


 

 

แนวทางการอนุญาตการใหบริการแพลตฟอรมอเิล็กทรอนิกส  
(e-Marketplace Platform) ของธนาคารพาณิชย 

และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงนิของธนาคารพาณิชย 

16 มกราคม 2561 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
ฝายกํากับธุรกจิสถาบันการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
โทรศัพท 0 2283 6837 

0 2283 5882 
0 2283 6838 
0 2356 7367 

 e-mail: e-Marketplace-WG-FID@bot.or.th 
 

 กส 370 วันที่ 16 ม.ค. 2561 



 

   

แนวทางการอนุญาต 
เรื่อง การใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace Platform)  
ของธนาคารพาณิชยและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย  

1. เหตุผลในการออกแนวทางการอนุญาต 

 วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตอเน่ือง ไดสงผลใหธนาคารพาณิชย
และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย นําเทคโนโลยีเขามาใชสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
และการใหบริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทยตระหนักถึงความสาํคญัของการปรับตัวเขา
สูเศรษฐกิจยุคดิจทิัล และไดอนุญาตใหธนาคารพาณิชยและบรษัิทในกลุมธรุกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย 
ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน  (Financial Technology : FinTech) ไดตามสัดสวนที ่ธปท. กําหนด ตลอดจน
เปดโอกาสใหผูใหบริการทางการเงินสามารถสมัครเขาทดสอบนวัตกรรมหรือการใหบริการทางการเงินภายใต
ขอบเขตทีกํ่าหนดใน Regulatory Sandbox ได  

 นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ไดสงผลตอรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจของผูขายสินคาหรือบริการ รวมทั้งธนาคารพาณิชยไดพัฒนาการใหบริการทางการเงินผาน
เว็บไซต หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหลูกคาสามารถชําระเงินในรูปแบบออนไลน
ไดทุกที่ ทุกเวลา  

ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดกําหนดแนวทางการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยและบริษัท 
ในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ที่มีความพรอมทั้งดานระบบงาน บุคลากร และมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เก่ียวของอยางเหมาะสมตามที่ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ไดแก ดานกลยุทธ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานปฏิบัติการ และดานการคุมครองผูบริโภค สามารถใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสแก
ลูกคาไดอยางทัว่ถึง โดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจรายยอย และกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
เพื่อเปนชองทางการซื้อขายสินคาหรือบริการ ชาํระเงินออนไลนแบบครบวงจร รวมทั้งสรางเครือขายระหวาง
ผูซื้อและผูขาย ตลอดจนสนับสนุนใหผูประกอบธรุกิจไดนําเทคโนโลยีมาเสรมิสรางความเติบโตทางธุรกิจ  

2.  อํานาจตามกฎหมาย 

2.1 ธนาคารพาณิชย : อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติธุรกจิสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 5/2554 เรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชย
ประกอบธุรกิจการใหบรกิารอื่น (services) แกลูกคาทั่วไป เพิ่มเติมจากธุรกิจธนาคารพาณิชยบางประการ 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่กําหนดไวใน ขอ 5.3.2 วา หากธนาคารพาณิชยที่ตองการใหบริการอื่นใด 
นอกเหนือจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในประกาศฉบับดังกลาว ใหย่ืนคําขออนุญาตโดย
แสดงเหตุผลและรายละเอียดที่เกี่ยวของตอธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี โดยในการอนุญาต
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงือ่นไขในการประกอบธุรกจิดวยก็ได  

2.2 บริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินของธนาคารพาณิชย : อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 
แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่  
สนส. 6/2560 เรื่อง การกํากับดูแลโครงสรางและขอบเขตธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่  
27 เมษายน 2560 ที่กําหนดในขอ 4.3.2 (2) วา การใหบริการแพลตฟอรมอเิล็กทรอนิกสเพื่อเปนสื่อกลาง 
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ในการซื้อขายสินคาและบริการของลูกคา ถือเปนธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มลีักษณะทีเ่ปนการใหบรกิาร 
เพื่อการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ซึง่จะชวยใหลูกคามีขอมลูทางการเงินทีจ่ะสนับสนุนการเขาถึงสินเช่ือ 
ของสถาบันการเงิน  

3. ขอบเขตการอนุญาต 

  แนวทางการอนุญาตการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสฉบบัน้ี ใชกับธนาคารพาณิชย 
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยดังกลาว 
ทั้งน้ี หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีความประสงคจะใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานใหญของธนาคารพาณิชยตางประเทศน้ัน (head office) จะตองไดรับอนุญาตจากผูกํากับดูแลหลัก 
(home regulator) ของประเทศที ่head office จดทะเบียนจัดต้ังอยู อยางเปนลายลกัษณอักษร และตอง
มีการใหบริการแพลตฟอรมอเิลก็ทรอนิกสในประเทศน้ันมากอนแลว 

4. เน้ือหา 

 4.1 คําจํากัดความ 

  “การใหบรกิารแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace Platform)” หมายถึง 
การใหบริการพื้นที่หรือสื่อกลาง ผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อเปนชองทางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ ชาํระเงินออนไลนแบบครบวงจร รวมทั้ง 
การใหขอมูล ขาวสาร การอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจแบบออนไลน และการสรางเครือขาย  

  “ผูขายสินคาหรือบริการ” หมายถึง ผูประกอบการซึ่งเปนลูกคาของธนาคารพาณิชย
หรือบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินของธนาคารพาณิชย 

  “สินคา” หมายถึง สิ่งของทีผ่ลิตหรือมีไวเพื่อขายทุกประเภทที่ไมขัดตอกฎหมาย 
หรือไมผิดศีลธรรม หรือไมนําไปสูความเสื่อมเสียตอวัฒนธรรมของชาติ 

  “บริการ” หมายถึง การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด ๆ หรือการใหใชหรือ 
ใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอื่น ที่ไมขัด 
ตอกฎหมาย หรือไมผิดศีลธรรม หรือไมนําไปสูความเสือ่มเสยีตอวัฒนธรรมของชาติ เชน สิทธิในการใช 
บริการดานบันเทิง (เชน ภาพยนตร ดนตรี) ดานการศึกษา (เชน หนังสอืออนไลน) ดานการทองเที่ยว (เชน  
ต๋ัวเครือ่งบิน โรงแรม) ดานการขนสง (เชน คาโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่) ดานสุขภาพ (เชน โรงพยาบาล) เปนตน  

 4.2 แนวทางการอนุญาตการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส  

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตเปนการทั่วไปใหธนาคารพาณิชยหรือบริษัท 
ในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย สามารถใหบริการ e-Marketplace Platform เพื่อเปนชองทาง
ในการซื้อขายสินคาหรือบริการ ชําระเงินออนไลนแบบครบวงจร รวมทั้ง การใหขอมูล ขาวสาร การอบรม
เพื่อพัฒนาธุรกิจแบบออนไลน และการสรางเครือขาย เชน 

(1) การซื้อขายสินคาและบริการที่ลกูคาสามารถตรวจสอบความถูกตองของสินคา
หรอืบรกิารไดจากเอกสารหรือหลักฐานในรปูแบบอเิล็กทรอนิกสได เชน e-ticket, e-coupon, e-voucher 
เปนตน 
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(2) การซื้อขายสนิคาและบรกิารที่มกีารขนสง (logistics) สินคาหรือบริการไปยัง
สถานที่ทีลู่กคากําหนด 

(3) การซื้อขายสินคาหรือบริการที่เช่ือมตอกับเว็บไซตอื่น เชน ผูประกอบธุรกิจ 
e-Commerce รานคาหรือบรกิารออนไลน เปนตน 

ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย
จะตองปฏิบัติตามหลักการข้ันตํ่าในการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส ตามทีร่ะบุในขอ 4.3  

 4.3  หลักการขั้นตํ่าในการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

  4.3.1 บทบาทของผูใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส  

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย 
สามารถใหบริการ e-Marketplace Platform ไดเฉพาะในบริการที่เกี่ยวเน่ือง หรือจําเปนตอการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย หรือตามขอบเขตการประกอบธุรกจิของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ดังน้ี  

(1)  ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย 

สามารถใหบริการได ดังน้ี 

(1.1) Digital Platform : การใหบริการชองทาง หรือพื้นทีผ่านเว็บไซต 
แอปพลิเคชัน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสของธนาคารพาณิชย หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย
เพื่อเปนชองทางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ ชาํระเงินออนไลนแบบครบวงจร รวมทั้ง การใหขอมูล 
ขาวสาร การอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจแบบออนไลน และการสรางเครือขาย  

(1.2) Support Seller : การทําหนาที่ใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษา
ใหลูกคาผูขายสินคาหรือบริการ นําสินคาหรือบริการ ข้ึนเสนอบนแพลตฟอรมอเิลก็ทรอนิกส 

(1.3) Marketing and Promotion : การทําการตลาด และจัดโปรโมช่ัน 
รวมกับผูขายสินคาหรือบริการ เพื่อใหลูกคาของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยทราบ และเขามาใชบริการบนแพลตฟอรมอิเลก็ทรอนิกส  

(1.4) Payment : การใหบริการระบบการชําระเงินคาสินคาหรือ
บริการแบบออนไลน 

(1.5) Customer Services : มีชองทางการสือ่สาร ช้ีแจงขอมลู และ
รับเรื่องรองเรียนจากลูกคา เชน กรณีลูกคาไมไดรับสินคาตามระยะเวลาที่กําหนด เปนตน 

(1.6) Business Analysis : การนําขอมลูธุรกรรมบนแพลตฟอรม
อิเลก็ทรอนิกสมาประมวลผลและวิเคราะห (Big data) เพื่อการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชยหรอืบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินของธนาคารพาณิชย โดยตองคํานึงถึง
การรกัษาขอมูลความลับของลูกคาเปนสําคัญ 

ทั้งน้ี หามธนาคารพาณิชย หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย ทําการผลิตสินคาหรือใหบรกิาร รวมถึงการซื้อและจัดเก็บสินคาหรอืบริการไวเพือ่การคา 
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ยกเวน สินคาหรือบริการที่มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนโครงการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility)  

(2) ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย 
สามารถจัดใหมีผูใหบริการอ่ืนท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน สําหรับงานสนับสนุนธุรกิจการใหบริการ  
e-Marketplace Platform เชน งานดานบรรจุภัณฑสินคา (packaging) การขนสง (logistics) การทําบัญชี 
(accounting) และ การบริหารสินคาคงคลัง (stock management) เปนตน โดยธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยสามารถแนะนํา หรือจัดใหมผีูใหบริการงานสนับสนุนอื่นได
หลายราย รวมทั้ง เปดโอกาสใหผูใหบริการงานสนับสนุนสามารถใหบริการแกแพลตฟอรมอื่นไดโดยอิสระ 
เพื่อใหลูกคาผูขายสินคาหรือบริการสามารถเลือกใชบริการ และทําสัญญาโดยตรงกับผูใหบริการงาน
สนับสนุนธุรกิจ e-Marketplace Platform ไดสะดวกมากข้ึน  

4.3.2 การแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ 

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ตองไมแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด ๆ บนสินคาหรือบริการทีซ่ื้อขายบนแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสหรือ
กระทําการใด ๆ  อันอาจทําใหผูซื้อสินคาหรอืบริการ หรือบคุคลภายนอกเขาใจผิดวา สินคาหรือบรกิารดังกลาว
เปนของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงนิของธนาคารพาณิชย 

 4.3.3 แนวทางการบริหารความเสีย่งในการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย 
จะตองมแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งข้ันตํ่าในการใหบรกิาร e-Marketplace Platform ที่อาจสงผล
กระทบตอผูบริโภคหรอืช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย รวมทั้งเสถียรภาพของระบบการเงิน ดังน้ี  

(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ   

(1.1) นโยบายในการใหบริการ e-Marketplace Platform และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชยหรือ
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย เชน คณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ หรือ คณะกรรมการจัดการ เปนตน และจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ และ 
ความตองการของลูกคา 

(1.2) ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยตองประเมินศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรทั้งดานบุคลากรและระบบงานใน
การใหบริการน้ี เพือ่ไมใหเกิดความเสียหายหรือเปนอปุสรรค ตอการดําเนินงานและการใหบริการทางการเงิน
ตามปกติ   

(1.3) ตองกําหนดแนวทาง วิธีการ และหนวยงานหรือผูรับผดิชอบ 
ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากบริการน้ีอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร รวมถึงตอง
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวและรายงานใหคณะกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
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พาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยที่ไดรับมอบหมายทราบภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม 

(1.4) หนวยงานหรือผูรับผิดชอบของธนาคารพาณิชยหรือบริษัท 
ในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยที่เกี่ยวของกับการควบคุม กํากับ และตรวจสอบ (3 lines of 
defence) ตองเห็นชอบ และลงนามรวมกัน กอนมกีารนําเสนอบริการ e-Marketplace Platform 

(2) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)  

ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพรอมในการรับมือ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร โดยมีระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการชําระเงินที่ปลอดภัย  
มีแผนรองรับการทําธุรกิจอยางตอเน่ือง (Operation and business continuity) ตามหลักเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน 
ภายใตกรอบหลักการทีส่ําคัญ 3 ประการ ไดแก  

(2.1) การรักษาความลับของขอมลู (confidentiality)  

(2.2) ความถูกตองเช่ือถือไดของระบบและขอมูล (integrity)  
เปนไปตามมาตรฐานสากลหรือที่ยอมรบัโดยทั่วไป  

(2.3) ความเสถียรและความพรอมใชงานอยางตอเน่ืองของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (availability) และขีดความสามารถของทรพัยากรระบบ (capacity) โดยธนาคารพาณิชย 
หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ตองเตรียมทรัพยากรระบบรองรับจํานวนลูกคา
และการทําธุรกรรมที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน และติดตามขีดความสามารถของระบบเครือขายและระบบงาน 
อยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบอื่นทีเ่ช่ือมโยงกับระบบดังกลาวดวย 

ทั้งน้ี หากธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยมีการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก หรือผูใหบริการดานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น 
(IT provider) ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย จะตองมีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวของผูใหบริการ หรือตองมีการติดตามควบคุมระบบงานได และถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของวาดวยการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน และหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน  

(3) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  

แบงเปน 3 ชวงระยะเวลาทีส่ําคัญ ดังน้ี 

(3.1) ตลอดระยะเวลาการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

(3.1.1)  ประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่อาจจะเกิดข้ึน 
จากการใหบรกิาร รวมถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยหรอืบริษัทในกลุมธุรกจิ 
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ทางการเงินของธนาคารพาณิชย และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึน จัดใหมีบุคลากร 
ที่เพียงพอเพื่อรองรับการใหบรกิารดังกลาว  

(3.1.2)  จัดใหมีสัญญากับลูกคาผูขายสินคา เพื่อกําหนด
รายละเอียดขอบเขตของการใหบริการ ขอบเขตความรับผิดชอบ การคิดคาธรรมเนียมหรือคาบริการ 
ทางการเงินและบริการอื่นที่เกี่ยวของระหวางกัน รวมทั้งมรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการรักษา
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมลู 

ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชยตองไมกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออม อันอาจเปนการจํากัดสิทธิ 
ในการเลือกใชบรกิาร e-Marketplace Platform จากผูใหบริการรายอื่น 

     (3.1.3)  จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ติดตามพฤติกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัยที่สอดคลองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) รวมถึงควบคุมดูแลใหปฏิบัติเปนไปตาม
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(3.2) กอนการซื้อขายสินคาหรือบริการ   

(3.2.1)  จัดใหมีการตรวจสอบตัวตน และกระบวนการรูจักผูซื้อ
ผูขายกอนเริ่มใหบริการดังกลาว  

(3.2.2)  มีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  
ใหผูใชบริการทราบอยางชัดเจนและครบถวน โดยเฉพาะตองแสดงใหชัดเจนวาธนาคารพาณิชยหรอืบริษัท 
ในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยไมไดมีสวนเกี่ยวของในการจําหนายสินคาหรอืบริการน้ัน  

(3.2.3)  จัดใหมีกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติและคุณภาพ
ของผูขายสินคาหรอืบริการ โดยมีการตรวจสอบและปองกันการวางขายสินคาหรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย หรือ
ผิดศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียตอวัฒนธรรมของชาติ 

(3.3) ระหวางและหลังการซื้อขายสินคาหรือบริการ  

(3.3.1) จัดใหมเีอกสารหลักฐาน หรอืหลกัฐานทางอเิล็กทรอนิกส
ในการโอน จายชําระเงินคาสินคาหรือบริการทุกครัง้ทีม่ีการโอนหรือจายชําระคาสินคาหรอืบริการดังกลาว 
เพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดข้ึน โดยใหปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจระบบการชําระเงินหรือบริการการชําระเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

(3.3.2) จัดใหมีกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และ
ตรวจสอบการใหบริการหลังการซื้อขายสินคาบนแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส รวมทัง้การรับเรื่องรองเรียน
จากผูใชบริการ 

(4) ดานการคุมครองผูบริโภค 

ตองมีมาตรการคุมครองผูใชบริการที่เหมาะสม โดยตองคํานึงถึงสทิธิ
ของผูบริโภค และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการบรหิารจัดการดานการใหบริการ



- 7 - 

 

อยางเปนธรรม (Market Conduct) อยางไรก็ดี ในชวงที่ประกาศดังกลาวยังไมบังคับใช ใหธนาคารพาณิชย
หรือบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงินของธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติอยางนอย ดังตอไปน้ี 

(4.1) การสื่อสารและการใหความรูแกลูกคา (Communication 
and training program) : จัดใหมีกระบวนการใหความรู และสื่อสารใหขอมลูแกผูซื้อสินคาหรือบริการ 
ที่เหมาะสม เพื่อใหผูซื้อสินคาหรือบริการทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน และมีขอมูลที่เพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้ง จัดใหมีชองทางใหผูซื้อสินคาหรือบริการสามารถปฏิเสธการรับขอมูล 
ขาวสาร ที่อาจเปนการรบกวน หรือไมพึงประสงค 

(4.2) การดูแลขอมูลของผูซื้อสินคาหรือบริการ (Data privacy) : 
ขอมูลผูซื้อสินคาหรือบริการตองไดรับการดูแลโดยคํานึงถึงความเปนสวนตัวของผูซื้อสินคาหรือบริการ
และการรักษาความลับ ไมเปดเผยขอมูลผูซื้อสินคาหรือบริการหากไมไดรับความยินยอม ใหสิทธิผูซื้อ
สินคาหรือบริการในการใหความยินยอมเปดเผยขอมลู ผูซือ้สินคาหรอืบริการสามารถยกเลิกความยินยอม
ไดอยางสะดวก รวมถึงมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลผูซื้อสินคาหรือบริการทีร่ัดกุม ตลอดจน มีการตรวจสอบ
การเขาถึงขอมูลของผูซื้อสินคาหรือบรกิารใหเปนไปตามนโยบายของผูใหบริการ   

รวมทั้ง มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวาผูรับขอมูล สามารถ
รักษาความปลอดภัยของขอมลูลกูคาไดอยางรัดกมุ เก็บขอมลูลูกคาเทาที่จําเปน และใชขอมูลตามวัตถุประสงค
ที่ไดแจงลูกคาไว โดยไมรบกวนความเปนสวนตัวของลูกคาอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงความสามารถในการดูแล
ขอมูลลูกคาของผูรับขอมลูและความสามารถของผูใหบริการในการควบคุมดูแลการดูแลขอมูลของผูรับขอมูล 
เปนปจจัยสําคัญ  

ทั้งน้ี ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการซื้อขายสินคาหรือบริการ
และการชําระเงินของลูกคา จะตองเกบ็ขอมลูไวภายในประเทศไทยเทาน้ัน 

(4.3)  การแกไขปญหาและจัดการเรื่องรองเรียน (Problem 
and compliant handling) : การแกไขปญหา จัดการเรื่องรองเรียน ตองมีความชัดเจน รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม รวมถึงมีชองทางในการรบัทราบปญหา รับเรือ่งรองเรียน ทีผู่ซื้อสินคาหรอื
บรกิารสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก มีการบนัทกึปญหา โดยเฉพาะเรือ่งรองเรียนอยางครบถวน และนํามา
วิเคราะหเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจัง 

(4.4) การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ (3 lines of defence) :  
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหบริการแกลูกคาควรมีกระบวนการ ระบบควบคุม และการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานที่คํานึงถึงการใหบริการอยางเปนธรรมอยางรัดกุม ตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติ
เพื่อปองกันการเกิดความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4.5)  การปฏิบัติงานและแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจ 
อยางตอเน่ือง (Operation and business continuity) : การมีระบบปฏิบัติการ การบรหิารความเสี่ยง 
และแผนรองรับทั้งกรณีปกติและกรณีเหตุฉุกเฉินที่เช่ือมั่นไดวาคําสั่งหรือความตองการของผูซื้อสินคา
หรือบริการไดรับการดําเนินการอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา 
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4.3.4 การรายงานขอมูลสําหรับการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

ใหธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย
แจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนเริ่มใหบริการ และรายงานปริมาณ 
มูลคาการใหบริการแกลูกคา และปญหาขอรองเรียน ที่เกิดจากการใหบริการดังกลาว พรอมแนวทางการ
แกไขเพื่อใชติดตามการใหบรกิาร (ตามเอกสารแนบ) และนําสงใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายไตรมาส 
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยใหนําสงรายงานดังกลาวภายใน 15 วัน 
นับจากวันสิ้นไตรมาส 

4.4  การดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการใหบริการแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

 ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงนิของธนาคารพาณิชยที่ใหบรกิาร  
e-Marketplace Platform ตามที่ไดรับอนุญาตในฉบับน้ี ตองดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทย 
สามารถเขาตรวจสอบผูใหบริการภายนอก (ถามี) รวมถึงสามารถเรียกดูขอมลูที่เกี่ยวของได  

 ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยตองให 
ความรวมมือกับทางการในการปฏิบัติ หรือพฒันาระบบรวมกนั เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยี
และโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนการเช่ือมตอขอมูลที่เปนประโยชนตอประเทศโดยรวม  
เชน Open Application programming interfaces (APIs) Machine learning เปนตน 

 หากตอมาธนาคารแหงประเทศไทยพบวา ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกจิ 
ทางการเงินของธนาคารพาณิชยไมไดปฏิบัติตามแนวทางการอนุญาตที่กําหนดในฉบับน้ี หรือมีการกระทํา
หรือกรณีอื่นใดที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย ความผาสุกของประชาชนความมั่นคงและช่ือเสียง
ของธนาคารพาณิชย หรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย หรือกอใหเกิดความเสี่ยง
ตอระบบการเงินอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ชะลอ หรือระงบั 
การอนุญาตดังกลาวเปนการทั่วไปหรือรายกรณีไดตามความจําเปน  

5.  วันเริ่มตนบังคับใช 

 แนวทางการอนุญาตฉบับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2561 เปนตนไป 

 



เอกสารแนบ

แบบรายงาน การให้บรกิารแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ e-Marketplace Platform ของธนาคารพาณชิย์และบรษัิทในกลุ่มของทางการเงนิของธนาคารพาณชิย์

1 การให้บรกิารผ่าน Internet banking
1.1 การซ้ือสินค้าหรอืบรกิารผ่าน Internet banking
จ านวนบัญชีลูกค้า Internet banking .....................ราย

ล าดับที่ มูลค่าการขายสินค้าหรอืบรกิาร* 

(บาทต่อรายการ)

จ านวนบัญชีที ่click เข้า Platform
(ราย)

จ านวนบัญชีทีม่ีการซ้ือสินค้าหรอืบรกิารบน
 Platform (ราย)

ยอดรวมปรมิาณซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร
(รายการ)

ยอดรวมมูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร 
(บาท)

จ านวนปัญหาและข้อรอ้งเรยีน 
(เรื่อง)

ปัญหาและข้อรอ้งเรยีน 
(โดยสรปุ)

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อรอ้งเรยีน

1
2
3

ยอดรวม

1.2 การขายสินค้าหรอืบรกิารผ่าน Internet banking
ประเภทผู้ขายสินค้าหรอืบรกิาร จ านวนผู้ขายสินค้าหรอืบรกิาร

(ราย)
ยอดรวมปรมิาณซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร

(รายการ)
ยอดรวมมูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร

 (บาท)
จ านวนปัญหาและข้อรอ้งเรยีน (เรื่อง) ปัญหาและข้อรอ้งเรยีน 

(โดยสรปุ)
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อรอ้งเรยีน

1 บุคคลธรรมดารายย่อย
2 นิติบุคคลทีไ่ม่มี Website
3 นิติบุคคลทีม่ี Website 
4 e-Marketplace platform อ่ืน

ยอดรวม

2 การให้บรกิารผ่าน Mobile Device
2.1 การซ้ือสินค้าหรอืบรกิารผ่าน Mobile Device (เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และอุปกรณพ์กพาอ่ืนๆ )
จ านวนบัญชีลูกค้า Mobile Device .....................ราย

ล าดับที่ มูลค่าการขายสินค้าหรอืบรกิาร* 

(บาทต่อรายการ)

จ านวนบัญชีที ่click เข้า Platform
(ราย)

จ านวนบัญชีทีม่ีการซ้ือสินค้าหรอืบรกิารบน
 Platform (ราย)

ยอดรวมปรมิาณซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร
(รายการ)

ยอดรวมมูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร 
(บาท)

จ านวนปัญหาและข้อรอ้งเรยีน 
(เรื่อง)

ปัญหาและข้อรอ้งเรยีน 
(โดยสรปุ)

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อรอ้งเรยีน

1
2
3

ยอดรวม

2.2 การขายสินค้าหรอืบรกิารผ่าน Mobile Device (เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และอุปกรณพ์กพาอ่ืนๆ )
ประเภทผู้ขายสินค้าหรอืบรกิาร จ านวนผู้ขายสินค้าหรอืบรกิาร

(ราย)
ยอดรวมปรมิาณซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร

(รายการ)
ยอดรวมมูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรอืบรกิาร

 (บาท)
จ านวนปัญหาและข้อรอ้งเรยีน (เรื่อง) ปัญหาและข้อรอ้งเรยีน 

(โดยสรปุ)
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อรอ้งเรยีน

1 บุคคลธรรมดารายย่อย
2 นิติบุคคลทีไ่ม่มี Website
3 นิติบุคคลทีม่ี Website 
4 e-Marketplace platform อ่ืน

ยอดรวม

หมายเหต*ุ
มลูค่าการขายสินค้าหรอืบรกิาร

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ประจ าไตรมาส ....... เช่น Q1/2561............
ชือ่ผู้ให้บรกิาร:.................................เช่น ธพ. A  / บรษัิทในกลุ่มธรุกิจทางการเงนิของธนาคารพาณชิย์ A ............................

(>5,000 ถึง 7,500 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 5,000 บาท แต่ ไม่เกิน 7,500 บาทต่อรายการ
(>7,500 ถึง 10,000 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 7,500 บาท แต่ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายการ
(>10,000 ถึง 20,000 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 10,000 บาท แต่ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ
(>20,000 ถึง 30,000 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 20,000 บาท แต่ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ
(>30,000 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 30,000 บาทต่อรายการ

(<= 100 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 บาทต่อรายการ
(>100 ถึง 500 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 100 บาท แต่ ไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ
(>500 ถึง 1,000 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 500 บาท แต่ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ
(>1,000 ถึง 2,000 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 1,000 บาท แต่ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายการ
(>2,000 ถึง 5,000 บาท) หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ ที่มีมูลค่ามากกวา่ 2,000 บาท แต่ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ

ค าขอธิบาย


