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กระทู้ถามที่ 215 ร.
สภาผู้แทนราษฎร
3 กุมภาพันธ์ ๒๕64
เรื่อง นโยบายสมาคมธนาคารพาณิชย์ให้พนักงานธนาคารขายประกัน
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้
เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้สินเชือ่
การซื้อขายเงิน ตราต่างประเทศ การซื้อขายตราสารทางการเงิน นอกจากการให้บริการแก่ลูกค้า
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การค้าประกัน เงินกู้ยืม การชาระเงินและโอนเงิน และการเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยง เช่น ตราสาร อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นต้น ซึ่งการทาธุรกรรมของธนาคารไม่ได้ให้พนักงานธนาคารขายประกันเป็นหลัก เพราะการขายประกัน
จั ด อยู่ ใ นขอบเขตงานของบริ ษั ท ประกั น ภั ย แม้ จ ะไม่ บั ง คั บ พนั ก งานธนาคารให้ ข ายประกั น
แต่ก็มีผลต่อพนักงานธนาคารที่จะได้รับคอมมิสชั่น กรณีที่ไม่สามารถขายประกันได้ก็จะไม่ได้รบั พิจารณา
ให้ ท างานอั น เป็ น การคาดโทษ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความวิ ต กกั ง วลของพนั ก งานธนาคารอย่ า งมาก
ส่งให้พนักงานธนาคารส่วนใหญ่ต้องอดทนทางานโดยเฉพาะผู้บริหาร ผู้จัดการบางรายต้องวางระบบ
การทางานที่เลวร้าย ทาให้ลูกหนี้ถูกคุกคามสิทธิส่วนบุคคล ทั้งที่ธนาคารพาณิชย์นั้น สามารถประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยได้ตามขอบเขตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด คือ การเ ป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาหน้าที่เป็นผู้ออก
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่บังคับเรื่ อง
การขายประกัน มิฉะนั้นจะกระทบเรื่องใบสัญญาการจ้างงานเพื่อไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ ละเมิดต่อสิทธิ
พนักงานในการจ้างงานที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบและข่มเหงพนักงานธนาคาร ตลอดจน เพื่อลดปัญหา
การที่พนั กงานธนาคารขายประกันต่อลูกหนี้ธนาคาร อันเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้
ธนาคารอีกด้วย จึงขอเรียนมาถามว่า
1. กระทรวงการคลัง จะมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
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2. กระทรวงการคลัง มีการประสานงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดนโยบายที่ชัดเจน
ไม่บังคับเรื่องการขายประกันที่จะส่งผลกระทบเรื่องใบสัญญาการจ้างงานเพื่อไม่ให้ธนาคารพาณิชย์
ละเมิดต่อสิทธิในการจ้างพนักงานหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
3. กระทรวงการคลัง มีมาตรการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
จังหวัดกระบี่
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คาตอบกระทู้ถามที่ 215 ร.
ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่
เรื่อง นโยบายสมาคมธนาคารพาณิชย์ให้พนักงานธนาคารขายประกัน
ท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้านายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ขอตอบกระทู้ ถ าม เรื่ อ ง นโยบายสมาคมธนาคารพาณิ ช ย์ ใ ห้ พ นั ก งานธนาคารขายประกั น
ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้
ค ำถำมข้ อ 1 กระทรวงการคลั ง จะมี น โยบายแก้ ไขปั ญหาเรื่ อ งนี้ อย่ า งไร ขอทราบ
รายละเอียด
ค ำตอบข้ อ 1 กระทรวงการคลัง ขอเรีย นว่า การประกอบธุร กิจของธนาคารพาณิชย์
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินฯ) โดยมาตรา 36
ของ พ.ร.บ. ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น ฯ ได้ ก าหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
หรือจาเป็นได้ตามที่ ธปท. ประกาศกาหนด
คำถำมข้อ 2 กระทรวงการคลัง มีการประสานงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
นโยบายที่ชัดเจน ไม่บังคับเรื่องการขายประกันที่จะส่งผลกระทบเรื่องใบสัญญาการจ้างงานเพื่อไม่ให้
ธนาคารพาณิชย์ละเมิดต่อสิทธิในการจ้างพนักงานหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
คำตอบข้อ 2 กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า ธปท. ได้อาศัยอานาจตามมาตรา 36 ของ
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงินฯ ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส.17/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชย์ประกอบธุรกิจการประกันภัย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตต้องได้รับใบอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วิน าศภัยและกฎหมายว่าด้ว ยประกันชีวิต และต้องปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส2. 4/2563 เรื่อง การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
เพื่อให้สถาบันการเงินผู้ให้บริการมีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรับผิดชอบและ
เป็น ธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดค่าตอบแทนที่ไม่ผลักดันให้เกิดการขายไม่ถูกต้อง การดูแล
ให้ มี ก ารเสนอขายที่ ไ ม่ ร บกวนความเป็ นส่ ว นตัว ของลู ก ค้ า และเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ องกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนและกระบวนการขาย
สรุปได้ ดังนี้
1. มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Scheme)
ของประกาศ ธปท. ที่ สนส2. 4/2563 เรื่อง การบริหารจัด การด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
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อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการ
กาหนดการจ่ายค่าตอบแทน และการตั้ง Key Performance Indicator (KPI) ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการบังคับขาย หรือการขายโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
บิดเบือน หรือทาให้ลูกค้าเข้าใจผิด โดยสาระสาคัญของหลักเกณฑ์ระบุไว้ว่าในการกาหนดโครงสร้าง
การจ่ายค่าตอบแทน มาตรการตักเตือนและลงโทษนั้นจะต้องคานึงถึงหลักการการให้บริการอย่างเป็นธรรม
มีการกาหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับคุณภาพการให้บริการ
โดยมิใช่คานึ งถึงแต่ยอดขายเพียงอย่างเดียว เช่น ควรกาหนดให้นาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขาย
ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพมาเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการพิ จ ารณาประเมิ น KPI ไม่ ค วรก าหนด KPI ด้ า นการขาย
ที่ ใ ห้ น้ าหนั ก กั บ เป้ า การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างประเภทสู ง เกิ น ไป (Product-focused Approach)
จนนาไปสู่การเสนอขายหรือการให้คาแนะนาที่ ขาดคุณภาพและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Misselling)
2. มาตรฐานขั้นต่าสาหรับกระบวนการขาย (Sales Process) ของประกาศ
ธปท. ที่ สนส2. 4/2563 เรื่อง การบริหารจัด การด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market Conduct) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีวัตถุประสงค์และหลักการสาคัญคือผู้ให้บริการ
ต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์โดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
รวมถึงสอดคล้องกับความสามารถทางการเงินและความสามารถในการทาความเข้าใจเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของลูกค้า
ทั้ ง นี้ ธปท. ได้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพิ จ ารณาสั่ ง การ
ให้ปรับปรุงแก้ไข หากตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทางการ เพื่อยกระดับ
การบริ ห ารจั ด การด้า นการให้ บริ การแก่ลู ก ค้ าอย่ า งเป็ นธรรมตามมาตรฐานขั้ นต่ าและเจตนารมณ์
ของประกาศ ธปท. ข้างต้น
นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยได้จัดทาจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์
(Banking Industry Code of Conduct) โดยยึดหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity)
ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อดูแลพนักงาน
โดยธนาคารสมาชิกจะจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ให้เกียรติและให้ความสาคัญโดยไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามในจรรยาบรรณที่ได้กล่าวข้างต้น
คำถำมข้อ 3 กระทรวงการคลัง มีมาตรการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดาเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
คำตอบข้อ 3 กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 17/2551
เรื่ อง การอนุ ญาตให้ ธนาคารพาณิ ชย์ ประกอบธุ รกิ จการประกั นภั ย ลงวั นที่ 3 สิ งหาคม 2551
และประกาศ ธปท. ที่ สนส2. 4/2563 เรื่อง การบริหารจัด การด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
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อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับ
การขายประกั น ของพนั ก งานธนาคารพาณิ ช ย์ ทั้ ง ในกรณี ข องการบั ง คั บ ให้ พ นั ก งานขายประกั น
ให้แก่ลูกค้า และกรณีการบังคับให้ลูกค้าซื้อประกันด้วยแล้ว

