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1. แนวทางการกากับดูแลด้าน Market conduct

แผนยุทธศาสตร์ ธปท. ด้าน Market conduct

เป้าหมาย ระบบ สง. ไทยมีการแข่งขันด้านการให้บริการ/ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเป็นธรรม และผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิ ได้รับการคุ้มครองและสามารถเลือกใช้
บริการได้ตรงกับความต้องการ
ปัจจัยสาคัญ 3 ด้านทีส่ นับสนุน
การกากับดูแล Market conduct

แนวทางดาเนินการ

การบริหารจัดการ 9 องค์ประกอบ
1

ธปท.:
กากับดูแล
เข้มแข็ง

• เกณฑ์เป็นองค์รวม มีอานาจ ชัดเจน
• บังคับใช้เห็นผลจริง เปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน
• ร่วมมือกับ ก.ล.ต. คปภ. สคบ. ใกล้ชิด

สถาบัน
การเงิน
ใส่ใจ

สถาบันการเงิน:

• คณะกรรมการ ผู้บริหาร ให้ความสาคัญในการควบคุมดูแล
• ผลักดันการปฏิบัติตาม Code of conduct

ประชาชน
ผลักดัน

Theme
Outcome

ประชาชน:

• เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบได้
• ให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

แผนงาน Retail Market Conduct ปี 2560
Customer privacy
การขายประกันภัย (พ่วง + แยก)
ไม่บังคับ

ไม่หลอก

ไม่รบกวน

เปิดเผยโปร่งใส

วัฒนธรรม
องค์กร และ
บทบำทหน้ำที่
ของกรรมกำร
และผู้บริหำร
ระดับสูง

9

2

กำร
กำรพัฒนำ
ปฏิบัติงำน
ผลิตภัณฑ์
และแผน
และกำรจั
ด
ฉุกเฉิน
กลุ่มลูกค้ำ
กำรควบคุม
3
8 ภำยในและ
องค์ประกอบ
กำร
กำรจ่ำย
สำคัญที่
ตรวจสอบ
ค่ำตอบแทน
กำร
สนับสนุนให้
ปฏิบัติงำน
ปฏิบัติต่อลูกค้ำ
กำรแก้ไข
อย่ำงเป็นธรรม
ปั
ญหำและ
7 กำรจั
กระบวน 4
ดกำร
กำรขำย
เรื่อง
ร้องเรียน
กำรสื่อสำร
กำรดูแล
และให้
ข้อมูลลูกค้ำ
ควำมรู้
พนักงำน

6

5
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1. แนวทางการกากับดูแลด้าน Market conduct

การดาเนินงาน

ผลักดันการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการที่เป็นธรรม
ก.พ. 60

ธ.ค. 59

ธพ. ทา SAQ
- เพิ่ม awareness สง.
- ธปท. เข้ำใจ concerns & แผนปิด gap

ม.ค. 60

นสว. ชี้แจง
- ยำ Do’s & Don’ts เช่น ต้องมี
license ห้ำมบังคับ บ.ประกัน

Enforce ตามกฎหมาย

เดินสาย Feedback
- แจ้งผลตรวจภาพรวม
- ชี้ประเด็นราย สง.
(เทียบ SAQ)
- สั่งการให้เร่งยกระดับ
การบริหารจัดการ
(หารือ timeline ร่วมกัน)

มี.ค. 60

Mystery shopping
- เห็นตัวอย่ำงปัญหำ

กากับดูแล
เข้มแข็ง

ก.ค. – ส.ค. 60

เดินสายพบรอง กจ.
- ยำควำมสำคัญ
- อธิบำยความคาดหวัง ตำม SAQ (9 ระบบ)

Theme : ประกันภัย & Privacy
สง. 16 แห่ง (เฉพำะประกัน 14 แห่ง)

เม.ย. – พ.ค. 60

ธปท. (+คปภ.) On-site
- เพื่อเช็ค concerns & แผนปิด gap

(ระบบกำรบริหำรจัดกำร)

- กำรขออนุญำตธุรกรรมใหม่
ด้ำน retail (on-going)
- ปรับ + เปิดเผย ใน Website
ธปท. & สง. (ประกำศ MC ปี 61)
- จากัดการประกอบธุรกรรม
ทังหมดหรือบำงส่วน ที่มีปัญหำ
(ประกำศ distribution channel Q4)

ออกหลักเกณฑ์ที่แก้ไขปัญหาตรงจุด ชัดเจน ไม่เป็นภาระจนเกินไป บังคับใช้ได้จริง
มิ.ย. 60

ตั้ง
Market Conduct
Club
(สง. +3 Regs)

ก.ค. 60
confirm
ปัญหา

ส.ค. 60
ตกลง
outcome

สง. เสนอ
solutions

ก.ย. 60
ต.ค. 60
หารือแนวทาง/
ธปท.
กาหนดเกณฑ์
ยกร่าง
ร่วมกัน
ประกาศ

ธ.ค. 60

ประกาศ

- กรอบการบริหารจัดการด้าน MC
- กระบวนการและเอกสาร การขาย

ร่วมมือกับหน่วยงานกากับอื่นใกล้ชิด (ก.ล.ต. คปภ. สคบ.)
ร่วมออกเกณฑ์

แชร์ข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ & ตรวจ

ร่วมดาเนินการ
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1. แนวทางการกากับดูแลด้าน Market conduct

การดาเนินงาน

สร้าง Awareness ความสาคัญด้าน MC ผลักดัน Tone from the top และการยกระดับการบริหารจัดการ
สถาบัน
การเงิน
ใส่ใจ

คณะกรรมการธนาคาร
กรณีพบปัญหำสำคัญ
มีหนังสือยำบทบำทกำรควบคุมดูแล

หารือผู้บริหาร
ระดับสูงใกล้ชิด

กรรมการผู้จัดการ
ประชุม feedback ผลตรวจ

ผลักดัน Code
of conduct

ผลักดันการนามาปฏิบัติให้เห็นผล
- มีหนังสือให้ สง. รำยงำนควำมคืบหน้ำ
แผนกำรดำเนินกำรปิด gap
- ผลักดันคณะทำงำนใต้ TBA ให้ติดตำม
implementation และวัดผลสำเร็จได้ชัดเจน

รอง & ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ
หำรือปัญหำ แนวทำงแก้ไข On-going

ประชาชนได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ประกาศการเสนอขาย และ Industry standards : จัดทาโดยคณะทางานด้าน MC ด้าน บัตรเครดิต P-loan สินเชื่อบ้าน ลีสซิ่ง เงินฝาก

ประชาชน
ผลักดัน

เปรียบเทียบ
ตภัณฑ์
Website - -คุผลิ
ณภาพการ
ให้บริการ

-ข้อมูลชัดเจน
- ครบถ้วน
Pre-sale - เข้าใจง่าย
- ให้ความรู้
ช่วยตัดสินใจ

Point of
sale

- สัญญา
เป็นธรรม
- เข้าใจง่าย
- เตือนสิทธิ
และภาระ

Postsale

ใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จ
- ให้ข้อมูล+
ความรู้

การให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักเกณฑ์ด้านการขายประกันภัย
ประกาศ/จรรยาบรรณ (คปภ.)

1. ประกาศ
(1)

(2)

(3)

สาระสาคัญ
• กาหนดให้ขายประกันภัยผ่านธนาคารโดยพนักงานธนาคารที่มี
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยเท่านั้น
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต
• พนักงานสาขาต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย
และธนาคาร พ.ศ. 2551 ลว. 30 ธ.ค. 2551
ไม่น้อยกว่า 3 คน
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
• ห้ามเสนอขายประกันภัยโดยตัวแทนประกันภัย ที่ไม่ใช่
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
และธนาคาร พ.ศ. 2552 ลว. 18 พ.ค. 2552
พนักงานธนาคาร ภายในที่ทาการสาขาธนาคาร
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์
• กาหนดให้ต้องระบุชื่อบริษัทประกันภัยและข้อความไม่เกินจริง
ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
• ห้ามเสนอขายประภันภัยผ่านช่องทาง ธพ. โดยทางโทรศัพท์

พ.ศ. 2556 ลว. 24 มิ.ย. 2556
(4) เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2556 ลว. 24 มิ.ย. 2556

2. จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

• กาหนดให้นายหน้าปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักเกณฑ์ด้านการขายประกันภัย
ประกาศ/แนวนโยบาย/หนังสือเวียน (ธปท.)
1. ประกาศ ธปท. สนส. 17/2551 เรื่องการอนุญาตให้ ธพ.
ประกอบธุรกิจการประกันภัย ลว. 3 ส.ค. 2551

สาระสาคัญ/เจตนารมณ์
ห้ามบังคับลูกค้าทาประกันภัย/บังคับลูกค้าทาประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
เป็นการเฉพาะเจาะจง/กาหนดทาประกันภัยบริษทั ใดบริษทั หนึง่ เป็นเงื่อนไขใน
การพิจารณาสินเชื่อ

2. ประกาศ ธปท. สนส. 26/2551 เรื่องการอนุญาตให้ ธพ.
ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลว. 3 ส.ค. 2551

การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจ ธพ. หรือธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

3. แนวนโยบาย เรื่องการกากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้าน
หลักทรัพย์และด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์
ลว. 21 พ.ย. 2555

กาหนดมาตรการกากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ดา้ นหลักทรัพย์และด้านประกันภัย
ผ่าน ธพ. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
และกาหนดหน้าที่ให้ ธพ. ปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักเกณฑ์ด้านการขายประกันภัย
ประกาศ/แนวนโยบาย/หนังสือเวียน (ธปท.)
4. หนังสือเวียน เรื่องขอความร่วมมือให้ ธพ. เพิ่มปริมาณ
สารองบัตร ATM และบัตรเดบิตชนิดธรรมดาให้มีความ
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ลว. 3 ตุลาคม 2559
5. หนังสือเวียน เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่าน
ธพ. ลว. 5 มกราคม 2560

สาระสาคัญ/เจตนารมณ์
ให้ ธพ. เพิ่มปริมาณสารองบัตร ATM และบัตรเดบิตชนิดธรรมดาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า พร้อมอธิบายบัตรประเภทต่าง ๆ ให้ลูกค้าเข้าใจก่อน
ตัดสินใจ รวมทั้งให้ Compliance และ IA ของ ธพ. มีส่วนร่วมในการกากับ
ดูแล
เน้นย้าให้ ธพ. ปฏิบัติตามประกาศ และแนวนโยบาย ธปท. รวมทั้งกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทั้งในการขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยเพียงอย่างเดียว และการขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น
ของ ธพ.
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่าน ธพ. ตามหนังสือเวียน ธปท.
ประเด็นที่ควรคานึงถึง
1. การเสนอขายประกันชีวิตที่อาจทาให้ลูกค้า
เข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝาก

2. การเสนอขายประกันภัยที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสามารถ รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

ตัวอย่างการปฏิบัติของ สง. / มีผู้ร้องเรียน / Mystery shopping
• ใช้คาว่า ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์ แทนคาว่า ประกันชีวิต
• ใช้คาว่า ฝากเงิน แทนคาว่า ชาระค่าเบี้ยประกันภัย
• หลีกเลี่ยงการแจ้งชื่อบริษัทผู้รับประกันภัยที่อาจทาให้ลูกค้าเข้าว่าเป็นการทาธุรกรรม
กับ ธพ.
• การขายบัตรเดบิตพ่วงประกันประเภทที่มคี ่าธรรมเนียมรายปีสงู สุดให้กลุ่มลูกค้าที่
จาเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
• การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ลูกค้ากลุม่ เปราะบาง
• การขายผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน เช่น Unit linked ผ่านหลายสาขา
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่าน ธพ. ตามหนังสือเวียน ธปท.
ประเด็นที่ควรคานึงถึง
3. การเสนอประกันภัยหรือขายประกันภัยควบคู่กับเงิน
ฝาก ควรชี้แจงถึงข้อมูลผลประโยชน์และเงื่อนไขที่อาจ
ทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ อย่างถูกต้องครบถ้วน
โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างประกันภัยและเงิน
ฝาก

ตัวอย่างการปฏิบัติของ สง. / มีผู้ร้องเรียน / Mystery shopping
• ไม่แจ้งเงื่อนไขที่อาจทาให้ลูกค้าอาจเสียประโยชน์ เช่น หากไม่สามารถชาระค่าเบี้ย
ประกันภัยได้ /หากต้องการนาเงินมาใช้ก่อนกาหนดจานวนมูลค่าเวนคืนซึ่งต่ากว่าที่ได้
จ่ายไป/สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ เป็นต้น
• การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยควบคู่กับเงินฝาก โดยไม่แจ้งระยะเวลาของสัญญาของทั้ง
2 ผลิตภัณฑ์ และผลกระทบหากลูกค้าปฏิบัตไิ ม่ได้ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์

4. การเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และ
ผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่น ๆ ต้องไม่บังคับขายประกันภัย
ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

• เสนอขายบัตร ATM/บัตรเดบิตควบคู่ประกันภัยโดยไม่เสนอขายบัตรแบบธรรมดา
• ให้ผู้ขอสินเชื่อซื้อประกันภัย โดยอ้างว่าจะช่วยให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
• ให้ซื้อประกันชีวิตเท่ากับวงเงินสินเชื่อ แม้ว่าลูกหนี้จะมีหลักทรัพย์ในการค้าประกัน
วงเงินกู้แล้ว
• ให้ลูกหนี้เปลี่ยนมาซื้อประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ได้รับการแนะนา แม้ว่า
ลูกหนี้จะมีสัญญาประกันภัยดังกล่าวอยู่แล้ว
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
กฎหมาย/แนวนโยบาย/หนังสือเวียน (ธปท.)
1. มาตรา 155 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

สาระสาคัญ/เจตนารมณ์
ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของสถาบันการเงินโดยเหตุทเี่ ป็นผู้มีอานาจ
ในการจัดการหรือเป็นพนักงาน และเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ

2. แนวนโยบาย เรื่องการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินของธนาคารพาณิชย์ (banking products) ลว. 1 ต.ค. 2556

ให้สิทธิลูกค้าในการเลือกให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

3. หนังสือเวียน เรื่องการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า ลว. 21 ธ.ค. เน้นย้าให้ สง. ตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบต่อการเก็บ
2559
รักษาข้อมูลลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ม. 155
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ของ สง. และระบบ สง. โดยรวม
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักเกณฑ์ใหม่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2560
ประกาศ
ประกาศ ธปท. สนส. 12/2560 เรื่องการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตของ ธพ. ลว. 17 ก.ค. 2560 บังคับใช้
1 ก.ย. 2560

สาระสาคัญ
• กาหนดวงเงินตามระดับรายได้ เป็น 3 ระดับ เพื่อจากัดปริมาณการก่อหนี้ไม่ให้เกิน
ความสามารถในการชาระหนี้ ดังนี้
1) รายได้ < 30,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 1.5 เท่า)
2) รายได้ ตั้งแต่ 30,000 - < 50,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 3 เท่า)
3) รายได้ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (ไม่เกิน 5 เท่า)
• ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยจาก 20% เป็น 18%

ประกาศ ธปท. สนส. 14/2560 เรื่องการกาหนด
• กาหนดวงเงินตามระดับรายได้ เป็น 2 ระดับ ได้แก่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
1) รายได้ < 30,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 1.5 เท่า และห้ามไม่ให้สินเชื่อ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับ สง. ลว. 17
ประเภทนี้อีก หากมีวงเงินจาก สง./non-bank อื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง
ก.ค. 2560 บังคับใช้ 1 ก.ย. 2560
2) รายได้ ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 5 เท่า
• แต่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ธปท. อนุญาตให้ สง. ให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมได้
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เนื้อหา
1. แนวทางการกากับดูแลด้าน Market conduct
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ
•
•

ตัวอย่างด้านการขายประกันภัย ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ
ตัวอย่างด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ

4. การปฏิบัติที่ดีด้าน Market conduct และข้อสังเกตที่ควรปรับปรุง
5. การดาเนินการต่อไปของ ธปท.
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3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณพ์ทางการ

สรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ Target exam
ประกันภัย

Privacy

สง. ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า โดย สง. ให้ความสาคัญในการให้บริการอย่างเป็นธรรมด้านการขายประกันภัยแก่ลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตเรื่องการผลักดันไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ จึงยังพบปัญหาการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ภาพรวมการตรวจสอบด้าน Privacy (Data & Tele-sales) ส่วนใหญ่มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง แต่มขี ้อสังเกตเกี่ยวกับ
การนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังเชื่อมโยงทุกช่องทาง และการควบคุมดูแลทั้งใน 1st, 2nd และ 3rd line of defences
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3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณพ์ทางการ

ตัวอย่างด้านการขายประกันภัยที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางการ
ประเด็น
ตัวอย่างการปฏิบัติของ สง. ที่ตรวจพบ
1 การบังคับขายประกันภัย (1) บังคับบริษัทประกันภัย ในกรณีสัญญาสินเชื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขให้ลูกค้าทา
ประกันวินาศภัยคุ้มครองหลักประกัน
(2) กาหนดเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าต้องทาประกันชีวิต
หรือบังคับให้ลูกค้าทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
(3) อนุมัติวงเงินเพิ่มสาหรับค่าเบี้ยประกันภัย โดยลูกค้าไม่ได้ร้องขอ และไม่
แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถปฏิเสธทีจ่ ะไม่ทาประกันภัยได้

หลักเกณฑ์ทางการ
ประกาศ ธปท. สนส. 17/2551
เรื่องการอนุญาตให้ ธพ. ประกอบ
ธุรกิจการประกันภัย ลว. 3 ส.ค.
2551

2 การเสนอขายผลิตภัณฑ์ (1) โทรศัพท์เสนอขายประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตแก่ลูกค้ารายใหม่
ประกาศ ธปท. สนส. 17/2551 และ
ประกันภัยทางโทรศัพท์
(2) โทรศัพท์เสนอขายประกันวินาศภัยรถยนต์ที่มเี งื่อนไขความคุ้มครองต่าง ประกาศ คปภ.
จากกรมธรรม์เดิมแก่ลกู ค้าสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นลูกค้ารายเดิมของธนาคาร
(3) โทรศัพท์เสนอขายประกันอุบัติเหตุภายหลังจากลูกค้าตกลงที่จะสมัคร
สินเชื่อส่วนบุคคล
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3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณพ์ทางการ

ตัวอย่างด้านการขายประกันภัยที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางการ
ประเด็น
ตัวอย่างการปฏิบัติของ สง. ที่ตรวจพบ
3 การเสนอขายประกันภัยออนไลน์ ขายประกันวินาศภัยผ่านเว็บไซต์ของ สง. ก่อนได้รับอนุญาตจาก
โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ธปท.
ธปท.
4 การเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยโดยพนักงานที่ไม่มี
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย

หลักเกณฑ์ทางการ
ประกาศ ธปท. สนส. 26/2551 เรื่อง
การอนุญาตให้ ธพ. ให้บริการการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลว.3 ส.ค 2551

(1) พนักงานขายที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ขายประกันภัยที่สาขาของ
- ประกาศ ธปท. สนส. 17/2551
ธนาคาร
- พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
(2) ขายประกันอุบัติเหตุทางโทรศัพท์โดยพนักงานทีไ่ ม่มีใบอนุญาตฯ ม. 63 วรรค 1 และประกาศ คปภ.
(3) ขายบัตรเดบิตพ่วงประกันโดยพนักงานทีไ่ ม่มีใบอนุญาตฯ

5 การเสนอขายผลิตภัณฑ์
พนักงานของบริษัทประกันภัยมาช่วยขายและปิดการขายที่สาขาของ
ประกันภัยภายในสาขาของธนาคาร ธนาคาร โดย สง .บางแห่งจะกาหนดกระบวนการขายลักษณะ
โดยพนักงานบริษัทประกันภัย
ดังกล่าวไว้ในคู่มือปฏิบัติการขายประกันภัยของธนาคารด้วย

ประกาศ ธปท. สนส. 17/2551 และ
ประกาศ คปภ.
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3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณพ์ทางการ

ตัวอย่างด้านการขายประกันภัยที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางการ
ประเด็น
6 การจัดทาสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่ไม่ระบุชื่อบริษัทผู้รับ
ประกันภัย และ/หรือระบุข้อความ
โฆษณาเกินจริง

ตัวอย่างการปฏิบัติของ สง. ที่ตรวจพบ
หลักเกณฑ์ทางการ
(1) ไม่ระบุชื่อบริษัทผู้รับประกันภัยในสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น แผ่นพับ ประกาศ ธปท. สนส. 17/2551 และ
ป้ายโฆษณาที่สาขา/ป้ายตั้งโต๊ะ เป็นต้น
ประกาศ คปภ.
(2) ใช้คาว่า “ฟรีความคุ้มครอง” ในผลิตภัณฑ์พ่วงประกันภัย เช่น
บัตรเดบิต บัตรเครดิต ทั้งที่ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรวมค่าเบี้ย
ประกันภัยไว้แล้ว

7 การกาหนดให้ลกู ค้าทาประกัน ให้ลูกค้าทาประกันภัยที่อยู่อาศัย (รวมเครื่องตกแต่งภายใน) ในวงเงิน จรรยาบรรณและศีลธรรมของ
อัคคีภัยสาหรับหลักประกันสินเชื่อที่ เอาประกันสูงกว่ามูลค่าราคาประเมิน/มูลค่าหลักประกันตามแนวทาง นายหน้าประกันวินาศภัย ของ คปภ.
อยู่อาศัย โดยมีวงเงินเอาประกันสูง ของ คปภ.
กว่ามูลค่าหลักประกัน
(over-insurance)
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3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณพ์ทางการ

ตัวอย่างด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางการ
ประเด็น
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผย
ข้อมูลของลูกค้าไม่ได้แยกส่วนต่างหาก
จากใบสมัคร/ใบคาขอใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ
ไม่ได้ให้สิทธิลูกค้าในการเลือกให้ความ
ยินยอม
2 การนาข้อมูลลูกค้าออกเปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

ตัวอย่างการปฏิบัติของ สง. ที่ตรวจพบ
หลักเกณฑ์ทางการ
(1) หนังสือให้ความยินยอมประกอบใบสมัครสินเชื่อบัตรเครดิต แนวนโยบาย Banking Product
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ได้แยกส่วนต่างหากจาก ลว. 1 ต.ค 2556
ใบสมัคร
(2) ไม่ให้สิทธิลูกค้าในการเลือกให้ความยินยอม
(1) พนักงานพิมพ์ statement ลูกค้าเปิดเผยให้บุคคลอื่นเพื่อ มาตรา 155 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
นาไปใช้ในวัตถุประสงค์ส่วนตัว
(2) พนักงานให้ข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกทีจ่ ้างเป็นการ
ส่วนตัวให้ช่วยขายสินเชื่อส่วนบุคคลทางโทรศัพท์
(3) พนักงานที่ลาออกนาข้อมูลของลูกค้าจาก สง. เดิมไปใช้ใน
การขายผลิตภัณฑ์ที่ สง. ใหม่
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เนื้อหา
1. แนวทางการกากับดูแลด้าน Market conduct
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ
•
•

ตัวอย่างด้านการขายประกันภัย ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ
ตัวอย่างด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ

4. การปฏิบัติที่ดีด้าน Market conduct และข้อสังเกตที่ควรปรับปรุง
5. การดาเนินการต่อไปของ ธปท.
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4. การปฏิบัติที่ดีด้าน Market conduct และข้อสังเกตที่ควรปรับปรุง

ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีด้าน Market conduct และข้อสังเกตที่ควรปรับปรุง

ยกระดับการให้บริการและการดูแลลูกค้าให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง
ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี

ข้อสังเกตทึ่ควรปรับปรุง

วัฒนธรรมองค์กร และ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

• ให้ควำมสำคัญกับ Market conduct ผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
• ควบคุมติดตำม กำรปฏิบัติตำมนโยบำย Market conduct

• มีนโยบำย Market conduct แต่ไม่ได้ผลักดันและควบคุม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการจัดกลุ่มลูกค้า

• พัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและควำมสำมำรถ
ของพนักงำน
• นำข้อมูลจำกกำรสอบทำนกำรขำยและเรือ่ งร้องเรียนมำปรับปรุงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

• กำหนดช่องทำงกำรขำยและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
• อบรมควำมรู้เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่ทั่วถึง พนักงำนยังไม่เข้ำใจผลิตภัณฑ์อย่ำงแท้จริง

การจ่ายค่าตอบแทน

• เป้ำหมำยแบบรวม ขำยผลิตภัณฑ์อื่นชดเชยได้
• ถ่วงดุลระหว่ำงคุณภำพและปริมำณกำรขำย และลงโทษ mis-selling ตำมกฎระเบียบจริงจัง

• กำหนดคะแนนขำยผลิตภัณฑ์พ่วงประกันสูงกว่ำผลิตภัณฑ์พืนฐำนมำก
• กำหนดเป้ำหมำยกำรขำยให้พนักงำนขำยที่ไม่มี license

กระบวนการขาย

• เสนอผลิตภัณฑ์ตรงกับควำมต้องกำรและควำมสำมำรถลูกค้ำ
• มีควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลสำคัญครบถ้วน
• พูดถึงข้อจำกัดและเงื่อนไข เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ

• รบกวนลูกค้ำ มุ่งขำยผลิตภัณฑ์ที่ค่ำตอบแทน/คะแนนสูง
• ไม่ได้กำหนดแนวทำงดูแลลูกค้ำกลุ่มเปรำะบำง

• สื่อสำร feedback/เรื่องร้องเรียน/ผลตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหำซำ
• เน้นยำให้พูดถึงข้อจำกัดและเงื่อนไข ไม่ใช่แค่ข้อดี

• ไม่เน้นยำให้พนักงำนชีแจงสิทธิของลูกค้ำ

• ปฏิบัติงำนตำมขันตอนถูกต้อง มี maker-checker
• ควบคุมรัดกุม ผู้บริหำรสุ่มตรวจสอบ

• มอบ password ทำรำยกำรแทนกัน
• ไม่จัดทำ call back เพื่อสอบทำนคุณภำพกำรขำย/ทำในสัดส่วนต่ำ

• อธิบำยลูกค้ำถึงสิทธิให้ควำมยินยอมเปิดเผยข้อมูล
• ควบคุมตรวจสอบกำรเข้ำถึงข้อมูลลูกค้ำเป็นประจำ

• ไม่อธิบำยให้ลูกค้ำทรำบว่ำมีสิทธิให้/ไม่ให้ ควำมยินยอมเปิดเผยข้อมูล
• ไม่ตรวจสอบ log กำรเข้ำถึงข้อมูลลูกค้ำ/ ตรวจเมื่อมีเบำะแสเท่ำนัน

การจัดการเรื่องร้องเรียน

• บันทึกปัญหำครบถ้วน รำยงำนผู้บริหำร และสื่อสำรเพื่อกำรแก้ไข

• บันทึกปัญหำไม่ครบ ไม่ติดตำมกำรแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด
• ไม่วิเครำะห์และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

• ตรวจสอบกำรให้บริกำร และกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ แก้ไขปัญหำที่สำเหตุอย่ำงรวดเร็ว จริงจัง
• ตรวจสอบคุณภำพกำรขำยของสำขำด้วย mystery shopping

• หน่วยงำนกำกับและตรวจสอบภำยใน ไม่ทรำบว่ำมีกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทำงกำร
6/6
• ตรวจสอบภำยในยังไม่ครอบคลุมประเด็น Market conduct

การสื่อสาร
และให้ความรู้พนักงาน
การปฏิบัติงาน
และการควบคุมภายใน
การดูแลข้อมูลลูกค้า

เนื้อหา
1. แนวทางการกากับดูแลด้าน Market conduct
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3. ผลการตรวจสอบและการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ
•
•

ตัวอย่างด้านการขายประกันภัย ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ
ตัวอย่างด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ทางการ

4. การปฏิบัติที่ดีด้าน Market conduct และข้อสังเกตที่ควรปรับปรุง
5. การดาเนินการต่อไปของ ธปท.

23/25

5. การดาเนินการต่อไปของ ธปท.

การดาเนินการต่อไปของ ธปท.
ดำเนินกำรแล้ว
ปี 2559
• ธ.ค. 59 : Mystery shopping
ปี 2560
• ม.ค. : นสว. เน้นย้า Do’s & Don’ts
• ก.พ. : เดินสายพบรอง กจญ.
• มี.ค. : สง. ทา SAQ
• เม.ย. – พ.ค. : Target Exam MC
• ก.ค. – ส.ค. : เดินสาย Feedback
• ก.ย. : หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบถึง สง.

Q4/2560

ปี 2561

Q4/2560
 ติดตามการปรับปรุงการบริหารจัดการ 9 องค์ประกอบด้าน MC ของแต่ละ สง.ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (กาหนดเสร็จทุกระบบภายในปี 2561)
 พบการปฏิบัติผิด MC
• ดาเนินการเปรียบเทียบปรับ & เปิดเผยใน Website ธปท.
• พิจารณาประกอบการอนุญาต & จากัดขอบเขตธุรกิจ
ปี 2561
 ม.ค. : ประกาศกรอบการบริหารจัดการด้าน MC
 พบการปฏิบัติผิด MC
• นอกจากดาเนินการตาม Q4/2560 แล้ว กาหนดให้เปิดเผยใน Website ของ
สง. ด้วย
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Q&A
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