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คําอธิบายประกอบการจัดทําเอกสารการขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของบริษัทประกันชีวิต

I.ความพรอมของระบบงานในการประกอบธุรกิจเปนตัวแทนสนับสนุน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(1) โครงสรางองคกรและหนาที่ ความรับผิดชอบของหนวยงาน

โครงสรางองคกร ซึง่รวมถงึฝายทีรั่บผิดชอบงานดานการเปนตวัแทนสนบัสนนุ หนวยงานดแูลการปฏบัิติงาน  หนวย
งานที่เกี่ยวของหรือสนับสนุนงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุน และโครงสรางองคกรของหนวยงานที่จะตั้งขึ้นเพื่อรับ
ผิดชอบงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุนซึ่งตองแสดงใหเห็นวา หนวยงานดังกลาวมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานชัดเจน โดยแนบผังองคกร ดังนี้

- โครงสรางทั้งหมดขององคกร
- โครงสรางของหนวยงานทีท่าํหนาทีเ่ปนตวัแทนสนบัสนนุ ประกอบดวยสวนงานอะไรบาง
- โครงสรางของหนายงานที่สนับสนุนหรือเกี่ยวของกับงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุน(รวมถึงหนวยงานดูแล
   การปฏิบัติงาน (Compliance))
   (กรณีผูขอรับความเห็นชอบใชหนวยงานดูแลการปฏิบัติงานภายนอก ใหระบุชื่อองคกรที่ใชและการรายงานตอ
   ผูขอรับความเห็นชอบ)
หมายเหตุ: ในกรณีที่มิไดแยกหนวยงานที่เปนตัวแทนสนับสนุนหรือหนวยงานดูแลการปฏิบัติงานออกมาตางหาก
ใหสงโครงสรางองคกรที่แสดงถึงบุคคลที่รับผิดชอบงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุนหรืองานดานดูแลการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด หนาที่ ความรับผิดขอบของหนวยงาน โดยใหระบุรายละเอียด หนาที่ ความรับผิดชอบงานดานการ
เปนตัวแทนสนับสนุนรวมทั้งหนวยงานที่สนับสนุนหรือเกี่ยวของกับงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุน

- ระบุขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของทุกหนวยงานภายใตฝายที่รับผิดขอบงานดานการเปนตัวแทน
   สนับสนุน
- ระบุขอบเขต หนาที่ของหนวยงานที่สนับสนุนหรือที่เกี่ยวของกับงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุน
หมายเหตุ: ในกรณีที่มิไดแยกหนวยงานออกมาตางหาก ใหระบุขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่รับ
ผิดชอบงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของหรือสนับสนุนงานดานการเปนตัวแทน
สนับสนุน
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(2) ระบบการรับลูกคา วิธีการรับลูกคา และการใหคําแนะนํา
ระบบการรับลูกคา วิธีการรับลูกคา

- หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบทําหนาที่ติดตอลูกคา (กรณีมิไดแยกหนวยงานออกมาตางหาก ใหระบุ
   ตําแหนงของบุคคลที่รับผิดชอบในการติดตอลูกคา)
- มวีธิกีารตดิตอลูกคาอยางไร กลุมลูกคาเปาหมายเปนใคร มกีารแจกเอกสารใดบาง ในการขายกรมธรรมคร้ังแรก
   มกีารอธบิายรายละเอยีดอยางไร
- ระบชุองทางและขัน้ตอนการรบัคําสัง่ เชน จากตวัแทนสนบัสนนุชวงหรอืพนกังานโดยตรง ทางระบบ
   อิเลก็ทรอนกิส หรืออ่ืนๆ
- วิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการเปดบัญชี หรือรับคําสั่งซื้อขายจากลูกคา
- วิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการรับชําระเบี้ยประกันภัยของลูกคา และวิธีปฏิบัติหากลูกคาไถถอนคืนหนวยลงทุน
   จนกระทั่งไมมีเงินเพียงพอตอการจายเบี้ยประกันภัย
   - ถาลูกคาเลือกที่จะจายเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีผานธนาคาร บริษัทมีวิธีอธิบายใหลูกคาเขาใจถึง

   รายละเอียดวิธีการ วันหักบัญชี  และ วันครบกําหนดชําระเบี้ยอยางไร
- วิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อของผูลงทุนที่ไมตองการรับการติดตอ (do not call list) และวิธีการแจงใหผูที่ทํา

     หนาที่ติดตอลูกคาทราบถึงรายชื่อดังกลาว

การใหคําแนะนํา
(ก) หลักปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานในการใหคําแนะนํา การเปดเผยขอมูล และมีรายละเอียดของ
      เอกสารเสนอขาย ตามที่ประกาศกําหนด
      (ประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
      หนวยลงทุน ขอ 10-12) เชน

- หลักปฏิบัติที่ใชในการใหคําแนะนําดวยความสุจริตเปนธรรม ใชความระมัดระวัง เอาใจใสในการให
   คําแนะนํา โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
- วธิกีารทีใ่ชในการอธบิายใหลูกคาทราบถงึลกัษณะและความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัหนวยลงทนุทีใ่หคําแนะนาํ
- วิธีการในการใหคําแนะนําที่จะไมทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิด รวมถึงการสอบทานความเขาใจ
   ของลูกคากอนออกกรมธรรม
- อธิบายใหลูกคาทราบวาลูกคาสามารถเลือกที่จะซื้อหรือไมซื้อสัญญาแนบทายกรมธรรมก็ได และมี
   บางกรณีที่สัญญาแนบทายกรมธรรมบางประเภท ใหสิทธิ์บริษัทในการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยเปน
   ระยะ ๆ
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(ข) หลักปฏิบัติในการใหคําแนะนําใหเหมาะสมกับลูกคา (กรณีใหคําแนะนําแบบเฉพาะเจาะจง) (know your
       customer and suitability)

- ระบุวิธีการไดมาซึ่งขอมูลลูกคาและการปรับปรุงขอมูล เชน
- ทําแบบสอบถามโดยใชคําถามมาตรฐาน
- ศึกษาวัตถุประสงคในการลงทุนของลูกคาเรื่องอะไรบาง เชน ความเสี่ยงที่ลูกคายอมรับได
   ผลตอบแทนที่ตองการ
- ศึกษาขอจํากัดของลูกคาหรือไม (ความตองการสภาพคลองที่มีผลกระทบตอการลงทุน
   ระยะเวลาในการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวของ ขอจํากัดสวนตัวอื่นๆ)
- ศึกษาประสบการณในการลงทนุของลกูคา ความรู และความเขาใจเกีย่วกบัการลงทนุหรอืไม
- อธิบายแบบในการจัดเก็บขอมูล วัตถุประสงค ขอจํากัด และประสบการณของลูกคารวมทั้ง
   ระยะเวลาการ update ขอมูล

- ระบุวิธีการประมวลผลจากขอมูลที่ได เพื่อใหไดคําแนะนําที่เหมาะสมแกลูกคา (suitability)
(3) ระบบรับคําสั่งซ้ือขายจากตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงานในสังกัดและการสงคําสั่งซ้ือขายให

บริษัทจัดการ

 - ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
- ระบบการควบคุมตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของคําสั่งซื้อขายในแตละสิ้นวัน และจํานวนเบิกจายเงิน
   ที่รับ / จายใหแกผูลงทุน
- อธิบายขั้นตอนการรวบรวมคําสั่งซื้อขาย เชน เวลาหยุดรับคําสั่งเพื่อสงตอใหกับบริษัทจัดการในแตละวันวิธีสอบ
   ทานความถูกตองของคําสั่งซื้อ/ขายของลูกคา กับขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ เปนตน
- ระบบการแจงขอมูลตอบริษัทจัดการเปนอยางไร เชน วิธีการยืนยันการรับคําสั่งซื้อขาย และจํานวนเงินจาก
   บริษัทจัดการทําทันทีหรือไม อยางไร
- วิธีการตรวจสอบความถูกตอง อธิบายการเก็บรักษาคําสั่ง และการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เชน ระบบ
   ความจําสํารอง (back up) โปรแกรมการรับขอมูลมีการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง
- วิธีการแกไขและบันทึกรายการที่ผิดพลาด เชน ระยะเวลา หลักปฏิบัติ ใครเปนผูทําหนาที่ เปนตน
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(4) ระบบการนําสงเงินคาขายหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และระบบการนําสงเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ใหลูกคา

- ระบุรูปแบบและวิธีการนําสงเงิน

- ระบบตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวนของจํานวนเงินที่ไดรับหรือเพื่อจาย กับคําสั่งซื้อ/ขายของลูกคา
- ระบบการควบคมุการรบั/จายเงนิ และเอกสารหลกัฐานในการรบัและจายเงนิใหกบัลูกคา
- วธิกีารแกไขและบนัทกึรายการทีผิ่ดพลาด เชน ระยะเวลา หลกัปฏบัิติ ใครเปนผูทาํหนาที ่เปนตน
- อธบิายระบบรกัษาความปลอดภยัในการนาํสงเงนิ เชน การกาํหนดระเบยีบหรอืวธิปีฏิบัติในการรบั / จายเงนิของ
   ลูกคาเปนลายลกัษณอักษร เชน การรับหรือสงมอบเงนิ การบนัทกึรายการ และจดัการขอมลูขอหามมใิหนาํเงนิของ
   ลูกคารายหนึง่ไปใชเพือ่ประโยชนของลกูคาอกีรายหนึง่ หรือเพือ่ประโยชนของบคุคลอืน่หรอืของบรษิทัเอง
- การจดัทาํบญัชหีรือการบนัทกึรายการของลกูคาแตละรายแยกตางหากจากบญัชหีรือการบนัทกึรายการอืน่ใดของ

   บริษทั ซึง่ตองบนัทกึรายละเอยีดอยางนอย วนัทีรั่บหรือจายเงนิ จาํนวนเงนิและเหตทุีรั่บหรือจายเงนิ

(5)  ระบบการปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชนและการเกบ็รกัษาความลบัของลกูคา ซึง่อยางนอยตองประกอบ
ดวย

(ก) หลกัปฏบัิติในการกาํหนดรายละเอยีดการเปดเผยขอมลูใหลูกคาทราบ ซึง่มรีายละเอยีดอยางนอยในเร่ืองตอไปนี้
- การเปดเผยคาธรรมเนยีมทีตั่วแทนสนบัสนนุไดรับ(กรณทีีเ่ปนตวัแทนสนบัสนนุมากกวา 1 กองทนุ)
- การเปดเผยรายชือ่บริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุรวมทีบ่ริษทัเปนตวัแทนสนบัสนนุในขณะทีท่าํการขายหรอื
   รับซือ้คืนนัน้
- ความถีใ่นการเปดเผย เชน ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทกุครัง้ทีม่กีารตดิตอ เปนตน
- วธิกีารในการเปดเผยขอมลูทาํอยางไร เชน เอกสารแผนพบั หนงัสอืคูมอื เปนตน

(ข) หลักปฏิบัติในการปองกันการแนะนําใหลูกคาซื้อขายหนวยลงทุนถี่เกินความเหมาะสม
(ค) หลักปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกคา เชน การไมนําขอมูลของลูกคาที่ซื้อหนวยลงทุนไปเปดเผยเพื่อ

จูงใจใหคนอื่นมาซื้อหนวยลงทุนโดยไมไดรับอนุญาต วิธีการเก็บรักษาเอกสารของลูกคา
(6)  ระบบการรบัเรือ่งรองเรยีน รวมถึงการดาํเนนิการและระยะเวลาในการดาํเนนิการกบัขอรองดังกลาว
 - หนวยงานใดเปนผูรับเร่ืองรองเรียน ใครเปนผูทาํหนาทีห่รือมคีวามรบัผิดชอบเมือ่เกดิการรองเรียน

- อธบิายข้ันตอนของวธิปีฏิบัติในการดาํเนนิงานเกีย่วกบัขอรองเรยีนของลกูคา รวมทัง้ระยะเวลาของแตละขัน้ตอน
- มกีารดาํเนนิการแจงผลกบัลูกคา หรือแจงตอนายทะเบยีนหรอืไม อยางไร
- อธบิายแนวทางปองกนัการเกดิขอรองเรยีนในเรือ่งทีซ่้าํๆกนั
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(7)  ระบบการจดัทาํบญัชรีายชือ่ผูถอืหนวยทีแ่ทจรงิ

เพือ่แสดงใหเหน็ไดวาทรพัยสินเปนของลกูคารายใดไดอยางชดัเจนถกูตองตามรายการทีเ่กดิขึน้และทรัพยสินของ
ลูกคาแตละรายไดรับการดแูลอยางปลอดภยั

- หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบจดัการเรือ่งบญัชขีองผูถอืหนวย(กรณมีไิดแยกหนวยงานออกมาตางหาก ใหระบุ
   ตําแหนงของบคุคลทีรั่บผิดชอบ)
- มวีธิปีฏิบัติและขัน้ตอนอยางไร ในการทาํบญัชขีองผูถอืหนวย update ขอมลูอยางไร  ความถีใ่นการ update
- ระบรูุปแบบและวธิแียกบญัชรีะหวางทรพัยสินของบรษิทั กบัทรัพยสินของหนวยลงทนุในกรมธรรม Unit link
- อธบิายข้ันตอนและวธิปิฏิบัติกบัหนวยลงทนุของลกูคา เมือ่เกดิกรณดัีงตอไปนี้

- การสงเงนิคนืใหกบัลูกคาเมือ่ผลการตรวจสขุภาพไมผาน
- premium holiday เชน จะหกัเงนิจากกองทนุไหน อยางไร และ จะดาํเนนิการอยางไรเมือ่เงนิทีr่edeemมา

ไดมากกวาเบีย้ทีลู่กคาตองจาย
- surrender

(8) ระบบการจดัการเกีย่วกบัสทิธแิละผลประโยชนของผูถอืหนวยลงทนุ  รวมถึงการนําสงขอมูล เอกสาร ราย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน

เพื่อที่ลูกคาจะไดรับสิทธิ และ ผลประโยชนตางๆที่พึงไดรับอยางครบถวน โดยระบบดังกลาวควรมีประสิทธิ
ภาพเพียงพอที่จะปกปองสิทธิของลูกคาอยางเหมาะสม และ เพื่อที่ลูกคาจะไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการตัด
สินใจลงทุน การใชสิทธิและการรับผลประโยชนตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับการดํารงสถานภาพการเปนผูถือหนวยลง
ทุน หรือลูกคาของบริษัทอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน

- ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
- อธิบายขั้นตอนการนําขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ และผลประโยชนที่ลูกคาพึงไดรับอยางครบถวนมาแจงแกลูกคา
   เชน การจัดการเกี่ยวกับการจัดสงเงินปนผล พรอมทั้งระบุระยะเวลาในการดําเนินงาน
- อธิบายการแจงขอมูลจากลูกคาตอบริษัทจัดการ เชน การขอมติผูถือหนวยลงทุน พรอมทั้งระบุระยะเวลา
   ในการดําเนินงาน
- ระบุข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานกรณีมีการรับ/จายเงิน เชน เงินปนผล และการดําเนินการในกรณีที่เงินใน
   สวนของลงทุนลดต่ําลงมาก
- ระบุวิธีการนําสงขอมูล รับ/สงเอกสารหรือรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน

- ระบุข้ันตอนการออกเอกสารรับรองจํานวนคาเบี้ยประกันภัยแกลูกคาในแตละป เพื่อประโยชนในทางภาษี

   ของลูกคา
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II.ความพรอมของบุคลากร
(1) จํานวนสํานักงานที่คาดวาจะมีบริการดานการเปนตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งขอบเขตและลักษณะการใหบริการ
และจํานวนตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงานที่คาดวาจะทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการควบคุมการ
มอบหมายหนาที่ใหบุคคลธรรมดาหรือตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงานของตนทําหนาที่ขายหนวยลงทุน เชน วิธีการ
จัดทําขอมูลทะเบียนรายชื่อตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลง
ทุนแตละระดับ สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา และการทําหนาที่ขายใหกับบริษัทจัดการใดบาง เปนตน

(2) หนวยงานที่ดูแลการปฏิบัติงานหรือหนวยงานเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานดานการเปนตัว
แทนสนับสนุนและงานที่เกี่ยวของ  มีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้

(ก) คุณสมบัติดานการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ที่องคกรกําหนดเปนมาตรฐานขั้นต่ําของ
      เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุนและงานที่เกี่ยวของ
(ข) ข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (compliance office)(กรณีมิไดแยก
      หนวยงานออกมาตางหาก ใหระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคคลที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
      (compliance officer)) เชน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
      ของตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงาน แผนการตรวจสอบ
(ค) แนวทางในการกํากับดูแลตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงาน เชน

- อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการกํากับดูแลใหตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงาน ใหปฏิบัติ
   ตามประกาศนายทะเบียนและประกาศของสํานักงานก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ ไดแก การใหความรูแก
   ตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงาน เกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ การแจงใหตัวแทน
   สนับสนุนชวงหรือพนักงานทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
- อธิบายรายละเอียดของคูมือและการอบรมใหความรูในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
   และการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม สําหรับตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงาน
   (บริษัทสามารถสงคูมือมาที่กรมการประกันภัย แทนการอธิบายรายละเอียดของคูมือได)
- เกณฑในการพิจารณาความถี่จากการซื้อขายหนวยลงทุนเกินความเหมาะสม และวิธีการตรวจสอบ
   เปนอยางไร

หมายเหตุ : กรณีใชหนวยงาน/บุคคลภายนอกในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายนอก ใหระบุรายละเอียดดวย
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