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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                 ตช.2 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่
 6.1 องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.2 จรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีควำมกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกำสในกำรกระท ำผิด และ 3) มีข้ออ้ำงหรือเหตุผลที่ท ำให้
ผู้กระท ำมีควำมรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้มีกำรกระท ำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิด
โอกำสในกำรก่อกำรทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี โดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส ำคัญได้แก่          
1) กำรป้องกัน 2) กำรตรวจจับ และ 3) กำรตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ  

2.  จรรยำบรรณในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประกำร ได้แก่ 1) มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ   
ผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ 2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัย
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก 4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่
เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้      
ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขำยนอกเหนือ
เง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย 7) ไม่
แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท ำสัญญำใหม่หำกท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์              
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ และ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้งธ ำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม
แห่งอำชีวปฏิญำณ  

3.  แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น ำไปสู่
บริกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักกำรเสนอขำยทั่วไป 2) กำรอธิบำยแบบ
ประกันชีวิต 3) กำรกรอกใบสมัคร และ 4) กำรจัดกำรเรื่องกำรรับเงินจำกผู้เอำประกันภัย 

4.  กรณีศึกษำของแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษำ
ด้ำนกำรให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 2) กรณีศึกษำด้ำนกำรเปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่
 6.1 องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.2 จรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
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1.  องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีควำมกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกำสในกำรกระท ำผิด และ 3) มีข้ออ้ำงหรือเหตุผลที่ท ำให้
ผู้กระท ำมีควำมรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้มีกำรกระท ำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิด
โอกำสในกำรก่อกำรทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี โดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส ำคัญได้แก่          
1) กำรป้องกัน 2) กำรตรวจจับ และ 3) กำรตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ  

2.  จรรยำบรรณในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประกำร ได้แก่ 1) มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ   
ผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ 2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัย
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก 4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่
เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้      
ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขำยนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย 7) ไม่
แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท ำสัญญำใหม่หำกท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์              
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ และ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้งธ ำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม
แห่งอำชีวปฏิญำณ  

3.  แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น ำไปสู่
บริกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักกำรเสนอขำยทั่วไป 2) กำรอธิบำยแบบ
ประกันชีวิต 3) กำรกรอกใบสมัคร และ 4) กำรจัดกำรเรื่องกำรรับเงินจำกผู้เอำประกันภัย 

4.  กรณีศึกษำของแนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษำ
ด้ำนกำรให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 2) กรณีศึกษำด้ำนกำรเปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

เร่ืองที ่6.1  
องค์ประกอบทีจ่ะท าให้เกดิการทุจริตของตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
ปัจจุบันเรำมักได้ทรำบข่ำวกำรทุจริตเกิดขึ้นมำกมำยทั้งในภำคเอกชนและรำชกำรจำกสื่อต่ำง ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ จึงท ำให้ภำคเอกชนและภำครัฐต่ำงลุกขึ้นมำรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นและหำทำง
ป้องกันในเรื่องนี้อย่ำงจริงจังเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของประเทศในที่สุด และปัจจุบัน           
กำรทุจริตในรูปแบบของนโยบำยและกำรประพฤติผิดในองค์กรยังคงเป็นปัญหำและควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้ควำมกดดันของปัญหำทำงธุรกิจที่เพิ่มมำกข้ึน และกำรควบคุมภำยในที่อำจอ่อนแอลง จนท ำ
ให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตได้ 
 
1. ความหมายของการทุจริต 

ควำมหมำยของกำรทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 ซ่ึงก ำหนดว่ำ “โดยทุจริต” หมำยควำมว่ำ 
เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องกำรทุจริตใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเรียกว่ำกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) และให้ค ำนิยำมว่ำ 
“กำรที่บุคคลใดใช้อ ำนำจในหน้ำที่กำรงำนของตนก่อให้เกิดลำภอันมิควรได้หรือกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลหรือทรัพย์สิน
ขององค์กรโดยผิดวัตถุประสงค์” 

กำรทุจริตโดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่มีมำนำนแล้ว แต่ไม่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือ
ตรวจสอบกำรทุจริตประเภทนี้อย่ำงจริงจังและชัดเจน จนกระทั่งหลังเกิดเหตุกำรณ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือ
บริษัท Enron และ WorldCom ตกแต่งบัญชีจนต้องปิดกิจกำร สถำบันผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ 
(American Institute of Certified Public Auditors – AICPA) จึงได้ประกำศมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับที่ 82 
(SAS No.82) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กรและตำมด้วยมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับท่ี 99 (SAS 
No.99) ให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงินด้วย ส ำหรับประเทศไทยได้มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีหมวดที่ 240 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงิน 

 กำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) กำรทุจริตประเภทนี้ในภำคเอกชนมีหลำยลักษณะ เช่น 
กำรค้ำหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ( Insider Trading Fraud) กำร
ยักยอกเงิน (Embezzlement) กำรท ำใบเสร็จรับเงินเท็จ (False Billing Schemes) กำรทุจริตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
(Securities Fraud) กำรปลอมแปลงลำยมือหรือเอกสำร (Forgery) เป็นต้น 
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

เร่ืองที ่6.1  
องค์ประกอบทีจ่ะท าให้เกดิการทุจริตของตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
ปัจจุบันเรำมักได้ทรำบข่ำวกำรทุจริตเกิดขึ้นมำกมำยทั้งในภำคเอกชนและรำชกำรจำกสื่อต่ำง ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ จึงท ำให้ภำคเอกชนและภำครัฐต่ำงลุกขึ้นมำรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นและหำทำง
ป้องกันในเรื่องนี้อย่ำงจริงจังเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของประเทศในที่สุด และปัจจุบัน           
กำรทุจริตในรูปแบบของนโยบำยและกำรประพฤติผิดในองค์กรยังคงเป็นปัญหำและควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้ควำมกดดันของปัญหำทำงธุรกิจที่เพิ่มมำกข้ึน และกำรควบคุมภำยในที่อำจอ่อนแอลง จนท ำ
ให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตได้ 
 
1. ความหมายของการทุจริต 

ควำมหมำยของกำรทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 ซึ่งก ำหนดว่ำ “โดยทุจริต” หมำยควำมว่ำ 
เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องกำรทุจริตใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเรียกว่ำกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) และให้ค ำนิยำมว่ำ 
“กำรท่ีบุคคลใดใช้อ ำนำจในหน้ำท่ีกำรงำนของตนก่อให้เกิดลำภอันมิควรได้หรือกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลหรือทรัพย์สิน
ขององค์กรโดยผิดวัตถุประสงค์” 

กำรทุจริตโดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่มีมำนำนแล้ว แต่ไม่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือ
ตรวจสอบกำรทุจริตประเภทนี้อย่ำงจริงจังและชัดเจน จนกระทั่งหลังเกิดเหตุกำรณ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือ
บริษัท Enron และ WorldCom ตกแต่งบัญชีจนต้องปิดกิจกำร สถำบันผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ 
(American Institute of Certified Public Auditors – AICPA) จึงได้ประกำศมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับที่ 82 
(SAS No.82) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กรและตำมด้วยมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับที่ 99 (SAS 
No.99) ให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงินด้วย ส ำหรับประเทศไทยได้มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีหมวดที่ 240 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงิน 

 กำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) กำรทุจริตประเภทนี้ในภำคเอกชนมีหลำยลักษณะ เช่น 
กำรค้ำหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ( Insider Trading Fraud) กำร
ยักยอกเงิน (Embezzlement) กำรท ำใบเสร็จรับเงินเท็จ (False Billing Schemes) กำรทุจริตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
(Securities Fraud) กำรปลอมแปลงลำยมือหรือเอกสำร (Forgery) เป็นต้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-5 
 

 
 

 

2. ประเภทของการทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที ่
กำรทุจริตโดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
2.1 การยกัยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation) เป็นกำรทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นกำรยักยอกเงิน

สดและทรัพย์สินอ่ืน ๆ กำรทุจริตประเภทนี้จะเป็นกำรขโมยหรือน ำทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้ในทำงที่ผิด เช่น กำรขโมย
ทรัพย์สิน กำรน ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรืออุปกรณ์ของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว กำรน ำค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว
มำเบิกจำกบริษัท เป็นต้น ตัวอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรยักยอกทรัพย์สินของตัวแทนประกันชีวิต เช่น นำยเอ็มตกลงท ำ
ประกันชีวิต และได้ช ำระเบี้ยประกันภัยผ่ำนนำยหนุ่ยซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต แต่นำยหนุ่ยไม่ได้ออกหลักฐำนกำรรับ
เงินค่ำเบี้ยประกันภัย เพรำะนำยหนุ่ยเห็นว่ำกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลำผ่อนผัน 30 วัน จึงน ำเงิ นนั้นไปใช้
ส่วนตัวก่อนและน ำส่งบริษัทภำยหลัง โดยไม่เกินระยะเวลำผ่อนผัน 

2.2 การคอรัปช่ัน (Corruption) เป็นกำรทุจริตโดยใช้อ ำนำจหน้ำที่งำนแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เช่น กำรรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบริษัทที่มำประมูลงำน หรือจำกบริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำหรือ
กำรมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นต้น ตัวอย่ำงที่เก่ียวกับกำรคอรัปชั่นของตัวแทนประกันชีวิต เช่น นำยธันวำกับ
นำยมังกร ทั้งสองคนเป็นผู้จัดกำรภำคของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ร่วมมือกันจัดท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ของกำรท ำประกันชีวิต โดยได้ขอสนับสนุนงบประมำณกำรจัดบูธแสดงสินค้ำจำกบริษัทคอมพิวเตอร์ที่บริษัท
ของตนใช้บริกำรอยู่ ได้เงินสนับสนุนโครงกำรมำจ ำนวน 20,000 บำท แต่เมื่อถึงเวลำจัดโครงกำรจริง ๆ นำยธันวำกับ
นำยมังกรได้น ำเงินสดมำแบ่งกันคนละคร่ึง และน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบูธเพียง 5,000 บำท  

2.3 การทุจริตในงบการเงิน (Fraudulent Statements) เป็นกำรทุจริตโดยกำรแก้ไขข้อมูลในงบกำรเงินของ
บริษัท เช่น กำรแสดงรำยรับสูงกว่ำที่ควรจะเป็น กำรแสดงรำยจ่ำยหรือหนี้สินต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือ
ผู้ใช้งบกำรเงินเห็นว่ำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทดี มีผลก ำไรสูงอำจส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีรำคำสูงขึ้น หรืออำจแก้ไข
งบกำรเงินเนื่องจำกพนักงำนผู้นั้นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น แต่กำรที่จะกระท ำเช่นนี้ได้ บุคคลนั้นจะต้องมี
อ ำนำจหน้ำที่ในงำนนั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถเข้ำไปแก้ไขข้อมูลในระบบปฏิบัติงำนได้ ตัวอย่ำงที่เก่ียวกับกำรทุจริต
ในงบกำรเงินของตัวแทนประกันชีวิต เช่น ตัวแทนประกันชีวิตได้ปลอมแปลงแก้ไขตั วเลขในงบกำรเงินจำกรำยงำน
ประจ ำปีเพื่อน ำไปให้ลูกค้ำผู้มุ่งหวังดู โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรขำยประกันกลุ่มให้กับพนักงำนบริษัทเป้ำหมำย และ
ผู้บริหำรบริษัทนั้นเข้ำใจว่ำบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทนประกันชีวิตน ำรำยละเอียดมำน ำเสนอนั้น มีฐำนะทำงกำรเงิน
แข็งแกร่งตำมตัวเลขที่ตัวแทนประกันชีวิตปลอมแปลงแก้ไข ทั้ง  ๆ ที่ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตนั้นมีฐำนะกำรเงินที่
อ่อนแอ  
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

3. ปัจจยัการทุจริตในองค์กร 
ปัจจัยกำรทุจริตในองค์กรไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด มักจะเกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต (The 

Fraud Triangle) แสดงดังภำพที่ 6.2 
 

 
 
 
 

สามเหลี่ยม 
ทุจริต 

 
 
 

ภาพที ่6.2 สามเหลีย่มทุจริต (The Fraud Triangle) 
 

จำกภำพที่ 6.2 ปัจจัยกำรทุจริตในองค์กรมีดังนี้ 
3.1 มีความกดดนัหรือแรงจงูใจ (Motivation) ผู้ทุจริตมีควำมกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระท ำกำรทุจริตซึ่งอำจ

เกิดจำก 
 1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโดยใช้วัดผลลัพธ์ทำง

กำรเงินระยะสั้น เช่น ยอดขำยหรือผลก ำไรสูงเกินไป และหำกปฏิบัติไม่ได้จะถูกลงโทษ เป็นต้น จึงมักเป็นควำมกดดัน
ให้ทุจริตโดยกำรแก้ไขรำยงำนและตัวเลขบัญชี 

 2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ควำมเดือดร้อนทำงกำรเงินเฉพำะหน้ำ หรือจำกอุปนิสัย
ส่วนตัว เช่น ติดกำรพนัน สุรุ่ยสุร่ำย เป็นคนฉลำดแกมโกง เป็นต้น 

3.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกำสในกำรกระท ำทุจริต โอกำสที่จะปกปิดกำรกระท ำ 
และโอกำสที่จะแปลงสภำพทรัพย์สินที่ได้จำกกำรทุจริต โอกำสในกำรกระท ำผิดอันเกิดจำกจุดอ่อนในกำรควบคุม
ภำยในที่จะป้องกันและค้นพบกำรทุจริตให้ทันกำล ขำดกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมเสียหำยขององค์กร 
กำรละเมิดหรือยกเว้นกำรควบคุมไม่ต้องได้รับกำรตรวจสอบ ขำดกำรควบคุมกำรเข้ำถึงทรัพย์สินสภำพคล่องและ     
ระบบสำรสนเทศส ำคัญ ส่วนจุดอ่อนที่ขำดกำรควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยกำรตรวจสอบ (Audit Trail) 
ท ำให้สำมำรถท ำควำมผิดได้โดยไร้ร่องรอยหรือตรวจพบยำก ไม่มีระบบกำรควบคุมแบบอัตโนมัติที่จะค้นพบได้ในเวลำ
เกิดจริง ไม่มีกำรตรวจนับทรัพย์สินและกำรกระทบยอดบัญชีส ำคัญทุกเดือน เป็นต้น 

3.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ทําให้ผู้กระทํามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationalization) เช่น อ้ำงด้ำนควำมจ ำเป็น
เดือดร้อนส่วนตัว อ้ำงว่ำเป็นประเพณีทำงธุรกิจ ไม่ทรำบว่ำเป็นควำมผิดเพรำะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ท ำ หรืออ้ำงว่ำท ำเพื่อ
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

3. ปัจจยัการทุจริตในองค์กร 
ปัจจัยกำรทุจริตในองค์กรไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด มักจะเกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต (The 

Fraud Triangle) แสดงดังภำพที่ 6.2 
 

 
 
 
 

สามเหลี่ยม 
ทุจริต 

 
 
 

ภาพที ่6.2 สามเหลีย่มทุจริต (The Fraud Triangle) 
 

จำกภำพที่ 6.2 ปัจจัยกำรทุจริตในองค์กรมีดังนี้ 
3.1 มีความกดดนัหรือแรงจงูใจ (Motivation) ผู้ทุจริตมีควำมกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระท ำกำรทุจริตซึ่งอำจ

เกิดจำก 
 1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโดยใช้วัดผลลัพธ์ทำง

กำรเงินระยะสั้น เช่น ยอดขำยหรือผลก ำไรสูงเกินไป และหำกปฏิบัติไม่ได้จะถูกลงโทษ เป็นต้น จึงมักเป็นควำมกดดัน
ให้ทุจริตโดยกำรแก้ไขรำยงำนและตัวเลขบัญชี 

 2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ควำมเดือดร้อนทำงกำรเงินเฉพำะหน้ำ หรือจำกอุปนิสัย
ส่วนตัว เช่น ติดกำรพนัน สุรุ่ยสุร่ำย เป็นคนฉลำดแกมโกง เป็นต้น 

3.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกำสในกำรกระท ำทุจริต โอกำสที่จะปกปิดกำรกระท ำ 
และโอกำสที่จะแปลงสภำพทรัพย์สินที่ได้จำกกำรทุจริต โอกำสในกำรกระท ำผิดอันเกิดจำกจุดอ่อนในกำรควบคุม
ภำยในที่จะป้องกันและค้นพบกำรทุจริตให้ทันกำล ขำดกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมเสียหำยขององค์กร 
กำรละเมิดหรือยกเว้นกำรควบคุมไม่ต้องได้รับกำรตรวจสอบ ขำดกำรควบคุมกำรเข้ำถึงทรัพย์สินสภำพคล่องและ     
ระบบสำรสนเทศส ำคัญ ส่วนจุดอ่อนที่ขำดกำรควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยกำรตรวจสอบ (Audit Trail) 
ท ำให้สำมำรถท ำควำมผิดได้โดยไร้ร่องรอยหรือตรวจพบยำก ไม่มีระบบกำรควบคุมแบบอัตโนมัติที่จะค้นพบได้ในเวลำ
เกิดจริง ไม่มีกำรตรวจนับทรัพย์สินและกำรกระทบยอดบัญชีส ำคัญทุกเดือน เป็นต้น 

3.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ทําให้ผู้กระทํามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationalization) เช่น อ้ำงด้ำนควำมจ ำเป็น
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ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบกำรเงินให้มีผลก ำไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพรำะได้รับเงินปันผลและรำคำหุ้นสูง หรือ
อ้ำงว่ำท ำเพื่อไม่ให้กิจกำรล้มละลำย เป็นต้น 

นอกจำกนี้ พฤติกรรมและลักษณะเฉพำะของบุคคลอำจบ่งบอกถึงสัญญำณที่จะท ำกำรทุจริตได้เช่นกัน ดังนั้น 
ผู้บริหำรขององค์กรควรให้ควำมส ำคัญในพฤติกรรมที่เป็นสำเหตุให้พนักงำนท ำกำรทุจริต เพื่อที่จะสืบหำพนักงำนที่มี
พฤติกรรมเช่นนั้นและมำตรกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต เพรำะจะมีผลดีต่อองค์กรมำกกว่ำที่จะตรวจพบกำรทุจริต
ภำยหลัง เนื่องจำกท ำให้กำรทุจริตในองค์กรลดน้อยลงรวมถึงกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีด้วย 

ทั้งนี้ เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้พนักงำนกระท ำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิดโอกำสในกำรก่อกำร
ทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรระดับสูงมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีอยู่แล้วต่อผลกระทบจำกกำรทุจริตต่อ
บริษัทไม่ว่ำจะเป็นจำกระดับไหนในองค์กร แต่พนักงำนระดับกลำงและระดับล่ำงนั้นอำจมีควำมไม่ชัดเจนต่อผลกระทบ
ดังกล่ำว ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้บริหำรระดับสูง (Tone at the Top) จึงต้องมีควำมชัดเจนและควรมุ่งเน้นกำร
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนในทุกระดับ 
 
4. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริต  

กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต มี 3 ข้ันตอนที่ส ำคัญ ได้แก่ 
4.1 การป้องกนั (Prevention) กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตและหำวิธีป้องกันผ่ำนระบบกำรควบคุม

ภำยในเพื่อไม่ให้กำรทุจริตเกิดข้ึน โดยควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงำนในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง กำรส่งสัญญำณว่ำมี
กำรเฝ้ำติดตำมปัญหำกำรทุจริตถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย บำงบริษัทได้มีกำรจัดท ำ Corporate Intelligence เพื่อ
ตรวจสอบ เฝ้ำติดตำมและเก็บข้อมูลในเร่ืองของกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของพนักงำนและฝ่ำยบริหำรกันเลยทีเดียว 

4.2 การตรวจจับ (Detection) กำรพบทุจริตภำยในองค์กรมักจะมำจำกกำรให้ข้อมูลของพนักงำนหรือที่
เรียกว่ำ Whistle Blowing จึงเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเเจ้งกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งควรจะต้องมีหลำยช่อง
ทำงกำรติดต่อ ที่ส ำคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสำมำรถรักษำควำมลับและรับรองควำมปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้ 

4.3 การตอบสนอง (Response) โดยตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวด พนักงำนที่ทุจริต
จะต้องรับผิดชอบและถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีเพื่อเป็นกำรส่งสัญญำณถึงควำมจริงจังของฝ่ำยบริหำร ข้ันตอนกำรสืบสวน
และกำรตั้งคณะกรรมกำรเพื่อหำข้อสรุปต้องมีควำมชัดเจนและยุติธรรม เพื่อป้องกันกำรถูกฟ้องกลับว่ำมีกำรกล่ำวหำ
อย่ำงไม่ถูกต้อง ประเด็นที่น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่งจำกกำรเสวนำคือสัญญำณเตือนภัยต่ำง ๆ ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรทุจริต 
เช่น กำรจัดโครงสร้ำงบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยำกต่อกำรตรวจสอบ กำรมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในประเทศที่ไม่โปร่งใส 
กำรขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่ำนคณะกรรมกำร กำรมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จในกำรกระท ำธุรกรรมในนำมบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
คณะกรรมกำรบริษัทถูกจ ำกัดอ ำนำจในกำรควบคุมดูแล กำรเชื่อใจและมอบหมำยควำมรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงำน
เพียงคนเดียวโดยขำดกำรตรวจสอบ กำรขำดกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่ดี ขำดกำรป้องกันในกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ เป็นต้น 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

5. ตวัอย่างการทุจริตของตวัแทนประกนัชีวติและบทลงโทษ 
ตัวอย่ำงกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิตและบทลงโทษ มีดังนี้ 
1) ผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ โดยยินยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ำรับท ำกำรสอบแทน ผู้กระท ำกำรทุจริตและผู้ยินยอมต้อง

ถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำสอบวัดควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้
กระท ำผิด 

2) ตัวแทนประกันชีวิตน ำเบี้ยประกันภัยของผู้เอำประกันภัยไปใช้ส่วนตัว เช่น นำย ก. ตกลงท ำประกันชีวิต
และได้ช ำระเบี้ยประกันภัยผ่ำน นำย ข. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตมำโดยตลอด ต่อมำนำย ข. เห็นว่ำ กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยมีระยะเวลำผ่อนผัน 30 วัน จึงน ำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวและไม่สำมำรถน ำเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้นำย ก. ไม่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เนื่องจำกสัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลขำดผล
บังคับ จำกนั้นทั้งบริษัทประกันชีวิตและผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตฐำนยักยอกทรัพย์ 

3) ตัวแทนประกันชีวิตยักยอกเบี้ยประกันภัย ท ำให้หัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิตที่สังกัดอยู่ต้อง
รับผิดชอบโดยกำรร่วมชดใช้เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอำประกันชีวิต จำกนั้นทั้งหัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิต
ดังกล่ำว และผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตดังกล่ำวฐำนยักยอกทรัพย์ 

 
6. บทลงโทษตามพระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ 

ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มำตรำ 81 นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำดังต่อไปนี้ 

1) กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
2) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่นำยทะเบียนหรือคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
3) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ 69 หรือมำตรำ 72 แล้วแต่กรณี 
4) ด ำเนินงำนท ำให้เกิดหรืออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์

ประกันภัย หรือประชำชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

 
 

 

เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

5. ตวัอย่างการทุจริตของตวัแทนประกนัชีวติและบทลงโทษ 
ตัวอย่ำงกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิตและบทลงโทษ มีดังนี้ 
1) ผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ โดยยินยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ำรับท ำกำรสอบแทน ผู้กระท ำกำรทุจริตและผู้ยินยอมต้อง

ถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำสอบวัดควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้
กระท ำผิด 

2) ตัวแทนประกันชีวิตน ำเบี้ยประกันภัยของผู้เอำประกันภัยไปใช้ส่วนตัว เช่น นำย ก. ตกลงท ำประกันชีวิต
และได้ช ำระเบี้ยประกันภัยผ่ำน นำย ข. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตมำโดยตลอด ต่อมำนำย ข. เห็นว่ำ กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยมีระยะเวลำผ่อนผัน 30 วัน จึงน ำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวและไม่สำมำรถน ำเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้นำย ก. ไม่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เนื่องจำกสัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลขำดผล
บังคับ จำกนั้นทั้งบริษัทประกันชีวิตและผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตฐำนยักยอกทรัพย์ 

3) ตัวแทนประกันชีวิตยักยอกเบี้ยประกันภัย ท ำให้หัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิตที่สังกัดอยู่ต้อง
รับผิดชอบโดยกำรร่วมชดใช้เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอำประกันชีวิต จำกนั้นทั้งหัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิต
ดังกล่ำว และผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตดังกล่ำวฐำนยักยอกทรัพย์ 

 
6. บทลงโทษตามพระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ 

ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มำตรำ 81 นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำดังต่อไปนี้ 

1) กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
2) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่นำยทะเบียนหรือคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
3) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ 69 หรือมำตรำ 72 แล้วแต่กรณี 
4) ด ำเนินงำนท ำให้เกิดหรืออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์

ประกันภัย หรือประชำชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-9 
 

 
 

 

เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
ตัวแทนประกันชีวิตคือคนส ำคัญหรือทัพหน้ำของธุรกิจประกันภัยในกำรสร้ำงภำพพจน์ที่ดีของธุรกิจและมี

ส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่ำงมีคุณภำพได้ก็ต่อเมื่ อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มี
คุณภำพและยึดมั่นในจรรยำบรรณ  

 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 

จรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทำงและเครื่องเหนี่ยวรั้งให้บุคคลในอำชีพประพฤติปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภำพลักษณ์ที่ดีของอำชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยที่มำของจรรยำบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิตนั้น บำงบริษัทจะน ำเอำไปใช้ส ำหรับกำรปฏิญำณตนของตัวแทนประกันชีวิต และนิยมเรียกสั้น  ๆ ว่ำ 
“จรรยำบรรณ 10 ประกำร” ดังนี้  

1) มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ  
2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์

ของผู้เอำประกันภัย  
3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก  
4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อ

ควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขำย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย 
7) ไม่แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท ำสัญญำใหม่หำกท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์  
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้งธ ำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอำชีวปฏิญำณ 
ดังนั้น จึงเป็นกำรสมควรที่จะได้ศึกษำรำยละเอียดของจรรยำบรรณตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 10 ประกำร ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1 
มคีวามช่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ไม่ว่ำผู้เอำ

ประกันภัย เพื่อนตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัท ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ำยใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอำประกันภัยทรำบโดยไม่ปิดบัง อันจะน ำมำซึ่งภำพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต 

จรรยาบรรณข้อที่ 2 
ให้บริการที่ดีอย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ผู้เอาประกนัภัย 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 

คือต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด หำกมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยตรงตำม
ก ำหนดได้ ก็จะมีระยะเวลำผ่อนผันให้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วัน) เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอำประกันภัยพึงมี เช่น กำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม ์กำรใช้สิทธิ์ตำมมูลค่ำ
ในกรมธรรม์ หรือกำรขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้ 
ต้องคอยติดตำมไถ่ถำมทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยเมื่อเขำต้องกำร 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยหรือของบริษัท กำรเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นควำมลับของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก เช่น กำรน ำควำมลับหรือข้อมูลข่ำวสำรของ
ผู้เอำประกันภัยทั้งเรื่องรำยละเอียดส่วนตัว รวมทั้งฐำนะกำรเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท ำให้ควำมลับของผู้เอำ
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรจ่ำยสินไหมสินไหมทดแทน 
และไม่น ำควำมลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหำกท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสียชื่อเสียงต่อภำพลักษณ์
ของบรษิัท 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้องกรอกข้อควำมในใบค ำขอเอำประกันภัยให้ตรง

ตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ กำร
ปกปิดควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญของผู้เอำประกันภัย เช่น ผู้เอำประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ำยแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบำงโรค ถือเป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะท ำให้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

 
 

 

เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1 
มคีวามช่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ไม่ว่ำผู้เอำ

ประกันภัย เพื่อนตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัท ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ำยใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอำประกันภัยทรำบโดยไม่ปิดบัง อันจะน ำมำซึ่งภำพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต 

จรรยาบรรณข้อที่ 2 
ให้บริการที่ดีอย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ผู้เอาประกนัภัย 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 

คือต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด หำกมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยตรงตำม
ก ำหนดได้ ก็จะมีระยะเวลำผ่อนผันให้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วัน) เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอำประกันภัยพึงมี เช่น กำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม ์กำรใช้สิทธิ์ตำมมูลค่ำ
ในกรมธรรม์ หรือกำรขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้ 
ต้องคอยติดตำมไถ่ถำมทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยเมื่อเขำต้องกำร 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยหรือของบริษัท กำรเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นควำมลับของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก เช่น กำรน ำควำมลับหรือข้อมูลข่ำวสำรของ
ผู้เอำประกันภัยทั้งเรื่องรำยละเอียดส่วนตัว รวมทั้งฐำนะกำรเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท ำให้ควำมลับของผู้เอำ
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรจ่ำยสินไหมสินไหมทดแทน 
และไม่น ำควำมลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหำกท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสียชื่อเสียงต่อภำพลักษณ์
ของบรษิัท 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้องกรอกข้อควำมในใบค ำขอเอำประกันภัยให้ตรง

ตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ กำร
ปกปิดควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญของผู้เอำประกันภัย เช่น ผู้เอำประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ำยแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบำงโรค ถือเป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะท ำให้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-11 
 

 
 

 

เรียกเก็บเบี้ยเพิ่มประกันภัยพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หำกบริษัททรำบควำมจริงในภำยหลังอำจใช้สิทธิ์บอก
ล้ำงโมฆียกรรม ท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์จำกกำรท ำประกันชีวิตได้ 

จรรยาบรรณข้อที่ 5 
ไม่เสนอแนะให้ผู้ขอเอาประกันภัยท าประกนัภัยเกินความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัย กำรท ำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย  จะท ำให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท ำให้ผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถรักษำกรมธรรม์ไว้ได้จนครบก ำหนดสัญญำ มีผลให้ผู้เอำประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทประกันชีวิตก็ต้องเสียโอกำสและขำดรำยได้จำกเบี้ยประกันภัย
ที่ไม่สม่ ำเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภำพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่ำจะเป็นกำรขอซื้อกำรประกันภัยจำก  
ผู้เอำประกันภัยที่เกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตก็ควรแนะน ำให้ท ำประกันชี วิตให้
เหมำะสมกับรำยรับ-รำยจ่ำยและภำระต่ำง ๆ ของผู้เอำประกันภัยด้วย นอกจำกนี้แล้ว กำรเสนอขำยนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตำมสัญญำ ท ำให้ผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเข้ำใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตำมที่
ตัวแทนประกันชีวิตเสนอไว้ จะท ำให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อตัวแทนประกันชีวิตด้วย 

จรรยาบรรณข้อที่ 6 
ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
บริษัทประกันชีวิตจ่ำยค่ำบ ำเหน็จให้กับตัวแทนประกันชีวิตด้วยกำรคิดรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยไว้ในเบี้ยประกันภัย

แล้ว ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยกำรให้บริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ไม่คิดว่ำรำยได้ส่วนนี้มำจำกผู้เอำประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ำยคืนให้เขำไป เพรำะกำรลดค่ำบ ำเหน็จหรือแข่งขันกัน
ลดค่ำบ ำเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้กำรบริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตเองก็ไม่มีรำยได้ที่
เพียงพอต่อกำรยังชีพ จึงเป็นกำรท ำลำยอำชีพตัวแทนประกันชีวิตในระยะยำว  

จรรยาบรรณข้อที่ 7 
ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์   
ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืนกรมธรรม์) 

หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่ำใช้เงินส ำเร็จหรือมูลค่ำขยำยเวลำเพื่อมำซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพรำะกำรเลิก
กรมธรรม์และท ำประกันภัยใหม่ ท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจำกเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์
จำกกำรแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ำกรมธรรม์ที่เหลือหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยเริ่มต้นเมื่อสมัครท ำประกันชีวิต เช่น ค่ำ
บ ำเหน็จ ค่ำอำกร ค่ำตรวจสุขภำพ หรือค่ำเล่มสัญญำกรมธรรม์  เมื่อเริ่มท ำประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจำกผู้เอำ
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช ำระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตำมอำยุ และกรณีที่ท ำประกัน
สุขภำพ ระยะเวลำรอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้องค่ำสินไหมจำกสัญญำฉบับเดิมอำจจะไม่ได้รับควำม
คุ้มครอง เนื่องจำกจะกลำยเป็นโรคที่เป็นมำก่อนกำรท ำสัญญำฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องกำรยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท ำใหม่ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้อง
ครบถ้วนว่ำอย่ำละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพรำะจะท ำให้ต้องเสียประโยชน์จำกกำรเริ่มต้นใหม่ 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตวัแทนประกนัชีวติอืน่หรือบริษทัอืน่ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตอ่ืนหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนในทำง

เสื่อมเสีย เช่น กล่ำวว่ำตัวแทนประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ำยบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิกที่
เหมำะสมส ำหรับกำรเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพรำะตัวเตี้ย ชอบเล่นกำรพนัน ชอบเที่ยวกลำงคืน เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่ำวว่ำบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ำยเงินล่ำช้ำ ไม่
สนใจผู้เอำประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและตัวแทน
ประกันชีวิตก็มีน้อย อำจท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับกำรบริกำรที่ไม่ดี หรือบอกว่ำท ำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
คนไทยดีกว่ำ เพรำะบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศเอำเปรียบคนไทย โดยน ำเงินก ำไรออกนอกประเทศ ท ำให้ประเทศ
ไทยขำดดุล ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ถือว่ำผิดจรรยำบรรณทั้งสิ้น 

จรรยาบรรณข้อที่ 9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดเวลำ กำรที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแทนประกันชีวิตรู้จัก
พัฒนำตนเองให้มีคุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรบริกำร
ลูกค้ำ กล่ำวได้ว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคม และต่ออำชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ใน
ที่นี้หมำยถึงสำมำรถให้บริกำรที่ดีและเชื่อถือได้ ท ำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จำกตัวแทนประกันชีวิตที่มีควำม
รอบรู้และให้ข้อแนะน ำที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม หมำยถึงตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพ หมำยถึงอำชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอำชีพอิสระ
เช่นเดียวกับอำชีพอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชำชีพจะต้องใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่ำจะสอบผ่ำนตัวแทนประกันชีวิต
หรือมีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนกำรประกันชีวิตก็ตำม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
อย่ำสม่ ำเสมอ เพรำะอำจมีกำรลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยำกำรใหม่ ๆ เกิดขึ้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกำภิวัตน์ 
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพดังกล่ำวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดให้มีกำร
อบรมตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพรำะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีควำมสำมำรถรอบรู้แล้ว จะสำมำรถให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ท ำประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคตด้วย ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำกำรศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นกำรขยำยแนวควำมคิดในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่
สนใจจะท ำประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรประกันชีวิต ซึ่งในบำงครั้งจ ำเป็นต้องมีกำรตอบข้อซักถำม
ของลูกค้ำหรือผู้สนใจ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะสำมำรถตอบข้อซักถำมได้ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง กำรศึกษำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ำกัดเฉพำะในวิชำชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่ำนั้น ยังสำมำรถหำควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนอ่ืน ๆ ได้ 
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องกำรยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท ำใหม่ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้อง
ครบถ้วนว่ำอย่ำละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพรำะจะท ำให้ต้องเสียประโยชน์จำกกำรเริ่มต้นใหม่ 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตวัแทนประกนัชีวติอืน่หรือบริษทัอืน่ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตอ่ืนหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนในทำง

เสื่อมเสีย เช่น กล่ำวว่ำตัวแทนประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ำยบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิกที่
เหมำะสมส ำหรับกำรเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพรำะตัวเตี้ย ชอบเล่นกำรพนัน ชอบเที่ยวกลำงคืน เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่ำวว่ำบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ำยเงินล่ำช้ำ ไม่
สนใจผู้เอำประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและตัวแทน
ประกันชีวิตก็มีน้อย อำจท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับกำรบริกำรที่ไม่ดี หรือบอกว่ำท ำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
คนไทยดีกว่ำ เพรำะบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศเอำเปรียบคนไทย โดยน ำเงินก ำไรออกนอกประเทศ ท ำให้ประเทศ
ไทยขำดดุล ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ถือว่ำผิดจรรยำบรรณทั้งสิ้น 

จรรยาบรรณข้อที่ 9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดเวลำ กำรที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแทนประกันชีวิตรู้จัก
พัฒนำตนเองให้มีคุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรบริกำร
ลูกค้ำ กล่ำวได้ว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคม และต่ออำชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ใน
ที่นี้หมำยถึงสำมำรถให้บริกำรที่ดีและเชื่อถือได้ ท ำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จำกตัวแทนประกันชีวิตที่มีควำม
รอบรู้และให้ข้อแนะน ำที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม หมำยถึงตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพ หมำยถึงอำชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอำชีพอิสระ
เช่นเดียวกับอำชีพอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชำชีพจะต้องใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่ำจะสอบผ่ำนตัวแทนประกันชีวิต
หรือมีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนกำรประกันชีวิตก็ตำม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
อย่ำสม่ ำเสมอ เพรำะอำจมีกำรลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยำกำรใหม่ ๆ เกิดขึ้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกำภิวัตน์ 
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพดังกล่ำวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดให้มีกำร
อบรมตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพรำะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีควำมสำมำรถรอบรู้แล้ว จะสำมำรถให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ท ำประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคตด้วย ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำกำรศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นกำรขยำยแนวควำมคิดในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่
สนใจจะท ำประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรประกันชีวิต ซึ่งในบำงครั้งจ ำเป็นต้องมีกำรตอบข้อซักถำม
ของลูกค้ำหรือผู้สนใจ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะสำมำรถตอบข้อซักถำมได้ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง กำรศึกษำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ำกัดเฉพำะในวิชำชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่ำนั้น ยังสำมำรถหำควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนอ่ืน ๆ ได้ 
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เช่น ศิลปะกำรพูด เศรษฐกิจกำรเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่วิชำชีพประกันชีวิตเป็นงำนบริกำรที่ต้องใช้กำรพูดเพื่ออธิบำย
ให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจ ดังนั้น กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้ำนศิลปะกำรพูดก็จะช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถ
อธิบำยให้ลูกค้ำเข้ำใจง่ำยขึ้น ส่วนด้ำนกำรเงินนั้น นับวันก็จะมีควำมเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมำกข้ึน ไม่ว่ำจะเป็น
เร่ืองของกำรวำงแผนเกษียณอำยุ วำงแผนกำรลงทุน และวำงแผนกำรเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีกำรศึกษำควำมรู้เร่ืองเหล่ำนี้
เพิ่มเติมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

จรรยาบรรณข้อที่ 10 
ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรตแิละคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะด ำเนินชีวิตตำมครรลองครองธรรมที่ดี กล่ำวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

ประเพณีอันดีงำมโดยสม่ ำเสมอ ตัวแทนประกันชีวิตที่ดียังต้องมีกำรยึดถือประเพณีอันดีงำมเป็นแนวทำงในกำร
ประกอบอำชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอำ
ประกันภัยหรือลูกค้ำ กำรปฏิบัติตนดังกล่ำวจะท ำให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นที่น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจต่อลูกค้ำ และจะ
ท ำให้ตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนในที่สุด นอกจำกนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องธ ำรงไว้
ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอำชีวปฏิญำณ ค ำว่ำ “อำชีวปฏิญำณ” หมำยถึงกำรที่ผู้ประกอบวิชำชีพตัวแทน
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญำณต่อวิชำชีพ กล่ำวคือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอำจจะท ำให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถำบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสงักัด เช่น กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัท
ประกันชีวิตอื่นโดยกล่ำวหำว่ำบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดเดิมมีฐำนะกำรเงินไม่มั่นคง นอกจำกนี้ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องให้บริกำรหรือแนะน ำใด ๆ ตำมควำมเป็นจริงด้วยควำมส ำนึกที่รู้และควรรู้ และจะให้ค ำแนะน ำแก่บุคคลอ่ืน
เสมือนให้ตนเอง เช่น กำรน ำเสนอขำยประกันชีวิตท่ีผลประโยชน์ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  และต้องค ำนึงถึง
ควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัยด้วย ไม่เสนอขำยประกันชีวิตที่เกินควำมจ ำเป็นถึงแม้ว่ำลกูค้ำจะมีฐำนะร่ ำรวย
หรือไม่ก็ตำม ถ้ำตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตำมที่กล่ำวมำนี้ได้ ถือได้ว่ำอำชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอำชีพที่มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่ำที่ให้แก่ผู้เอำประกันภัยและสังคม 

 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตวัแทนประกนัชีวติ  

ในระดับสำกลได้มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีส ำหรับตัวแทนประกันชีวิตเอำไว้ เพื่อให้สำมำรถท ำงำนอย่ำง
มืออำชีพ ปฏิบัติหน้ำที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท ำให้
งำนที่ท ำบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถแบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ได้ดังนี้ 
2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป  
  1) เพื่อควำมเหมำะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีกำรโทรศัพท์นัดหมำยกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้ำก่อนกำร       

เข้ำพบ หำกเป็นกำรเข้ำพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมำ ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้ำไม่ต่ ำกว่ำ 1 ชั่วโมงก่อนกำร
เข้ำพบ 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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  2) เมื่อมีกำรเข้ำพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่ำตนสังกัดบริษัทใด พร้อมแสดงใบอนุญำต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

 3) ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะกับควำมต้องกำรและฐำนะ
ทำงกำรเงินของเขำให้ได้มำกที่สุด 

  4) ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำเฉพำะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีควำมเชี่ยวชำญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญอื่น 

  5) ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษำข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นควำมลับ โดยเปิดเผยเฉพำะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก ำหนดที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องแถลงข้อควำมจริงเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัทเท่ำนั้น  

 6) หำกมีกำรเสนอขำยกรมธรรม์ควบกำรลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ำ
กรมธรรม์ควบกำรลงทุนนี้แตกต่ำงจำกรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่ำงไร 

 7) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจำรณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 8) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
 9) ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู้เอำประกันภัย 
2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
  1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยเงื่อนไขของสัญญำประกันชีวิตที่ตนก ำลังน ำเสนอขำยให้ผู้มุ่งหวัง

เข้ำใจอย่ำงถูกต้องชัดเจน 
 2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยข้อจ ำกัด รวมถึงข้อยกเว้นกำรคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้      

ผู้มุ่งหวังเข้ำใจ 
   3) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยว่ำสัญญำประกันชีวิตเป็นสัญญำระยะยำว พร้อมชี้ถึงผลเสียของกำร

ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก ำหนดด้วย  
  4) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำกรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สำมำรถน ำมำใช้สิทธิ์หักลดหย่อน

ภำษีได้หรือไม่ 
  5) กรณีที่น ำเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มำจำกผลกำรลงทุน 

ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำ ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตำยตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คำดกำรณ์ 

  6) หำกมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจำกกำรคำดกำรณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่ำ ตัวเลข
เหล่ำนี้มำจำกสมมติฐำนต่ำง ๆ จึงไม่มีกำรรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่ำนี้อำจจะมำกกว่ำหรือน้อย
กว่ำตัวเลขที่คำดกำรณ์ได้ 

  7) หำกตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสำรประกอบกำรขำยจำกบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสำรทั้งหมด
อย่ำงครบถ้วน และต้องไม่น ำเสนอเฉพำะเอกสำรที่ดูแล้วจูงใจเท่ำนั้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

 
 

 

เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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  2) เมื่อมีกำรเข้ำพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่ำตนสังกัดบริษัทใด พร้อมแสดงใบอนุญำต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

 3) ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะกับควำมต้องกำรและฐำนะ
ทำงกำรเงินของเขำให้ได้มำกที่สุด 

  4) ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำเฉพำะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีควำมเชี่ยวชำญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญอื่น 

  5) ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษำข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นควำมลับ โดยเปิดเผยเฉพำะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก ำหนดที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องแถลงข้อควำมจริงเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัทเท่ำนั้น  

 6) หำกมีกำรเสนอขำยกรมธรรม์ควบกำรลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ำ
กรมธรรม์ควบกำรลงทุนนี้แตกต่ำงจำกรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่ำงไร 

 7) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจำรณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 8) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
 9) ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู้เอำประกันภัย 
2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
  1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยเงื่อนไขของสัญญำประกันชีวิตที่ตนก ำลังน ำเสนอขำยให้ผู้มุ่งหวัง

เข้ำใจอย่ำงถูกต้องชัดเจน 
 2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยข้อจ ำกัด รวมถึงข้อยกเว้นกำรคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้      

ผู้มุ่งหวังเข้ำใจ 
   3) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยว่ำสัญญำประกันชีวิตเป็นสัญญำระยะยำว พร้อมชี้ถึงผลเสียของกำร

ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก ำหนดด้วย  
  4) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำกรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สำมำรถน ำมำใช้สิทธิ์หักลดหย่อน

ภำษีได้หรือไม่ 
  5) กรณีที่น ำเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มำจำกผลกำรลงทุน 

ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำ ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตำยตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คำดกำรณ์ 

  6) หำกมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจำกกำรคำดกำรณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่ำ ตัวเลข
เหล่ำนี้มำจำกสมมติฐำนต่ำง ๆ จึงไม่มีกำรรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่ำนี้อำจจะมำกกว่ำหรือน้อย
กว่ำตัวเลขที่คำดกำรณ์ได้ 

  7) หำกตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสำรประกอบกำรขำยจำกบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสำรทั้งหมด
อย่ำงครบถ้วน และต้องไม่น ำเสนอเฉพำะเอกสำรที่ดูแล้วจูงใจเท่ำนั้น 
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2.3 การกรอกใบคําขอ 
   1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น ำกำรกรอกใบสมัครเอำประกันภัย และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่ำ ทุกข้อมูลที่

กรอกลงในใบค ำขอเอำประกันภัยนั้น เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ขอเอำประกันภัย 
   2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยถึงผลลัพธ์ของกำรปกปิดข้อเท็จจริงหรือกำรแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง

ในใบค ำขอเอำประกันภัย 
 2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 

  1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐำนกำรรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย  

   2) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งใบค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 

จะเห็นได้ว่ำแนวทำงปฏิบัติข้ำงต้น ล้วนแต่สร้ำงควำมมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทนประกันชีวิต
เอง ป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในฐำนะของมืออำชีพ แน่นอนว่ำ
ย่อมต้องส่งผลไปถึงกำรท ำงำนที่จะประสบควำมส ำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยำบรรณของตัวแทน

ประกันชีวิต 10 ประกำร ซึ่งกำรน ำมำอ้ำงอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถวิเครำะห์
เก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ได้ชักชวนให้นำย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท ำงำนที่เดียวกับพี่ชำยของ
ตนท ำประกันชีวิต หลังจำกนั้น 5 ปี นำย ข. ได้เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น ท ำให้พี่ชำยนำย ก. ไม่พอใจ และ นำย ก. ซึ่งเป็น
น้องก็ไม่พอใจตำมไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจำกนำย ข. เม่ือถึงก ำหนด รวมทั้งเมื่อมีกำรเรียกร้องผลประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ นำย ก. ก็ไม่สนใจให้บริกำรเหมือนเคยปฏิบัติมำก่อน  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. กระท ำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 2 เพรำะไม่ได้
ให้บริกำรที่ดีแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ข้อเสนอแนะ: นำย ก. ควรให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 
ต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด เป็นต้น อีกทั้งกำรบริกำรหลังกำรขำยเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้ชักชวนให้เพื่อนบ้ำนชื่อนำย ข. ท ำประกันชีวิตทั้ง ๆ ที่         
นำย ก. รู้ว่ำนำย ข. ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนำย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษำที่โรงพยำบำล แต่มีเพื่อนบ้ำนที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษำและสั่งยำให้ โดยไม่มีหลักฐำนกำรตรวจรักษำ นำย ก. รู้ดีว่ำผู้ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้ำนผู้นี้อย่ำงมำก เนื่องจำกมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยำก็มีรำยได้ไม่มำกนัก ดังนั้น
จึงแนะน ำให้นำย ข. ท ำประกันชีวิต และในกำรกรอกใบค ำขอเอำประกันภัยที่เก่ียวกับกำรแถลงเรื่องสุขภำพ นำย ก. 
แนะน ำ นำย ข. ว่ำไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องกำรเป็นโรคร้ำยแรง เนื่องจำกเห็นว่ำไม่เคยมีประวัติกำรรักษำที่โรงพยำบำล 
และคิดว่ำกำรเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษำและควบคุมได้ด้วยกำรท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงอยู่เสมอ  อีกทั้ง
ต้องกำรช่วยเหลือให้เพื่อนบ้ำนได้ท ำประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณข้อท่ี 4 
เพรำะว่ำตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. รู้อยู่แล้วว่ำ นำย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

 
 

 

เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยำบรรณของตัวแทน

ประกันชีวิต 10 ประกำร ซึ่งกำรน ำมำอ้ำงอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถวิเครำะห์
เก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ได้ชักชวนให้นำย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท ำงำนที่เดียวกับพี่ชำยของ
ตนท ำประกันชีวิต หลังจำกนั้น 5 ปี นำย ข. ได้เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น ท ำให้พี่ชำยนำย ก. ไม่พอใจ และ นำย ก. ซึ่งเป็น
น้องก็ไม่พอใจตำมไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจำกนำย ข. เม่ือถึงก ำหนด รวมทั้งเมื่อมีกำรเรียกร้องผลประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ นำย ก. ก็ไม่สนใจให้บริกำรเหมือนเคยปฏิบัติมำก่อน  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. กระท ำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 2 เพรำะไม่ได้
ให้บริกำรที่ดีแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ข้อเสนอแนะ: นำย ก. ควรให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 
ต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด เป็นต้น อีกทั้งกำรบริกำรหลังกำรขำยเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้ชักชวนให้เพื่อนบ้ำนชื่อนำย ข. ท ำประกันชีวิตทั้ง ๆ ที่         
นำย ก. รู้ว่ำนำย ข. ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนำย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษำที่โรงพยำบำล แต่มีเพื่อนบ้ำนที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษำและสั่งยำให้ โดยไม่มีหลักฐำนกำรตรวจรักษำ นำย ก. รู้ดีว่ำผู้ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้ำนผู้นี้อย่ำงมำก เนื่องจำกมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยำก็มีรำยได้ไม่มำกนัก ดังนั้น
จึงแนะน ำให้นำย ข. ท ำประกันชีวิต และในกำรกรอกใบค ำขอเอำประกันภัยที่เก่ียวกับกำรแถลงเรื่องสุขภำพ นำย ก. 
แนะน ำ นำย ข. ว่ำไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องกำรเป็นโรคร้ำยแรง เนื่องจำกเห็นว่ำไม่เคยมีประวัติกำรรักษำที่โรงพยำบำล 
และคิดว่ำกำรเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษำและควบคุมได้ด้วยกำรท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงอยู่เสมอ  อีกทั้ง
ต้องกำรช่วยเหลือให้เพื่อนบ้ำนได้ท ำประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณข้อท่ี 4 
เพรำะว่ำตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. รู้อยู่แล้วว่ำ นำย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-17 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ควรแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้องกรอกใบค ำขอเอำ
ประกันชีวิตให้ตรงตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งส่วนที่เป็นสำระส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย เมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษ หรือปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตได้  

 
กรณศึีกษาที ่3 

ความเป็นมา: นำย ง. ท ำประกันชีวิตโดยกำรชักชวนของตัวแทนประกันชีวิตชื่อนำย ก. ซึ่งเป็นญำติกันด้วย
ควำมเกรงใจ แม้ว่ำตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. จะทรำบว่ำนำย ง. ยังมีภำระรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยประจ ำอ่ืน ๆ อีก
มำกในฐำนะหัวหน้ำครอบครัว และสำมำรถจ่ำยเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บำทเท่ำนั้น แต่ตัวแทนประกัน
ชีวิตคือนำย ก. ก็บอกกับนำย ง. ว่ำ กำรท ำประกันชีวิตเหมือนกับกำรฝำกเงินไว้กับธนำคำร เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ
ประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนำย ง. เกิดปัญหำด้ำนกำรเงินก็สำมำรถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนน้อย
กว่ำที่นำย ง. ได้จ่ำยไป จึงให้ นำย ง. ท ำประกันภัย โดยจ่ำยเบี้ยประกันชีวิต 80,000 บำทต่อปี ตำมค ำแนะน ำของ
ตัวแทนประกันชีวิต 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตรำยนี้ เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณข้อท่ี 5 ในเรื่อง
แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 

ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำร
ช ำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจำกกำรท ำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย จะท ำให้เกิดผลเสียกับ
ธุรกิจประกันภัยโดยรวม เพรำะผู้เอำประกันภัยจะไม่สำมำรถรักษำกรมธรรม์ไว้ได้ จนครบก ำหนดสัญญำ ท ำให้ผู้เอำ
ประกันภัยไม่ได้รับประโยชน์ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทประกันชีวิตต้องเสียโอกำสและขำดรำยได้
จำกเบี้ยประกันภัยจึงเป็นผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม 

 
กรณศึีกษาที ่4 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือ นำย ก. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้
แนะน ำและอยำกให้นำง จ. ท ำประกันชีวิต เพรำะจะท ำให้ตนขำยได้ถึงเป้ำที่ก ำหนดและจะได้เลื่อนต ำแหน่ง โดย        
นำย ก. บอกแก่ นำง จ. ว่ำ ตนจะจ่ำยเบี้ยประกันภัยปีแรกให้ แต่เบี้ยประกันภัยปีต่อไป นำง จ. จะต้องจ่ำยเอง ซึ่งนำง 
จ. เห็นว่ำได้เบี้ยประกันภัยจึงฟรี 1 ปี จึงตกลงท ำประกันชีวิต  

ประเดน็ปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. กระท ำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 6 เพรำะเป็นกำร
ลดค่ำบ ำเหน็จโดยกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยให้ด้วยเพื่อจูงใจให้ท ำประกันชีวิต 

ข้อเสนอแนะ: นำย ก. ไม่ควรจ่ำยเบี้ยประกันภัยรำยปีแทนผู้เอำประกันภัย เพรำะตัวแทนประกันชีวิต          
มีรำยได้หลักจำกค่ำบ ำเหน็จ ซึ่งเป็นต้นทุนในหมวดค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันภัยคิดรวมเข้ำไว้ในเบี้ยประกันภัย ดังนั้น 
หน้ำที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของตัวแทนประกันชีวิตคือ กำรให้บริกำรที่ดีต่อผู้ เอำประกันภัย กำ รกระท ำผิด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

จรรยำบรรณข้อนี้จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจประกันภัย ในส่วนของตัวแทนประกันชีวิตนั้น ผลที่เกิดคือ จะท ำให้
รำยได้ที่สุจริตและถูกต้องตำมกฎหมำยลดลง ตัวแทนประกันชีวิตไม่มีแรงจูงใจที่จะให้บริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย 
นอกจำกนี้แล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมอำชีพตัวแทนประกันชีวิตในภำพรวมอีกด้วย 
 
กรณศึีกษาที ่5 

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรชักชวนจำก นำย ข. 
ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) ให้ไปเข้ำฟังกำรบรรยำยเร่ืองควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
ของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) และนำย ก. ตอบตกลง 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. และนำย ข. ไม่ถือว่ำกระท ำผิดจรรยำบรรณ
ข้อที่ 9 เพรำะเป็นกำรหำควำมรู้ในอำชีพ 

ข้อเสนอแนะ: หำกมองในภำพ รวมตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในอำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ และเป็นกำรบ่งบอกว่ำตัวแทนประกันชีวิตรู้จักพัฒนำตนเองให้มี
คุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคมและต่ออำชีพ 

แต่ในกรณีศึกษำประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ไม่ควรชวนนำย ข. เข้ำฟังกำรบรรยำยท่ีบริษัท
ประกันชีวิตที่ตนเองสังกัดอยู่ และนำย ข. ก็ไม่ควรตอบตกลงท่ีจะไปเข้ำรับฟังกำรบรรยำย เพรำะควรตระหนักถึง
มำรยำททำงสังคมระหว่ำงบริษัทประกันชีวิตด้วยกัน โดยเฉพำะเรื่องของกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัท
ประกันภัยที่เป็นคู่แข่งขัน เช่น กำรชักชวนตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น 
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

จรรยำบรรณข้อนี้จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจประกันภัย ในส่วนของตัวแทนประกันชีวิตนั้น ผลที่เกิดคือ จะท ำให้
รำยได้ที่สุจริตและถูกต้องตำมกฎหมำยลดลง ตัวแทนประกันชีวิตไม่มีแรงจูงใจที่จะให้บริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย 
นอกจำกนี้แล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมอำชีพตัวแทนประกันชีวิตในภำพรวมอีกด้วย 
 
กรณศึีกษาที ่5 

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรชักชวนจำก นำย ข. 
ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) ให้ไปเข้ำฟังกำรบรรยำยเร่ืองควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
ของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) และนำย ก. ตอบตกลง 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. และนำย ข. ไม่ถือว่ำกระท ำผิดจรรยำบรรณ
ข้อที่ 9 เพรำะเป็นกำรหำควำมรู้ในอำชีพ 

ข้อเสนอแนะ: หำกมองในภำพ รวมตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในอำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ และเป็นกำรบ่งบอกว่ำตัวแทนประกันชีวิตรู้จักพัฒนำตนเองให้มี
คุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคมและต่ออำชีพ 

แต่ในกรณีศึกษำประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ไม่ควรชวนนำย ข. เข้ำฟังกำรบรรยำยที่บริษัท
ประกันชีวิตที่ตนเองสังกัดอยู่ และนำย ข. ก็ไม่ควรตอบตกลงท่ีจะไปเข้ำรับฟังกำรบรรยำย เพรำะควรตระหนักถึง
มำรยำททำงสังคมระหว่ำงบริษัทประกันชีวิตด้วยกัน โดยเฉพำะเรื่องของกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัท
ประกันภัยที่เป็นคู่แข่งขัน เช่น กำรชักชวนตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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