
ว า ร ส า ร ส ม า ค ม นั ก ว า ง แ ผ น ก า ร เ ง ิน ไ ท ย    ฉ บ ับ ท่ี  2    ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 2

The Interview: ประกาศ คปภ. เร่ือง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัของ
บริษทัประกนัชีวติ และการปฎบิัตหิน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติ นายหน้าประกนัชีวติ และธนาคาร พ.ศ. 2561

Infographic: A Real Cost of Owning a House

Q&A: สิทธิต้องรู้...เม่ือต้องโบกมือลางานประจ�า

How To: เปรียบเทียบการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย กับการจับจังหวะลงทุนยามหุ้นตก

สรุปสาระส�าคญัจากการสมัมนา

“การวางแผนการเงนิส�าหรับ
ผู้รับค�าปรึกษาทีม่คีวามเปราะบาง”
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สมาชิกสมาคม

ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9393 โทรสาร 0 2247 7479
www.tfpa.or.th
www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners

ทีป่รึกษา
สาระ ลํ่าซาํ
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
เรืองวทิย์ นันทาภวัิฒน์ CFP®

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
ววิรรณ ธาราหรัิญโชต ิCFP®

อปุนายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
จริาพร คูสุวรรรณ CFP®

ท่ีปรึกษา บริษัท ยโูรครีเอชัน่ จํากดั
กองบรรณาธิการ
งามจติร สิงหบุตร CFP®

ผู้ อํานวยการ Product and
Communication CIO Office
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ฉัตรพงศ์ วัฒนจรัิฏฐ์ AFPTTM

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริการสมาชิก
กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ชาตชิาย มีสุขโข CFP®

กรรมการผู้จดัการ บจ. ซีเอมเอสเค
ณัฐพงษ์ อภนัินท์กูล CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นโรโดม วาณิชฤด ีCFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
นิภาพนัธ์ พนูเสถยีรทรัพย์ CFP®

ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ
บริษัท โปรฟิต โปรเฟสชัน่แนล จํากดั
พชิญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

นกัวางแผนการเงินอิสระ
ราชันย์ ตนัตจินิดา CFP®

ผู้ เช่ียวชาญงานพฒันาการให้คําปรึกษาลกูค้าอาวโุส 
บมจ. ธนาคารกสกิรไทย
เสกสรร โตววัิฒน์ CFP®

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ
บลจ. บวัหลวง
อรพรรณ บวัประชุม CFP®

ผู้ อํานวยการอาวโุส
บลจ. บวัหลวง
อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

VP Relationship Manager บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สมาชิก / ประสานงานส่ือโฆษณา
0 2009 9393

CFP®,
CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNERTM,

            and
are trademarks owned outside the U.S. 
by Financial Planning Standards Board 
Ltd. Thai Financial Planners Association is 
the marks licensing authority for the CFP 
marks in Thailand, through agreement 
with FPSB.

จากแนวโน้มการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายใุนประเทศไทย และการท่ีกลุม่ผู้สงูอายุ
ถือวา่เป็นกลุม่บคุคลหนึง่ท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ลกูค้าเปราะบางในการรับคําปรึกษาเร่ือง
การวางแผนการเงินและการลงทนุ ในคอลมัน์ Cover Story ฉบบันี ้ทีมงานวารสาร 
TFPA Bulletin จงึขอนําเสนอแนวทางปฏิบตัสํิาหรับผู้ประกอบการในการให้บริการ
ต่อกลุ่มลูกค้าเปราะบาง โดยมีเนือ้หามาจากความรู้และประสบการณ์ตรงใน 
การทํางานดูแลลกูค้าเปราะบางจากวิทยากรท่ีมาร่วมให้ความรู้ในการสมัมนา 
หวัข้อ “การวางแผนการเงินสําหรับผู้ รับคําปรึกษาท่ีมีความเปราะบาง” ในกิจกรรม  
CFP® Professional Forum ครัง้ท่ี 2/2562 ซึ่งสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ท่ีผา่นมา 

จากนัน้ต่อด้วยคอลัมน์ How To ว่าด้วยเร่ืองการเปรียบเทียบอัตรา 
ผลตอบแทนด้วยวิธีการลงทนุแบบถวัเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging - DCA) กบั
วิธีแบบจบัจงัหวะการลงทุน โดยใช้ข้อมลูอตัราผลตอบแทนจากโมเดลทดสอบ 
การลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ อ่านเพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการ 
ตดัสนิใจเลอืกวิธีการลงทนุ หลงัจากนัน้พบกบัคอลมัน์ The Interview ซึง่ได้รับเกียรต ิ
จาก ดร. สทุธิพล ทวีชยัการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบ 
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ท่ีจะมาให้ความรู้เก่ียวกบัประกาศ คปภ. เร่ือง กําหนด 
หลกัเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทประกนัชีวิต 
และการปฏิบตัิหน้าท่ีของตวัแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต และธนาคาร 
พ.ศ. 2561 ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการกํากบัดแูลและ
สง่เสริมให้กระบวนการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนและให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลย่ิงขึน้ 
ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวได้เร่ิมมีผลใช้บังคับตัง้แต ่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ท่ีผา่นมา 

หากท่านผู้ อ่านกําลังตัดสินใจเลือกซือ้บ้าน
สําหรับครอบครัว คอลมัน์ Infographic จะพาท่าน 
ผู้อา่นทราบคา่ใช้จา่ยของแตล่ะประเภทท่ีอยูอ่าศยัวา่
มีคา่ใช้จา่ยหลกัๆ ในด้านใดบ้างและแตกตา่งกนัมาก
น้อยเพียงใด และส่งท้ายฉบับนีด้้วยคอลมัน์ Q&A  
ซึง่อธิบายถงึสทิธิท่ีมนษุย์เงินเดือนควรรับทราบ ได้แก่ 
สทิธิจากประกนัสงัคม สทิธิจากกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
และสิทธิจากเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เม่ือ 
ต้องออกจากงาน ทัง้จากกรณีลาออกด้วยตนเอง  
ถกูเลกิจ้าง หรือเกษียณอายุ

ท่านผู้ อ่านสามารถติชม หรือเสนอแนะความ
คิดเห็นต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการนําเสนอของ 
วารสาร TFPA Bulletin และเร่ืองอ่ืนๆ ได้ท่ีอีเมล info@
tfpa.or.th ทางทีมงานทกุคนยินดีน้อมรับและพิจารณา
ทกุความคิดเห็นและทกุข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ปรับปรุง
และพฒันาคณุภาพของวารสารสมาคมฯ ตอ่ไป

สาระ ลํ่าซาํ
นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย
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หลักสูตรที่ 1 การบรรยาย

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7

อาคาร บี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หลักสูตรที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ หองประชุม 603  ชั้น 6 อาคารบี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สมัครอบรมออนไลนไดผานระบบสมาชิกสมาคมฯ www.tfpa.or.th
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ปดรับสมัครอบรมกอนกำหนด กรณีที่นั่งเต็ม

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-009-9393 

หลักสูตรอบรม
“จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ในฐานะผูประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

คาธรรมเนียมการอบรม 
(รวมเอกสารประกอบการอบรม และอาหารวาง) 

หลักสูตรที่ 1 การบรรยาย

สมาชิกสมาคมฯ 850 บาท (รวม VAT)

บุคคลทั่วไป 1,000 บาท (รวม VAT)

หลักสูตรที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาชิกสมาคมฯ 1,070 บาท (รวม VAT)

หลักสูตรอบรมเพื่อนับเปนชั่วโมงการพัฒนา

คุณวุฒิวิชาชีพอยางตอเนื่อง (CPD) ดานจรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

วางแผนการเงินสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP

และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 3 ชั่วโมง

สามารถใชนับเปนชั่วโมงสำหรับการยื่นตอใบอนุญาต

ผูแนะนำการลงทุนและนักวิเคราะหการลงทุน

ดานกฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

จำนวน 3 ชั่วโมง

คุณเสาวนีย  สุวรรณรงค
ผูอำนวยการ

ฝายกำกับการขาย
ผลิตภัณฑการลงทุน
สำนักงาน ก.ล.ต.

คุณชมานันท เนตรพุกกณะ
ผูอำนวยการ

กลุมงานตรวจสอบ
และกำกับคนกลางประกันภัย

สำนักงาน คปภ.

หมายเหตุ:
หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ผูกอตั้ง CMSK Wealth & Academy
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“ ประกนัชีวติควบการลงทุน 
 พระเอกหรือผู้ร้ายในการวางแผนการเงนิ”

“ ถงึชราอาจสายเสียแล้ว”

รายการ Money & Life Talk
by CFP® Professionals

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยนําเสนอสาระ 
ความรู้เร่ืองการวางแผนการเงินสว่นบคุคลโดยนกัวางแผน
การเงิน CFP ผ่านรายการ Money & Life Talk by 
CFP® Professionals เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  
คุณชวลิต ลีลาภรณ์ ร่วมสนทนาเพ่ือทําความรู้จักและ
ความเข้าใจกบัประกนัชีวิตแบบ Unit Linked ในหวัข้อ 
“ประกันชีวิตควบการลงทุน พระเอกหรือผู้ ร้ายในการ
วางแผนการเงิน” และเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562  
คุณรมณ วรรณขจี พิบูล ย์  ร่ วมสนทนาในหัว ข้อ  
“ถึงชราอาจสายเสียแล้ว” ชีใ้ห้เห็นถึงความสําคญัของ 
การเร่ิมต้นออมตัง้แต่เน่ินๆ เพ่ือความมัน่คงทางการเงิน
ในวยัเกษียณ  
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05COVER STORY
ธชธร สมใจวงษ์ CFP®

อรพรรณ บวัประชมุ CFP®

คอลัมน์ Cover Story ฉบับนี้ ขอ 
น�าเสนอสรุปสาระส�าคัญจากการสัมมนา
หัวข้อ “การวางแผนการเงินส�าหรับผู้รับ
ค�าปรึกษาที่มีความเปราะบาง” ในกจิกรรม 
CFP® Professional Forum คร้ังที ่2/2562 
ซ่ึงสมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดขึ้น
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย 
และเสวนา น�าเสนอข้อมูล ประสบการณ์ 
และมุมมองเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญกับ
ผู้รับค�าปรึกษาที่มีความเปราะบาง และ
แนวทางในการให้บริการอย่างเหมาะสม 

“การวางแผนการเงนิส�าหรับ
ผู้รับค�าปรึกษาทีม่คีวามเปราะบาง”

สรุปสาระส�าคญัจากการสัมมนา

การบรรยายหัวข้อ

“Investors
Protection for
Vulnerability”
คุณจอมขวญั คงสกลุ ผูอ้ �านวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

การให้ความสําคญัเร่ืองความเปราะบาง (vulnerability) มาจากการเข้าสูส่งัคม
ผู้สงูอายซุึง่เป็นปัญหาระดบัชาติและระดบัโลก หลายภาคส่วนกําลงัแก้ปัญหานี ้ 
ในฝ่ังตลาดทนุสามารถแก้ไขปัญหานีโ้ดยการวางแผนทางการเงินให้กบัผู้ลงทนุ  
เพ่ือให้ผู้ลงทนุมีความมัน่ใจ และความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว 

ประเทศไทยมีอตัราการเพ่ิมขึน้ของผู้สงูอายุ
อย่างรวดเร็ว ปัจจุบนัอยู่ในลําดบัท่ี 7 ของโลก  
ในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) จะมีสดัส่วนของ 
ผู้สงูอายุสงูถึงร้อยละ 20 ของจํานวนประชากร  
ซึง่จะเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ 
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ในฐานะนกัวางแผนการเงินหรือผู้ให้คําแนะนําการลงทนุ จําเป็นต้องให้ความ
สําคญักบัผู้ลงทนุท่ีมีความเปราะบาง (vulnerable investor) โดยเฉพาะผู้สงูอาย ุ 
ซึง่คนเหลา่นีเ้ป็นกลุม่คนท่ีมีโอกาสถกูหลอก ถกูเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย ตวัอย่าง
เช่น การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เหมาะสม และการถกูฉ้อโกง ซึง่หลายประเทศ เช่น  
ญ่ีปุ่ น ฮอ่งกง องักฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ได้ให้ความสําคญักบัการดแูลลกูค้า
กลุม่นีม้าก ผู้ ให้คําแนะนําการลงทนุและนกัวางแผนการเงินจะต้องมีกระบวนการ
พิเศษในการติดต่อกับผู้ รับคําปรึกษาท่ีมีความเปราะบาง ทางสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ตดิตามเกณฑ์เร่ืองดงักลา่วในทัว่โลกมาโดยตลอด 

ทาง International Organization of Securities Commissions (IOSCO)  
เองก็ให้ความสาํคญักบัผู้ลงทนุท่ีมีความเปราะบางโดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอาย ุเพราะ
ผู้สงูอายมีุข้อจํากดัในด้านความสามารถในการตดัสินใจ ซึ่งอาจถกูกระทบจาก
หลายๆ ปัจจยั ไมว่า่เร่ืองอารมณ์ ความคดิ ความจํา หรือกระบวนการในการเรียนรู้  
ท่ีสําคญัคือ ผู้สงูอายโุดยสว่นใหญ่มกัจะอยูค่นเดียว เสี่ยงตอ่การถกูฉ้อโกง เพราะ 
ไม่ได้ปรึกษากับใคร รวมถึงในบางรายท่ีไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ี 
ซบัซ้อน และไมมี่ความถนดัในการใช้เทคโนโลยี

IOSCO มีหลกัปฏิบตัใินการดแูลลกูค้าสงูอายสุําหรับผู้ประกอบการ ได้แก่

1. ควรมีบริการให้คําแนะนําท่ีตอบโจทย์ชีวิตหลงัเกษียณ เช่น ประกันแบบ
บํานาญต่าง ๆ เพราะผู้ สูงอายุจะมีปัญหาเม่ือได้เงินก้อนมาแล้ว ใช้เงิน
ไม่เหมาะสม หลายรายนําไปใช้จ่ายในเร่ืองท่ีไม่ช่วยตอบโจทย์หลงัเกษียณ
เชน่ นําเงินไปซือ้รถ หรือให้ลกูหลาน

2. ควรมีการฝึกอบรมให้กบัพนกังานเพ่ือสร้างความเข้าใจ และสามารถสื่อสาร
กบัผู้สงูอายไุด้ดีย่ิงขึน้

ในประเทศอังกฤษ มีหลักปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการในการดูแลลูกค้า 
ผู้สงูอาย ุ เช่น ต้องมีกระบวนการปฏิบตัิงานเฉพาะในการให้บริการ ผลิตภณัฑ์ท่ี
นําเสนอไม่ควรเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความซบัซ้อนมาก ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารท่ีมี
ประสทิธิภาพและได้ผลสงูสดุ และต้องมีพนกังานเฉพาะ (front line staff) ท่ีผา่น
การอบรมด้านการรับฟังและการสื่อสาร 

สําหรับนิยามของผู้ลงทุนท่ีมีความเปราะบาง (vulnerable investor) นัน้ 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กําหนดปัจจยัตา่ง ๆ เป็นเกณฑ์คร่าวๆ สําหรับ
ผู้ประกอบการนําไปพิจารณากลุ่มลกูค้า โดยสามารถแบ่งความเปราะบางเป็น  
3 ประเภทคือ

1. ผู้สงูอาย ุ เช่น ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป มีเงินลงทนุเป็นเงินก้อนสดุท้าย
ไม่มีรายได้ประจําท่ีเพียงพอยงัชีพ มีภาระและจําเป็นต้องมีรายได้ประจํา
เพ่ือใช้จา่ย

2. ผู้ มีความรู้ทางการเงินจํากดั เชน่ อายต่ํุากวา่ 18 ปี จบการศกึษาต่ํากวา่ระดบั
ปริญญาตรี ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทนุ ไม่สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได้

3. ลกูค้าท่ีมีข้อจํากดัในการสื่อสารหรือการตดัสินใจ เช่น ทพุพลภาพ มีปัญหา
ในการสือ่สาร ทัง้ในสว่นของการพดู การฟัง การอา่น การเขียน และการมองเหน็

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังได้
กําหนดแนวทางปฏิบตัิสําหรับผู้ประกอบการโดย
แบง่เป็น 3 ชว่ง คือ

1. ก่อนเร่ิมให้บริการ ผู้ประกอบการต้องกําหนด
ปัจจัยบ่งชีก้ลุ่มลูกค้าท่ีมีความเปราะบาง
กําหนดวิธีปฏิบตังิานเฉพาะในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ ตัง้ทีมเฉพาะในการให้บริการ
จดัทําเอกสารหรือใช้วิธีพิเศษในการให้ข้อมลู
เช่น ตวัอกัษรใหญ่ ใช้อินโฟกราฟฟิค และ
สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทราบถึงวิธี
ปฏิบตัติอ่ลกูค้าเปราะบางในลกัษณะเดียวกนั
นอกจากนี ้ก่อนเร่ิมให้บริการ ผู้ประกอบการ
จะต้องดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า ลกูค้า
สามารถศกึษาหรือทําความเข้าใจข้อตกลง
เง่ือนไข และความเสี่ยงในการใช้บริการได้
เชน่ มีพนกังานอา่นข้อมลูให้ลกูค้า มีไฟล์เสยีง
ให้ลกูค้าฟัง ใช้เอกสารท่ีมีตวัอกัษรใหญ่กวา่
ปกติ มีเอกสารท่ีเป็นอักษรเบรลล์ และมี
แอพพลเิคชนัท่ีรองรับการใช้งานในการแปลง
ข้อมลูเป็นเสียง เป็นต้น รวมทัง้กําหนดวิธี
ปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการทําข้อตกลงกบัลกูค้า
ก่อนเร่ิมให้บริการ เช่น ลูกค้าลงนามด้วย
ตนเอง หรือลกูค้าลงนามด้วยตนเองและมี
บุคคลท่ีลกูค้านํามาร่วมลงนามเป็นพยาน
เช่น บคุคลในครอบครัวของลกูค้า เป็นต้น
เว้นแต่ในกรณีท่ีลูกค้าไม่ประสงค์จะนํา
บุคคลมาเป็นพยาน ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
จัดให้มีพยานร่วมลงนาม 2 คน โดยต้อง
เป็นเจ้าหน้าท่ีของผู้ ประกอบธุรกิจ ท่ี มี
การกําหนดตําแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบเป็น
การเฉพาะ และสามารถสอบทานการทํางาน
ระหวา่งกนัได้

2. ในระหวา่งการให้บริการ ทําความรู้จกัลกูค้า
จาก profile และ suitability test สง่ตอ่ให้
ทีมเฉพาะท่ีดูแลลูกค้ากลุ่มนี ้ เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าใจง่ายเหมาะสมกับลูกค้า
ในการอธิบายให้ยึดหลัก ช้า ชัด ดัง
เข้าใจง่าย ให้เวลาในการตดัสินใจ และ
สอบทานยืนยันความเข้าใจว่าสิ่ ง ท่ี ซื อ้
คืออะไร มีความเสี่ยงอยา่งไร

3. หลงัการให้บริการ ต้องมีหลกัฐานให้ผู้ลงทนุ
ลงช่ือรับทราบเพ่ือยืนยันความเข้าใจสิ่งท่ี
ลงทุน รับทราบว่าสิ่งท่ีลงทุนมีความเสี่ยง
กว่าการฝากเงิน สามารถขาดทุนได้ เพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดปัญหาหลงัการขาย
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หลักการในการให้บริการลูกค้าท่ียึดถือ
ปฏิบตักินัมาคือ การยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ดงันัน้  
การทําความเข้าใจความต้องการและความหวงั
ของลกูค้า การเลอืกวิธีการสือ่สาร และการนําเสนอ 
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมให้ลูกค้าแต่ละราย
ถือได้ว่าเป็นหลกัปฏิบตัิสําคญัท่ีจะทําให้ลูกค้า
บรรลเุป้าหมายทางการเงิน ในการเสวนาหวัข้อ 
การวางแผนการเงินสําหรับผู้ รับคําปรึกษาท่ีมี
ความเปราะบาง วิทยากรได้นําเสนอมมุมองและ
ประสบการณ์ตรงในการให้บริการและดแูลลกูค้า 
ท่ีมีความเปราะบางทัง้ท่ีเป็นลูกค้าท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ
การออมเพ่ือการเกษียณ ผู้ ลงทุน และลูกค้า
ประกนัชีวิต

การเสวนาหัวข้อ

“การวางแผนการเงนิ
ส�าหรับผู้รับค�าปรึกษา
ทีม่คีวามเปราะบาง”
ผูร่้วมเสวนา
คุณจารุลกัษณ์ เรืองสุวรรณ CFP®

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
คุณธีรนาถ รุจเิมธาภาส CFP®

กรรมการผูอ้ �านวยการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ�ากดั
คุณพชิิต สุทธิภบิาล
นกัวางแผนการเงิน CFP®

ผูด้ �าเนินการเสวนา
ดร.ฉัตรพงศ์ วฒันจรัิฏฐ์ AFPTTM

ผูอ้ �านวยการฝ่ายบริการสมาชิก กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ
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คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ให้ความเหน็วา่ความเปราะบาง 
มีสาเหตุมาจากการขาดความรู้เร่ืองการลงทุนและการวางแผนการเงิน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ สูงอายุท่ีไม่ได้มีการวางแผนการเงินและมีปัญหาใน 
การจัดการกับเงินก้อนสุดท้ายเพ่ือให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ 
ภายหลงัเกษียณอาย ุจากประสบการณ์ในการให้บริการลกูค้าเปราะบาง 
การแนะนําให้ลกูค้าเก็บออมเงินเป็นเร่ืองท่ียากมาก คนไทยจํานวน 21 
ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นนกัลงทนุความเสี่ยงสงูสดุเงินต้นหาย เพ่ือลุ้นกบั
กําไรหลายร้อยเทา่ และมีรอบการลุ้นเดือนละ 2 ครัง้ แตล่ะครัง้ 500 บาท  
ขัน้ต่ํา เดือนละ 1,000 บาท สามารถหามาลงทุนเพ่ือหวังผลกําไรท่ี
มีสถิติการได้รางวัลน้อยมาก แต่หากเปลี่ยนเงินลุ้ นโชคเป็นออมเงิน 
เดือนละ 50 บาท บอกว่าไม่มีเงินสําหรับออม เพราะไม่ได้มองเผ่ือ 
อนาคตว่าเกษียณอายุแล้วจะอยู่อย่างไร ต้องมีเงินเตรียมไว้เท่าไร  
เห็นว่าเป็นเวลานานกว่าจะได้เงินเกษียณ ต้องรอถึง อายุ 60 ปี  

ดังนัน้ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวเร่ืองการออมและการวางแผนการเงิน 
สําหรับวยัเกษียณ ดงันัน้ กองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จดัตัง้ขึน้ 
เม่ือวนัท่ี 20 สงิหาคม 2558 ภายใต้การกํากบัดแูลของกระทรวงการคลงั  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมของคนไทยท่ีเป็นแรงงานนอก
ระบบเพ่ือสร้างความมั่นคงยามเกษียณ สมาชิกมีสิทธิออมได้ตัง้แต ่
อาย ุ15-60 ปี สามารถสง่เงินออมแตล่ะครัง้ขัน้ต่ํา 50 บาท ยอดเงินออม 
ท่ีส่งแต่ละครัง้ไม่จําเป็นต้องเท่ากัน แต่รวมกันทัง้ปีต้องไม่เกิน 13,200 
บาท รัฐบาลให้เงินสมทบตามช่วงอายุคือ อายุ 15-30 ปี รับเงินสมทบ 
ร้อยละ 50 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี อายุ 30-50 ปี  
รับเงินสมทบร้อยละ 80 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี  
และอาย ุ50 ปีขึน้ไป รับเงินสมทบ 100% ของเงินสะสม แตไ่มเ่กิน 1,200  
บาทต่อปี หากเปรียบเงินสมทบของภาครัฐเป็นเหมือนดอกเบีย้เงินฝาก 
ท่ีได้รับแน่นอนนัน้ ถ้าสมาชิกออมเงิน 13,200 บาทต่อปีและออม 
ครบตามเง่ือนไขจนอาย ุ60 ปี เงินสมทบจํานวนดงักล่าวท่ีได้รับในช่วง 
อาย ุ15-30 ปี คิดเป็นดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 4% ในชว่งอาย ุ30-50 ปี  
คิดเป็นดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 7% และในช่วงอาย ุ50-60 ปี คิดเป็น
ดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 12% กองทนุ กอช. ก็นําเงินทัง้ 2 สว่นไปบริหาร
จดัการ โดยมีนโยบายลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงต่ําร้อยละ 80 และ
ความเสี่ยงสงูไม่เกินร้อยละ 20 รัฐบาลคํา้ประกนัผลตอบแทนการลงทนุ
เม่ือครบอาย ุ60 ปี 

หากสมาชิกสะสมเงินใน กอช. และเปลี่ยน
สถานะไปอยู่ในประกนัสงัคมหรือระบบบํานาญ
อ่ืนจะยงัคงสามารถจ่ายเงินสะสมกบั กอช. และ
ยังคงได้สิทธ์ิลดหย่อนภาษีจากยอดเงิน กอช.  

ได้เต็มจํานวนและในกรณีสิน้สมาชิกภาพ (อายุ
ครบ 60 ปีบริบรูณ์) สมาชิกมีสทิธิได้รับบํานาญจาก 
กองทุนจนตลอดชีวิต หรือให้เป็นเงินดํารงชีพ  
ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีประวัติหนีเ้สียกับสถาบัน 
การเงินก็ยงัคงมีสทิธิได้รับเงินบํานาญจากกองทนุ 
แต่ไม่สามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนแทนบํานาญ
ได้ ในการให้บริการลกูค้าเปราะบาง นกัวางแผน
การเงินต้องความรู้จกัตวัลกูค้าอย่างถ่องแท้ก่อน 
(Know Your Customer – KYC) และสร้างความ
ไว้เนือ้เช่ือใจ ให้ลกูค้ารู้สกึวา่ตนเป็นเหมือนเพ่ือน 
ทราบข้อมูลท่ีมาของเงินลงทุน ประสบการณ์ 
การลงทนุ ความต้องการ เพ่ือลดความวิตกกงัวล
ของลกูค้าในการลงทนุ

คุณจารุลักษณ์ได้ฝากข้อคิดส�าหรับการ 
ให้บริการลูกค้าเปราะบางไว้คือ เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา ปฏิบติักบัลูกคา้เหมือนเขาเป็นครอบครวั 
ของเรา ให้บริการโดยไม่ยึดเป้า KPI และ 
ค่าธรรมเนียมมาเป็นตวัตัง้ เพราะส�าหรับบาง
คนเงินลงทนุอาจถือเป็นเงินก้อนสดุท้ายในชีวิต 
ของเขาเลย
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สําหรับประสบการณ์และความยากง่ายในการให้บริการลูกค้า 
ท่ีมีความเปราะบาง คุณธีรนาถยกตัวอย่างตัง้แต่ท่ีตนเองเร่ิมเข้าสู่
อุตสาหกรรมกองทุนรวม ลกูค้าบางท่านซือ้กองทุนรวมโดยไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างแท้จริง ช่วงเกิดวิกฤตการณ์การเงินลูกค้าเข้าใจว่า 
ผู้จดัการกองทุนโกง ไม่จ่ายเงินปันผล ลกูค้าต้องการจะขายกองทุนคืน 
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะขายคืนอย่างไร ลูกค้าไม่รู้ว่าโครงสร้างของกองทุนรวม 
คืออะไร ทําไมถึงมีความเสี่ยงสูง รู้แต่เพียงว่าคนท่ีขายบอกว่าเป็น 
เงินฝากชนิดหนึ่งท่ีได้ดอกเบีย้ท่ีสูงมาก ถึงขนาดมีการไปกู้ ธนาคาร 
เพ่ือนําเงินมาลงทุน ทําให้ลกูค้าขาดความเช่ือมัน่เร่ืองการลงทุน ซึ่งใช้ 
เวลามากกวา่จะรือ้ฟืน้ความมัน่ใจลกูค้ากลบัมาได้ หากไมมี่กองทนุ RMF 
และกองทุน LTF อุตสาหกรรมกองทุนรวมคงไม่เติบโตถึงทุกวนันี ้การ 
ขายของต้องใช้ความจริงใจ ทําให้ลกูค้าเช่ือมัน่ และเช่ือใจตวัเรา (TRUST) 
หากต้องขายสนิค้าท่ีลกูค้าไมเ่ข้าใจ ต้องทาํการบ้านอยา่งหนกั เพ่ือให้ลกูค้า
เข้าใจได้ง่าย อาจแบ่งกลุ่มลกูค้าโดยพิจารณาจากมิติด้านการเงิน และ
ความรู้ของลกูค้าได้ดงันี ้

• ลกูค้าท่ีมีเงินและมีความรู้ความเข้าใจ กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีให้คําแนะนํา 
 ได้งา่ยท่ีสดุ
• ลกูค้าท่ีไม่มีเงินและไม่มีความรู้ ต้องฟมูฟักกนัเยอะ และอาจจะยงั 
 ไมพ่ร้อมท่ีจะมาลงทนุ
• ลูกค้าท่ีมีเงินแต่ไม่มีความรู้ ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจในสิ่งท่ี 
 กําลงัลงทนุ ผลตอบแทนท่ีพดูคยุเป็นผลตอบแทนคาดหวงั อาจจะ 
 ได้หรือไม่ได้ ต้องบอกตามความเป็นจริง บางครัง้เพ่ือให้เกิดความ 
 ชดัเจน อาจจะต้องบอกตวัเลข กรณีหากเกิดการขาดทนุอย่างหนกั  
 เพ่ือให้ลกูค้าประเมินวา่สามารถรับได้หรือไม ่

การอธิบายให้ลกูค้าเปราะบางเข้าใจ อาจใช้การฝึกซ้อมอธิบายให้
เหมือนกบัการเลา่เร่ืองราวให้ลกูหลานอาย ุ8 ขวบ เข้าใจสิง่ท่ีเราต้องการ
สื่อสารให้ได้ ใช้ภาษางา่ยๆ ใช้รูปภาพชว่ย และท่ีสําคญัคือ ต้องตรวจสอบ
วา่ลกูค้าเข้าใจเราจริงหรือไม่

ข้อคิดในการให้บริการลูกค้าเปราะบางจากคุณธีรนาถคือ ต้อง
ท�าความรู้จกัลูกค้าให้มากๆ และอย่างถ่องแท้ ต้องรู้จกัผลิตภณัฑ์ หาก 
ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกค้าเปราะบาง ควรเร่ิมต้นจากผลิตภณัฑ์ง่ายๆ ก่อน  
เสนอส่ิงดีๆ ใหก้บัลูกคา้ อย่ายดัเยียด ตอ้งมีการสือ่สารทีช่ดัเจน พดูดว้ย
ภาษาง่ายๆ ใหลู้กคา้เขา้ใจ ใชก้ารสือ่สารดว้ยภาพ และสดุทา้ยตอ้งทบทวน
ความเขา้ใจและบนัทึกขอ้มูลเก็บไว้

คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส มองว่า
ความเปราะบางของผู้ลงทนุคือ การขาดความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการลงทุน การมีเงินลงทุนไม ่
เพียงพอและต้องการกระแสเงินสดจากการลงทนุ
มาใช้เป็นคา่ใช้จา่ยรายเดือน และมีความไมพ่ร้อม
ทางกายภาพ เช่น มีปัญหาด้านการมองเห็น  
การฟัง หรือเป็นผู้ ป่วยอัลไซเมอร์ สําหรับกลุ่ม 
ผู้สงูอาย ุในบางกรณีผู้ลงทนุท่ีมีอาย ุ60 ปี อาจ 
ไม่ถือวา่เป็นนกัลงทนุท่ีเปราะบาง ในมมุกลบักนั
เขาอาจเป็นนกัลงทนุท่ีมากประสบการณ์ เหมือน
ขิงแก่ ผ่านอปุสรรคขวากหนาม วิกฤตเศรษฐกิจ 
ซึง่อาจจะมีประสบการณ์มากกวา่ผู้จดัการกองทนุ 
ดงันัน้ นกัวางแผนการเงินต้องทําความรู้จกัลกูค้า
ให้ดีก่อน และวางแผนการให้บริการกับผู้ลงทุน
เปราะบางแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ 
หากนกัวางแผนการเงินประเมินแล้วว่า ตนอาจ
มีข้อจํากัดในการให้บริการนักลงทุนเหล่านีไ้ด้ 
ไม่เต็มท่ี นกัวางแผนการเงินสามารถจะปฏิเสธ 
การให้บริการได้ 

ลกูค้าท่ีเปราะบาง ต้องการคําอธิบายท่ีง่าย
และจริงใจ ลกูค้าบางคนอาจจะไมรู้่วา่สิง่ท่ีลงทนุ
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอะไรบ้าง แบบไหน  
ดงันัน้ คําพดูท่ีพดูกบัลกูค้าต้องคยุเหมือนลกูค้า
เป็นเพ่ือน ต้องค่อยๆ อธิบาย ไม่ควรใช้ศัพท์
เทคนิค เพราะจะทําให้ลกูค้าไมเ่ข้าใจ ซึง่สว่นใหญ่ 
ลกูค้ามกัจะไม่บอกวา่ฟังแล้วไม่เข้าใจ ทําให้เกิด 
ความเข้าใจผิด ควรพดูซํา้ๆ เพ่ือให้เข้าใจได้งา่ยๆ  
อาจใช้รูปภาพ infographic ท่ีไม่ซบัซ้อนมาใช้
ประกอบการอธิบาย เราควรมองลูกค้าเป็นผู้ มี
พระคุณ เขาก็ยินดีจะอยู่กับเรา “Long Term 
Relationship สําคญักว่าผลประโยชน์ระยะสัน้ 
ให้ลกูค้าเตบิโตไปพร้อมกบัเรา” 
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สิง่สาํคญัท่ีตวัแทนประกนัต้องมีคือ Soft Skill  
โดยเฉพาะการสื่อสาร ทักษะในการตัง้คําถาม 
เพราะลกูค้าจะรู้สกึว่าเขาถกูทัง้หมด ดงันัน้ เรา
ต้องรับฟัง และถามคําถาม เชน่ สิง่ท่ีลกูค้าเข้าใจ
หรือได้ยินมานัน้ เขาประสบกับตัวเองหรือไม ่
ตวัแทนประกันต้องมีทกัษะในการสงัเกตภาษา
กายของลูกค้าว่าสิ่งท่ีเขาพูดจริงหรือไม่ และ 
ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีลกูค้าประสบด้วยความจริงใจ 
ถามคําถามและจงูใจให้ลกูค้าคิดตาม เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจได้ด้วยตวัเอง 

คณุพิชิตฝากข้อคิดไว้วา่ตวัแทนประกนัต้อง
ศกึษาข้อมลูผลิตภณัฑ์ให้ละเอียด มีความมุ่งมัน่
ตัง้ใจให้บริการลกูค้าเปราะบาง ยดึจรรยาบรรณ 
เป็นหลัก มี Soft Skill มีระบบรองรับตัง้แต ่
เก็บข้อมลูลกูค้าตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการ 
ให้บริการ

คุณพิชิต สุทธิภิบาล เห็นว่าสําหรับลกูค้าประกนัชีวิต ความ
เปราะบางท่ีพบคือ ข้อจํากัดในการให้และการรับข้อมูล และสามารถ
เข้าใจในสินค้าและบริการได้ค่อนข้างยากเม่ือเทียบกบักลุ่มลกูค้าทัว่ไป 
ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจยัด้านกายภาพและพืน้ฐานความรู้ โดยเฉพาะลกูค้าท่ี 
ไม่คุ้ นเคยกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือเป็นผู้ สูงอายุ ซึ่งข้อจํากัดท่ี 
กลา่วมาของลกูค้าจะนําไปสูก่ารนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีข้อจํากดั 
เช่นเดียวกนั เช่น ยกเว้นความคุ้มครองบางโรค หรือต้องเพ่ิมเบีย้ประกนั 
เป็นต้น 

หากนกัวางแผนการเงินให้บริการกบัลกูค้ากลุม่นีอ้ย่างไม่เหมาะสม 
จะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้แก่ลกูค้าและบริษัท จึงต้องให้บริการด้วย
ความระมดัระวงัมากเป็นพิเศษมากกวา่กลุม่ลกูค้าทัว่ไป

ในธุรกิจประกนัชีวิต การให้บริการลกูค้าเปราะบาง ลกูค้าบางท่าน 
อาจมีความรู้เร่ืองประกนัชีวิตท่ีไมถ่กูต้อง เช่น เข้าใจผิดวา่ซือ้ประกนัชีวิต 
ไปแล้ว จะต้องเคลมได้ทกุอย่าง ซึง่ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตมีรายละเอียด 
มากและมีความซบัซ้อนสงู ความใจผิดของลกูค้าเป็นสิ่งท่ีต้องระมดัระวงั
ท่ีสุด หน้าท่ีของนักวางแผนการเงินคือ ทําให้ลูกค้าเข้าใจอย่างถูกต้อง  
โดยในการเข้าพบลกูค้าเปราะบางควรมีบคุคลอ่ืน เช่น ลกู หลาน บคุคล
ในครอบครัวของลกูค้า เพ่ือชว่ยในการสื่อสาร และร่วมรับฟังด้วยในขณะ 
ให้คําแนะนํา เพ่ือให้แนใ่จวา่ลกูค้าเข้าใจถกูต้อง ข้อความท่ีเป็นสว่นสาํคญั
โดยเฉพาะเง่ือนไข หรือการยกเว้นความคุ้มครองตา่งๆ นกัวางแผนการเงิน 
อาจจะใช้การเน้นข้อความและให้ลูกค้ารวมถึงลูกหลานลงช่ือรับทราบ 
เพ่ือทําความเข้าใจและป้องกันปัญหาในอนาคต นอกจากนี ้บางกรณี 
มีตัวแทนบางกลุ่ม อาจเป็นบุคลากรท่ีมีความเปราะบาง คือ ตัวแทน 
มีความรู้น้อย หรือเข้าใจในสิง่ท่ีผิด ซึง่จะสร้างปัญหาใหญ่หากทัง้สองฝ่าย
มาเจอกนั นกัวางแผนการเงินจะต้องมีบทบาทสําคญัในการเป็นตวัเช่ือม 
ท่ีดีระหวา่งลกูค้ากบับริษัท 

ยงัมีลกูค้าเปราะบางอีกมากท่ีนักวางแผน
การเ งินสามารถนําความรู้จากวิทยากรทัง้  
3 ทา่นไปใช้ได้ ทกุคน ทกุอาชีพ ทกุเพศ อาจเป็น
ลกูค้าเปราะบางได้ทัง้นัน้ หากขาดความรู้ความ
เข้าใจในผลติภณัฑ์ท่ีซือ้หรือลงทนุ ดงันัน้ ผู้แนะนํา
ต้องมีความเข้าใจลกูค้า เข้าใจผลิตภณัฑ์ให้มาก  
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พัฒนาความรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้เป็นนักวางแผน 
การเงินท่ีเปราะบางเสียเอง  
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งามจิตร สงิหบตุร CFP®

เสกสรร โตวิวฒัน์ CFP®

เปรียบเทยีบการลงทุนแบบถวัเฉลีย่
กบัการจบัจงัหวะลงทุนยามหุ้นตก

วิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ Dollar Cost Averaging 
(DCA) เป็นวิธีที่นักวางแผนการเงิน ตัวแทนขายต่างๆ ต่าง 
แนะน�าให้กบันักลงทุนมาช้านาน เน่ืองจากสะดวก ง่าย ไม่เสียเวลา 
เหมาะกบัมนุษย์เงนิเดือนและคนวยัท�างานทีม่รีายได้เป็นรายเดือน 
นักลงทุนเองกเ็ข้าใจและยอมรับวธีิ DCA กนัมากขึน้ แต่จ�านวน 
ผู้ที่เลือกลงทุนโดยวิธี DCA ก็ยังไม่ค่อยเติบโตสักเท่าไรนัก  
ส่วนหน่ึงเพราะนักลงทุนยังมองไม่เห็นผลลัพธ์ของวิธี DCA  
ทีจ่�าเป็นต้องใช้เวลา อกีทั้งในช่วงที่ตลาดหุ้นต่างๆ ผนัผวนมากขึน้  
พอร์ตที่ลงทุนโดยวิธี DCA ของผู้ที่เร่ิมต้นไม่นานจึงยังติดลบ  
บางรายถึงกับหยุดการลงทุน หรือเปลี่ยนกลับมาใช้วิธีการ 
จบัจงัหวะ รอซ้ือตอนหุ้นตกแทน

การจับจังหวะลงทุนช่วยให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนดีกว่า 
DCA จริงหรือไม่ เราลองมาเปรียบเทียบดูกันว่าในช่วง 10 ปี 
ที่ผ่านมา (ปี 2009 - 2018) ระหว่างการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยกับ 
จบัจงัหวะซ้ือเวลาหุ้นตก ผลตอบแทนทีไ่ด้ต่างกนัมากน้อยแค่ไหน  
คุ้มค่ากบัการเสียเวลาตดิตามหรือไม่

โดยมีสมมตุิฐานตามข้อเท็จจริงของมนษุย์เงินเดือน
หรือวยัทํางาน คือ

• เป้าหมายของการลงทนุแบบถวัเฉลี่ย คือ ทกุวนั
ทําการแรกของเดือน ครัง้ละ 1,000 บาท ปีละ 12,000 บาท  
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ระหวา่งปี 2009 - 2018

• เงินลงทนุโดยวิธีจบัจงัหวะคือ ปีละ 12,000 บาท 
ครัง้ละ 1,000 บาท เชน่เดียวกนั

• เงินลงทนุของมนษุย์เงินเดือนมีจํากดั มีเงินลงทนุ
จํากดัในแตล่ะปี หากลงทนุครบแล้วในปีนัน้จะหยดุลงทนุ
แม้วา่ตลาดจะขึน้หรือลงก็ตาม

• ต้องมีการลงทุนในแต่ละปีให้ครบตามท่ีตัง้ใจไว้  
ถ้าปีใดถึงสิน้ปีแล้วยงัลงทนุไม่ครบ ก็ลงทนุในวนัทําการ
สุดท้ายของปีให้ครบ (เปรียบเทียบได้กับกรณีลงทุนใน
กองทนุ RMF หรือ LTF)

• การลงทนุโดยจบัจงัหวะท่ีนกัลงทนุมกัเลอืกใช้ คือ 
เวลาหุ้นตกตดิตอ่กนั 2-3 วนั  หรือ วนัท่ีหุ้นตกแรงๆ ดชันี
ลดลง 0.5% หรือ 1%
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S&P 500 Total Return Index
(2,516 วันทาํการ)

MSCI World Net Total Return USD Index
(2,608 วันทาํการ)

SET Total Return
(2,440 วันทาํการ)

SET50 Total Return
(2,440 วันทาํการ)

จากการทดสอบโมเดลใน
ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา โดยสมมุติ
ให้เกิดการลงทุนผ่านดัชนีหลัก  
4 ดชันี ได้แก่ 1) Stock Exchange 
of Thai land Total Return 
Index  2) Stock Exchange of  
Thailand SET50 Total Return 
Index  3) S&P 500 Total Return 
Index  และ 4) MSCI World 
Net Total Return USD Index  
ระหว่างลงทุนแบบถัวเฉลี่ยกับ
ลงทุนในวนัท่ีหุ้นตก ดชันีลดลง
ติดต่อกนั 2 วนัและ 3 วนั และ
ดชันีลดลง 0.5% และ 1%  ได้ผล 
ดงันี ้

         

 DCA รายเดอืน 120,000 203,754 83,754 69.8 198,761 78,761 65.6 

 ดชันีลดลงตดิกัน 2 วัน 120,000 222,936 102,936 85.8 217,166 97,166 81.0 

 ดชันีลดลงตดิกัน 3 วัน 120,000 209,381 89,381 74.5 202,766 82,766 69.0 

 ดชันีลดลง >0.5% 120,000 210,126 90,126 75.1 206,839 86,839 72.4 
 ตดิกัน 2 วัน        

 ดชันีลดลง >0.5% 120,000 196,083 76,083 63.4 193,838 73,838 61.5 
 ตดิกัน 3 วัน        

 ดชันีลดลง >1% 120,000 223,786 103,786 86.5 218,684 98,684 82.2 

 ดชันีลดลง >1% 120,000 198,211 78,211 65.2 194,147 74,147 61.8 
 ตดิกัน 2 วัน        

เงนิลงทนุ

เงนิลงทนุ
สิน้ปี 2561

เงนิลงทนุ
สิน้ปี 2561

กาํไร 
สิน้ปี 2561

กาํไร 
สิน้ปี 2561

% %

         

 DCA รายเดอืน 120,000 217,623 97,623 81.4 176,266 56,266 46.9 

 ดชันีลดลงตดิกัน 2 วัน 120,000 229,822 109,822 91.5 183,200 63,200 52.7 

 ดชันีลดลงตดิกัน 3 วัน 120,000 224,989 104,989 87.5 181,568 61,568 51.3 

 ดชันีลดลง >0.5% 120,000 225,152 105,152 87.6 159,836 59,836 59.8 
 ตดิกัน 2 วัน        

 ดชันีลดลง >0.5% 120,000 เกดิการลงทนุระหว่างปีได้เพยีง 26 ครัง้ เกดิการลงทนุระหว่างปีได้เพยีง 44 ครัง้
 ตดิกัน 3 วัน        

 ดชันีลดลง >1% 120,000 225,281 105,281 87.7 180,965 60,965 50.8 

 ดชันีลดลง >1% 120,000 217,701 97,701 81.4 178,715 58,715 48.9 
 ตดิกัน 2 วัน        

เงนิลงทนุ

เงนิลงทนุ
สิน้ปี 2561

เงนิลงทนุ
สิน้ปี 2561

กาํไร 
สิน้ปี 2561

กาํไร 
สิน้ปี 2561

% %

ถ้าดูตวัเลขผลตอบแทนท่ีได้ จะพบว่าการหาจังหวะลงทุนมีทัง้ได้ 
ผลตอบแทนท่ีดีกวา่และแยก่วา่วิธี DCA โดยสว่นท่ีแยก่วา่มกัจะเป็นกรณี
ท่ีรอคอยจงัหวะดชันีลดลงหนกัๆ ตดิตอ่กนั หรือลดลงตอ่เน่ืองกนัหลายวนั  
ในตลาดเกิดใหมซ่ึง่มีความผนัผวนกวา่ โดยปีท่ีตลาดแกวง่ตวัผนัผวนมาก
จนเข้าเกณฑ์ท่ีจะลงทนุอาจจะเกิดบ่อยมากกว่า 12 ครัง้ ทําให้เกิดการ
ลงทุนจริงเร็ว และจบการลงทุนในปีนัน้ตามต้นทุนทรัพย์ท่ีมีจํากัด หรือ 
ตามแผนท่ีวางไว้เร็ว เชน่ ชว่งปี 2009 - 2011 (สมมตุฐิานคือ 12,000 บาท
ต่อปี)  แต่บางปีท่ีตลาดไม่มีความผนัผวน น่ิงๆ ซึมๆ เช่น ปี 2017 การ
รอจงัหวะหุ้นตกแรงๆ เช่น ดชันีลดลงติดต่อกนัหลายวนั หรือลดลงแรงๆ 
ภายในวนัเกิดขึน้น้อยมาก จงึไมเ่กิดการลงทนุระหวา่งปี แตต้่องมาลงทนุ
ในวนัทําการสดุท้ายของปีแทน

จากข้อมลูจะเห็นว่าการจบัจงัหวะลงทนุในตลาดพฒันาแล้ว อย่าง 
S&P500 หรือ MSCI World Index ได้ผลลพัธ์ไมค่อ่ยแตกตา่งจากการลงทนุ
แบบถวัเฉลี่ยเท่าใดนกั สว่นตลาดเกิดใหม่อย่างตลาดหุ้นไทย ซึง่มีความ
ผนัผวนมากกวา่โดยธรรมชาติ จะมีจงัหวะให้ลงทนุมากกวา่ตลาดพฒันา
แล้ว ไมว่า่จะเป็นการเฝา้ลงทนุในวนัท่ีดชันีหุ้นลดลง 2 วนัติดตอ่กนั หรือ
ดชันีลดลง 1% ในวนันัน้ 

จากข้อมลูท่ีได้ อาจทําให้หลายคนเหน็วา่ควรเลอืกใช้
วิธีการจบัจงัหวะลงทนุ แตเ่ม่ือพิจารณาให้ดีจะพบวา่การ 
รอคอยและจับจังหวะลงทุนดังกล่าว ทําได้ยากในทาง
ปฏิบตัแิละไมคุ่้มคา่กบัผลตอบแทนท่ีได้รับเพ่ิมเตมิ (คือให้
ผลตอบแทนดีกวา่การลงทนุแบบถวัเฉลีย่ประมาณ 1-2% 
ตอ่ปี โดยคดิแบบงา่ยคือ เอาเปอร์เซนต์ของกําไรท่ีได้หาร
ด้วยจํานวนปี)  เพราะต้องเสียเวลาเฝา้ดตูลาดทกุวนัเพ่ือ
ติดตามวา่ดชันีจะลดลงตํ่ากวา่เปา้หมายในวนัใดบ้าง ซึง่
มีระยะเวลานานถงึ 2,440 – 2,608 วนัทําการตลอด 10 ปี  
และมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้ราคาต่ํา เน่ืองจากหากพลาด
การซือ้ในวนันัน้และจะซือ้ในวนัถดัไปแทน พบวา่ดชันีใน
วนัถัดไปจะกลบัมาเป็นบวกเกินคร่ึงของจํานวนวนัตาม
เง่ือนไข ทัง้การรอลงทนุเม่ือดชันีลดลง 2 วนัติดกนั และ
ลดลงมากกวา่ 1%

ดังนัน้ในท้ายท่ีสุด การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยจึงเป็น
วิธีท่ีเหมาะสมสําหรับมนษุย์เงินเดือน หรือคนวยัทํางาน
ท่ีต้องการเก็บออมระยะยาว โดยไม่ต้องมาเสี่ยงและ 
เสียเวลามาคอยเฝ้าตลาดเป็นเวลานานๆ เพ่ือแลกกับ 
ผลตอบแทนท่ีอาจจะเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้  
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ประกาศคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกจิประกนัภยั

เร่ือง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัภยัของบริษทัประกนัชีวติ

และการปฏิบัตหิน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติ
นายหน้าประกนัชีวติ และธนาคาร พ.ศ. 2561

THE INTERVIEW
ดร. ชาตชิาย มีสขุโข CFP®

พิชญา ซุน่ทรัพย์ CFP®

เ ม่ือ เ ดือนเมษายน ท่ีผ่านมา
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
ได้ออกประกาศท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ 
หลักเกณฑ์ วิธีออกและเสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัทประกนั
ชีวิต และการปฏิบตัหิน้าท่ีของตวัแทน
ประกนัชีวิต และนายหน้าประกนัชีวิต 
และธนาคาร พ.ศ. 2561 ดงันัน้เพ่ือให้
นกัวางแผนการเงินและผู้ ท่ีสนใจ เข้าใจ
ถงึวตัถปุระสงค์และทราบรายละเอียด
ของประกาศฯ ดงักลา่ว วารสาร TFPA 
Bulletin ฉบบันีจ้งึขอนําบทสมัภาษณ์ 
ดร. สทุธิพล ทวีชยัการ เลขาธิการ คปภ.  
ท่ีท่านได้ตอบข้อสงสัย  
และผลกระทบต่อธุรกิจ 
รวมไปถงึการทํางานของ 
ผู้ ท่ี อ ยู่ ใ น ส า ย อ า ชี พ 
ประกนัภยัให้ทกุท่านได้
ทราบกนั
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 ตามทีส่�านักงาน คปภ. ได้ยกร่างประกาศ
 คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริม
 การประกอบธุรกจิประกนัภยั ส่งผลกระทบ
 ต่อผู้ประกอบธุรกจิ และผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

ประชาชนและผู้ เอาประกนัภยัได้รับบริการท่ีดีและมีคณุภาพ
จากบริษัทประกนัภยัและคนกลางประกนัภยั และมีการให้บริการ
อยา่งเป็นธรรมทัง้กระบวนการ ตัง้แตก่ารพฒันาและออกกรมธรรม์
ประกันภัย การคัดเลือกคนกลางประกันภัยและช่องทางการ
จําหน่าย การกําหนดมาตรฐานกระบวนการเสนอขายและการ 
ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซือ้กรมธรรม์ประกันภัย  
การให้บริการหลงัการขาย การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและ 
การชดใช้คา่สนิไหมทดแทน 

บริษัทประกันภยัซึ่งเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภยัมีระบบ 
งานท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์
ประกนัภยัในทกุชอ่งทางการขาย รวมถงึการบริหารจดัการ การดแูล  
ควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมในการขาย
ทุกช่องทาง เพ่ือให้แน่ใจได้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท  
และกระบวนการขายของผู้ เสนอขายในทุกช่องทางได้คํานึงถึง 
สทิธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ เอาประกนัภยัเป็นสําคญั

 ในปัจจุบัน มเีหตุการณ์ใดบ้าง
 ทีม่กัจะเกดิข้อร้องเรียน และอยากทราบว่า
 ขั้นตอนการร้องเรียนมกีระบวนการอย่างไร 
 ได้มกีารก�าหนดให้บริษทัมส่ีวนร่วม
 ในการจดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างไรบ้าง 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจ
ประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงิน
ตามสญัญาประกนัชีวิตของบริษัทประกนัชีวิต พ.ศ. 2559 กําหนด
ให้บริษัทต้องมีระบบในการจดัการการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั โดยเม่ือบริษัทได้รับการ
เรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
บริษัทประกนัภยัต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) บนัทกึข้อมลูการเรียกร้อง ออกเลขท่ีตรวจสอบรายการ
การจ่ายเงินตามสญัญาประกนัชีวิต และประมาณการชดใช้เงิน
ตามสญัญาประกนัชีวิต พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ เอาประกนัภยั หรือผู้ รับ
ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ทราบถึงเอกสารหลกัฐานทัง้หมดท่ีต้อง 
ใช้ประกอบการเรียกร้อง ชอ่งทางการตดิตอ่กบับริษัท และระยะเวลา 
ท่ีใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต 

(2) จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาชดใช้เงินตาม
สญัญาประกนัชีวิต ตลอดจนสื่อสารเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนักบั
ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ และลดการโต้แย้งจากผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

(3) ดําเนินการพิจารณาและชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และแจ้งผลการพิจารณา
ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั หรือผู้ รับประโยชน์ 

(4) บนัทกึผลการพิจารณาและการอนมุตักิารชดใช้เงินตาม
สญัญาประกนัชีวิตในระบบงาน หรือระบบข้อมลูโดยเร็ว 

(5) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต ให้
บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับ
ประโยชน์ แล้วแตก่รณี มารับเงินดงักลา่วในระหวา่งท่ีสทิธิในการ
เรียกร้องเงินตามสญัญาประกนัชีวิตยงัไม่ขาดอายคุวาม ในกรณี
ท่ีบริษัทได้ชดใช้เงินตามสญัญาประกันชีวิตเป็นเช็ค และผู้ เอา
ประกนัภยั หรือผู้ รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยงัไม่ได้ไปเรียกเก็บ
เงินจากธนาคาร จนเลยระยะเวลาท่ีจะเรียกเก็บเงินจากธนาคาร
ได้ ให้ถือว่าเป็นเงินตามสญัญาประกนัชีวิตค้างจ่าย และบริษัท
ต้องดําเนินกระบวนการตดิตามให้บคุคลดงักลา่วมารับเงิน 

(6) ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธการชดใช้เงินตามสญัญาประกนั
ชีวิต หรือไมส่ามารถตกลงกําหนดจํานวนเงินดงักลา่วได้ ให้บริษัท
แจ้งแก่ผู้ เอาประกนัภยั หรือผู้ รับประโยชน์ แล้วแตก่รณี เป็นหนงัสอื 
โดยระบขุ้อเท็จจริงและเหตผุลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมาย
หรือเง่ือนไขตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือชีแ้จงเหตท่ีุไมอ่าจชดใช้
เงินตามจํานวนท่ีเรียกร้องได้ ทัง้นี ้ในหนงัสอืท่ีแจ้ง ให้ระบชุอ่งทาง  
และวิธีการ ตดิตอ่บริษัทในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภยั หรือผู้ รับประโยชน์ 
มีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญา
ประกนัชีวิต เอกสารหลกัฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการ
ตดิตอ่กบับริษัท และระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงิน 
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ในกรณีท่ีมีปัญหาเร่ืองร้องเรียน ประกาศ คปภ. เร่ือง หลกั
เกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต
ของบริษัทประกนัชีวิต พ.ศ. 2559 ดงักลา่ว ยงักําหนดให้บริษัทต้อง
จดัให้มีหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนขึน้ภายในบริษัท เพ่ือพิจารณา
เร่ืองร้องเรียน โดยการจดัการเร่ืองร้องเรียนบริษัทต้องดําเนินการ
ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้บริหารท่ีมีอํานาจตดัสินใจชีข้าดเร่ืองร้องเรียนเป็น
ผู้ควบคมุการดําเนินการ และพิจารณาการชดใช้เงินตามสญัญา
ประกนัชีวิต 

(2) ในกรณีเร่ืองร้องเรียนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมี
จํานวนเงินมลูค่าสงู ให้การชีข้าดเร่ืองร้องเรียนดําเนินการในรูป
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารท่ีมีอํานาจตดัสนิใจชีข้าดเร่ือง
ร้องเรียน ผู้ รับผิดชอบ หนว่ยงานพิจารณาการชดใช้เงิน หนว่ยงาน
รับประกนัภยั หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดแูลการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย บริษัทอาจกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
แตกตา่งไปได้ โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) ให้หนว่ยรับเร่ืองร้องเรียนพิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด แตไ่มเ่กินสามสบิวนันบัแต่
วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพ่ิมเตมิ (ถ้ามี) 

(4) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต ให้
บริษัทดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(5) กรณีท่ีหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนยืนยนัตามความเห็น
ของเจ้าหน้าท่ี ให้แจ้งเป็นหนงัสือถึง ผู้ ร้องเรียน โดยระบเุหตแุหง่
การปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเง่ือนไขตาม กรมธรรม์ประกนัภยั  
หรือชีแ้จงเหตท่ีุไม่อาจชดใช้เงินตามจํานวนท่ีเรียกร้องได้ ให้แก่ 
ผู้ ร้องเรียน 

(6) ให้บริษัทจดัเก็บข้อมลูการดําเนินการ เพ่ือรายงานต่อ
สํานกังานเม่ือมีการร้องขอ 

นอกจากการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของบริษัทประกันภัย 
ผู้ออกผลิตภณัฑ์แล้ว หากผู้ เอาประกันภยั ผู้ รับประโยชน์ หรือ 
ผู้ มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมจากบริษัทประกนัภยั สามารถร้องเรียนมายงัสํานกังาน 
คปภ.

สํานกังาน คปภ. มีกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนด้านการประกนัภยัอยา่งเป็นระบบครบวงจรตัง้แตร่ะบบ
สายด่วน คปภ. 1186 โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ีเพ่ือบริการให้ 
คําแนะนํา ตอบคําถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของธุรกิจประกนัภยั 
และตอบข้อสงสยัเก่ียวกบัการประกนัภยั และในกรณีท่ีประชาชน
ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกนัภยั 

ในส่วนของการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนสํานกังาน คปภ. มี
กระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลือก ดงันี ้

1. การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนโดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน 
คปภ. โดยย่ืนเร่ืองร้องเรียนผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนด้านการ
ประกนัภยั (Insurance Complaint Center : ICC) ซึง่ประชาชน
สามารถเข้าไปขอรับบริการได้ท่ีสํานักงาน คปภ. ในส่วนกลาง 
ถนนรัชดาภิเษก สาํนกังาน คปภ. เขตบางนา และสาํนกังาน คปภ. 
เขตทา่พระ รวมถงึสาํนกังาน คปภ. ภาค ทัง้ 9 ภาค และสาํนกังาน 
คปภ. จงัหวดัในสว่นภมิูภาค จํานวน 69 จงัหวดัครอบคลมุพืน้ท่ี
ทัว่ประเทศ หรือประชาชนสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมใน
เวบ็ไซต์ของสาํนกังาน คปภ. (www.oic.or.th) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยมีขัน้ตอนการพิจารณาข้อร้องเรียนและดําเนินการประนอม 
ข้อพิพาทด้านการประกนัภยัสรุปได้ดงันี ้

(1) เม่ือสํานกังาน คปภ. ได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี 
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักฐานท่ี
เก่ียวข้อง พร้อมจดัทําหนงัสอืทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ไปถงึผู้มีอํานาจของบริษัทประกนัภยั 
เพ่ือมาพบเจ้าหน้าท่ีและชีแ้จงข้อเทจ็จริงพร้อมแนบคําร้อง/เอกสาร
ท่ีเก่ียวข้อง หรือไฟล์เอกสาร คําร้อง/เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

(2) เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
และประนอมข้อพิพาทด้านการประกนัภยัโดยเร็ว 

(3) กรณีมีความจําเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้
เจ้าหน้าท่ีสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ ร้องเรียนและบริษัทเพ่ือหา 
ข้อยตุ ิหากจําเป็นต้องรับฟังคาํพยานภายนอก หรือจากหนว่ยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้เจ้าหน้าท่ีสอบถามข้อเท็จจริงไป 
ยงัพยานภายนอก หรือหนว่ยงานนัน้ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
หากได้พยานหลกัฐานเอกสารครบแล้ว ให้สรุปประเด็นทัง้หมด 
และเชิญผู้ ร้องเรียนมาหารืออีกครัง้ 

(4) ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งคู่กรณีทุกฝ่ายมาพร้อมกันเพ่ือหา
แนวทางประนอมข้อพิพาท หากสามารถตกลงกนัได้ในประเด็น
ท่ีพิพาทข้อใดก็ให้ทําสญัญาประนีประนอมยอมความ การจดัทํา 
เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความในประเด็นท่ีพิพาทนัน้  
ต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) กรณีเจ้าหน้าท่ีดําเนินการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนแล้ว 
หากคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทกันไม่ได้ และเป็นกรณีท่ีสามารถ 
ไกลเ่กลี่ยได้ให้เจ้าหน้าท่ีสอบถามคู่กรณีว่าประสงค์จะ
เข้าสูก่ระบวนการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทด้านการประกนัภยั
โดยผู้ ชํานาญการหรือไม่ หากคู่กรณีทัง้สองฝ่ายตกลง 
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ
ส่งเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ
ประกนัภยัโดยผู้ ชํานาญการตอ่ไป 
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2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ ชํานาญการ ในกรณี 
เจ้าหน้าท่ีดําเนินการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนแล้ว หากคูก่รณีตกลง
ยุติข้อพิพาทกันไม่ได้ และเป็นกรณีท่ีสามารถไกล่เกลี่ยได้ ให้ 
เจ้าหน้าท่ีสอบถามคูก่รณีวา่ประสงค์จะเข้าสูก่ระบวนการไกลเ่กลีย่ 
ข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยผู้ ชํานาญการหรือไม่ หาก 
คูก่รณีทัง้สองฝ่ายตกลงเข้าสูก่ระบวนการไกลเ่กลี่ย ให้เจ้าหน้าท่ี 
ดําเนินการส่งเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยต่อไป ซึ่งการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ ชํานาญการ เป็นกระบวนการระงบัข้อ
พิพาททางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
คุ้มครองอย่าง “สะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง โปร่งใส ประหยดั และ
เป็นธรรม” โดยในปี 2559 สํานกังาน คปภ. ได้เปิด “ศนูย์ไกลเ่กลี่ย  
ข้อพิพาทด้านประกนัภยั (Insurance Mediation Center) แหง่แรก 
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการระงบัข้อพิพาท
ด้านประกนัภยัโดยนําวิธีการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย และ
ประชาชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งก่อนท่ีจะมีการเปิด
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ได้มีการออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ว่าด้วยการไกล่
เกลีย่ ข้อพิพาทด้านการประกนัภยั พ.ศ. 2559 โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตัิในการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยไว้อย่างชัดเจน 
ทําให้ประชาชนท่ีมาร้องเรียนสามารถมีทางเลือกในการระงับ 
ข้อพิพาท ดงันี ้

(1) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะต้องตรวจสอบ 
ข้อมูลเบือ้งต้น และประสานงานบริษัทท่ีถูกร้องเรียนเพ่ือให้ 
ชีแ้จงข้อเท็จจริง รวมถึงชีแ้จงทําความเข้าใจกับคู่กรณี หากใน 
ขัน้ตอนนีส้ามารถตกลงกนัได้ก็จะมีการทําสญัญาประนีประนอม
ยอมความกนั 

(2) หากตกลงกันไม่ได้ คู่กรณีก็สามารถเลือกใช้วิธีการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ ชํานาญการ ซึ่งมีกระบวนการตาม 
ระเบียบฯ ดงักล่าวรับรองอีกชัน้หนึ่ง โดยเม่ือคู่กรณีแจ้งความ
ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เจ้าหน้าท่ีจะนําเสนอ
เลขาธิการ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้ ไกล่เกลี่ยจากผู้ ท่ีขึน้ทะเบียน 
รายช่ือ โดยคํานงึถงึลกัษณะของข้อร้องเรียนและความเหมาะสม
ของผู้ ไกลเ่กลี่ย เพ่ือดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีกําหนดตอ่ไป 

(3) คูก่รณีอาจคดัค้านผู้ไกลเ่กลีย่ได้ หากปรากฏข้อเทจ็จริง
ซึง่เป็นเหตอุนัควรสงสยัถงึความเป็นกลางของผู้ ไกลเ่กลี่ย 

(5) ผู้ ไกล่เกลี่ยจะต้องดําเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีเร่ิมกระบวนการไกลเ่กลีย่ หาก
ผู้ไกลเ่กลีย่เหน็สมควรหรือคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ร้องขอ ผู้ไกลเ่กลีย่
อาจขยายระยะเวลาในการดําเนินการไกลเ่กลี่ยออกไปอีกก็ได้ ถ้า
การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ของคู่กรณีทกุฝ่าย 
และมิได้ทําให้การพิจารณาข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร ทัง้นี ้ ให้
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 15 วนัและขยายได้ไม่เกิน 2 ครัง้ โดย 
ให้ขอขยายระยะเวลาก่อนครบกําหนด อยา่งน้อย 5 วนัทําการ 

(6) หากคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทได้ ให้ทําบันทึกความ
ตกลงประนีประนอมยอมความ 

(7) หากคูก่รณีไมส่ามารถตกลงยตุข้ิอพิพาทได้ ให้เจ้าหน้าท่ี
แจ้งคู่กรณีว่าสามารถนําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการระงับ 
ข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตลุาการได้ตอ่ไป 

เม่ือผู้ เสียหายตามสัญญาประกันภัยได้ย่ืนเร่ืองร้องเรียน
และได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยในชัน้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีหรือไกล่
เกลี่ยโดยผู้ ชํานาญการแล้ว หากไมพ่อใจหรือไมส่ามารถตกลงกนั
ได้ คูก่รณีก็สามารถเลือกเข้าสูก่ระบวนการอนญุาโตตลุาการ ซึง่
สํานกังาน คปภ. ได้จดัให้มีระบบอนญุาโตตลุาการรองรับไว้เป็น
ทางเลือกให้กบัคู่กรณีด้วยเช่นกนั โดยไม่ต้องนําคดีดงักลา่วไปสู่
การพิจารณาในชัน้ศาลยตุธิรรม ซึง่กระบวนการในศาลอาจใช้ระยะ
เวลาและค่าใช้จ่ายท่ีสงูกว่ามาก สําหรับการระงบัข้อพิพาทด้วย
วิธีอนญุาโตตลุาการของสํานกังาน คปภ. เป็นกระบวนการระงบั 
ข้อพิพาททางแพง่และพาณิชย์ท่ีเก่ียวกบัสญัญาประกนัภยัระหวา่ง
ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ รับประโยชน์ หรือผู้ มีสทิธิเรียกร้องอนัเน่ืองจาก
สญัญาประกันภยั กับบริษัทประกันภยั ทัง้นี ้ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ประหยดั และเป็นธรรม ภายใต้ระเบียบสํานกังาน คปภ. 
วา่ด้วยอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 ซึง่ในกรมธรรม์ประกนัภยัทกุประเภททัง้การประกนัชีวิต
และการประกนัวินาศภยั กําหนดให้มีเง่ือนไขการระงบัข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนญุาโตตลุาการไว้ในกรมธรรม์ โดยสรุปขัน้ตอนได้ดงันี ้

(1) ในการย่ืนคําเสนอข้อพิพาทเป็นการท่ีคูพิ่พาทฝ่ายหนึง่
เรียกว่าผู้ เสนอข้อพิพาท ได้แก่ ผู้ เอาประกันภยั ผู้ รับประโยชน์ 
หรือผู้ มีสทิธิเรียกร้อง อนัเน่ืองจากสญัญาประกนัภยั ซึง่เป็นฝ่ายท่ี 
เรียกร้องสทิธิให้บริษัทประกนัภยัรับผิดชอบตามสญัญาประกนัภยั 
ต้องทําคําเสนอข้อพิพาทตามแบบท่ีกําหนด และต้องย่ืนสญัญา
ประกนัภยัอนัก่อให้เกิดข้อพิพาท (กรมธรรม์ประกนัภยั เอกสาร 
เก่ียวกบัความเสยีหาย ฯลฯ) พร้อมวางเงินเป็นหลกัประกนัคา่ใช้จา่ย 
ในกระบวนการระงบัข้อพิพาทด้วยวิธีนีต้ามอตัราท่ีคณะกรรมการ
อนญุาโตตลุาการประกาศกําหนด และย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อ
สาํนกังาน คปภ. สว่นกลาง กรุงเทพมหานคร สาํนกังาน คปภ. เขต 
สํานกังาน คปภ. ภาค/จงัหวดั ทัว่ประเทศ 

(4) เม่ือมีการแต่งตัง้ผู้ ไกล่เกลี่ย 
ในข้อพิพาทแล้ว ให้สาํนกังานประสานงาน 
ผู้ ไกล่เกลี่ยเพ่ือจดัให้มีการเร่ิมไกล่เกลี่ย
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีสาํนกังานแตง่ตัง้ 
ผู้ไกลเ่กลี่ย 



TF
PA

 B
U

LL
ET

IN
 2

/2
56

2

17

Q

(2) พนกังานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการเสนอข้อพิพาทไปยงับริษัท
ประกันภยั เรียกว่า ผู้คดัค้าน ซึ่งเป็นผู้ถูกเรียกร้องตามสญัญา
ประกันภัย เพ่ือย่ืนคําคัดค้านเข้ามาในคดีตามแบบท่ีกําหนด 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับคําเสนอข้อพิพาท หากไมท่นัภายใน
กําหนดก็ให้ย่ืนคําร้องขยายระยะเวลาย่ืนคําคดัค้านต่อพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีเจ้าของสํานวน ซึง่เป็นดลุยพินิจของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
แต่ทัง้นีข้ยายได้ไม่เกิน 15 วนั โดยผู้คดัค้านย่ืนคําคดัค้านพร้อม
วงเงินหลกัประกันตามอตัราท่ีคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
ประกาศกําหนด 

(3) การตัง้อนุญาโตตุลาการชีข้าดข้อพิพาท การดําเนิน
กระบวนพิจารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ คําชีข้าด และการ
ปฏิบตัิตามคําชีข้าด เป็นไปตามระเบียบสํานกังาน คปภ. วา่ด้วย
อนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2553 

ซึง่ในรอบ 3 เดือนของปี 2562 ท่ีผา่นมามีประชาชนทัว่ประเทศ 
ใช้สทิธิย่ืนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการประกนัชีวิต จํานวน 815 เร่ือง 
จากจํานวนทัง้หมด 4,383 เร่ือง คดิเป็นร้อยละ 18.60 แยกได้ ดงันี ้
1) สํานกังาน คปภ.สว่นกลาง (ถนนรัชดาภิเษก) สํานกังาน คปภ. 
เขตบางนา และสํานกังาน คปภ. เขตทา่พระ จํานวน 291 เร่ือง 2) 
สาํนกังาน คปภ.จงัหวดัในสว่นภมิูภาค จํานวน 69 จงัหวดั จํานวน 
524 เร่ือง สําหรับประเดน็เร่ืองร้องเรียนประกนัชีวิตท่ีพบมากท่ีสดุ 
3 ลําดบั จากจํานวน 815 เร่ือง ลําดบัแรกคือ บริษัทใช้สทิธิบอก
ล้างสญัญาประกนัชีวิต โดยกลา่วอ้างวา่ผู้ เอาประกนัภยัไม่แถลง
ข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้บริษัท
ปฏิเสธการชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต ร้อยละ 35 ลําดบัท่ี 2  
คือบริษัทไม่คืนเบีย้ประกนัภยั หรือคืนเบีย้ประกนัภยัลา่ช้า กรณี 
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ร้อยละ 15 และลําดบัท่ี 3 คือ 
บริษัทปฏิเสธการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตโดยอ้าง 
ข้อยกเว้นตามเง่ือนไขกรมธรรม์ ร้อยละ 8 และในรอบ 3 เดือน  
ท่ีผ่านมามีคู่กรณีแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยผู้ ชํานาญการ จํานวน 101  
เร่ือง ดําเนินการไกล่เกลี่ยสําเร็จ และยุติเรียบร้อยแล้ว จํานวน  
79 เร่ือง คดิเป็นร้อยละ 78.22 และมีเร่ือง เข้าสูก่ระบวนการระงบั 
ข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตลุาการ จํานวน 219 เร่ือง ยตุิก่อนตัง้
อนญุาโตตลุาการ จํานวน 25 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 11.41 สว่นท่ี
เหลืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

 ประกาศฉบับนีมุ่้งเน้นให้สอดคล้องกบั
 มาตรฐานสากลทั้งของคนกลางประกนัภยั 
 และมาตรฐานพฤตกิรรมการด�าเนินธุรกจิน้ัน
 มรีายละเอยีดครอบคลุมถงึการปฏิบัติ
 ทีเ่หมาะสมอย่างไร

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ICP 18 : คนกลางประกนัภยั  
(Intermediaries) หน่วยงานท่ีกํากับดูแลกําหนดและบงัคบัใช้ 
ข้อบงัคบัสําหรับพฤติกรรมทางธุรกิจของคนกลางประกนัภยั เพ่ือ
ให้แน่ใจว่า ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพและมีความโปร่งใส 
และ ICP 19 : พฤตกิรรมการดําเนินธรุกิจ (Conduct of Business) 
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลกําหนดพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจ 
ประกนัภยั เพ่ือให้แนใ่จวา่ลกูค้าได้รับความเป็นธรรม ทัง้ก่อนการ
ทําสญัญาจนกระทัง่ได้ปฏิบตัิตามข้อผกูพนัทกุข้อภายใต้สญัญา 
มีรายละเอียดครอบคลมุถงึการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม โดยบริษัทต้อง
ให้ความสําคญักบัการสร้างวฒันธรรมการปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่าง
เป็นธรรมให้เป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการ
ทํางานของพนกังานและผู้ เสนอขาย มีการกํากบัดแูลวา่คนกลาง
ประกนัภยัท่ีได้รับใบอนญุาตในประเทศได้รับการกํากบัดแูลอยา่ง
ต่อเน่ือง และกําหนดให้บริษัทและคนกลางประกนัภยัจดัทําและ
ปฏิบตัติามนโยบายและขัน้ตอนเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่ลกูค้าอยา่ง
เป็นธรรมและการทํางานของพนกังานและผู้ เสนอขาย โดยต้อง 
ดําเนินการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารของบริษัทต้อง 
รับผิดชอบในการผลกัดนัการปฏิบตัติอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมให้เป็น
รูปธรรมและมีประสทิธิผล โดยต้องกําหนดนโยบาย แผนธรุกิจ และ
กลยทุธ์ท่ีให้ความสําคญัในการสร้างและการถ่ายทอดวฒันธรรม
การปฏิบตัติอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ 
มีการสื่อสารและถ่ายทอดวฒันธรรมการปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่าง 
เป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกส่วนงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ 
ให้บริการลกูค้า ซึ่งรวมถึงผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัในทกุ 
ชอ่งทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัของบริษัท

ทัง้นี ้แผนธรุกิจให้มีองค์ประกอบอตัราคา่จ้างหรือคา่บาํเหน็จ 
ผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางการเสนอขาย 
ซึ่งคํานึงถึงคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสําคัญทุกระดับท่ี
เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย ทัง้คา่ตอบแทนด้านเปา้หมายรายบคุคล
หรือรายกลุม่ (key performance index – KPI) และเงินรางวลัจงูใจ 
รวมทัง้มาตรการตกัเตือนและลงโทษ ในทกุระบบการบริหารจดัการ
การให้บริการอยา่งเป็นธรรม รวมถงึผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีควบคมุดแูล
มีการบงัคบัใช้อยา่งเคร่งครัด และดําเนินการลงโทษให้เหมาะสม
กบัระดบัความผิด 
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(2) คณะกรรมการบริษัทต้องกําหนดผู้ รับผิดชอบการปฏิบตัิ
ตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม ให้เป็นรูปธรรมและมีประสทิธิผล โดยต้อง
เป็นผู้บริหารหรือคณะทํางานท่ีมีผู้บริหารเป็นประธานคณะทํางาน 
เพ่ือให้สามารถควบคมุ ดแูลคณุภาพการให้บริการอยา่งเป็นธรรม
ได้อยา่งเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
สามารถประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน 
สามารถวดัผลสําเร็จ วิเคราะห์ จดุท่ีมีปัญหา และแก้ไขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ

(3) มีบคุลากรท่ีมีความพร้อม ทัง้ด้านจํานวนและคณุภาพ 
โดยต้องสอดคล้องกบัปริมาณธุรกิจและการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมี
คณุภาพ รวมทัง้มีผู้ รับผิดชอบดแูล ควบคมุ ตดิตามการปฏิบตังิาน  
และพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรอย่างต่อเน่ืองและ 
ทนัการณ์ 

(4) มีการบริหารความเสีย่งด้านการดําเนินธรุกิจ (conduct 
of business) ในทกุกิจกรรมของการให้บริการลกูค้า ต้องคํานงึถงึ 
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นสําคัญในการพิจารณา
ความเสี่ยง ทัง้กลุ่มลูกค้าในวงกว้างหรือลูกค้าซึ่งผู้ ให้บริการ 
ต้องใช้ความระมดัระวงัในการติดตอ่และให้บริการเป็นพิเศษ เชน่  
ผู้สงูอายท่ีุมีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ผู้ ท่ีมีความรู้ทางการเงินอย่าง 
จํากัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้ ท่ีมี
ข้อจํากัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจ อาทิ ผู้ ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินหรือการมองเหน็ หรือมีภาวะบกพร่องทางสขุภาพท่ี
ไมส่ามารถเข้าใจกรมธรรม์ประกนัภยั โดยต้องครอบคลมุกิจกรรม 
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การกําหนดแบบ ข้อความ การพฒันากรมธรรม์ประกนัภยั  
 ตลอดจนการกําหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั
(ข) การโฆษณา การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการ 
 ให้ข้อมลูรายช่ือผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั
(ค) การได้มา การเก็บรักษา และปกป้องข้อมลูส่วนบคุคลของ 
 ลกูค้า 
(ง) การให้บริการผู้ เอาประกนัภยั ระหวา่งอายสุญัญาประกนัภยั
(จ) การจดัการคา่สินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตาม 
 กรมธรรม์ประกนัภยั
(ฉ) การจดัการเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัภยั 

ทัง้นี ้ ให้การบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินธุรกิจเป็นสว่น
หนึง่ในการบริหารจดัการความเสีย่งของบริษัท และให้นําประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรฐาน 
ขัน้ต่ําในการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตมา 
ใช้บงัคบัโดยอนโุลม

(5) มีระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และการควบคมุภายใน 
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกิจประกนัภยัวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การรับเงิน การจา่ยเงิน การตรวจสอบ และการควบคมุภายในของ
บริษัทประกนัชีวิต โดยต้องเช่ือมโยงการตรวจสอบ และการควบคมุ
ภายในกบัความเสีย่งด้านการดําเนินธรุกิจตามข้อ (4) ด้วย ทัง้นี ้ใน
การตดิตาม และควบคมุความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัภยัตามข้อ (4) (ข) บริษัทต้องจดัให้มีการตดิตาม 
ควบคมุ และตรวจสอบคณุภาพเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบตามความเสี่ยงด้านการดําเนินธุรกิจท่ี
กําหนด โดยเป็นการตรวจสอบการปฏิบตังิานวา่เป็นไปตามวิธีการ  
ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ และตรวจสอบจาก 
สิง่บง่ชีค้วามผิดปกต ิโดยกําหนดวา่เหตกุารณ์ลกัษณะใดท่ีบง่บอก
ถงึความเป็นไปได้ท่ีความเสี่ยงกําลงัเกิดขึน้ 

 การก�าหนดมาตรการลงโทษ
 ตามล�าดบัช้ันความผดิหมายถงึอะไร 
 และมาตรการลงโทษ หมายถงึอะไร 
 มรีายละเอยีดอย่างไร 

ตามประกาศฯ นี ้ ได้กําหนดมาตรการลงโทษไว้ในกรณีท่ี
บริษัทประกนัชีวิต ตวัแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต หรือ
ธนาคาร ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามประกาศนี ้กําหนดให้สํานกังาน คปภ. มีอํานาจดําเนินการดงันี ้

(1) มีคําสัง่ให้แก้ไขการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี ้
ภายในระยะเวลาท่ีสํานกังาน คปภ.กําหนด

(2) มีคําสัง่ให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการในกรณีท่ีไม่
ดําเนินการตามข้อ (1) โดยไมมี่เหตอุนัสมควร หรือจงใจฝ่าฝืนไม่
ปฏิบตัติามประกาศนี ้

การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามประกาศนี ้ หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
สํานกังานตามวรรคหนึ่งเป็นเหตใุห้นายทะเบียนมีคําสัง่เพิกถอน
ใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือใบอนญุาตเป็นนายหน้า
ประกนัชีวิตได้
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 ประกาศฉบับใหม่ทีก่�าหนดให้บริษทั
 ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้เสนอขายให้ประชาชน
 ได้รับทราบ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งนี ้
 ทางส�านักงานฯ ได้มกีารก�าหนดมาตรฐาน
 การเปิดเผยข้อมูลของแต่ละบริษทัทีเ่หมือนกนั
 อย่างไร และรายละเอยีดครอบคลมุเร่ืองใดบ้าง 
 เช่น ความคุ้มครอง เบีย้ประกนั เง่ือนไข
 ความคุ้มครองฯ

กําหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูผู้ เสนอขาย 
เพ่ือให้ลกูค้าสามารถตรวจสอบข้อมลูผู้ เสนอขายได้ทกุช่องทาง  
และต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยมี 
หลกัเกณฑ์อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ตวัแทนประกนัชีวิต 
และนายหน้าประกนัชีวิตบคุคลธรรมดา บริษัทต้องจดัให้มีระบบ
ตรวจสอบช่ือตวั ช่ือสกลุ และเลขท่ีใบอนญุาต (ถ้ามี) ของบคุคล
ดงักลา่ว

(2) กรณีนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล หรือ
ธนาคาร บริษัทต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบช่ือ และเลขท่ี 
ใบอนุญาตของนิติบุคคลนัน้ และนิติบุคคลนัน้ต้องมีระบบ 
ตรวจสอบช่ือตวั ช่ือสกลุ และเลขท่ีใบอนญุาตของผู้ เสนอขายท่ี
กระทําการแทนนายหน้าประกนัชีวิตประเภทนิตบิคุคลหรือธนาคาร
นัน้ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบว่าได้รับการเสนอขายจาก 
ผู้ มีใบอนญุาต และเป็นตวัแทนประกนัภยั นายหน้าประกนัภยัท่ี 
ได้รับมอบหมายจากบริษัทประกนัภยั

 ขอทราบแนวปฏิบัตใินการตดิตาม 
 ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการเสนอขาย
 ให้มคีวามเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
 ก�าหนดไว้ เช่น ตรวจสอบโดยการสุ่มทุกเดือน 
 หรือมรีะบบควบคุมการเสนอขาย

มีการตรวจสอบ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1. การตรวจสอบประจําปี ซึง่การตรวจสอบจะมีการกําหนด 

เป้าหมายตามความเสี่ยง ทัง้เ ร่ืองความเสี่ยงการเสนอขาย  
ความเสี่ยงท่ีมีเร่ืองร้องเรียน

2. การตรวจสอบเฉพาะกรณี เชน่ มีข้อร้องเรียนเป็นจํานวน
มาก หรือผลสืบเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริษัท
ประกนัภยัท่ีมีข้อร้องเรียนเป็นจํานวนมาก

3. การตรวจสอบกลุม่บริษัทท่ีมีแนวโน้มความเสี่ยงสงูขึน้ 
ซึง่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบรายงานต่างๆ ท่ีสํานกังาน
ได้รับ

4. การตรวจสอบแบบ mystery shopping 

 การเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์
 ให้กระท�าได้เฉพาะวนัจนัทร์ถงึวนัเสาร์
 ระหว่างเวลา 08.30 – 19.00 น. และกรณทีี่
 ผู้บริโภคปฏิเสธการรับการเสนอขาย
 จากบริษทัหน่ึง บริษทัอ่ืนสามารถตดิต่อไป
 ได้หรือไม่

การปฏิเสธการรับการเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์  
ผู้บริโภคสามารถดําเนินการได้หลายลักษณะ กรณีท่ีต้องการ
ปฏิเสธเฉพาะบริษัทหนึง่บริษัทใด หรือทกุบริษัท ผู้บริโภคสามารถ
แจ้งผู้ ท่ีทําการเสนอขายได้ โดยกรณีปฏิเสธเฉพาะบริษัท บริษัท 
จะเก็บรายช่ือเข้าฐานข้อมลู do not call list หากผู้บริโภคปฏิเสธ 
ทกุบริษัท บริษัทก็จะดําเนินการจดัส่งข้อมลูให้สํานกังาน คปภ.  
เพ่ือให้ สํานกังานฯ แจ้งข้อมลูไปยงับริษัททกุบริษัททราบ
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 ประกาศฉบับใหม่เน้นให้บริษทัต้องวาง
 มาตรการในการดูแลรักษาด้านความปลอดภยั
 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การได้มาซ่ึง
 ข้อมูลถูกต้องตามกฎหมาย และรวมถงึ
 บริษทัต้องมกีารเปิดเผยทีม่าของข้อมูลให้
 ลูกค้าทราบด้วย อย่างในปัจจุบันบริษทั
 มกัจะกล่าวถงึว่า ลูกค้าเป็นลูกค้าคนพเิศษของ
 บัตรเครดติรายหน่ึง ข้อมูลเท่านีถื้อว่าเพยีงพอ
 หรือไม่ หากไม่เพยีงพอบริษทัควรมกีาร
 เปิดเผยรายละเอยีดอะไรเพิม่เตมิอกีหรือไม่

เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
ทราบการได้มาของข้อมลู ประกาศฉบบันีจ้งึกําหนดให้สทิธิลกูค้า
สามารถสอบถามบริษัทหรือผู้ เสนอขายถึงแหล่งการได้มาของ
ข้อมลูของตนเอง และผู้ เสนอขายต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบก่อนยตุิ
การสนทนา กรณีท่ีไมส่ามารถให้ข้อมลูได้ในทนัทีผู้ เสนอขายต้อง
แจ้งกําหนดระยะเวลาในการให้ข้อมลูด้วย 

 กรมธรรม์ทีเ่สนอขายได้ต้องเป็น
 กรมธรรม์ทีไ่ด้รับอนุญาตส�าหรับธนาคาร
 ขายผ่านโทรศัพท์เท่าน้ัน ซ่ึงจะขออนุญาต
 จากนายทะเบียน และจะต้องเป็นผลติภณัฑ์
 ประกนัภยัแบบทีไ่ม่ซับซ้อน สามารถ
 เข้าใจได้ง่าย ขอทราบรายละเอยีดหรือ
 ตวัอย่างของผลติภณัฑ์ประกนัภยัดงักล่าว

ลกัษณะและรูปกรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีเสนอขายผา่นชอ่งทาง
โทรศพัท์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกนัชีวิตประเภทสามญั แบบตลอดชีพ 
แบบสะสมทรัพย์ แบบชัว่ระยะเวลา กรมธรรม์อบุตัเิหตสุว่นบคุคล 
กรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่ 

สําหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอยู่ระหว่างการจัดทํา 
แนวปฏิบตัิ

 ค�านิยามของการขายนอกสถานที ่
 ทั้งนีก้ารพูดคุยเพ่ือเสนอขาย แต่ไม่ได้เกดิ
 การซ้ือขาย สามารถท�านอกสถานทีไ่ด้หรือไม่

“การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยั” ในกรณีท่ีกระทําโดย
ตวัแทนประกนัชีวิต หมายความวา่ การชกัชวนลกูค้าให้ทําสญัญา
ประกนัภยักบับริษัท ในกรณีท่ีกระทําโดยนายหน้าประกนัชีวิตหรือ
ธนาคาร หมายความวา่ การชีช้่องหรือจดัการให้ลกูค้าทําสญัญา
ประกนัภยักบับริษัท ในกรณีบริษัท หมายความว่า การเชิญชวน
ให้ลกูค้าทําสญัญาประกนัภยักบับริษัท 

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางธนาคารโดย 
พบพนกังานหรือลกูจ้างของธนาคารท่ีมีใบอนญุาตเป็นนายหน้า
ประกนัชีวิต และเป็นนายหน้ากระทําการแทนของธนาคารนัน้ โดย
เสนอขายได้เฉพาะภายในสํานกังานธนาคาร และสาขาท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธรุกิจเป็นนายหน้าประกนัชีวิต

 ประกาศฉบับนีม้ผีลต่อรูปแบบ
 การประกอบธุรกจิประกนัภยัผ่านทางออนไลน์
 และธุรกจิประกนัรูปแบบใหม่ หรือไม่อย่างไร

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ปฏิบตัิเป็นไปตามประกาศนี ้และประกาศคณะกรรมการกํากบั
และสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยัวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ
ออกกรมธรรม์ประกนัภยั การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั และ
การชดใช้เงินตามสญัญาประกนัชีวิต 

สําหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยัท่ีนอกเหนือจาก
ช่องทางพบพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ตวัแทนประกันชีวิต 
หรือนายหน้าประกันชีวิต ช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางธนาคาร  
ช่องทางไปรษณีย์ ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ต้องได้รับอนญุาตจาก
นายทะเบียน ทัง้นี ้ในการอนญุาต นายทะเบียนจะกําหนดเง่ือนไข 
เง่ือนเวลา และวิธีปฏิบตัใิดๆ ไว้ด้วยก็ได้

จะเห็นได้ว่าประกาศฉบับนี ้ ช่วยเพิ่มมาตรฐานการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานของธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ลูกค้า ผู้ปฏบิตังิาน และผู้ประกอบการที่จะปรับ
ตัวและพัฒนาระบบการทาํงาน การให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึงควบคุมช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ที่
เป็นธรรมและรองรับการขยายและพัฒนาธุรกิจในอนาคต
ต่อไป  
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บ้านเดี่ยว
50 ตารางวา
ราชพฤกษ์

คอนโด
50 ตารางเมตร

พระราม 7

ทาวน์โฮม
30 ตารางวา
ราชพฤกษ์

อาคารพาณิชย์
16 ตารางวา

บางใหญ่

INFOGRAPHIC

(A Real Cost of Owning a House)
ต้นทนุจริงของการซือ้ที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ

ณฐัพงษ์ อภินนัท์กลู CFP®

 (1)  ทนุประกนั บา้นคิด 50% ของราคาสินทรพัย์ / ทาวน์โฮมและบา้นเดีย่วคิด 70% ของราคาสินทรพัย์ / คอนโดเป็นประกนัทรพัย์สิน
 (2)  ค่าดูแลรกัษา บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม คอนโด 1% / อ.พาณิชย์ 0.8% ของราคาสินทรพัย์
 (3)  ดอกเบีย้จ่ายค�านวณเฉลีย่ต่อปี ดาวน์ 10% ทีเ่หลือผ่อน 25 ปี อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 6.5% ต่อปี
 (4)  ค่าเสียโอกาสค�านวณอตัราผลตอบแทน 3% ของเงินดาวน์
 (5)  ขอ้มูลดชันีราคาทีอ่ยู่อาศยัจากฐานขอ้มูลสินเชือ่ธนาคารพาณิชย์ 3 ปี (ม.ค. 59 - ม.ค.62)
 http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=680&language=th

4,000,000 3,800,000 5,500,000 4,500,000ราคา

 15,000 

 2,020 

 40,000 

 131,689 

 12,000 

 200,710

 121,600 

 79,110 

ส่วนกลาง

ค่าประกัน (1)

ค่าดูแลรักษา (2)

ดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ย (3)

ค่าเสียโอกาสจากเงินดาวน์ (4)

รวมค่าใช้จ่าย

ราคาเพิ่มขึ้น (5)

ค่าใช้จ่ายสุทธิ

 27,000 

 998 

 55,000 

 181,073 

 16,500 

 280,571 

 295,900 

-15,329 

 16,800 

 2,402 

 38,000 

 125,105 

 11,400 

 193,707 

 137,940 

 55,767 

 -   

 2,498 

 36,000 

 148,151 

 13,500 

 200,149 

 114,750 

 85,399 
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ราชนัย์ ตนัตจิินดา CFP®

นอกจากสิทธิเงินทดแทนกรณีว่างงานแล้ว หากท่ีผ่านมามี 
การจ่ายเงินประกันสงัคมตามเง่ือนไขแล้ว ยงัคงสามารถขอรับ 
สทิธิอ่ืนๆ ได้เสมือนยงัคงทํางานอยูไ่ด้อยูอี่กระยะเวลาหนึง่ ได้แก่ 
(ก) สิทธิกรณีคลอดบตุร สําหรับการคลอดบตุรภายใน 10 เดือน
หลงัออกจากงาน และสทิธิกรณีสงเคราะห์บตุร สําหรับบตุรท่ีคลอด
ภายใน 24 เดือนหลงัออกจากงาน (ข) สทิธิกกรณีเจ็บป่วยหรือกรณี
ทพุพลภาพ ในชว่ง 12 เดือนหลงัออกจากงาน และ (ค) สทิธิกรณี
เสียชีวิต ในชว่ง 5 เดือนหลงัออกจากงาน

สาํหรับผู้ ท่ีออกจากงานเพราะเหตเุกษียณ (อาย ุ55 ปีบริบรูณ์ 
ขึน้ไป) สามารถขอรับสิทธิกรณีชราภาพได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 
ได้แก่ (ก) จา่ยประกนัสงัคมมาไมถ่งึ 15 ปี มีสทิธิได้รับเงินบําเหน็จ 
(เงินก้อน) จากประกนัสงัคม โดยจํานวนเงินท่ีได้รับนัน้เกิดจาก
เงินสมทบของตนเองและนายจ้าง รวมถึงผลตอบแทนท่ีกองทนุ
ประกนัสงัคมนําเงินนัน้ไปลงทนุ (ข) จ่ายประกนัสงัคมมา 15 ปี
ขึน้ไป มีสิทธิได้รับเงินบํานาญในจํานวนท่ีเท่ากนัทกุเดือนจนกวา่
จะเสียชีวิต โดยเงินบํานาญท่ีได้รับขึน้อยู่กบั ฐานเงินเดือนเฉลี่ย
และจํานวนปีท่ีจา่ยประกนัสงัคมมา

สิทธิต้องรู้...เม่ือต้องโบกมือลางานประจ�า

1. สิทธิจากประกันสังคม

สําหรับคนท่ีเป็นพนักงานเอกชนท่ีออกจากงานเพราะลา
ออกด้วยตนเองหรือถกูเลกิจ้าง ซึง่เดมิเป็นผู้ประกนัตนมาตรา 33  
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน มีสทิธิได้รับเงินทดแทนกรณีวา่งงานได้  
โดยจํานวนเงินท่ีจะได้รับนัน้ ขึน้อยู่กับว่าเป็นการว่างงานจาก 
กรณีไหน ได้แก่

1.1 กรณีถกูเลกิจ้าง สามารถขอเงินทดแทน สงูสดุเดือนละ  
7,500 บาท สําหรับผู้ ประกันตนมาตรา 33 ท่ีมีฐานเงินเดือน 
15,000 บาทขึน้ไป (อตัราเงินชดเชย 50% ของฐานเงินเดือน) โดย
จะได้รับทกุเดือนในชว่งท่ียงัหางานใหมไ่มไ่ด้ แตไ่มเ่กิน 6 เดือน

1.2 กรณีลาออกด้วยตนเองหรือสญัญาจ้างเดิมสิน้สดุลง  
สามารถขอเงินทดแทน สงูสดุเดือนละ 4,500 บาท สําหรับผู้ประกนัตน 
มาตรา 33 ท่ีมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึน้ไป (อตัราเงินชดเชย 
30% ของฐานเงินเดือน) โดยจะได้รับทกุเดือนในช่วงท่ียงัหางาน
ใหมไ่มไ่ด้ แตไ่มเ่กิน 3 เดือน

ในการรับสิทธิดังกล่าวต้องดําเนินการ (ก) ย่ืนคําขอรับ 
เงินทดแทนท่ีสํานักงานประกันสังคมพืน้ท่ี  (ข) ขึน้ทะเบียน 
ผู้วา่งงานกบัสํานกังานจดัหางานของรัฐ ภายใน 30 วนันบัตัง้แต ่
ว่างงาน ทาง https://empui.doe.go.th (ค) รายงานทาง
อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และ (ง) เข้าฝึกงานตาม
กําหนด

เหล่ามนุษย์เงนิเดือนภาคเอกชน  
หากถงึคราวต้อง “ออกจากงาน” 

ไม่ว่าจะเพราะ 
ลาออกด้วยตนเอง 
ถูกเลกิจ้าง หรือ

เกษยีณอายุกต็าม 
มสิีทธิหลายๆ อย่างทีค่วรได้รับ 

โดยทีเ่จ้าตวัเองคาดไม่ถงึ
ได้แก่

[20% + ((จํานวนปีท่ีจา่ยประกนัสงัคม* – 15 ปี)
x 1.5%)] x ฐานเงินเดือนเฉลี่ยหกสบิเดือนสดุท้าย

เงนิบาํนาญแต่ละเดอืน =

*เศษปี ตดัท้ิง
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3.  สิทธิจากเงนิชดเชย
  ตามกฎหมายแรงงาน

กรณีถูกเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยการเลกิจ้างในจํานวนท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. คุ้มครองแรงงาน 
เช่น ผู้ ท่ีมีอายงุาน 20 ปีขึน้ไป จะได้รับเงินชดเชยเท่ากบัค่าจ้าง 
400 วันสุดท้าย โดยเม่ือได้รับเงินก้อนนี ้ จะมีเร่ืองของภาษีท่ี 
ต้องรู้หลกัๆ 2 เร่ือง ได้แก่

3.1 สาเหตกุารออกจากงาน โดยแบง่เป็น (ก) ถกูเลิกจ้าง
โดยไมส่มคัรใจ เงินชดเชยฯ ท่ีได้รับ จะได้รับการยกเว้นภาษีเทา่กบั
ค่าจ้าง 10 เดือนสดุท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ 
นําไปย่ืนภาษี หรือ (ข) ถกูเลิกจ้างโดยสมคัรใจหรือเกษียณอาย ุ
จะต้องนําเงินท่ีได้รับทัง้ก้อนไปย่ืนภาษี โดยจะย่ืนภาษีรูปแบบใด
นัน้ ขึน้อยูก่บัอายงุาน

3.2 อายงุานของท่ีทํางานลา่สดุ โดยแบง่เป็น (ก) อายงุาน 
5 ปีขึน้ไป สามารถเลือกเสียภาษีในรูปแบบใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 
เช่นเดียวกบัเงินท่ีได้รับจาก PVD โดยหากต้องการย่ืนภาษีด้วย 
ใบแนบฯ แล้ว ต้องนําเงินทกุก้อนท่ีต้องการใช้สทิธิและเข้าเง่ือนไข 
ไปย่ืนภายในครัง้เดียว ไมส่ามารถทยอยย่ืนใบแนบฯ ได้ หรือ (ข) 
อายงุานไมถ่งึ 5 ปี ต้องเสยีภาษีปกตเิสมือนเป็นเงินโบนสัก้อนหนึง่

 เน่ืองจากการออกจากงานประจําเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีส่งผล 
กระทบต่อฐานะการเงิน การศกึษาและทําความเข้าใจสิทธิต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุจึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีช่วยบรรเทาผลกระทบ 
ทางการเงินลงได้ เ พ่ือให้พร้อมตัง้ รับกับสถานะการเงินท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

2.  สิทธิจากกองทนุ
  สาํรองเลีย้งชีพ (PVD)

เงินท่ีลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันสะสมใน PVD รวมถึง 
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้นัน้ เม่ือออกจากงานลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงิน 
PVD ก้อนนี ้โดยจะมีภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัเงินท่ีได้รับ โดยแบง่เป็น 
3 กรณีหลกัๆ ได้แก่

2.1 ได้รับการยกเว้นภาษีทัง้ก้อน หากเกษียณอายุ หรือ 
ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ตอนอาย ุ55 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป และเป็น
สมาชิกกองทนุมา 5 ปีขึน้ไป

2.2 เลือกเสียภาษีในรูปแบบใบแนบ ภ.ง.ด. 90/91 หาก 
ลาออกหรือถกูเลิกจ้าง ก่อนอาย ุ55 ปี แตเ่ป็นสมาชิกกองทนุมา 
5 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นรูปแบบท่ีมกัมีภาระภาษีคอ่นข้างต่ํา

2.3 ต้องเสียภาษีปกติเสมือนเป็นเงินโบนัสก้อนหนึ่ง 
(ยกเว้นภาษี เฉพาะสว่นท่ีเป็นเงินสะสมของตนเอง) หากลาออก
หรือถกูเลิกจ้าง เม่ือเป็นสมาชิกกองทนุหรืออายงุานของท่ีทํางาน
ลา่สดุไมถ่งึ 5 ปี

ในกรณีเ งินท่ีไ ด้ รับ
ของ PVD เข้าเง่ือนไขต้อง
เสียภาษี (กรณี 2.2 หรือ 
2.3) ลูกจ้างมีสิทธิเลือก 
(ก) คงเงินกองทนุ PVD ไว้
ก่อน เพ่ือรอจนกว่าจะโอน
ย้ายเงินลงทุนไปยัง PVD 
ของนายจ้างใหม่ได้ หรือ 
(ข) โอนย้ายเงินลงทนุจาก 
PVD ไปยงักองทนุ RMF ท่ี 
มี น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุน ท่ี 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ก า ร เ ก ษี ย ณ อ า ยุ  โ ด ย 
ปัจจุบันมีกองทุน RMF  
ของหลายๆ บลจ. ท่ีรองรับ
การรับโอน PVD แล้ว



4
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
ส่วนที่ 2
ข้อสอบแผนการเงนิ

อา. 28 เม.ย. 62 09.00-16.30 น.1 อา. 4 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.2

ข้อเขียน

ครัง้ท่ี

ส. 6 ก.ค. 621 ส. 12 ต.ค. 622

สัมภาษณ์

ก�าหนดการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงนิ CFP® 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

4
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
ส่วนที่ 1
การวางแผนภาษีและมรดก

ส. 16 มี.ค. 62 13.30-15.00 น.1 ส. 13 ก.ค. 62 13.30-15.00 น.3 ส. 9 พ.ย. 62 13.30-15.00 น.5

3
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
การวางแผนประกัน
และวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ส. 16 มี.ค. 62 13.30-16.30 น.1 ส. 13 ก.ค. 62 13.30-16.30 น.3 ส. 9 พ.ย. 62 13.30-16.30 น.5

รับสมัครสอบ
ฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 2

ศ. 1 มี.ค. 62 - พฤ. 11 เม.ย. 621
ศ. 7 ม.ิย. 62 - พฤ. 18 ก.ค. 622

ครัง้ท่ี

1
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
พืน้ฐานการวางแผนการเงนิ 
ภาษี และจรรยาบรรณ

อา. 17 มี.ค. 62 09.00-12.00 น.1 อา. 12 พ.ค. 62 09.00-12.00 น.2 อา. 14 ก.ค. 62 09.00-12.00 น.3 อา. 15 ก.ย. 62 09.00-12.00 น.4 อา. 10 พ.ย. 62 09.00-12.00 น.5

2
ฉบบัท่ี

ครัง้ท่ี

วันสอบ
การวางแผนการลงทนุ

อา. 17 มี.ค. 62 13.30-16.30 น.1 อา. 12 พ.ค. 62 13.30-16.30 น.2 อา. 14 ก.ค. 62 13.30-16.30 น.3 อา. 15 ก.ย. 62 13.30-16.30 น.4 อา. 10 พ.ย. 62 13.30-16.30 น.5

รับสมัครสอบ
ฉบบัที่ 1, 2, 3 และ
ฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 1

จ. 21 ม.ค. 62 - อ. 5 มี.ค. 621
จ. 18 มี.ค. 62 - อ. 26 เม.ย. 622
จ. 13 พ.ค. 62 - อ. 28 ม.ิย. 623
จ. 15 ก.ค. 62 - อ. 30 ส.ค. 624
จ. 16 ก.ย. 62 - อ. 25 ต.ค. 625

ครัง้ท่ี






