การรับฟังความเห็น เรือ่ ง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของ ธพ.
และ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจานวนและการนับจุดให้บริการ
ของ ธพ. ที่เป็ นบริษทั ลูกของ ธพ. ต่างประเทศ (Subsidiary)
และสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ (Foreign Branch)
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
13 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อการนาเสนอ
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของ ธพ.
• เหตุผลและหลักการ
• ประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์
• รายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์
– ขอบเขตและเงื่อนไขช่องทางให้บริการต่าง ๆ
– หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแล
• การกาหนดนโยบายด้านช่องทางให้บริ การและบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
• การบริ หารความเสี่ยง (มาตรฐานการกากับดูแลทั ่วไปและเฉพาะช่องทาง)
• การดูแลผูใ้ ช้บริ การ (มาตรฐานการกากับดูแลทั ่วไปและเฉพาะช่องทาง)

– การขออนุญาตรายกรณี
– การรายงานข้อมูลต่อ ธปท.

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจานวนและการนับจุดให้บริการของ ธพ.
ที่เป็ นบริษทั ลูกของ ธพ. ต่างประเทศ (Subsidiary) และสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
(Foreign Branch)
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เหตุผลและหลักการ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนาการทางเทคโนโลยี

ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ

ธพ. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ช่องทางให้บริ การ มีช่องทางให้บริ การหลากหลาย
ใช้เทคโนโลยีประกอบการให้บริ การมากขึน้
ธปท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ยืดหยุ่นสอดรับกับการดาเนิ นธุรกิ จใน 3 หลักเกณฑ์

1

2

การประกอบกิ จการสาขาของ ธพ.

3

การแต่งตัง้ ตัวแทนของ สง.

การอนุญาตให้ ธพ. ให้บริ การการเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริ การของ ธพ.

ธพ. จัดให้มีช่องทางให้บริการได้ตามดุลพินิจ



ให้บริการได้ครบถ้วน ทัวถึ
่ ง



มีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี
3

ประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ประเด็นข้อจากัด (pain points)

ประเด็นปรับปรุง

•1 เกณฑ์จากัดรูปแบบและขอบเขตธุรกรรม
ที่ให้บริการในแต่ละช่องทาง

1 ปรับเกณฑ์รป
ู แบบและขอบเขตธุรกรรมให้ยืดหยุ่น

2 เกณฑ์ด้านมาตรฐานการให้บริการยังไม่

2 กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแลขัน้ ตา่

ครอบคลุมและรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

1) ขยายขอบเขตธุรกรรมทีใ่ ห้บริการในแต่ละช่องทาง
2) รองรับช่องทางใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่
ประกอบการให้บริการ

ให้ครอบคลุม ชัดเจน รัดกุม

(มาตรฐานการกากับดูแลทัวไปและเฉพาะช่
่
องทาง)
1) การกาหนดนโยบายด้านช่องทางให้บริการและ
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
2) การบริหารความเสีย่ ง
3) การดูแลผูใ้ ช้บริการ

3 เกณฑ์บางส่วนเป็ นภาระต่อการดาเนินงานของ ธพ.

3 ลดภาระการขออนุญาตรายกรณี / แจ้งของ ธพ.

โดยให้ส่งแผนกลยุทธ์ช่องทางให้บริการแบบ
forward looking รายปี
4

รายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์
สาขาทัวไป
่

สาขาอิ เล็กทรอนิ กส์ สานักงานแลกเปลี่ยนเงิ น การธนาคารนอกสถานที่ ช่องทางดิ จิทลั

ช่องทางโทรศัพท์

ตัวแทนของ ธพ.

ขอบเขตและเงื่อนไข
(1) การกาหนดนโยบายด้านช่องทางให้บริการและบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแล

เอกสารแนบในแต่ละช่องทาง

(2) การบริหารความเสี่ยง - มาตรฐานการกากับดูแลทัวไป
่

มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะ

(3) การดูแลผูใ้ ช้บริการ - มาตรฐานการกากับดูแลทัวไป
่

มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะ

การให้บริการในแต่ละช่องทางนอกเหนือจากขอบเขตหรือเงื่อนไขที่ ธปท.กาหนด

การขออนุญาตรายกรณี

ช่องทางให้บริการใหม่ท่ี ธพ. ไม่เคยให้บริการมาก่อน
นาเทคโนโลยีมาให้การให้บริการหรือประกอบการให้บริการเป็ นครัง้ แรก / การเปลีย่ นแปลง
การใช้เทคโนโลยีทม่ี ผี ลกระทบหรือมีความเสีย่ งอย่างมีนยั สาคัญต่อการให้บริการ

การรายงานข้อมูลต่ อ ธปท.

แผนกลยุทธ์ช่องทางให้บริการประจาปี

การแจ้งและรายงานข้อมูลช่องทางให้บริการ
5

หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแล
(1) การกาหนดนโยบายด้านช่องทางให้บริการและบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
“ ธพ. รับผิดชอบในการให้บริ การผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายด้านช่องให้บริ การที่ได้รบั การอนุมตั ิ จากคณะกรรมการ
ธพ. โดยคณะกรรมการ ธพ. จะต้องควบคุม กากับดูแลการนานโยบายดังกล่าวให้มีการนาไปปฏิ บตั ิ ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ”
นโยบายด้านช่องทางให้บริ การที่เหมาะสม ชัดเจน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ธพ. โดยครอบคลุมเนื้ อหา ดังนี้
•

แนวทางการบริ หารความเสี่ยง / การดูแลผูใ้ ช้บริ การสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง / นโยบายด้านการให้บริการ
อย่างเป็นธรรม โดยรวมขององค์กร

อนุมตั ิ นโยบาย ติ ดตามดูแลให้มีการนานโยบาย
ไปกาหนดและจัดทา
• แผนกลยุทธ์ช่องทางให้บริการประจาปี
• กระบวนการในการให้บริการ การบริหารความเสีย่ ง
และการดูแลผูใ้ ช้บริการ

•

แนวทางติ ดตามดูแลการให้บริ การให้เป็นไปตามนโยบาย
ด้านช่องทางให้บริการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของ ธพ.
และรายละเอียดตามทีไ่ ด้กาหนดไว้

กาหนดผูบ้ ริ หารและพนักงานที่รบั ผิดชอบการดาเนิ นการ
ตามนโยบายและรายละเอียด โดยสื่อสารให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทราบอย่างทัวถึ
่ ง

•

ทบทวน / ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของนโยบายและ
รายละเอียดอย่างน้ อยปี ละครัง้ และทุกครัง้ ที่มี
การเปลี่ยนแปลง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
หรือช่องทางให้บริการอย่างมีนยั สาคัญ

•

ประเภทและขอบเขตการให้บริ การในแต่ละช่องทาง

•

หน้ าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง

•

•

•

บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ ธพ.
ในการกากับดูแลการให้บริ การ

แนวทางการรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ
ธพ. คณะกรรมการชุดย่อยหรือผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแลทัวไป
่
ธพ. มีมาตรฐานในการให้บริ การที่ดี ทัง้ การบริ หารความเสี่ยงในช่องทางให้บริ การต่าง ๆ ที่เหมาะสม รัดกุม
และการดูแลผูใ้ ช้บริ การที่ครอบคลุมกระบวนการให้บริ การทัง้ หมด มีการส่งเสริ มการให้ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ ต่อผูใ้ ช้บริ การ

(2) การบริหารความเสี่ยง
• ธพ. มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละช่องทาง

• กาหนดกระบวนการ วิธีปฏิบตั ิ มีระบบงานรองรับการระบุ ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด โดยเฉพาะความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
รวมทัง้ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์และด้านชือ่ เสียงทีเ่ กีย่ วข้องและต้องมีการนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
• ติดตามความเสี่ยงอย่างสมา่ เสมอ นาเอาประเด็นที่พบมาพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการให้บริการ
อย่างเหมาะสม
• แนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้ อยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (ก) การควบคุมภายใน
(ข) ความปลอดภัยในการให้บริการ (ค) ความพร้อม/ ความต่อเนื่องในการให้บริการ (ง) การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแลทัวไป
่
ธพ. มีมาตรฐานในการให้บริ การที่ดี ทัง้ การบริ หารความเสี่ยงในช่องทางให้บริ การต่าง ๆ ที่เหมาะสม รัดกุม
และการดูแลผูใ้ ช้บริ การที่ครอบคลุมกระบวนการให้บริ การทัง้ หมด มีการส่งเสริ มการให้ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ ต่อผูใ้ ช้บริ การ

(3) การดูแลผู้ใช้บริการ
• ธพ. ต้องดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ าผู้ใช้บริการทราบและเข้าใจถึงขอบเขตการให้บริการ วันและเวลาทาการ
รวมถึง หากมีการเปลี่ยนแปลง และกาหนดแผนในการดูแลผู้ใช้บริการที่ได้รบั ผลกระทบ
• มีแนวทางให้ความรู้และแนะนาการใช้บริการในช่องทางให้บริการต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ

• การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้ถือปฏิบตั ิ ตามประกาศ ธปท.
เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct)
(ก) วัฒนธรรมองค์กร บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ธพ. และผูบ้ ริหารระดับสูง (ข) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มผูใ้ ช้บริการ
(ค) การจ่ายค่าตอบแทน (ง) กระบวนการขาย (จ) การสื่อสารและการให้ความรูพ้ นักงาน (ฉ) การดูแลข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ (ช) การแก้ไขปญั หา
และจัดการเรือ่ งร้องเรียน (ซ) การควบคุมภายในและการตรวจสอบ (ฌ) การปฏิบตั งิ านและแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ขอบเขตและเงื่อนไข และมาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะช่องทาง
ปัจจุบนั

หลักเกณฑ์ใหม่

สาขาทัวไป
่

สถานทีท่ าการทีแ่ น่นอน ให้บริการโดยพนักงานของ ธพ. ซึง่ อาจมีการให้บริการโดยเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์
บริเวณภายในหรือหน้าช่องทางให้บริการดังกล่าวด้วยก็ได้

ให้บริ การพื้นฐานครบ 4 ประเภท
(ฝาก / ถอน / โอน / เปิด ปิดบัญชี)
ให้บริ การตามวันเวลาที่กาหนด

ขอบเขตและเงื่อนไข : ไม่จาเป็นต้องให้บริการพืน้ ฐานครบ 4 ประเภทและให้บริการนอกเวลา
ปกติได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สถานทีท่ าการทีแ่ น่นอนและให้บริการด้วยเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูใ้ ช้บริการดาเนินการด้วยตนเอง
อาจมีพนักงานคอยให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือ (ไม่รวมเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ทใี ่ ห้บริการภายใน/หน้าสาขาทัวไป)
่

ให้บริ การได้จากัดเฉพาะ
ฝาก ถอน โอน และชาระเงิน

ขอบเขตและเงื่อนไข : ไม่จากัดประเภทธุรกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบเพื่อให้เครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการได้หลากหลายขึน้ เช่น เปิดบัญชี รับฝากเช็ค

สานักงานแลกเปลี่ยนเงิน

ขอบเขตและเงื่อนไข : คงเดิ ม

หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะ
การบริหารความเสี่ยง
•
•
•

การดูแลผู้ใช้บริการ

มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของพืน้ ที่บริ การ

• กาหนดวัน เวลาทาการตามความเหมาะสม สอดคล้อง
จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเหมาะสมในการรักษาข้อมูลส่วนตัว
กับสถานที่ตงั ้ คานึงถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
มีมาตรการดูแลการให้บริ การผ่านเครื่องอิ เล็กทรอนิ กส์ให้ • ผูใ้ ช้บริ การทราบและเข้าใจในขอบเขตการให้บริ การ
รัดกุมปลอดภัย รวมถึงการยืนยันตัวตนทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและเหมาะสม
- เปิดเผยข้อมูลขอบเขตการให้บริการ วันเวลาทาการ และแจ้ง
จัดทากระบวนการทางานที่ชดั เจน มีการควบคุมสอบทาน
ผูใ้ ช้บริการทราบหากมีการหยุดทาการหรือเปลีย่ นแปลง เช่น
ติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกระบวนการทีร่ ะบุไว้

ย้าย เลิก รวมถึงมีการดูแลผูใ้ ช้บริการทีร่ ดั กุม
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ขอบเขตและเงื่อนไข และมาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะช่องทาง
ปัจจุบนั

หลักเกณฑ์ใหม่
การให้บริการโดยพนักงาน ธพ. นอกสถานทีท่ าการ/ ให้บริการด้วยเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ชวคราวเพื
ั่
ออ
่ านวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ

การธนาคารนอกสถานที่
ให้บริการนอกสาขาทัวไปชั
่
วคราว
่
เพื่ออานวยความสะดวก แก่ผใู้ ช้บริการ
เฉพาะกลุ่ม ในสถานทีเ่ ฉพาะ และ
ห้ามให้บริการนอกสถานส่วนตัว

ขอบเขตและเงื่อนไข
•

•

การให้บริ การกลุ่มผู้ใช้บริ การทัวไป
่ ผ่านการออกบูธ/ พาหนะที่จอดเป็ นหลักแหล่ง
: ยืดหยุน่ และขยายขอบเขตธุรกรรมทีใ่ ห้บริการได้หลากหลายขึน้ โดยดาเนินการต่อเนื่องไม่เกิน 30 วัน
ไม่มเี จตนาหลีกเลีย่ งการให้บริการผ่านช่องทางอื่น
การให้บริ การส่วนตัว : ให้บริการนอกสถานทีส่ ่วนตัวได้ โดยไม่เกีย่ วข้องกับเงินสด และให้บริการ
แก่ผลู้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามประกาศ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะ
การดูแลผู้ใช้บริการ

การบริหารความเสี่ยง
•

การให้บริ การโดยเฉพาะการให้บริ การส่วนตัว ต้องได้รบั อนุมตั ิ •
นโยบายจากคณะกรรมการ และมีแนวทางบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม

•

ดูแลให้พนักงานที่ให้บริ การ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนอย่างเคร่งครัด

•

จัดให้มีอปุ กรณ์ ที่จาเป็ นในการให้ บริ การอย่างเพียงพอ

•

มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ กาหนดกระบวนการ
ควบคุม/ สอบทานการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Maker–Checker control)

•

นาข้อร้องเรียน/ผลตรวจสอบภายใน มาปรับปรุง
กระบวนการ/ระบบงานให้บริ การ ให้มปี ระสิทธิภาพ รัดกุมขึน้

กาหนดสถานที่ วันเวลาให้บริ การอย่างเหมาะสม จัดมีสญ
ั ลักษณ์ / วิ ธีการ
ให้ผใู้ ช้บริการทราบและตรวจสอบได้ว่าเป็ นการให้บริการโดย ธพ.

•

แจ้งผูใ้ ช้บริ การทราบถึงข้อมูลพนักงาน สาขาทัวไป/
่ หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
การให้บริ การแต่ ละครัง้ พร้อมช่องทางติ ดต่อ

•

แจ้งข้อมูล/รายละเอียดของบริ การ/ผลิ ตภัณฑ์ที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
กับผูใ้ ช้บริ การ มีกระบวนการรักษาเอกสาร/อุปกรณ์ให้บริการ นาส่ง/จัดเก็บอย่างปลอดภัย

•

การให้บริ การส่วนตัว ต้องมีกระบวนการสอบทานคุณภาพการให้ บริ การ
ของพนักงาน โดยประเมินความเข้าใจทีถ่ ูกต้องของผูใ้ ช้บริการเกีย่ วกับบริการ/ผลิตภัณฑ์นนั ้

•

หากพบความผิดพลาดในการให้บริ การ ต้องมีแนวทางแก้ไขดูแลผูใ้ ช้บริการอย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว
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ขอบเขตและเงื่อนไข และมาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะช่องทาง
ปัจจุบนั

ตัวแทนของ ธพ.
(Banking Agent)

หลักเกณฑ์ใหม่
การให้บริการโดยตัวแทนซึง่ ธพ. แต่งตัง้ ขึ้นสาหรับให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการแทน ธพ. เพือ่ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงบริการ
เช่น ตัวแทนรับฝากเงิน ถอนเงิน จ่ายเงินสาหรับผูใ้ ช้บริการรายย่อย จ่ายเงินสาหรับผูใ้ ช้บริการรายใหญ่ และรับชาระเงิน

ขอบเขตและเงื่อนไข

จากัดประเภทตัวแทนและธุรกรรมที่ให้บริการ

•

“ ธพ. จะต้องรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การ
เสมือนหนึ ง่ ได้ให้บริ การด้วย ธพ. เอง ”

•

ขยายประเภท Agent ให้ครอบคลุมนิตบิ ุคคลอื่น เช่น กองทุนหมูบ่ า้ น ร้านสะดวกซือ้ หรือ
ั ๊ ้ ามัน และบุคคลธรรมดา เช่น ร้านขายของชา
ปมน
ขยายขอบเขตธุรกรรมที่ Agent สามารถให้บริ การ

หลักเกณฑ์มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะ
การบริหารความเสี่ยง

การดูแลผู้ใช้บริการ

•

คุณสมบัติและแนวทางคัดเลือก : ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมด้านสถานที่

•

บุคลากร ระบบและอุปกรณ์ สภาพคล่อง ประสิทธิภาพการเป็ นตัวแทนทีผ่ ่านมา
•
สัญญา / ข้อตกลง ขอบเขตขัน้ ตอน กระบวนการให้บริการ การบริหาร
ความเสีย่ ง ควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ

•

การติ ดตามควบคุมความเสี่ยง
•
•

•

•

•

กาหนดกระบวนการ วิ ธีการปฏิ บตั ิ งานที่รดั กุมให้ตวั แทนถือปฏิ บตั ิ
เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการ
•
ธพ. จะต้องดูแลให้ตวั แทน มีสถานทีท่ าการเป็ นหลักแหล่งแน่นอน ดูแล
ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ / ผูใ้ ช้บริการ มีความพร้อมในระบบและอุปกรณ์
มีมาตรการดูแลความต่อเนื่องของการให้บริการ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่ี •
เกีย่ วข้อง
ธพ. ต้องติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการทาหน้ าที่ของ
ตัวแทน และการควบคุมภายใน

วันเวลาทาการของตัวแทนกาหนดได้ตามความเหมาะสม มีแบบแผน
ธพ. ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการให้บริ การของตัวแทน และดูแลให้
ตัวแทนเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเป็ นตัวแทนให้ ผใ้ ู ช้บริ การทราบ
ธพ. ดูแลให้ตวั แทนมีสถานที่ทาการเป็ นหลักแหล่งแน่ นอน
ให้ผใู้ ช้บริการติดต่อได้

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ การ ธพ. ต้องแจ้งและ
ดูแลให้ตวั แทนแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึง ธพ.
ต้องมีแนวทางดูแลผูใ้ ช้บริการทีช่ ดั เจน เหมาะสม และเป็ นธรรม

มีการกาหนดการเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ ของการให้บริ การและ
ออกหลักฐานที่ชดั เจน
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การปรับปรุงขอบเขตและเงื่อนไขตัวแทนของ ธพ. (Banking Agent)
ธพ.อื่น

SFI

บ. ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด

ผูใ้ ห้บริ การ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์

นิ ติบคุ คลอื่น
ตามคุณสมบัติ

รับฝากเงิ น







+

+

รับถอนเงิ น / จ่ายเงิ นสาหรับ
ผูใ้ ช้บริ การรายย่อย *

+

+



+

+

จ่ายเงิ นสาหรับผูใ้ ช้บริ การ
รายใหญ่





รับชาระเงิ น





ธุรกรรม/ ประเภทตัวแทน

อื่นๆ
+ ขออนุญาต
รายกรณี



ธุรกรรมอื่น



+

+ ขออนุญาตรายกรณี

* ให้บริการได้ไม่เกินห้าพันบาทต่อรายการ และไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวันสาหรับผูใ้ ช้บริการแต่ละราย
 ธุรกรรม / ประเภทตัวแทน ที่อนุญาตตามเกณฑ์ปัจจุบนั

+ ธุรกรรมใหม่ / ประเภทตัวแทนใหม่ ที่อนุญาตเพิ่มเติ มตามเกณฑ์ใหม่
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ขอบเขตของการให้บริการ
Digital
Channels
Internet banking

Mobile banking

Other digital channels

ขอบเขตของการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล



อนุญาต
เป็นการทั่วไป

การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 2 ลักษณะ ดังนี้

1

ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ธพ. เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

2

ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ธพ. เช่น ความรู้ทางบัญชีและภาษี

การให้บริการธุรกิจ ธพ. และธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจ ธพ.


ขออนุญาตต่อ ธปท.

1

การให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลใหม่เป็นครั้งแรก

2

การนาเทคโนโลยีใด ๆ มาใช้ในการให้บริการเป็นครั้งแรก

3

การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญต่อการให้บริการ
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มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะ - การบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความเสี่ยง

Digital Channels

ธพ. ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นและสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

1

การสมัครใช้บริการ

4

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการ

2

การเข้าใช้บริการ

5

ความปลอดภัยของช่องทางดิจิทัล

3

การทารายการ

6

ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ

Mobile banking

มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะเพิ่มเติมสาหรับ mobile banking



ควบคุมให้มีการดาวน์โหลด mobile application
จากช่องทางที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย
ตรวจสอบ mobile application ในแต่ละช่องทาง
ที่ให้ดาวน์โหลดอย่างสม่าเสมอ



มีกระบวนการควบคุมให้ผู้ใช้บริการทารายการ
ผ่านเครือข่ายที่สามารถติดตามการทารายการได้
เช่น ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการทา
รายการ
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มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะ - การบริหารความเสีย่ ง
1

การสมัครใช้บริการ
มีกระบวนการระบุและตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการที่รัดกุม
เพื่อลดการทุจริตจากการแอบอ้างและสวมรอยเข้าใช้บริการ
มีกระบวนการในการควบคุมการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ
เพื่อป้องกันการใช้บัญชีที่ซ้าซ้อน
มีวิธีการในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการที่มีความปลอดภัย
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

2

Multi-factor
identification
1 User :
1 User account :
Max 3-5 Devices
Password
Biometrics

:

:

ความยาว : XX ตัวอักษร / องค์ประกอบ : 1-9 / A-Z
เปลี่ยนรหัสทุก X เดือน
ลายนิ้วมือ / ใบหน้า / ม่านตา

การเข้าใช้บริการ
มีกระบวนการให้ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนเข้าระบบ

Authentication

ควบคุมการแสดงข้อมูลสาคัญในการยืนยันตัวตน

Masking
password / PIN

เริ่มยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้งที่มีการหยุดชะงักระหว่างการยืนยันตัวตน

Reauthentication

มีกระบวนการแจ้งเตือนเมื่อระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง และระงับการ
ใช้บริการชั่วคราวเมื่อระบุข้อมูลไม่ถูกต้องตามจานวนครั้งที่กาหนด
โดยต้องมีการตรวจสอบตัวตนในการเปิดใช้บริการเมื่อถูกระงับ

Error message :
Incorrect
username /
password

แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งที่มีการเข้าระบบเพื่อใช้บริการ

Login
notification

Username
or Password
incorrected

ใส่รหัสผิด

Authentication
failed

เกิน 3 ครั้ง

แจ้งทาง e-mail หรือ SMS ไปยัง mail
และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
15
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การทารายการ
มีการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการทา
รายการแต่ละรายการ

Multi-factor
identification

Masking

ควบคุมการแสดงข้อมูลสาคัญบนหน้าจอการทารายการ

A account no. /

แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการทารายการ
ให้ผู้บริการทราบ

AError message

มีมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
จู่โจมลักลอบเข้าระบบขณะทารายการ

A

ยุติการทางานของระบบโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทารายการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ASession timeout

เริ่มตรวจสอบตัวตนใหม่ทุกครั้งที่มีการหยุดชะงักระหว่างการ
ตรวจสอบตัวตน

credit card no.

Firewall /
Encryption

Account number
XXX-2-43567-X

Connection failed

ป้องกันการดักจับ
ข้อมูลบนเครือข่าย
ออกจากระบบเมื่อไม่มีการทารายการ
เกินกว่า 2 นาที

Reauthentication

แจ้งผลการทารายการทราบโดยทันทีทุกครั้งที่ทารายการ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ / ไม่สาเร็จ

Notification

จัดเก็บและแสดงข้อมูลประวัติการทารายการเพื่อใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้

Transaction
history

แจ้งทาง e-mail หรือ SMS ไปยัง mail
และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
รายละเอียดของการทารายการ เช่น วัน เวลา
จานวนเงิน เลขที่บัญชีผู้รับโอน
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6

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการ
มีกระบวนการยืนยันตัวตนในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่รัดกุม

Authentication

แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

Notification

จัดเก็บและแสดงข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Transaction
history

แจ้งทาง e-mail หรือ SMS ไปยัง mail
และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
เช่น วัน เวลา ข้อมูลที่แก้ไข

ความปลอดภัยของช่องทางดิจิทัล
ดูแลและตรวจสอบการเชื่อมโยงเข้าสู่ช่องทางดิจิทัลของ ธพ.
ผ่าน website / application อื่น ๆ ให้ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ

Secured access

ติดตามปัญหาและอุปสรรคจากการใช้บริการและพัฒนาโปรแกรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ (debug)

Application
Development

ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและรูปแบบของการทุจริต
ผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย

Technological
advancement /
Cyber threat

Official
account

Internet /
mobile banking

นาปัญหาที่พบจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
มาปรับปรุง application ให้ดีขึ้น
DDos attack /
Ransomware (Wannacry / Petya)

ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ
รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลสาคัญระหว่างการ
รับส่งข้อมูลระหว่างระบบการให้บริการและเครือข่ายต่าง ๆ
มีกระบวนการในการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน
ของผู้ใช้บริการที่มีความปลอดภัย

End-to End
Encryption

Information
security

จัดเก็บ Password / PIN code ไว้ในระบบที่
ปลอดภัย หรือจัดเก็บลายนิ้วมือไว้ในโทรศัพท์มือถือ
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Digital Channels

ธพ. ต้องมีกระบวนการให้ข้อมูล ความรู้ และดูแลผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจ
และสามารถใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย เช่น สื่อสาร / ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการในเรื่องดังนี้

1

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ

4

พฤติกรรมการหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์

2

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่มิใช่ของ ธพ.

5

คาแนะนาในการใช้บริการอย่างปลอดภัย

3

ปัญหาหรือภัยคุกคามต่อระบบการให้บริการ

6

การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ฯ

Mobile banking

มาตรฐานการกากับดูแลเฉพาะเพิ่มเติมสาหรับ mobile banking

แนะนาให้ตรวจสอบผู้พัฒนาก่อน download
mobile application

แนะนาให้ update mobile application
เป็น version ปัจจุบันอยู่เสมอ

มีช่องทางติดต่อขอยกเลิกการใช้บริการได้อย่าง
สะดวก เช่น ผ่าน call center / website

แจ้งให้ทราบวิธีปฏิบัติในการใช้ mobile
application เมื่อมีการเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่
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การสื่อสารข้อผิดพลาดจากการใช้บริการ
สื่อสารข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้บริการ/การทา
รายการให้ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างถูกต้อง และแจ้งผลว่า ธพ.
สามารถดาเนินการตามคาสั่งได้สาเร็จหรือไม่

2

3

กรณีที่โอนเงินตามคาสั่งไม่สาเร็จให้แสดงข้อความว่า “โอนเงินไม่
สาเร็จเพราะ (สาเหตุที่ทารายการไม่สาเร็จ)...”

การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่มใิ ช่ของ ธพ.
กรณีที่ ธพ. แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
อื่นบนช่องทางดิจิทัลของ ธพ. นั้น ธพ. ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบอย่างชัดเจนว่า “ผลิตภัณฑ์/บริการมิใช่ของ ธพ. พร้อม
ระบุความรับผิดชอบของ ธพ.”

อาจระบุเป็น disclaimer ให้ชัดเจนว่า “ผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าว
มิใช่ของ ธพ. และ ธพ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการซื้อผลิตภัณฑ์/ใช้บริการดังกล่าว”

กรณีที่มีการเชื่อมโยงช่องทางดิจิทัลของ ธพ. ไปยังช่องทาง
ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจอื่น ธพ. ต้องแสดงข้อความอย่าง
ชัดเจนว่า “ผู้ใช้บริการกาลังออกจากช่องทางดิจิทัลของ ธพ.”

เมื่อผู้ใช้บริการกดลิงค์ไปยัง website ของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
ให้แสดงข้อความ pop-up ขึ้นมาว่า “ท่านกาลังออกจาก website
ของ ธพ. และกาลังเข้าสู่ website ของ ....”

ปัญหาหรือภัยคุกคามต่อระบบการให้บริการ
ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้ใช้บริการและสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นต่อระบบการให้บริการและวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือ
ตื่นตระหนกจนเกินไป

แจ้งผู้ใช้บริการและสื่อมวลชนทันทีที่เกิดปัญหาหรือภัยคุกคามต่อ
ระบบการให้บริการ และหากตรวจพบสาเหตุได้เร็ว ควรแจ้งปัญหา
สาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก
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พฤติกรรมการหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการระมัดระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมหลอกลวง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

5

ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง website / mobile application
ปลอมโดยลอกเลียนแบบ website / mobile application ของ ธพ.

คาแนะนาในการใช้บริการอย่างปลอดภัย
จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนอย่างปลอดภัยและไม่ให้กับบุคคลอื่น

ไม่จดบันทึกหรือใช้ function ช่วยจา username หรือ password

ตรวจสอบความถูกต้องของช่องทางดิจิทัลของ ธพ. ก่อนเริ่ม
ทารายการ

ตรวจสอบ website ของ ธพ. ก่อนเริ่มทารายการ โดยเฉพาะกรณีที่
ลิงค์มาจาก website / application / ช่องทางอื่น ๆ

ทารายการอย่างระมัดระวังโดยไม่ทาในสถานที่ที่บุคคลอื่น
เห็นข้อมูลในระหว่างการทารายการ

ไม่ทารายการในที่สาธารณะที่ผู้อื่นสามารถแอบดู/ขโมยข้อมูลไปได้

ตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงที่มาพร้อมกับ OTP ก่อนกรอกรหัส
เพื่อยืนยันการทารายการ

ตรวจสอบตัวอักษรที่อ้างอิงก่อนกรอกตัวเลขที่ได้รับมาในหน้าจอการ
ทารายการทุกครั้งก่อนยืนยันการทารายการ

หลีกเลี่ยงการทารายการผ่านอุปกรณ์ที่ผ่านการ jailbreak

ไม่ทารายการผ่านอุปกรณ์ที่ผ่านการ jailbreak เนื่องจากเป็นอุปกรณ์
ดังกล่าวที่มีความปลอดภัยค่อนข้างต่า

ออกจากระบบการให้บริการทุกครั้งเมื่อใช้บริการเสร็จสิ้น
เพื่อป้องกันบุคคลอื่นใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

Logout ทุกครั้งเมื่อใช้บริการเสร็จสิ้น
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การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตั้งรหัส login เข้าใช้อุปกรณ์ / ตั้งเวลา auto-lock ของอุปกรณ์

ติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งโปรแกรม anti-virus และ Update version OS อย่าง
สม่าเสมอ

ไม่วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ในระหว่างทารายการ

ไม่วางทิ้งมือถือไว้ขณะที่ทารายการ เพื่อป้องกันผู้อื่นมาลักลอบทา
รายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ติดตั้งหรือใช้โปรแกรมจากแหล่งที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
เพื่อป้องกันโปรแกรมไวรัสหรือโปรแกรมอื่นที่ผู้บุกรุกสามารถใช้
ลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบแหล่งที่มาของโปรแกรมก่อนติดตั้งเสมอ และหลีกเลี่ยง
การเข้าเว็บไซต์หรือ junk mail

21

การยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้
การประกอบธุรกิจ

การใช้เทคโนโลยี

ธุรกิจ ธพ. /
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจ ธพ.
ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. แล้ว
(อนุญาตเป็นการทั่วไปและอนุญาตเป็นรายกรณี)

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับ
ธุรกิจ ธพ. ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ธปท.

เทคโนโลยีที่ใช้อยู่แล้ว

 ไม่ต้องขออนุญาต

 ขออนุญาตการประกอบธุรกิจ

เทคโนโลยีที่นามาใช้
ในการให้บริการเป็น
ครั้งแรก

 ขออนุญาตการใช้เทคโนโลยี

 ขออนุญาตการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบหรือ
มีความเสี่ยงอย่างมี
นัยสาคัญต่อการ
ให้บริการ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการ (Front-end)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจ (Back-end)

 ขออนุญาตการใช้เทคโนโลยี

• ประกาศ Banking
channels 1
• ประกาศ IT risk 2

• ประกาศ IT risk 2

เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการ (Front-end)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจ (Back-end)

• ประกาศ Banking
channels 1
• ประกาศ IT risk 2

• ประกาศ IT risk 2

 ขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการ (Front-end)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจ (Back-end)

• ประกาศ Banking
channels 1
• ประกาศ IT risk 2

• ประกาศ IT risk 2

1 ประกาศ
2

ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของ ธพ.
ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk) ของ สง.
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การขออนุญาตรายกรณี
•

การให้บริการในแต่ละช่องทางนอกเหนื อจากขอบเขตหรือเงื่อนไขที่ ธปท.กาหนด
เช่น การแต่งตัง้ ร้านขายของชาเป็ นตัวแทนของ ธพ. การให้บริการธนาคารนอกสถานทีแ่ ก่ผใู้ ช้บริการทีไ่ ม่ใช่
ผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นการส่วนตัวหรือเพือ่ ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินสด

•

ช่องทางให้บริการใหม่ที่ ธพ. ไม่เคยให้บริการมาก่อน

•

นาเทคโนโลยีมาให้การให้บริการหรือประกอบการให้บริการเป็ นครัง้ แรก / การเปลี่ยนแปลง
การใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญต่อการให้บริการ
ยืน่ ขออนุญาตฝ่ ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน

หากประสงค์จะนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้พฒ
ั นาหรือสร้างนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนการให้บริการ
สามารถเข้าร่วมทดสอบเทคโนโลยีดงั กล่าว (Regulatory Sandbox)
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การรายงานข้อมูลต่อ ธปท.
แผนกลยุทธ์ช่องทางให้บริการประจาปี
รายละเอียด
สรุปการดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ช่องทางให้บริ การในปี ที่ผา่ นมา
ภาพรวมแผนกลยุทธ์ช่องทางให้บริ การประจาปี
•
•

ช่องทางให้บริ การที่จะผลักดัน หรือช่องทางทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรูปแบบหรือ
ขอบเขตการให้บริการ พร้อมเหตุผลประกอบการ
แนวโน้ มการให้ บริ การในช่องทางให้บริ การรูปแบบใหม่ทไ่ี ม่เคยให้บริการ
มาก่อนหรือการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ บริ การหรือประกอบการ
ให้บริ การในช่องทางให้บริ การต่ าง ๆ เป็ นครัง้ แรก

ความถี่การรายงาน
ภายในวันที่ 31 ม.ค.
ของทุกปี
(ยืน่ ปรับปรุงแผนหากมี
การปลีย่ นแปลง)

ปี 2561 ให้ยื่นแผน
วันที่ 31 มี.ค. 61

ช่องทางจัดส่ง
รูปแบบ
ฝา่ ยกากับ
ตามหัวข้อ
ธุรกิจสถาบัน และอธิบาย
ทีก่ าหนด
การเงิน
ดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์
ของ ธปท.

รายละเอียดเป้ าหมายและแผนการจัดการช่องทางให้บริ การต่าง ๆ
•
•
•
•

การจัดตัง้ ช่องทางให้บริการใหม่รปู แบบใหม่
การย้ายการให้บริการ
การเลิกการให้บริการการเปลีย่ นแปลงการให้บริการ
การมีแผนจะปรับปรุงระบบการให้บริการ
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การรายงานข้อมูลต่อ ธปท.
การแจ้งและรายงานข้อมูลช่องทางให้บริการ
รายการ

รายละเอียด

ความถี่การรายงาน

รายงานข้อมูลสาขาทัวไป
่
เช่น ชื่อสาขา รหัส
สาขา ทีต่ งั ้ สาขา
และวันเปิดทาการ

ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป นับจากวันทีส่ าขา
ทัวไปนั
่ น้ เปิดให้บริการ

รายงานสรุปจานวนสาขา จาแนกตามรูปแบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์และเครื่อง และสถานทีต่ งั ้
อิ เล็กทรอนิ กส์

รายไตรมาสภายใน 15 วัน
หลังจากวันสิน้ ไตรมาส

รายงานสรุปจานวน
จาแนกตามรูปแบบ
สานักงานแลกเปลี่ยนเงิ น

ช่องทางจัดส่ง
ฝา่ ยกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

รูปแบบ
ตามฟอร์มที่กาหนด
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของ ธปท.
ตามฟอร์มที่กาหนด
(คงเดิ ม)
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของ ธปท.

ยกเลิ กรายงาน การเปลี่ยนแปลงวันเวลาทาการรายไตรมาส โดยให้เก็บข้อมูลไว้ที่ ธพ. พร้อมเมื่อ ธปท. มีการร้องขอ
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ส่งความเห็นหรือสอบถามมายัง
ทีมความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิ การ
และทีมกลุ่มธุรกิจและนวัตกรรม ธปท.
ภายในวันที่ 17 พ.ย. 60
Email : OperationalRiskTeam@bot.or.th
และ CS&FITeam@bot.or.th
โทร. 02 283 6875 / 6819 / 6928 / 5316
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจานวนและการนับ
จุดให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นบริษทั ลูกของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) และสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Branch)
ทีมกลยุทธ์การต่างประเทศ ฝ่ ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
13 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อการนาเสนอ
1) โครงสร้างหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เรือ่ งจานวนและการนับจุด
ให้บริการของ Subsidiary และ Foreign Branch
และผลจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ
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1) โครงสร้างของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์กากับดูแล
ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์

จานวนและการนับจุดให้บริการของ Subsidiary และ
Foreign Branch

• กาหนดให้ Subsidiary และ Foreign Branch
ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เรือ่ งจานวนและ
การนับจุดให้บริการของ Subsidiary และ
Foreign Branch ด้วย

• ขอบเขต: ใช้เฉพาะกับ Subsidiary และ Foreign
Branch
• กาหนดจานวนจุดให้บริการของ Subsidiary และ
Foreign Branch
• กาหนดวิธกี ารนับจุดให้บริการ และข้อยกเว้น
• หาก Subsidiary และ Foreign Branch เลือก
ให้บริการทางช่องทางใด ก็ตอ้ งดาเนินการตาม
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับช่องทางการให้บริการนัน้ ด้วย

30

2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องจานวนและการนับ
จุดให้บริการของ Subsidiary และ Foreign Branch
และผลจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ

ความจาเป็ นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องจานวนและการนับจุด
ให้บริการของ Subsidiary และ Foreign Branch
รูปแบบการให้บริการของ ธพ.
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
การอนุญาตให้ ธพ.
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจ
ในไทยยังมีการจากัด
จานวนสาขาอยู่

ปรับปรุงการนับจานวน
สาขาของ ธพ.
ต่างประเทศ

หลักเกณฑ์เรื่องสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศ
อ้างอิงหลักเกณฑ์เดิม

สาระสาคัญของหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง
1. ปรับปรุงคานิยามของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศให้ครอบคลุมจุดให้บริการทุกรูปแบบ
2. ธพ. ต่างประเทศให้บริการได้ยดื หยุน่ มากขึน้ โดยนับรวมจานวนสาขาทัง้ หมดเป็ นจุดให้บริการ
3. สาหรับการให้บริการนอกสถานที่ในลักษณะชั ่วคราว ไม่นับเป็ นจุดให้บริการ
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ผลจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Subsidiary และ
Foreign Branch
หลักเกณฑ์เดิม

การนับและกาหนดจานวนตาม
ประเภทของสาขาแบบคงที่

หลักเกณฑ์ใหม่

นับรวมสาขาทุกประเภทเป็ นจุด
ให้บริการ โดยให้ ธพ.ต่างประเทศ
เลือกประเภทจุดให้บริการให้
เหมาะสมกับ Business model

จานวนสาขา

จานวนจุดให้บริการ

3 สาขา

3 จุดให้บริการ

จัดตัง้ ก่อนปี 2551

4 สาขา

4 จุดให้บริการ*

จัดตัง้ หลังปี 2551

20 สาขา +
20 ATM นอกทีท่ าการ

40 จุดให้บริการ*

Foreign Branch
Subsidiary

* ไม่รวมสานักงานใหญ่
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แนวทางการนับจุดให้บริการแบบใหม่
ขอบเขตการนับ

บริการที่ไม่นับเป็ นจุดให้บริการ

• นับเป็ นจุดให้บริการเมือ่ มี
การให้บริการธุรกิจ ธพ. หรือ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องหรือจาเป็ นต่อ
การประกอบธุรกิจ ธพ. (ทัง้ ที่
ธพ. ดาเนินการเอง หรือแต่งตัง้
ตัวแทน)

•
•
•
•
•
•

บริการผ่านช่องทางดิจทิ ลั
บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์
บริการรับชาระเงินแทนผูข้ ายสินค้า, ผูใ้ ห้บริการ, เจ้าหนี้
บริการผ่าน ATM สง. อื่นผ่านระบบ ATM Pool
บริการผ่านตัวแทนจ่ายเงินสาหรับผูใ้ ช้บริการรายใหญ่
บริการผ่านช่องทางการธนาคารนอกสถานที่
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Subsidiary และ Foreign Branch สามารถส่งความเห็นต่อ
ร่างหลักเกณฑ์ หรือ สอบถามมายังทีมกลยุทธ์การต่างประเทศ
ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Email : FSD-InternationalBankingStrategyTeam@bot.or.th
โทรศัพท์ 0 2283 6822 / 0 2283 5894
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Q&A

