1

คําอธิบายประกอบการจัดทําเอกสารการขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทประกันชีวิต

I.ความพรอมของระบบงานในการประกอบธุรกิจเปนตัวแทนสนับสนุน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(1) โครงสรางองคกรและหนาที่ ความรับผิดชอบของหนวยงาน
โครงสรางองคกร ซึง่ รวมถึงฝายทีร่ บั ผิดชอบงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุน หนวยงานดูแลการปฏิบตั งิ าน หนวย
งานที่เกี่ยวของหรือสนับสนุนงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุน และโครงสรางองคกรของหนวยงานที่จะตั้งขึ้นเพื่อรับ
ผิดชอบงานดานการเปนตัวแทนสนับสนุนซึ่งตองแสดงใหเห็นวา หนวยงานดังกลาวมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานชัดเจน โดยแนบผังองคกร ดังนี้
- โครงสรางทั้งหมดขององคกร
- โครงสรางของหนวยงานทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนตัวแทนสนับสนุน 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)
- มีวธิ กี ารติดตอลูกคาอยางไร กลุม ลูกคาเปาหมายเปนใคร มีการแจกเอกสารใดบาง ในการขายกรมธรรมครัง้ แรก
มีการอธิบายรายละเอียดอยางไร
- ระบุชอ งทางและขัน้ ตอนการรับคําสัง่ เชน จากตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงานโดยตรง ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรืออืน่ ๆ
- 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 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ขอ 10-12) เชน
- หลักปฏิบัติที่ใชในการใหคําแนะนําดวยความสุจริตเปนธรรม ใชความระมัดระวัง เอาใจใสในการให
คําแนะนํา โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
- วิธกี ารทีใ่ ชในการอธิบายใหลกู คาทราบถึงลักษณะและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับหนวยลงทุนทีใ่ หคาํ แนะนํา
- 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)
- ศึกษาประสบการณในการลงทุนของลูกคา ความรู และความเขาใจเกีย่ วกับการลงทุนหรือไม
- อธิบายแบบในการจัดเก็บขอมูล วัตถุประสงค ขอจํากัด และประสบการณของลูกคารวมทั้ง
ระยะเวลาการ update ขอมูล
- ระบุวิธีการประมวลผลจากขอมูลที่ได เพื่อใหไดคําแนะนําที่เหมาะสมแกลูกคา (suitability)
(3) ระบบรับคําสั่งซื้อขายจากตัวแทนสนับสนุนชวงหรือพนักงานในสังกัดและการสงคําสั่งซื้อขายให
บริษัทจัดการ
- ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
- 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 และระบบการนําสงเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ใหลูกคา
- ระบุรูปแบบและวิธีการนําสงเงิน
- ระบบตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของจํานวนเงินที่ไดรับหรือเพื่อจาย กับคําสั่งซื้อ/ขายของลูกคา
- ระบบการควบคุมการรับ/จายเงิน และเอกสารหลักฐานในการรับและจายเงินใหกบั ลูกคา
- วิธกี ารแกไขและบันทึกรายการทีผ่ ดิ พลาด เชน ระยะเวลา หลักปฏิบตั ิ ใครเปนผูท าํ หนาที่ เปนตน
- อธิบายระบบรักษาความปลอดภัยในการนําสงเงิน เชน การกําหนดระเบียบหรือวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับ / จายเงินของ
ลูกคาเปนลายลักษณอกั ษร เชน การรับหรือสงมอบเงิน การบันทึกรายการ และจัดการขอมูลขอหามมิใหนาํ เงินของ
ลูกคารายหนึง่ ไปใชเพือ่ ประโยชนของลูกคาอีกรายหนึง่ หรือเพือ่ ประโยชนของบุคคลอืน่ หรือของบริษทั เอง
- การจัดทําบัญชีหรือการบันทึกรายการของลูกคาแตละรายแยกตางหากจากบัญชีหรือการบันทึกรายการอืน่ ใดของ
บริษทั ซึง่ ตองบันทึกรายละเอียดอยางนอย วันทีร่ บั หรือจายเงิน จํานวนเงินและเหตุทรี่ บั หรือจายเงิน
(5) ระบบการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการเก็บรักษาความลับของลูกคา ซึง่ อยางนอยตองประกอบ
ดวย
(ก) หลักปฏิบตั ใิ นการกําหนดรายละเอียดการเปดเผยขอมูลใหลกู คาทราบ ซึง่ มีรายละเอียดอยางนอยในเรือ่ งตอไปนี้
- การเปดเผยคาธรรมเนียมทีต่ วั แทนสนับสนุนไดรบั (กรณีทเี่ ปนตัวแทนสนับสนุนมากกวา 1 กองทุน)
- การเปดเผยรายชือ่ บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวมทีบ่ ริษทั เปนตัวแทนสนับสนุนในขณะทีท่ าํ การขายหรือ
รับซือ้ คืนนัน้
- ความถีใ่ นการเปดเผย เชน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทุกครัง้ ทีม่ กี ารติดตอ เปนตน
- วิธกี ารในการเปดเผยขอมูลทําอยางไร เชน เอกสารแผนพับ หนังสือคูม อื เปนตน
(ข) หลักปฏิบัติในการปองกันการแนะนําใหลูกคาซื้อขายหนวยลงทุนถี่เกินความเหมาะสม
(ค) หลักปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกคา เชน การไมนําขอมูลของลูกคาที่ซื้อหนวยลงทุนไปเปดเผยเพื่อ
จูงใจใหคนอื่นมาซื้อหนวยลงทุนโดยไมไดรับอนุญาต วิธีการเก็บรักษาเอกสารของลูกคา
(6) ระบบการรับเรือ่ งรองเรียน รวมถึงการดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการกับขอรองดังกลาว
- หนวยงานใดเปนผูร บั เรือ่ งรองเรียน ใครเปนผูท าํ หนาทีห่ รือมีความรับผิดชอบเมือ่ เกิดการรองเรียน
- อธิบายขัน้ ตอนของวิธปี ฏิบตั ใิ นการดําเนินงานเกีย่ วกับขอรองเรียนของลูกคา รวมทัง้ ระยะเวลาของแตละขัน้ ตอน
- มีการดําเนินการแจงผลกับลูกคา หรือแจงตอนายทะเบียนหรือไม อยางไร
- อธิบายแนวทางปองกันการเกิดขอรองเรียนในเรือ่ งทีซ่ า้ํ ๆกัน
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(7) ระบบการจัดทําบัญชีรายชือ่ ผูถ อื หนวยทีแ่ ทจริง
เพือ่ แสดงใหเห็นไดวา ทรัพยสนิ เปนของลูกคารายใดไดอยางชัดเจนถูกตองตามรายการทีเ่ กิดขึน้ และทรัพยสนิ ของ
ลูกคาแตละรายไดรบั การดูแลอยางปลอดภัย
- หนวยงานใดเปนผูร บั ผิดชอบจัดการเรือ่ งบัญชีของผูถ อื หนวย(กรณีมไิ ดแยกหนวยงานออกมาตางหาก ใหระบุ
ตําแหนงของบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ)
- มีวธิ ปี ฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนอยางไร ในการทําบัญชีของผูถ อื หนวย update ขอมูลอยางไร ความถีใ่ นการ update
- ระบุรปู แบบและวิธแี ยกบัญชีระหวางทรัพยสนิ ของบริษทั กับทรัพยสนิ ของหนวยลงทุนในกรมธรรม Unit link
- อธิบายขัน้ ตอนและวิธปิ ฏิบตั กิ บั หนวยลงทุนของลูกคา เมือ่ เกิดกรณีดงั ตอไปนี้
- การสงเงินคืนใหกบั ลูกคาเมือ่ ผลการตรวจสุขภาพไมผา น
- premium holiday เชน จะหักเงินจากกองทุนไหน อยางไร และ จะดําเนินการอยางไรเมือ่ เงินทีr่ edeemมา
ไดมากกวาเบีย้ ทีล่ กู คาตองจาย
- surrender
(8) ระบบการจัดการเกีย่ วกับสิทธิและผลประโยชนของผูถ อื หนวยลงทุน รวมถึงการนําสงขอมูล เอกสาร ราย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน
เพื่อที่ลูกคาจะไดรับสิทธิ และ ผลประโยชนตางๆที่พึงไดรับอยางครบถวน โดยระบบดังกลาวควรมีประสิทธิ
ภาพเพียงพอที่จะปกปองสิทธิของลูกคาอยางเหมาะสม และ เพื่อที่ลูกคาจะไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการตัด
สินใจลงทุน การใชสิทธิและการรับผลประโยชนตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับการดํารงสถานภาพการเปนผูถือหนวยลง
ทุน หรือลูกคาของบริษัทอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน
- ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
- อธิบายขั้นตอนการนําขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ และผลประโยชนที่ลูกคาพึงไดรับอยางครบถวนมาแจงแกลูกคา
เชน การจัดการเกี่ยวกับการจัดสงเงินปนผล พรอมทั้งระบุระยะเวลาในการดําเนินงาน
- อธิบายการแจงขอมูลจากลูกคาตอบริษัทจัดการ เชน การขอมติผูถือหนวยลงทุน พรอมทั้งระบุระยะเวลา
ในการดําเนินงาน
- ระบุขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานกรณีมีการรับ/จายเงิน เชน เงินปนผล และการดําเนินการในกรณีที่เงินใน
สวนของลงทุนลดต่ําลงมาก
- ระบุวิธีการนําสงขอมูล รับ/สงเอกสารหรือรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน
- ระบุขั้นตอนการออกเอกสารรับรองจํานวนคาเบี้ยประกันภัยแกลูกคาในแตละป 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) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (compliance office)(กรณีมิไดแยก
หนวยงานออกมาตางหาก ใหระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคคลที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
(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

