
สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ พนักงานเมืองไทยประกันชีวิตทุกท่าน วารสาร CG Guide เมืองไทยยั่งยืน กลับมาพบกับทุกท่าน พร้อม

สาระดีๆ เก่ียวกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) กันอีกเช่นเคยค่ะ 

ในฉบับนี้ เรายังคงน าเสนอเนื้อหาเกี ่ยวกับ Market Conduct ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ซึ่งฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจาก         

คุณเกศพงศ์ นาทะสิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ คุณวรภร สุทธิเวชชะกร ผู้บริหารสายงานสนับสนุนการตลาดสถาบัน

การเงิน มาร่วมพูดคุยเก่ียวกับ “แนวทางและวิธีปฎิบัติในการเสนอขายของช่องทางธนาคารกสิกรไทย” ลองมาดูซิว่า การเสนอขาย

ผ่านช่องทางนี้ จะมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติเหมือนหรือแตกต่างจากช่องทาง Agent อย่างไร และในหัวข้อ “Voice of Employees”

เรามีเพื่อนๆ พนักงาน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการน าหลัก CG ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานกันเหมือนเช่นเคย นอกจากเนื้อหาสาระท่ี

อัดแน่นแล้ว เรายังมีเกม “CG QUIZ” สนุกๆ มาให้เพ่ือนๆ ได้ลุ้นรางวัลกันอีกเช่นเคย แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆในฝ่าย มาอ่านและเล่น

เกมกันเยอะๆนะคะ อย่าลืมว่า เร่ือง CG ไม่ใช่เร่ืองใหม่หรือเร่ืองไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วค่า  

CG Background

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

จัดท าโดย: ทีมนักลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายเลขาธิการองค์กร 

ฉบับที่ 7: สิงหาคม 2562

CG Highlight
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ปัจจุบันช่องทางการขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ได้รับความ

นิยมจากประชาชน ผู้เอาประกันภัยสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายประกัน

ชีวิต ดังจะเห็นได้จากตัวเลขเบี้ยประกันชีวิตรับรวมผ่านช่องทางธนาคาร ในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2562 มีมูลค่าท้ังสิ้น 128,322 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 43.41% ของ

เบี้ยประกันชีวิตรับรวมของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน คปภ. และสมาคมธนาคารไทย    

จึงได้ร่วมกันก าหนดกรอบแนวทางการก ากับและควบคุมคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยผ่านธนาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการท า

ประกันภัย และเพื่อเป็นการกระตุ ้นเตือนให้ธนาคาร ในฐานะนายหน้าประกันภัยได้

ตระหนักถึงความส าคัญในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์

ประกันภัยของพนักงานธนาคารผู้มีหน้าท่ีเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันของภาคธนาคารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการขาย ให้สอดคล้องและรัดกุมตรงตาม

หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

อาทิ พนักงานธนาคารเสนอขายกรมธรรม์ได้เฉพาะภายในส านักงานธนาคาร และสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า

ประกันชีวิตเท่านั้น โดยแยกพื้นที่การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยออกจากเคาน์เตอร์รับฝากเงิน และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนรวมถึงการ

ใช้กระบวนการในการก ากับและตรวจสอบคุณภาพการขายประกันภัยของธนาคาร ทั้งกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ซึ่งจะมี

การน าเอาวิธีการสุ่มตรวจ (Mystery Shopping) มาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเสนอขายเป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

อีกทั้ง มีการจัดท าคู่มือประกอบการขาย และจัดอบรมความรู้เพื่อสร้างมาตรฐานการขายที่เป็นสากล สามารถยึดถือเป็นแนว

ปฏิบัติได้เหมือนกันทุกธนาคารอีกด้วย



Executive Talk

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

คุณวรภร สุทธิเวชชะกร 
ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
การตลาดสถาบันการเงนิ

เพื ่อให้กระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางธนาคารกสิกรไทยที่เป็นช่องทางหลัก เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก ากับดูแลได้ก าหนดไว้ สายงานสนับสนุนการตลาดสถาบัน

การเงิน จึงได้จัดท า Market Conduct Checklist (MCC) เพื ่อให้ผู้เสนอขายของช่องทาง

ธนาคารกสิกรไทย ใช้เป็นแนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน 

ดังนี้

1. แสดง ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต แจ้งเลขที่ใบอนุญาต+ชื่อสกุลจริง โดยการน าเสนอ

ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการด้านประกัน โดยจัดวางป้ายเลขที่ใบอนุญาตบนเคาเตอร์

2. ตอบ แบบสอบถามความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 9 ข้อ

3. ประเมิน ความต้องการลูกค้าจาก FNA (Financial Needs Analysis) วิเคราะห์ ประเมิน 

และขายตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกัน โดยไม่พูด

ว่าเป็นการฝากเงิน และไม่บังคับขายคู่ผลิตภัณฑ์อื่น

4. จัดท า และพิมพ์ใบเสนอขาย พร้อมอธิบายข้อมูลแบบประกันให้ครบถ้วน

5. อธิบาย สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคส าหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร*      

(ใบ 4 สิทธ)ิ 

6. ฉาย วีดีทัศน์ ที่อธิบายเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของประกันชีวิต 

7. เน้น ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลด้วยตนเองลงในใบค าขอฯ พร้อมลงนามในใบเสนอขาย/ ใบค าขอ/

ใบยินยอมเปิดเผยข้อมูล/ เอกสารส าคัญอื่นๆ

8. ช าระ เงินค่าเบี้ยประกัน และออก ใบรับเงินชั่วคราวให้ลูกค้า

9. ส่งมอบ เอกสารให้ลูกค้า ได้แก่ ส าเนาใบเสนอขาย/ ใบ 4 สิทธิ/ ใบรับเงินชั่วคราว
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คุณเกศพงศ์ นาทะสิริ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

* สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ส าหรับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร มีดังน้ี

- ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไม่ใช่การฝากเงิน

- ยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน 

(Free Look Period)

- หากขอยกเลิกหลังจากนั้นจะเป็น

การเวนคืนกรมธรรม์ และอาจได้รับ

เงินคืนน้อยกว่าที่ช าระไว้

- ข้อมูลความคุ้มครองตามกรมธรรม์

และกรณีที่บริษัทประกันไม่คุ้มครอง

- เหตุที่ประกันอาจปฏิเสธการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน

ฯลฯ

- สิทธิในการตัดสินใจและปฏิเสธ

การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้

- สิทธิในการปฏิเสธการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่กับ

ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร

- การท าประกันชีวิตไม่มีผลต่อการ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือ

ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร

ฯลฯ

- สิทธิร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความ

เป็นธรรม หรือสอบถามข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติม 

ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

2. KBANK Call Center : 

02-888-8888

3. เมืองไทย Smile Call Center: 

1766

ฯลฯ

- สิทธิได้รับพิจารณาค่าชดเชย 

หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดจาก

การที่ธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตาม

แนวนโยบายการขายผลิตภัณฑ์ 

ฯลฯ

Call 1766  muangthai.co.th                    Muang Thai Life

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)



CSR Activities

Call 1766  muangthai.co.th                    Muang Thai Life
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เพื ่อนๆ ทราบมั๊ยคะว่า บริษัทฯ ของเรา นอกจากจะให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณแล้ว บริษัท ฯ

ยังส่งเสริมให้มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย เพ่ือให้บุคลากรในทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ และใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป

หลายๆ ท่าน อาจจะยังไม่ทราบว่า โครงการด้านสิ ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เรามีอะไรบ้าง เราจึง ได้น าตัวอย่างโครงการ                  

ด้านสิ่งแวดล้อมทีน่่าสนใจ มาประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือนๆ ได้ทราบกันค่ะ

1. โครงการ “ยิ้มได้กว้างวางถูกถัง” 

เชิญชวนพนักงานร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง 

โดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการคัดแยกขยะ

ให้ถูกสุขลักษณะ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

4. โครงการ “Zero Waste…MTL Lifestyle”

เชิญชวนพนักงานลดใช้กล่องโฟม แก้วพลาสติก และ

ถุงพลาสติก โดยส่งเสริมให้พนักงานน าถุงผ้า และภาชนะ  

มาใช้เอง

คลิกเพ่ืออ่านเพิ่มเติมคลิกเพ่ืออ่านเพิ่มเติม

3. โครงการ “บริจาคถุงผ้าเหลือใช้”

เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคถุงผ้าสภาพดีเพื่อน ามาใช้

หมุนเวียนภายในองค์กร เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

2. โครงการ “Shared2Share” 

รณรงค์การทิ้งเอกสารส าคัญในตู้ INFOZAFE เพ่ือให้มี

การท าลายข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถน าข้อมูล

ส าคัญที่ผ่านการย่อยท าลายแล้วกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี

คลิกเพ่ืออ่านเพิ่มเติม

CG Quiz Winners
ขอแสดงความยนิดีกับผู้ไดร้ับรางวัลจาก เกม “เรียงเบอร์...เจอรางวัล” จาก วารสาร CG Guide เมืองไทยย่ังยืน 

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 โดยผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลหมอนรปูหวัใจ จ านวน 10 รางวัล ได้แก่

1.   คุณรัชฎาพร ภู่ชยันตร์              ฝ่ายบริการสาขา หลังสวน-ชุมพร

2.   คุณกิตติพันธ์ ธนจารุนันท์        ฝ่ายขายเมืองไทย ไลฟ์ แพลนเนอร์

3.   คุณปัทมา เสนาะพิณ               ฝ่ายธุรการและสนับสนุนองค์กร

4.   คุณอัฏฐกานต์ เจียรกุล            ฝ่ายบริหารงานลูกค้าประกันกลุ่ม 1

5.   คุณสุภัทร ภูรีสิริโชติ                ฝ่ายส่ือสารการตลาด Digital

6.   คุณกุลนารี ตฤณตียะกุล          ฝ่ายผู้ช านาญด้านพิจารณารบัประกันชีวิต 2

7.   คุณภัทรพล แลบุญมา             ฝ่ายบริการสาขา สาขาแยกเวียงทอง-ล าปาง

8.   คุณมัลลิกา ศิริกรโชติกาญจน์   ฝ่ายปฏิบัติการและบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.   คุณอตรัตน์ มุสิกรัตน์              ฝ่ายกิจการตัวแทน

10. คุณเนตรชนก สังวาลย์เงิน       ฝ่ายบัญชี

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

http://bit.ly/2KQliyL
https://bit.ly/2NBrcWv
http://bit.ly/Shared2Share
https://bit.ly/ยิ้มกว้างวางถูกถัง_1


ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

Voice of Employees

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้บริการด้านประกันชีวิตแก่ลูกค้าและตัวแทน

คุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องพบปะลูกค้าที่มาใช้บริการทุกวัน แต่ละวันก็เจอลูกค้า

หลากหลายสไตล์แตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ จะได้ให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การมีทัศนะ

คติที่ดีต่อบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจ

ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทางหนึ่งด้วย

ได้เสียในการท างานและแนวปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสียหลักจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และ

ในการท างานร่วมกับผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานก็จะต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและให้

เกียรติผู้ร่วมงาน เพื่อให้การท างานในองค์กรเป็นไปอย่างมีความสุข

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่จัดท าและทบทวนนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ให้ค าปรึกษาและ

ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งติดตามผลและจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงด้านต่างๆ 

และจัดท ารายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเนือ้งานต้องเก่ียวข้องกับข้อมูลที่ส าคญัของบรษิัทฯ ทั้งด้านการเงนิและด้านกลยุทธ ซึ่งมี

ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ จ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึด

มั่นในคุณธรรม และจะต้องรักษาความลับของบริษัทฯ ได้ การมีวิสัยทัศน์ที่ดี หมั่นศึกษาหาความรู้

เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับบริษัทฯ นอกจากนี้ การท างานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่าย การมีทัศนคติที่ดี และการให้

เกียรติผู้ร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพื่อให้การท างานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

ผู้มีส่วนได้เสียในการท างานและแนวปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสียหลักจะเป็นผู้บริหาร พนักงานภายในองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนอกจาก

จะต้องส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ยังจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้ อง 

ครบถ้วนก่อนส่งออกทุกครั้ง รวมทั้ง จะต้องให้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาความลับของ

ข้อมูลส าคัญต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับโครงการพัฒนาผู้บริหาร, การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดู

งานในต่างประเทศ, ทุนการศึกษาพนักงาน, การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ 

ความผูกพันองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement)

คุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากงานด้านทรัพยากรบุคคล ถือเป็นตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ที่

ปฏิบัติงานด้านนี้จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีทั้งต่อบริษัทฯ และต่อพนักงานที่

ท างานร่วมด้วย โดยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์ทั ้ง 2 ฝ่าย 

เนื่องจากงาน HR จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย จึงจ าเป็นที่จะต้องให้

เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในสิทธิของแต่ละบุคคล และให้บริการแก่ทุกๆ คนด้วย

ความเต็มใจ และสุดความสามารถ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการท างานและแนวปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก คือผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน

อย่างรอบคอบและเต็มความสามารถ ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ภายใต้

กฎเกณฑ์ และระเบียบบริษัท

ศุภลักษณ์ เตชะบัญญัติ
ผู้เชี่ยวชาญ1
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

คุณภัทรพล แลบุญมา
เจ้าหน้าที่ ทีมบุคลากรสาขาประจ าสาขา
สาขาแยกเวียงทอง-ล าปาง
ฝ่ายบริการสาขา

คุณภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน
ผู้เชี่้ยวชาญ 1
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
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เพื่อน  ๆพอจะทราบหรือไม่ว่า “การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของช่องทางธนาคาร”มีขั้นตอน

อย่างไร ลองเรียงล าดับกระบวนการเสนอขาย 9 ขั้นตอนให้ถูกต้อง ตาม Market Conduct แล้วส่งค าตอบมาที่ 

ir@muangthai.co.thหรือส่งค าตอบผ่านทาง Google Form โดยคลิกที่นี่ค่ะ 

ทางทีมงานจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบค าถามได้ถูกต้อง เพื่อมอบ นาฬิกาแขวนสุดเก๋ มูลค่า 190 บาท 

จ านวน 10 รางวัล ไปใช้กันได้เลยค่ะ 

ก าหนดส่งค าตอบ ภายในวันที่ 13 ก.ย. 62 น้ี และประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง 

Muangthailink ในวันที่ 16 ก.ย. 62 รีบส่งค าตอบกันเข้ามาเยอะๆ น้า 

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชม สามารถติดต่อได้ที่ ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขาธิการองค์กร อาคาร 1 ชั้น 10
อีเมลล์: ir@muangthai.co.th หรือ โทร. 02-274-9400 ต่อ 4473, 4474, 4476 และ 4478

CG Quiz

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขาธิการองค์กร

เกม “เรียงใหม่ให้ถูกต้อง”

ลุ้นรับนาฬิกาแขวน
มูลค่า 190บาท 
จ านวน10 รางวัล

เรียงล าดับขั้นตอนการเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 9 ขั้นตอนให้ถูกต้อง

CG Know-how

หน้า 5

เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการท าประกันภัย ทางส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้จัดท าข้อแนะน า 12 ประการ แก่ประชาชนในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร เพื่อเสริมสร้างความ

เข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายประกันภัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้

7.ควรกรอกใบค  าขอเอาประก ันภ ัย ด้วยตนเอง และ

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงชื่อ

8.ควรสอบถาม ส ิทธ ิและระยะเวลาในการยกเล ิก 

กรมธรรม์ ประกันภัย 

9. ให้ช าระเงินเข้า บัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น และต้อง

เก็บเอกสารการรับช าระเงินจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน

11. สามารถยกเลิกภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่

เป็นไปตามที่เสนอขาย

12. ผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่อาจ

อ้างสิทธิเหนือผู้บริโภค

1.การซื้อประกันชีวิต ไม่ใช่การฝากเงิน กับธนาคาร

2.ขอด ู ใบอนุญาต เป ็นนายหน้าประก ันภ ัยของ

พนักงานธนาคารก่อน

3.ควรเลือกแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรงกับ 

ความต้องการ

4.วางแผนและประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ก่อนซื้อ

เพื่อให้สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัย ครบตลอดสัญญา

5.ควรเข้าใจถึง ความคุ ้มครองและข้อยกเว้น ของ
กรมธรรม์นั ้นๆก่อนท าสัญญา ควรเก็บเอกสาร 
ประกอบการเสนอขายของธนาคารไว้

6.ผู้ซื้อมีสิทธิเลือก ซื้อหรือปฏิเสธ การซื้อหากไม่เป็นไป
ตามความต้องการ ธนาคาร ไม่อาจ ใช้เป็นเงื่อนไข
ต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่น

แสดง ใบอนุญาต

นายหน้าประกันชีวิต

ตอบ แบบสอบถาม

ความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์

ประเมิน ความ

ต้องการลูกค้าจาก
FNA

จัดท า และพิมพ์

ใบเสนอขาย 

อธิบาย 4 สิทธิข้ัน

พื้นฐานของผู้บริโภค

ฉาย วีดีทัศน์ เน้น ให้ลูกค้ากรอก

ข้อมูลด้วยตนเอง

ช าระ ค่าเบี้ยประกัน

และออก ใบรับเงิน

ชั่วคราว

ส่งมอบ
เอกสารให้ลูกค้า

10. ควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อ รับผลประโยชน์ 

ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขาย

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

http://bit.ly/CG_Quiz_Vol7_Bancassurance

