ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

อาศัยอํานาจตามความในขอ 3(29) และขอ 33/1 วรรคสองแหงประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2545
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 นายทะเบียนประกาศกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ในประกาศนี้
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.
2535
“กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit - Linked Life Policy)” หมายความวา
กรมธรรมที่บริษัทประกันชีวิตออกใหผูเอาประกันภัย เพื่อเปนหลักฐานวาผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต
ไดมีการทําสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหนวยลงทุน โดยมีขอตกลงวาผูเอาประกันภัยจะชําระเงิน
คาเบี้ยประกันชีวิตใหแกบริษัทประกันชีวิตสําหรับการใหความคุมครองตอการมรณะหรือการจายเงินเมื่อมีการ
ทรงชีพและผูเอาประกันภัยจะชําระเงินคาหนวยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผานบริษัทประกันชีวิต
ในฐานะตัวแทนสนับสนุน
“หนวยลงทุนควบคูกรมธรรม” หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ขาย
ควบคูไปกับการขายกรมธรรมประกันชีวิตในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
“กองทุนรวม” หมายความวา กองทุนปดและกองทุนเปด
“บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
“บริษัทจัดการ” หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“ขาย” ใหหมายความรวมถึง การเสนอขายดวย
“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความวา บริษัทที่บริษัทจัดการตั้งใหเปนตัวแทนใน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม

-2“ตัวแทนสนับสนุนชวง” หมายความวา บุคคลซึ่งตัวแทนสนับสนุนตั้งใหเปน
ตัวแทนสนับสนุนชวงในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม และกรมธรรมประกันชีวิต
ควบการลงทุน
“คําแนะนําเฉพาะเจาะจง” หมายความวา คําแนะนําที่ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความตองการของบุคคลนั้น
“ผูจัดการ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน ทั้งนี้ ไมวาจะเรียกชื่ออยางใดก็ตาม
“สถาบันฝกอบรม” หมายความวา สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุนและสถาบัน
ฝกอบรมอื่นที่สํานักงาน ก.ล.ต.หรือนายทะเบียนใหการยอมรับ
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
“สมาคม” หมายความวา สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
และจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
“บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การบริการธุรกรรมที่ใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือแตบางสวน เชน เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine)
บริการธนาคารทางโทรศัพท(telebanking) อินเทอรเน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ นายทะเบียนประกาศกําหนด
“หนังสือชี้ชวน” หมายความวา หนังสือชี้ชวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในสวนที่วาดวยการจัดการกองทุนรวม
“เอกสารในการเสนอขาย” หมายความวา เอกสารที่บริษัทผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบการลงทุนตอประชาชนทั่วไปตองจัดทําขึ้น เพื่อเปดเผยขอมูลแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับบริษัท รายละเอียดของการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นๆ และขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจในการซื้อกรมธรรม
ขอ 2. การเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามขอ 3 (29) แหงประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2545 ในกรณีที่บริษัททําหนาที่เฉพาะการ
เปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมบริษัทสามารถดําเนินการได โดยจะ
ตองแยกรายไดและรายจายออกจากธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท สําหรับในกรณีการทําหนาที่เปนตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ใหบริษัท
อยูใตบังคับแหงประกาศนี้

-3ขอ 3. บริษัทที่ประสงคจะเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อการ
เสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน จะตองเปนบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ประกาศกําหนดตามประกาศนี้
ขอ 4. การขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน การทําหนาที่ตัวแทนสนับสนุน และ
การแตงตั้งตัวแทนสนับสนุนชวง นอกจากบริษัทตองปฏิบัติตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ
แลว บริษัทตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้ดวย
ในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ควบคูกรมธรรม บริษัทตองใหตัวแทนสนับสนุนชวงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามประกาศนี้
เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้บริษัทมีหนาที่ที่จะตองกํากับดูแลใหตัวแทนสนับสนุนชวงปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้ดวย
บริษัทใดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทนสนับสนุนชวง
บกพรอง ไมเหมาะสม ไมครบถวน หรือฝาฝนขอกําหนดตามประกาศนี้จนปรากฏวาบุคคลที่ไดรับ
ความเห็นชอบที่อยูภายใตการกํากับ ดูแล ถูกพัก หรือถูกเพิกถอนการใหเห็นชอบ บริษัทอาจถูกดําเนินการ
ตามขอ 35.
ขอ 5. ในการตั้งตัวแทนสนับสนุนชวงตามขอ 4. บริษัทตองทําสัญญาตั้งตัวแทนสนับสนุนชวง
เปนหนังสือ โดยกําหนด สิทธิและหนาที่ของบริษัท และตัวแทนสนับสนุนชวงที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
และตองมีขอสัญญาที่กําหนดใหตัวแทนสนับสนุนชวงตองปฏิบัติตามขอกําหนดในประกาศนี้ดวย

หมวด 1
การขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุนควบคูก รมธรรม การขายกรมธรรมประกันชีวติ ควบการลงทุน

ขอ 6. ในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ควบคูกรมธรรม ใหบริษัท ตัวแทนสนับสนุนชวง เปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ใหลูกคาทราบเวนแต
ลูกคาแสดงเจตนาวาตองการจบการสนทนา
(1) ชือ่ ผูต ดิ ตอ และชือ่ บริษทั ทีต่ นสังกัด พรอมทัง้ แสดงบัตรประจําตัวทีน่ ายทะเบียนออก
ให
(2) วัตถุประสงคของการติดตอ
(3) สิทธิของลูกคาที่จะแสดงเจตนาไมตองการรับการติดตอ
(4) สิทธิของลูกคาที่ยกเลิกการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และ
หนวยลงทุนควบคูกรมธรรม

-4ขอ 7. หามมิใหบริษัท ตัวแทนสนับสนุนชวง เรงรัดใหลูกคาตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ควบการลงทุนหรือหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม และหากลูกคาแสดงเจตนาวาไมตองการซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตควบการลงทุน หรือหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม หรือตองการจบการสนทนา ใหหยุดการขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบการลงทุน และหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมทันที
ขอ 8. ใหบริษัทจัดใหมีบัญชีรายชื่อของลูกคาที่ไมตองการติดตอกับตน หามมิใหบริษัทและ
ตัวแทนสนับสนุนชวงรายใด ติดตอกับลูกคาที่อยูในบัญชีรายชื่อนั้นอีกเพื่อขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการ
ลงทุน หรือหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม เปนเวลา 2 ป นับแตวันที่ลูกคาปฏิเสธที่จะรับการติดตอ เวนแตลูก
คาดังกลาวไดติดตอเพื่อซื้อเอง
ขอ 9. บริษัทตองจัดใหมีเอกสารในการเสนอขาย และอาจจัดใหมีคูมือผูซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตควบการลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และหนวยลงทุน
ควบคูกรมธรรม และใหตัวแทนสนับสนุนชวง หรือพนักงานที่ทําหนาที่ขายแจกจายเอกสารในการเสนอขาย
หนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่นๆ แกลูกคาที่เปนการขายในครั้งแรกของแตละกรมธรรม ทั้งนี้เอกสารในการ
เสนอขาย หนังสือชี้ชวน และเอกสารอื่นใดที่ใชในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และหนวย
ลงทุนควบคูกรมธรรม ตองมีรายการ ขอมูลตามที่นายทะเบียนกําหนดตามประกาศนี้ สําหรับหนังสือชี้ชวน
ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 10. ในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนและหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมแก
ลูกคา บริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวงตองเสนอขายโดยใชเอกสารในการเสนอขาย ทั้งนี้เอกสารในการ
เสนอขายกรมธรรมอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ผลประโยชนที่จะจายตามกรมธรรมทั้งปวงรวมทั้งเงินโบนัสพิเศษ (ถามี)
(2) จํานวนเงินที่ลูกคาจะตองชําระทั้งสิ้น พรอมทั้งแสดงรายละเอียดสัดสวนของ
จํานวนเงินที่เปนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยสําหรับความคุมครองเพิ่มเติมอื่นๆ คาใชจายดําเนินงาน
และสัดสวนเงินลงทุน รวมทั้งกําหนดเวลาการชําระโดยละเอียด
(3) ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกลาวตองเปนปจจุบัน และตองแสดงในลักษณะที่
ไมทําใหเขาใจผิด หรือคลาดเคลื่อน
(4) ถาใชขอมูลซึ่งเปนผลประกอบการในอดีต เพื่อแสดงการวิเคราะหประกอบการ
ขาย ขอมูลดังกลาวจะตองเหมาะสมกับประเด็นและผลประโยชนตามกรมธรรมที่เสนอขาย และมีคําเตือน
ใหลูกคาทราบวาผลประกอบการในอดีตมิไดเปนเครื่องบงชี้ผลประกอบการในอนาคตไวอยางชัดแจง
(5) ใหระบุอยางชัดเจนวาผลประโยชนตามกรมธรรมชนิดใดบาง เปนผลประโยชน
ชนิดที่บริษัทไมไดรับรอง หรือรับประกันการจาย พรอมทั้งเตือนใหรูวาบริษัทอาจประกาศจายผลประโยชน
นั้นๆ มากหรือนอยกวาจํานวนที่ไดแสดงไว
(6) ใหระบุอยางชัดเจนวาการนําสงคาเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของลูกคาหรือเปน
หนาที่ของบริษัทที่จะสงพนักงานออกไปรับคาเบี้ยประกันภัยจากลูกคา

-5(7) หามมิใหบริษัท ตัวแทนสนับสนุนชวง ชักชวน ชี้ชวน หรือสนับสนุนใหลูกคา
ไมชําระเบี้ยประกันภัยในปใดๆ รวมทั้งหามแสดงการนําเงินจากผลประโยชนตามกรมธรรมชนิดที่บริษัทไมได
รับรอง หรือรับประกันการจายหรือจากมูลคาเวนคืนเงินสดมาชําระคาเบี้ยประกันภัย
(8) ขอมูลที่แสดงแกลูกคาวา ในกรณีที่ลูกคาไดซื้อกรมธรรมแลว หากมีปญหา
ขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการตางๆ หรือการชําระเบี้ยประกันภัย บริษัทหรือตัวแทนสนับสนุนชวง มีชองทางหรือ
วิธีอํานวยความสะดวกแกลูกคาอยางไรบาง ในการรับบริการหรือการรองเรียน
(9) มีคําเตือนใหลูกคาศึกษาอานและทําความเขาใจ เอกสารในการเสนอขาย หนังสือ
ชี้ชวนและเอกสารทั้งปวงที่บริษัทแจกจายให ใหลูกคาเขาใจวาผลประโยชนตามกรมธรรมมีลักษณะที่บริษัทรับ
ประกันการจายหรือไม รวมทั้งสิทธิและหนาที่ของลูกคา บริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวง
(10) ถากรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนที่เสนอขายมีสัญญาแนบทายกรมธรรม
ที่มีผลประโยชนอยางอื่นตามกรมธรรม เชน การประกันอุบัติเหตุ ใหระบุใหชัดเจนวา ลูกคามีสิทธิในการเลือก
ซื้อสัญญาแนบทายกรมธรรมนั้น มิใชการเปนการบังคับขายพรอมกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
(11) หามมิใหบริษัท ตัวแทนสนับสนุนชวงใชคําวา "ฝาก" หรือ "ฝากเงิน" กับบริษัท
ในกรณีที่กลาวถึงการชําระเบี้ยประกันภัยของลูกคา ทั้งในเอกสารที่ใชในการเสนอขาย รวมถึงการเสนอขายดวย
วาจา
(12) ในกรณีที่เอกสารในการเสนอขาย หรือเอกสารประกอบการขายใดมีขอมูลที่
อาจทําใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนหรือหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม
นายทะเบียนอาจถอนการใชเอกสารดังกลาวทันทีได
(13) บริษัท และตัวแทนสนับสนุนชวง ตองไมทํา ใช หรือแจกจายเอกสารในการ
เสนอขาย และคูมือผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีขอมูลไมตรงกับ ขอมูลที่บริษัทใชในการ
กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยื่นตอนายทะเบียน
(14) เอกสารในการเสนอขาย และเอกสารประกอบการขายทั้งปวง และคูมือผูซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน ตองใชภาษาที่บุคคลทั่วไปเขาใจงาย ไมกํากวมหรือมีความหมายได
หลายนัย ถาใชคําที่มีความหมายเฉพาะตองใหนิยามหรือมีคําอธิบายที่ชัดเจนเขาใจงาย ถามีเสนกราฟ ตอง
ใชใหถูกตามอัตราสวน
(15) ใหมีขอความอยางนอยดังตอไปนี้
(15.1) ชื่อ ที่อยูที่ติดตอไดของบริษัท
(15.2) ชื่อ และลักษณะสําคัญของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
(15.3) เหตุการณที่มีการจายเงินตามกรมธรรม และจํานวนเงินที่จะจาย
(15.4) ขอยกเวนที่กรมธรรมจะไมจายเงินหรือผลประโยชนตามกรมธรรม
(15.5) ผลลัพธของการที่ลูกคาขาดการชําระเบี้ยประกันภัย
(15.6) ในกรณีที่เปนกรมธรรมชนิดที่มีมูลคาเวนคืนตามกรมธรรม ใหระบุ
ปแรกที่จะเกิดมีมูลคาเวนคืนพรอมขอความที่ระบุวาลูกคาจะไดเงินจากการเวนคืนไมครบตามที่ไดชําระเบี้ย
ประกันภัยมาทั้งสิ้น

-6ขอ 11 ในการใหคําแนะนําเพื่อขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน หรือเพื่อขาย และ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม บริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวงตองปฏิบัติตามมาตรฐานในการให
คําแนะนําดังตอไปนี้
(1) ใหคําแนะนําดวยความสุจริตเปนธรรม รวมทั้งใชความระมัดระวังเอาใจใสใน
การใหคําแนะนํา โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
(2) ใหคําแนะนําตามหลักวิชาอันเปนที่ยอมรับ โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถนํามาใชอางอิงได
(3) ใหคําแนะนําโดยอธิบายใหลูกคาทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมที่ใหคําแนะนํานั้น
(4) เปดเผยใหลูกคาทราบถึงขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิ
ประโยชนของลูกคาหรือตอการตัดสินใจลงทุน
(5) เปดเผยใหลูกคาทราบถึงความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาบําเหน็จ หรือ
คอมมิชชั่น คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่บริษัท หรือตัวแทนสนับสนุนชวงอาจไดรับจากการที่ลูกคาซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และการซื้อหรือขายคืนหนวยลงควบคูกรมธรรมนั้น
(6) ไมใหคําแนะนําซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอัน
เปนสาระสําคัญซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด เชน การรับประกันผลตอบแทนในกองทุนรวมที่มิไดมีลักษณะ
การประกันไวเชนนั้น เปนตน หรือใหคําแนะนําโดยมีเจตนาหลอกลวงผูอื่น
(7) ไมใหคําแนะนําในลักษณะที่เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนใหลูกคายกเลิก
กรมธรรมอื่นเพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนนี้ หรือการยกเลิกกรมธรรมใดๆหรือคําแนะนํา
ใหซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมบอยครั้งหรือเกินสมควร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะไดรับ
คาธรรมเนียมหรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดจากการใหบริการการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน
หรือขายคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมดังกลาว
(8) ไมนําขอมูลของลูกคาไปเปดเผยแกบุคคลอื่น
ขอ 12. ในการขายหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม หรือกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนให
บริษัท และตัวแทนสนับสนุนชวง เปดเผย คําเตือนใหลูกคาทราบ ดังตอไปนี้
(1) คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมวา “การลงทุนใน
หนวยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ลูกคาอาจไดรับเงินลงทุนคืน
มากกวาหรือนอยกวาเงินที่ไดลงทุนไป”
(2) คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
(3) คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
(4) คําเตือนเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวมวากองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหาก
จากบริษัทและบริษัทจัดการ และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมซึ่งออกหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมแยกตาง
หากจากฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทจัดการ

-7(5) คําเตือนในการใหคําแนะนํา ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูลสวนตัว หรือให
ขอมูลสวนตัวที่ไมเปนปจจุบันหรือไมครบถวน ลูกคาอาจไดรับคําแนะนําที่ไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ฐานะ
ทางการเงิน หรือความตองการของลูกคา เนื่องจากคําแนะนําที่ใหนั้นไดพิจารณาจากขอมูลเทาที่ลูกคาเปดเผย
ใหทราบ
ขอ 13. ในการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และหนวยลงทุนควบคู
กรมธรรม บริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวง ตองใหคําแนะนําเฉพาะเจาะจงแกลูกคา และใหปฏิบัติดังตอไปนี้
ดวย
(1) ทําความรูจักกับลูกคา (know your customer)โดยจะตองทราบถึงวัตถุประสงค
ฐานะทางการเงิน หรือความตองการของลูกคา และจัดใหมบี นั ทึกขอมูลสวนตัวของลูกคา (customer’s profile)
แตละรายที่เปดบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมกับบริษัทจัดการ และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปน
ปจจุบัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือนายทะเบียน
(2) ใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับลูกคา (suitability) โดยประเมินจากปจจัยตางๆ
ของลูกคา เชน วัตถุประสงคในการลงทุน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุนรวมทั้งการ
ประกันชีวิตประสบการณในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความตองการความคุมครองตาม
กรมธรรม ความตองการและขอจํากัดในการลงทุน
ในกรณีที่ลูกคาประสงคจะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมเปน
อยางอื่นนอกเหนือจากที่ไดตกลงกันไว บริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวงตองดําเนินการปรับปรุงบันทึกขอมูล
สวนตัวของลูกคา (customer's profile) ตาม (1) ใหเปนปจจุบันและใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกลูกคาตาม
(2) ดวย
ขอ 14. หามมิใหบริษัท และตัวแทนสนับสนุนชวงเรียกเก็บหรือรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบ
แทนที่เกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมจากลูกคานอกเหนือจาก
ที่ลูกคามีหนาที่ตองชําระตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่กําหนดไวในหนังสือ
ชี้ชวนหรือตามที่ระบุในเอกสารในการเสนอขายกรมธรรม
ขอ 15. ใหบริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวงขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนและในเอกสารใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และให
บริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวงจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ พรอมใบจองซื้อหนวยลงทุนควบคู
กรมธรรมหรือใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมแลวแตกรณีใหแกลูกคา
ขอ 16. บริษัทตองนําสงเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมของลูกคาใหบริษัทจัดการ
โดยใหเปนไปตามระยะเวลา ดังตอไปนี้

-8(1) ในกรณีที่หนวยลงทุนควบคูกรมธรรมอยูระหวางการขายตอประชาชนเปน
ครั้งแรก ใหนําสงเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมภายในสามวันทําการนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
จองซื้อ
(2) ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (1) ใหนําสงเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนควบคู
กรมธรรมภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระบุในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมนั้น
ในการปฏิบัติขางตนใหบริษัทจัดใหมีระบบที่ทําใหเห็นและเชื่อไดวา บริษัทมีระบบ
การกํากับใหตัวแทนสนับสนุนชวงใหนําสงเงินแกบริษัท เพื่อบริษัทสามารถปฏิบัติตามขอนี้ไดโดยไมฝาฝน
ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม ใหบริษัท ตัวแทนสนับสนุน
ชวงชําระเงินดังกลาวใหแกลูกคาภายในหาวันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม เวนแต
กรณีที่มีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมตามขอ 27 แหงประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กน.46/2541 เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ขอ 17. ในกรณีบริษัทไดจัดใหมีบริการการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมผาน
การบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส บริษัทสามารถดําเนินการไดโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ขอ 18. บริษัทและตัวแทนสนับสนุนชวงตองปฏิบัติดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีความระมัดระวังเอาใจใสในการทํางาน
โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
(2) ปฏิบัติตามและใหความรวมมือตอนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราช
บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศ
ตางๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวกับการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และ
หนวยลงทุนควบคูกรมธรรม
ขอ 19. ใหบริษัทจัดทําคูมือ และอบรมใหความรูเรื่องวิธีปฏิบัติในการขายกรมธรรมประกัน
ชีวิตควบการลงทุน และการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมสําหรับพนักงานหรือตัวแทน
สนับสนุนชวงที่ทําหนาที่
ขอ 20. การขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน และหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม
บริษัท ตัวแทนสนับสนุนชวง รวมทั้งพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้ และบริษัทตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคาเพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยใหกําหนดวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษร
(2) จัดใหมีระบบควบคุมภายใน ในสวนที่เกี่ยวกับการขายกรมธรรมประกันชีวิต
ควบการลงทุน และหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมโดยใหกําหนดวิธีการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร

-9(3) จัดใหมีหนวยงานที่ควบคุมและใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศและมาตรฐานในการปฏิบัติวิชาชีพ (Compliance Unit) ทั้งนี้นายทะเบียนอาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใหบริษัทปฏิบัติดวยก็ได
หมวด 2
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
สวนที่ 1
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของบริษัทที่ขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุน

ขอ 21. บริษัทที่จะขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) แสดงไดวามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพรอมในการประกอบธุรกิจเปน
ตัวแทนสนับสนุนดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(ก) ระบบการรับลูกคา วิธีการรับลูกคา การใหคําแนะนํารวมถึงการสอบทาน
ความเขาใจของลูกคากอนออกกรมธรรม
(ข) ระบบรับคําสั่งซื้อขายจากตัวแทนสนับสนุนชวง และพนักงานในสังกัด
และการสงคําสั่งซื้อขายใหบริษัทจัดการ
(ค) ระบบการนําสงเงินคาขายหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และระบบการนํา
สงเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหลูกคา
(ง) ระบบการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการเก็บรักษาความ
ลับของลูกคา
(จ) ระบบการรับเรื่องรองเรียน
(ฉ) ระบบการจัดทําบัญชีรายชื่อผูถือหนวยที่แทจริง
(ช) ระบบการจัดการเกีย่ วกับสิทธิและผลประโยชนของผูถ อื หนวยลงทุน
(ซ) ระบบการนําสงขอมูล รับ/สง เอกสารหรือรายงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
จัดการกองทุน (ซึง่ แสดงใหเห็นไดวา ลูกคาจะไดรบั ขอมูล ขาวสารทีเ่ กีย่ วของตอการตัดสินใจลงทุน การใชสทิ ธิ
การรับผลประโยชนใบเสร็จรับเงินจากบริษทั และบริษทั จัดการ ตลอดจนขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการดํารงสถาน
ภาพการเปนผูถ อื หนวยลงทุนหรือลูกคาของบริษทั อยางรวดเร็ว ถูกตอง และครบถวน)
(ฌ) ระบบการกํากับดูแลใหตวั แทนสนับสนุนชวง และพนักงานปฏิบตั ติ าม
ขอกําหนดในประกาศนี้

-10(2) แสดงไดวา มีหรือจะมีความพรอมดานบุคลากร โดยตัวแทนสนับสนุนชวงและ
พนักงานทีจ่ ะทําหนาทีข่ ายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุนตองไดรบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามประกาศนี้
ดวย
(3) มีผจู ดั การทีม่ คี วามซือ่ สัตยสจุ ริต โดยพิจารณาจากประวัตกิ ารทํางาน รวมทัง้ มี
ความสามารถ และประสบการณทเี่ ปนประโยชนตอ การประกอบธุรกิจเปนตัวแทนสนับสนุน
ขอ 22. บริษทั ทีข่ อรับความเห็นชอบ ตองไมมลี กั ษณะตองหามดังตอไปนีภ้ ายในระยะเวลา
สามปกอ นวันทีย่ นื่ คําขอ
(1) มีประวัตกิ ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางการเงินไมวา จะ
เปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ ทัง้ นีเ้ ฉพาะความผิดทีม่ ลี กั ษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต
(2) มีประวัตกิ ารกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมวา จะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
(3) มีประวัตกิ ารดําเนินกิจการใดทีม่ ลี กั ษณะอันเปนหลอกลวงหรือไมซอื่ สัตยสจุ ริต
หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของลูกคา หรือขาดความรอบคอบ หรือ
สะทอนถึงวิธกี ารทําธุรกิจทีไ่ มเปนธรรมหรือไมนา เชือ่ ถือ
(4) เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนจากการปฏิบตั งิ านใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
หลักทรัพยตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ การขึน้ ทะเบียน หรือการอนุญาตใดๆ
สวนที่ 2
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของผูเ ปนตัวแทนสนับสนุนชวง

ขอ 23. ผูขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุนชวงอาจเปนนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาได
ขอ 24. ผูขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุนชวงที่เปนบุคคลธรรมดาตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนตัวแทนประกันชีวิต
(2) มีวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณในการทํางานดังนี้
(ก) เปนผูผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับการทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือการเปนตัวแทนสนับสนุนจากสถาบันฝกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบมาแลวไมเกินสองปในวันยื่นคําขอ หรือเปนผูผานการทดสอบความรูดังกลาวมาแลวเกิน
กวาสองป แตไดเขารับการอบรมความรูตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบภายในสองปกอนวันยื่นคําขอ

-11(ข) เปนผูผานการทดสอบความรูตามหลักสูตร Chartered Financial
Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ตั้งแตระดับหนึ่ง
ขึ้นไป และผานการทดสอบความรูเพิ่มเติมเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งขอบังคับที่
เกี่ยวของจากสถาบันฝกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ โดยตองผานการ
ทดสอบทั้งความรูตามหลักสูตร CFA หรือ CISA และความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งขอบังคับ
ดังกลาวขางตนมาแลวไมเกินสองปในวันยื่นคําขอ หรือเปนผูผานการทดสอบความรูตามหลักสูตร CFA
หรือ CISA หรือการทดสอบความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งขอบังคับดังกลาวขางตนมาแลวเกิน
กวาสองป แตไดเขารับการอบรมความรูตามหลักสูตรของสถาบันฝกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบภายในสองปกอนวันยื่นคําขอ
(ค) เปนผูที่ไดรับอนุญาตจากองคกรกํากับดูแลตลาดทุนของตางประเทศซึ่ง
มีมาตรฐานการกํากับดูแลเทียบเทากับสํานักงาน ก.ล.ต. ใหทําหนาที่ในทํานองเดียวกันกับการเปนผูทําหนา
ที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือเปนตัวแทนสนับสนุน และผานการทดสอบความรูเพิ่มเติมเฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมทั้งขอบังคับที่เกี่ยวของจากสถาบันฝกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต.
ใหความเห็นชอบมาแลวไมเกินสองปในวันยื่นคําขอ หรือผานการทดสอบความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎ
ระเบียบ รวมทั้งขอบังคับดังกลาวขางตนมาแลวเกินกวาสองป แตไดเขารับการอบรมความรูตามหลักสูตร
ของสถาบันฝกอบรมหรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบภายในสองปกอนวันยื่นคําขอ
(ง) เปนผูที่ดํารงตําแหนงผูจัดการหรือผูอํานวยการฝายที่ดูแลรับผิดชอบ
สายงานที่เกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสายงานที่เกี่ยวกับการเปนตัวแทนสนับสนุนของบริษัท
ทั้งนี้นายทะเบียนจะใหความเห็นชอบผูขอรับความเห็นชอบที่มีคุณสมบัติตามขอนี้เพียงหนึ่งราย
ขอ 25. ผูขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุนชวงที่เปนบุคคลธรรมดานอกจาก
ตองมีคุณสมบัติตามขอ 24 แลวตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(1) เปนบุคคลลมละลาย
(2) เปนบุคคลที่อยูในระหวางถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
(3) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) เปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(5) อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยประกันชีวิต กฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานที่
มีอํานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
หรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต

-12(6) อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมายนั้น
(7) อยูระหวางถูกสํานักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่การตลาด
ผูจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือการอนุญาตใหบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งใหเปนผูให
คําแนะนํา
(8) มีประวัติดังตอไปนี้ภายในระยะเวลาสามปกอนวันที่ยื่นคําขอ
(ก) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
(ข) เคยตองคําพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทําความ
ผิดตามกฎหมายตาม (5) หรือ (6)
(ค) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน อันเนือ่ งจากการกระทําโดย
ทุจริต
(ง) เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรือนายทะเบียนเพิกถอนการใหความเห็นชอบ
เปนผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุน
(จ) เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต.เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่การตลาด
ผูจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือการอนุญาตใหบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งใหเปนผูใหคํา
แนะนํา
(ฉ) เคยมีการทํางานอันสอไปในทางไมสุจริตในลักษณะที่อาจเขาขายความ
ผิดเกี่ยวกับทรัพย
(ช) เคยมีการทํางานที่มีลักษณะอันเปนการหลอกลวงหรือไมซื่อสัตยสุจริต
หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของลูกคาหรือขาดความรอบคอบ
หรือสะทอนถึงการทํางานที่ไมเปนธรรมหรือไมนาเชื่อถือ
(ซ) เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนการอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต
ขอ 26. ผูขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุนชวงที่เปนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนบริษัทจัดการที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตจากนายทะเบียน
(2) มีคุณสมบัติสําหรับการเปนตัวแทนสนับสนุนชวงดานการทําหนาที่ขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบการลงทุนตามที่ระบุใน ขอ 21 โดยอนุโลม
(3) พนักงานผูทําหนาที่ในการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนตองเปนผูได
รับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตจากนายทะเบียน

-13หมวด 3
การใหความเห็นชอบ และการสิ้นสุดการใหความเห็นชอบ
ขอ 27. นายทะเบียนจะแจงผลการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเอกสาร
หลักฐานถูกตองครบถวน และในกรณีที่นายทะเบียนไมใหความเห็นชอบบุคคลใด นายทะเบียนจะแจงเหตุผล
ไปพรอมกันดวย
นายทะเบียนอาจแจงใหผูขอรับความเห็นชอบมาชี้แจงหรือสงเอกสารหลักฐานอื่น
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กําหนด หากบุคคลดังกลาวมิไดปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
ที่กําหนด นายทะเบียนจะถือวาบุคคลนั้นไมประสงคจะขอรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุน หรือเปน
ตัวแทนสนับสนุนชวง แลวแตกรณี
ขอ 28. บริษัทที่ไดรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุน ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพรอมในการประกอบธุรกิจ และ
ขอความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจตอนายทะเบียนลวงหนาอยางนอยสามสิบวันกอนวันเริ่มประกอบ
ธุรกิจ และจะเริ่มประกอบธุรกิจไดเมื่อนายทะเบียนเห็นชอบแลว
(2) จัดทําขอมูลรายชื่อ สถานที่ปฏิบัติงานของตัวแทนสนับสนุนชวงที่ทําหนาที่
ขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยตองแกไขขอมูลดังกลาวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษา
ขอมูล ดังกลาวทั้งหมดไวเพื่อใหนายทะเบียนสามารถตรวจสอบได หรือเพื่อจัดสงใหเมื่อไดรับการรองขอ
(3) มีหนังสือแจงการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูจัดการใหนายทะเบียนทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่มีมติแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูจัดการ
(4) มีหนังสือแจงการแตงตั้ง การยกเลิกการแตงตั้งตัวแทนสนับสนุนชวงแตละราย
ใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งตัวแทนสนับสนุนชวง
ความใน (1) มิใหนํามาใชบังคับกับผูไดรับความเห็นชอบที่นายทะเบียนไดพิจารณา
แลวเห็นวามีระบบงานและบุคลากรที่มีความพรอมตามขอ 21(1) และ (2) อยูแลวในขณะที่ยื่นคําขอให
นายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานตาม (1) ใหผูไดรับความเห็นชอบแจงให
นายทะเบียนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร ซึง่ หากนายทะเบียนไมทกั ทวงเปนลายลักษณอกั ษรภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดรับแจง ใหผูไดรับความเห็นชอบนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
ได ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระบบงานอยางเรงดวน ผูไดรับความเห็นชอบอาจแจง
ตอนายทะเบียนเพื่อขอทราบผลการพิจารณากอนครบระยะเวลาสิบหาวันก็ได
ขอ 29. ใหผูไดรับความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุนชวงที่เปนบุคคลธรรมดาเขารับการ
อบรมความรูเกี่ยวกับการทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือการเปนตัวแทนสนับสนุนจากสถาบัน
ฝกอบรม (refresher course) อยางนอยหนึ่งครั้งภายในทุกชวงสองป เวนแตในการเขารับการอบรมครั้งแรก
ภายหลังจากการไดรับความเห็นชอบนายทะเบียนอาจกําหนดชวงระยะเวลาที่ตองเขารับการอบรมใหเปนชวง
เวลามากกวาสองปก็ได

-14ขอ 30. ผูไดรับความเห็นชอบรายใดขาดคุณสมบัติตามขอ 21 หรือขอ 24 หรือมี
ลักษณะตองหามตามขอ 22 หรือขอ 25(5) (6) (7) หรือ (8) ใหผูไดรับความเห็นชอบนั้นรายงาน
ขอเท็จจริงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรตอนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รูหรือมีเหตุอันควรรูถึง
การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามนั้น
ขอ 31. ผูไดรับความเห็นชอบรายใดมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหการไดรับ
ความเห็นชอบเปนอันสิ้นสุดลง
(1) มีลักษณะตองหามตามขอ 25(1) (2) (3) หรือ (4)
(2) ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบตามขอ 32
(3) ผูไดรับความเห็นชอบที่เปนผูจัดการหรือผูอํานวยการฝายที่ดูแลรับผิดชอบ
สายงานที่เกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือการเปนตัวแทนสนับสนุนพนจากการปฏิบัติหนาที่
หรือพนจากการดํารงตําแหนงเชนวานั้น
(4) ผูไดรับความเห็นชอบที่เปนบุคคลธรรมดาไมเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับ
การทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือการเปนตัวแทนสนับสนุนจากสถาบันฝกอบรมภายในระยะ
เวลาที่กําหนดตามขอ 29
(5) ถูกสํานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนตัวแทนสนับสนุน
ขอ 32. ผูไดรับความเห็นชอบรายใดมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ นายทะเบียนอาจ
เพิกถอนการใหความเห็นชอบผูไดรับความเห็นชอบรายนั้น
(1) ขาดคุณสมบัติตามขอ 21 หรือขอ 24
(2) มีลักษณะตองหามตามขอ 25(5) หรือ (6) หรือ (7)
(3) มีลักษณะตองหามตามขอ 22 ขอ 25(7) อยูแลวกอนวันที่ไดรับความเห็นชอบ
และนายทะเบียนพบลักษณะตองหามดังกลาวภายในสามปนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ
(4) มีลักษณะตองหามตามนัยขอ 22 หรือ ขอ 25(8) ภายหลังจากที่ไดรับความ
เห็นชอบ และนายทะเบียนพบลักษณะตองหามดังกลาวภายในสามปนับแตวันที่มีลักษณะตองหามนั้น
(5) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ 28 หรือขอ 30
(6) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือการขาย
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนใหเปนไปตามประกาศนี้ หรือฝาฝนคําสั่งของนายทะเบียนที่สั่งพักการ
ปฏิบัติหนาที่ตามประกาศนี้
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสัง่ เพิกถอนการใหความเห็นชอบอันเปนผลใหผไู ดรบั ความ
เห็นชอบตามประกาศนี้ไมอาจทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุน หรือตัวแทนสนับสนุนชวงได นายทะเบียนอาจ
มีคําสั่งกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคําขอรับความเห็นชอบของบุคคล ดังกลาวในคราว
ตอไปดวยก็ได

-15เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหรือเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตาม
วรรคสองแลว นายทะเบียนจะไมนําประวัติการกระทําที่เปนเหตุใหสั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบมา
ประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบอีก
ขอ 33. นายทะเบียนอาจเปดเผยรายชื่อบุคคลที่การใหความเห็นชอบสิ้นสุดลงตามขอ 31
หรือนายทะเบียนเพิกถอนการใหความเห็นชอบตามขอ 32 ไดตามที่เห็นสมควร
หมวด 4
การดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนและการกํากับดูแล
การตั้งตัวแทนสนับสนุนหรือจัดใหมีตัวแทนสนับสนุนชวง

ขอ 34 ใหบริษัทดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนของลูกคาดังตอไปนี้
(1) รับขอรองเรียนของลูกคาในสวนที่เกี่ยวกับการทําหนาที่การขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบการลงทุน และการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมที่เกิดจากการกระทําของ
พนักงานของบริษัทหรือตัวแทนสนับสนุนชวง และหากเปนการรองเรียนดวยวาจา ใหบันทึกการรองเรียน
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษร และใหลูกคาลงนามเพื่อรับรองความถูกตองไวกอนที่บริษัทจะดําเนินการแกไข
ปญหา
(2) ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนโดยเร็ว
(3) แจงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
ขอรองเรียน
(4) เมื่อมีขอยุติเกี่ยวกับขอรองเรียน ใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) แจงผลการดําเนินการใหลูกคาทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีขอยุติ
(ข) แจงผลการดําเนินการที่สามารถแกไขปญหาใหเปนที่พอใจของลูกคาเพื่อ
ใหบริษัทจัดการทราบ หรือแจงผลการดําเนินการที่ไมสามารถแกไขปญหาใหเปนที่พอใจของลูกคาเพื่อให
บริษัทจัดการดําเนินการแกไขปญหาตอไป ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีขอยุตินั้น
(5) สรุปจํานวนขอรองเรียนที่สามารถแกไขและที่ไมสามารถแกไขปญหาไดเปน
หมวดหมูของขอรองเรียน และรายงานนายทะเบียนเปนรายไตรมาสภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาสนั้น
(6) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนและการดําเนินการดังกลาว
ไวไมนอยกวาสองปนับแตวันที่มีขอยุติเกี่ยวกับขอรองเรียนนั้น
ขอ 35. ในกรณีที่บริษัท ตัวแทนสนับสนุนชวง หรือพนักงานที่ทําหนาที่ขายฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดตามประกาศนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจดําเนินการตอบริษัท ตัวแทนสนับสนุนชวง
หรือพนักงานดังกลาว ดังตอไปนี้
(1) สั่งใหมาชี้แจง สงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ

-16(2) สั่งใหกระทําหรืองดเวนการกระทํา
(3) ภาคทัณฑ
(4) สั่งพักการอนุญาตเปนตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนชวงเปนระยะ
เวลาที่กําหนด
(5) สั่งเพิกถอนการอนุญาตเปนตัวแทนสนับสนุนหรือตัวแทนสนับสนุนชวง
ในกรณีที่บริษัท หรือตัวแทนสนับสนุนชวง หรือพนักงานที่ทําหนาที่ขายไมดําเนิน
การตามคําสั่งของนายทะเบียนตาม (1) หรือ (2) นายทะเบียนอาจสั่งพักหรือเพิกถอนตาม (4) หรือ (5)
ก็ได
ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวพจนีย ธนวรานิช)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

