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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 
 เ ป็นเจ้าหน้าท่ีของผู้ 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  


