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ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมในทางปฏิบัติ สรุปสาระ
สาคัญดังนี้
1. การบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ประกอบด้วยมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบงาน ได้แก่
(1) วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง :
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบการผลักดันการให้บริการที่เป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิผล ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับเรื่อง
ดังกล่าวโดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ และมีผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งอาจมอบหมาย
คณะทางาน หรือผู้บริหารทีส่ ามารถผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เป็นผู้ดาเนินการแทนได้ แต่ยังคงต้องรายงาน
ประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อคณะกรรมการ รวมถึงรายงานสรุปภาพรวมให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบาย
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า : ผู้ให้บริการมีผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรม
ทั้งราคาและเงื่อนไข และเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการ
ทาความเข้าใจในลักษณะหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital
literacy) ของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เหมาะสมกับความสามารถในการขายของพนักงาน ระบบงาน และ
ช่องทางการขาย รวมถึงความสามารถในการควบคุมดูแลคุณภาพการขายให้เป็นธรรมกับลูกค้า
(3) การจ่ายค่าตอบแทน : ผู้ให้บริการกาหนดค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษที่คานึงถึง
คุณภาพการให้บริการอย่างจริงจังสาหรับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยผู้บริหาร
ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อผลักดันให้เกิดการให้บริการที่เป็นธรรม
(4) กระบวนการขาย : ลูกค้าได้รับการเสนอขายที่ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว ได้รับ
ข้อมูลสาคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพียงพอ
ต่อการใช้บริการ ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และ
ความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้า
(5) การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน : พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้าได้รับการสื่อสารที่ ทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการอย่างเป็นธรรม
มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมและนาไปปฏิบัติจริง
(6) การดูแลข้อมูลของลูกค้า : ข้อมูลของลูกค้าได้รับการดูแลอย่างมั่นคงปลอดภัย
มีการคานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลู กค้า และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ โดยหากผู้ให้บริการมีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่น
ให้ผู้ให้บริการปฏิบัติดังนี้
(6.1) กรณีเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ต้องขอ
ความยินยอมโดยให้สิทธิลูกค้าเลือกเปิดเผยข้อมูลซึ่งต้องไม่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ และแยกส่วน
การขอความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาดออกจากกัน
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รวมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์การขอความยินยอมเพื่อการตลาด รายชื่อผู้รับข้อมูลและประเภทของผู้รับข้อมูล
ให้ลูกค้าทราบเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ทั้งนี้ หากประสงค์เพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลในภายหลัง
ซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลที่อยู่ในประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ให้บริการได้เคยขอความยินยอมจากกลุ่มลูกค้า
ที่เลือกเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ให้ผู้ให้บริการแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ
ยกเว้นกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้ผู้ให้บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ปัจจุบันให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยสามารถอ้างอิงรายชื่อในแหล่งอื่นได้ เช่น เว็บไซต์ของ
ผู้ให้บริการ รวมถึงแจ้งสิทธิและช่องทางในการยกเลิกหรือถอนความยินยอมให้ลูกค้าทราบด้วย
(6.2) กรณีเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาด
- การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการจาเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถกาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขในการขอใช้บริการได้ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและระบุประเภทของผู้รับข้อมูล
ให้ลูกค้าทราบ
- การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการจาเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ให้ผู้ให้บริการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและประเภทของผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
โดยจะกาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการขอใช้บริการหรือไม่ก็ได้
- การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการไม่มีความจาเป็นต้องเปิดเผย โดย
ข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ ให้ผู้ให้บริการขอความยินยอมในการเปิดเผย
ข้อมูลจากลูกค้า โดยให้สิทธิลูกค้าเลือกเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน และต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย
ข้อมูลและประเภทของผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบ โดยห้ามกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการขอใช้บริการ
(7) การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน : การแก้ไขปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน
และการชดเชยเยียวยาของผู้ให้บริการมีความยุติธรรม ชัดเจน รวดเร็ว เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยมี
การรายงานการดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด หรือ
คณะทางาน หรือผู้บริหารที่ได้รบั มอบหมายอย่างสม่าเสมอ รวมถึงรายงานประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อคณะกรรมการ
และรายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียนและความคืบหน้าหรือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
(8) การควบคุม กากับ และตรวจสอบ : การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่
ลูกค้ามีกระบวนการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่คานึงถึงการให้บริการอย่างเป็นธรรมและ
รัดกุม ตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน : การบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้ามีระบบปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และแผนรองรับการปฏิบัติงาน ทั้งกรณีปกติ
และกรณีเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมั่นได้ว่า คาสั่งหรือความประสงค์ของลูกค้าได้รับการดาเนินการอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา ลูกค้าได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
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2. แนวทางการนาหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท
(proportionality approach) ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านขอบเขตการประกอบธุรกิจ ขนาดและ
ลักษณะโครงสร้างองค์กร จานวนบุคลากร ประเภทและการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย โดยสรุปได้ดังนี้
ประเภทผู้ให้บริการ

กรณีให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
กรณีให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลิตภัณฑ์หลัก1
ผลิตภัณฑ์อื่น
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ที่กาหนด โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดใน
เอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน

1. สถาบันการเงิน
2. บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (ไม่รวมบริษทั
บริหารสินทรัพย์)
3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ขอบเขตการประกอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ธุรกิจเทียบเคียงได้กับ ตามทีก่ าหนดในเอกสารแนบ 1-9 ที่กาหนด โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดใน
สถาบันการเงิน2
เอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
- ขอบเขตการประกอบ สามารถใช้ดลุ ยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนด โดยนามาตรฐานขั้นต่า
ธุรกิจอื่น ๆ
9 ระบบตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
4. ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
- ยอดสินเชื่อคงค้างรวม3 ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ
ตั้งแต่ระดับที่มนี ัยสาคัญ ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9
- ยอดสินเชื่อคงค้างรวม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่
ต่ากว่าระดับที่มีนยั สาคัญ กาหนดในเอกสารแนบ 114
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ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น เงินฝาก บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (title loan) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (nano finance) สินเชื่อส่วนบุคคล
ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจแก่บุคคลธรรมดาและวิสาหกิจขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานอื่น เช่น ตราสารหนี้ กองทุนรวม ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีขอบเขตการประกอบธุรกิจเทียบเคียงได้กับสถาบันการเงิน คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจ
รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนัน้ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ โดยมีรายชื่อตามที่กาหนดในประกาศ
ธปท. ว่าด้วยการกาหนดแนวทางการพิจารณานาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
ไปถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท ได้แก่ (1) ธนาคารออมสิน (2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (4) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ยอดสินเชื่อคงค้างรวม หมายความว่า ยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ เฉพาะต้นเงินของลูกหนี้สินเชื่อหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นเดือน โดยคานวณจาก
ค่าเฉลี่ยของยอดสินเชื่อคงค้างในช่วง 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม) ของปีปฏิทินก่อนหน้า โดยระดับยอดสินเชื่อคงค้างรวมที่มีนัยสาคัญคือ
ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามที่กาหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยการกาหนดแนวทางการพิจารณานาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท
หลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ 11 และเอกสารแนบ 12 มีหลักการเช่นเดียวกับเอกสารแนบ 1-9 แต่ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ให้บริการ
ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ที่มียอดสินเชื่อคงค้างรวมต่ากว่า 5,000 ล้านบาท และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามลาดับ
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ประเภทผู้ให้บริการ
5. บริษัทบริหารสินทรัพย์

กรณีให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์หลัก1
ผลิตภัณฑ์อื่น
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในเอกสารแนบ 124

กรณีให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอื่น
สามารถใช้ดลุ ยพินิจในการดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนด
โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
เอกสารแนบ 12 ไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับลูกค้า ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

3. การเปิดเผยข้อมูล ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
(1) ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษ อันเนื่องมาจากผู้ให้บริการ หรือ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ให้บริการ ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้ ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติ ดังนี้
ประเภท
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ /
ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ /
ผู้ให้บริการ
สถานประกอบการของผูใ้ ห้บริการ
สถานประกอบการของผูใ้ ห้บริการ
(1.1) กรณีถูกเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษโดย ธปท.
ทุกประเภท
ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ ธปท. เปิดเผย โดยต้องมีข้อมูล เปิดเผยข้อมูลจนกว่าจะพ้น 2 ปี นับแต่
(ยกเว้นบริษัท
เช่นเดียวกับข้อมูลที่ ธปท. เปิดเผย และต้องมีจุดเชื่อมโยงจากหน้า วันที่คดีถึงที่สดุ
บริหารสินทรัพย์) เว็บไซต์หลักที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (หากไม่มีเว็บไซต์
ให้เปิดเผยข้อมูล ณ สถานประกอบการทุกแห่ง)
บริษัทบริหาร
ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ทราบผลการถูกเปรียบเทียบปรับ
สินทรัพย์
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษโดย ธปท. ด้วย
ถ้อยคาที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ (หากไม่มีเว็บไซต์ ให้เปิดเผย
ข้อมูล ณ สถานประกอบการทุกแห่ง)
(1.2) กรณีถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล อันเนื่องมาจาก ธปท.
ได้ดาเนินการกล่าวโทษ
ทุกประเภท
ภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ทราบผลการถูกเปรียบเทียบปรับ เปิดเผยข้อมูลจนกว่าจะพ้น 2 ปี นับแต่
วันที่คดีถึงที่สดุ
หรือผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
ศาลชัน้ ต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ด้วยถ้อยคา
ที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ และต้องมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์
หลักที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (หากไม่มีเว็บไซต์ ให้
เปิดเผยข้อมูล ณ สถานประกอบการทุกแห่ง)

(2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะลักษณะ เงื่อนไข และข้อจากัดสาคัญ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ได้ง่าย และให้เปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการตามแนวทางและรูปแบบที่ ธปท. กาหนด
4. การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการ ธปท. อาจ
พิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด หาก
ผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หรือกรณีที่ ธปท. เห็นว่า ผู้ให้บริการมีการดาเนิน
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นาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ การ
กาหนดแนวทางการพิจารณานาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market conduct) ไปถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศ
ฉบับนี้
3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับ
3.1 สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ทุกแห่ง
3.2 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) และมิได้เป็น
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง ทุกแห่ง
3.3 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ) และมิได้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง ทุกแห่ง
3.4 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ตาม
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) และมิได้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน
และที่เกี่ยวข้อง ทุกแห่ง
4. เนื้อหา
4.1 คาจากัดความ
“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามประกาศ
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ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market
conduct) และมิได้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและประกาศที่เกี่ยวข้อง
“ยอดสินเชื่อคงค้าง” หมายความว่า ยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะต้นเงินของลูกหนี้
สินเชื่อหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
4.2 แนวทางการพิจารณานาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติ กรณีผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการพิจารณากาหนดความคาดหวังในการถือปฏิบัติ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจแต่ละแห่ง โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีขอบเขตการประกอบธุรกิจหลากหลายในลักษณะ
ที่เทียบเคียงได้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ มีการประกอบธุรกิจรับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซึ่งได้แก่
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) ธนาคารออมสิน
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามที่กาหนดข้างต้นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market conduct) ตามข้อ 5.3.2.2 (1) สาหรับผู้ให้บริการนอกเหนือจากรายชื่อที่กล่าว
ข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามข้อ 5.3.2.2 (2)
4.3 แนวทางการพิจารณานาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติ กรณีผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มิใช่สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ ความมีนัยสาคัญของยอดสินเชื่อคงค้างรวมของ
บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การกากับ ในการพิจารณาให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง ดังนี้
4.3.1 กรณีผู้ประกอบธุรกิจมีค่าเฉลี่ยของยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
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