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บทนำ
ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงิน ที่ทวีความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน
(uncertainty) ความซับซ้อน (complexity) และความคลุมเครือ (ambiguity) ประกอบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบธุรกิจ บริการทางการเงิน และระบบเศรษฐกิจ (disruptive technology) การจัดเตรียม
ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยืดหยุ่น เพื่อรองรับสถานการณ์
ดังกล่าวจึงถือเป็นอีกกลไกสาคัญในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของ
ประเทศ ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เริ่มดาเนินการประเมินผล
สัม ฤทธิ์ข องกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท บริ ห ารสิน ทรัพย์ 1 เพื่อประเมิน ว่าการบังคับ ใช้กฎหมายดั งกล่าวให้
ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายฉบับนี้มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือ
ประชาชนหรือไม่ รวมทั้งมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ ซึ่ง ธปท. จะได้
น าเอาความคิด เห็ น และข้ อเสนอแนะที่ได้รั บ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ดั งกล่าว มาพิจารณาศึกษาและ
กาหนดกรอบหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้ วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การบังคับ ใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายฉบับนี้มากยิ่งขึ้น
ธปท. ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายข้างต้น
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกากับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ตลอดจนเพื่อเป็นการดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ธปท. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยมีข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ธปท. เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) เว็บไซต์
ของ ธปท. (www.bot.or.th) หรือส่ง E-mail ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมายังทีมงานพัฒนานโยบาย
เพื่อผลสัมฤทธิ์ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย [E-mail : DP-RPD2@bot.or.th]
อนึ่ง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนานโยบายเพื่อผลสัมฤทธิ์ สายนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2356 7686, 0 2356 7439 หรือ E-mail : DP-RPD2@bot.or.th
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เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
บริษัทบริหารสินทรัพย์
เอกสารแนบ 2 ความจาเป็นในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และการกาหนดโทษอาญาในกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
เอกสารแนบ 3 กฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
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1. สภำพปัญหำ สำเหตุ และควำมจำเป็นทีต่ อ้ งแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั บริหำรสินทรัพย์
(1) สภำพปัญหำ สำเหตุและควำมจำเป็นทีต่ ้องมีกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ในช่วงวิกฤตสถาบันการเงินปี พ.ศ. 2540 ระบบสถาบันการเงินมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น
เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (สง.) และส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ เพื่อบรรเทาวิกฤตดังกล่าว กระทรวงการคลังร่วมกับ
ธปท. จึงได้เสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง บบส.
ที่ ท าหน้ าที่ รั บซื้อ หรื อรั บโอน สิ นทรั พย์ ด้ อยคุ ณภาพของ สง. ตลอดจนหลั กประกั นของสิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพดังกล่าว เพื่อนามาบริหารหรือจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป โดย บบส. ที่จัดตั้งตามกฎหมาย
ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการรับซื้อหรือการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก สง.
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ที่มา : คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธปท. : กู้วิกฤติหนี้ NPL กับ คปน. (2541 – 2549) และ ธปท.

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2550 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ สง. ยังคงตกค้างอยู่ในระบบเป็นจานวนมาก
เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ สง. จึงมี
การแก้ไขเพิ่ม เติ ม พระราชกาหนดบริ ษัท บริหารสิน ทรัพ ย์ พ.ศ. 2541 โดยขยายขอบเขตให้ บบส.
สามารถรั บ ซื้อ หรื อรั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ข อง สง. ที่ถูกระงับ การด าเนิน กิจ การ เลิก หรือถูกเพิก ถอน
ใบอนุญาต ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น รวมถึงให้ บบส. สามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์
ด้ อยคุณภาพของ สง. หรื อสิน ทรั พย์ข อง สง. ที่ถูกระงับ การด าเนิน กิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต นอกจากนี้ เพื่อให้ บบส. สามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุ ณภาพ
ในระบบ สง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกากับดูแลการดาเนินกิจการ
ของ บบส. ด้วย
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ต่อมา ธปท. และกระทรวงการคลัง เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่ สง. (ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินฯ) เช่น ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (credit card) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ (personal loan) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
(nano finance) และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (pico finance) ได้
เริ่มมีบทบาทสาคัญในการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือน2 และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าว ต้อง
ถือครองและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเอง โดยยังคงทาหน้าที่ให้สินเชื่อเพื่อให้ภาคครัวเรือน
สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลท าให้ การบริ หารสิ นทรั พย์ ด้ อยคุ ณภาพเหล่ านั้ นไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรและก่อให้เกิดต้นทุนต่อระบบการเงิน ประกอบกับภาคครัวเรือนของไทยมีปัญหาหนี้
เพิ่มมากขึ้นแต่ยังขาดการแก้ไขปัญหาหนี้เสียอย่างเหมาะสม

จานวนบัญชีที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ทางการเงินฯ
ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
สัดส่วนจานวนบัญชี
สินเชือ่ รายย่อย
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ทางการเงินฯ ต่อ
จานวนบัญชีสนิ เชือ่
รายย่อยทัง้ หมด

ที่มา : ธปท. และ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดังนั้น จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใน
ปี พ.ศ. 2562 เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของ บบส. ให้ครอบคลุมถึงการรับซื้อ รับโอน หรือ
รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินฯ และการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่
ลูกหนี้ สง. หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินฯ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อันจะเป็นการช่วยให้ลูกหนี้
ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

2 จากข้อมูลของ ธปท. และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2562 มีการให้สินเชื่อรายย่อยของผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเงินฯ รวม 24.82 ล้านบัญชี คิดเป็น 62% ของจานวนบัญชีสินเชือ่ รายย่อยทั้งหมดในระบบ
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(2) สภำพปัญหำ สำเหตุ และควำมจำเป็นทีต่ อ้ งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ในครัง้ นี้
ปัจจุบันแนวโน้มจานวน บบส. ที่จดทะเบียนตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ 31 มิถุนายน 2564 มีจานวน บบส. ทั้งสิ้น 60 แห่ง และมีบทบาทสาคัญ
ในการรับซื้อหรือรับโอน NPLs จากระบบ สง. โดยในปี 2563 มียอดที่รับซื้อ NPLs กว่า 71,000 ล้านบาท
หรือประมาณ 14% ของยอดคงค้าง NPLs ในระบบ สง.
จานวน บบส. และปริมาณสินทรัพย์ของ บบส. ในระบบ

หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงค้างสินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) และยอดการรับซือ้ รับโอน NPLs
ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563
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41,755.00
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523,261.00
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-

2558
2559
2560
2561
2562
2563
ยอดคงค้างสินเชือ่ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs)
ยอดการรับซือ้ รับโอน NPLs ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์

ที่มา: ธปท.
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แม้ว่าที่ผ่านมา บบส. จะมีบทบาทสาคัญในการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากระบบ
การเงิน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน แต่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงิน
ในปัจจุบัน มีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ
(Ambiguity) โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกเป็นวงกว้าง และอาจทาให้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบการเงินทยอย
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกากับดูแล บบส. ที่จัดทาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ที่แม้
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง ก็อาจไม่เพียงพอที่จะ
สนับสนุนให้ บบส. เป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้ อยคุณภาพของระบบการเงิน
ในอนาคต รวมถึงช่วยแก้ปัญหาหนี้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ข้อจากัดทางกฎหมายในหลายประการ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและการกากับดูแล บบส.

ขอบเขต
การประกอบธุรกิจ
ของ บบส.

การขอ
จดทะเบียน
เป็น บบส.

o บบส. มีข อบเขตการประกอบธุรกิจที่จากัด กล่าวคือ สามารถประกอบ
ธุรกิจได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายได้กาหนดไว้เท่านั้น ทาให้ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจบางประการที่ บบส. มีความสนใจและมี ศักยภาพเพียงพอ
ที่จะดาเนินการได้ เช่น ไม่สามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์จากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือภาค
ธุรกิจและประชาชน และมีภาระในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกิด
จากการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว โดยไม่มีความชานาญในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้ประกอบธุรกิจ
ในด้านนี้โดยตรง
o หลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียน บบส. ยังมีขอ้ จากัด ไม่เอื้อต่อการคัดกรอง
บบส. ที่จะเข้ามาในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ ธปท. ไม่สามารถ
ปฏิเสธการรับจดทะเบียนในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอเป็น บริษัทที่มีปัญหาในด้าน
ธรรมาภิบาล หรือขาดความพร้อมในการประกอบธุรกิจได้ รวมทั้งไม่สามารถ
กาหนดเงื่อนไขประกอบการรับจดทะเบียนได้ ส่งผลให้เมื่อบริษัทดังกล่าวเข้า
มาในระบบก็มักจะมีการดาเนินงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้มีการประกอบ
ธุรกิจจริงหรือเข้ามาเพื่อหวังสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้เท่านั้น หรือ
มีพฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทาให้ บบส. ไม่สามารถเป็นกลไก
ในการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบการเงิน และช่วยแก้ไขปัญหา
หนี้ภาคธุรกิจและหนี้ครัวเรือนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นภาระ
และก่อให้เกิดต้นทุนในการกากับดูแลของภาครัฐ
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ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและการกากับดูแล บบส. (ต่อ)

การกากับดูแล บบส.

การขอคืนหรือการ
เพิกถอนการจด
ทะเบียน บบส.

o ภาครัฐมีอานาจจากัดในการกากับดูแล บบส. กล่าวคือ ในขณะที่สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน มีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty)
ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) ประกอบกับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบธุรกิจ บริการทางการเงิน และระบบ
เศรษฐกิจ (disruptive technology) ท าให้มีความจาเป็ น ที่จะต้ อ งจั ด เตรี ย ม
ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ยืดหยุ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว แต่ปัจจุบัน ธปท. มีอานาจค่อนข้าง
จากัดในการกาหนดหลักเกณฑ์กากับดูแล บบส. เมื่อเทียบเคียงกับอานาจใน
การกากับดูแลผู้ป ระกอบธุรกิจทางการเงิน อื่น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจสิน เชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (personal loan) เป็นเหตุให้ ธปท. ไม่มีอานาจตาม
กฎหมายเพียงพอที่จะส่งเสริมให้ บบส. ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม ตลอดจนการคั ด กรองไม่ ใ ห้ เ ข้ า มา
ในระบบเนื่องจากประสงค์ที่จะได้สิทธิประโยชน์บางประการตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทบริหารสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
o แนวทางการขอคืน ใบทะเบีย น บบส. ไม่ ชัด เจน ท าให้ มี บบส. บางรายเลิ ก
ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้แจ้งให้ ธปท. ทราบ และอาจทาให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เช่น กรมสรรพากร
กรมที่ดิน ไม่มีข้อมูลที่ทาให้ทราบว่าบริษัทดังกล่าวยังคงมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้อยู่หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ ภาครัฐต้องสูญเสีย
รายได้ที่ควรจะได้ไป
o ข้อจากัดในการเพิกถอนการจดทะเบียน เช่น ไม่สามารถเพิกถอนการจดทะเบียน
ของ บบส. ที่ไม่ประกอบธุรกิจได้

ปั ญ ห ดั งนั้ น เพื่ อให้ บบส. ในฐานะที่ เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการบริ หารสิ นทรั พย์ สามารถบริ หาร

สิ น ทรั พย์ ด้ อยคุ ณภาพและช่ วยแก้ ปั ญหาหนี้ ภาคธุ รกิ จและภาคครั วเรื อนได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ และทาให้สามารถแปลงสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ในระบบให้ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ มีส ภาพคล่ อ งและสามารถใช้ ป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนทาให้ภาครัฐสามารถนาเงินดังกล่าวกลับมาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประชาชนรายอื่นต่อไป ธปท. จึง เห็นถึงความจาเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อลดข้อจากัด
ในการประกอบธุรกิจของ บบส. และสนับสนุนให้ บบส. สามารถทาหน้าที่เป็นกลไกสาคัญในการจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบการเงินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ ภาค
ธุรกิจและภาคครัวเรือน ตลอดจนบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีการด าเนิน ธุร กิจ ภายใต้ ห ลัก ธรรมาภิบ าลที่ดี มีความโปร่งใส ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้ทั้งจากภาครัฐและประชาชน
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2. หลักกำรของประเด็นที่จะแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั บริหำรสินทรัพย์
หมวดหมู่

ขอบเขตการ
ประกอบ
ธุรกิจ บบส.

การขอ
จดทะเบียน
เป็น บบส.

กรอบกฎหมายปัจจุบนั

หลักการทีจ่ ะเสนอแก้ไขเพิม่ เติม
o ขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ : บบส. o ขยายขอบเขตธุรกิจ : โดยให้ บบส.
สามารถรั บ จ้ า งบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
สามารถประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ได้ ภายในขอบเขตที่ ก ฎหมายก าหนด
ตามรายชื่ อ ที่ ก ระทรวงการคลั ง
ดังนี้
ประกาศก าหนด (เช่ น ส านั ก งาน
 รับซือ้ / รับโอน / รับจ้างบริหาร
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
- สินทรัพย์ของ สง. ที่ถูกปิด
ขนาดย่อม (สสว.)) เพื่อช่วยให้ภาครัฐ
- สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ สง.
บริหารจัดการสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น
และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 รับเป็นทีป่ รึกษา
ให้แก่ลูกหนี้ สง. และผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ในการปรับโครงสร้างหนี้
o คุณสมบัตบิ ริษัทฯ ที่สามารถจดทะเบียน : o ยกระดับคุณสมบัติของ บบส. ที่เข้ามา
ขอจดทะเบียน : โดยกาหนดเงื่อนไขการ
 เป็น บจ. หรือ บมจ. ตามกฎหมาย
รับจดทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้
 มีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้ว > 25 ลบ.
(1) ด้านธรรมาภิบาล : กาหนดลักษณะ
 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ต้องห้ามของนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียน
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กาหนดตาม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้มีอานาจ
พ.ร.ก. บบส.
ในการจัดการ
(2) ด้านเงินทุน : กาหนดให้ บบส. ต้อง
มีส่วนของผู้ถือหุ้น > ทุนจดทะเบียนซึ่ง
ชาระแล้ว
o ให้อานาจ ธปท. ในการกาหนดเงือ่ นไข
ประกอบการรับจดทะเบียนได้ : เช่น
ต้ องประกอบธุรกิ จภายใน 3 ปี
ไม่เช่นนั้นถือว่าการจดทะเบียนสิ้นผล
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หมวดหมู่

กรอบกฎหมายปัจจุบนั
o เวลาในการพิจารณารับจดทะเบียน :
 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(ไม่สามารถขยายเพิ่มได้)

การขอ
จดทะเบียน
เป็น บบส.
(ต่อ)

การกากับ
ดูแล บบส.

หลักการทีจ่ ะเสนอแก้ไขเพิม่ เติม
o ขยายระยะเวลาพิจารณารับจดทะเบียน :
โดยปรับระยะเวลาพิจารณารับจดทะเบียน
เป็น 30 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
จดทะเบี ยนและเอกสารหลั กฐ าน
ครบถ้วนถูกต้อง และหากมีเหตุสงสัยว่า
นิ ติ บุ คคลที ่ข อจดทะเบีย น ผู ้ถ ือ หุ ้น
รายใหญ่ กรรมการ หรื อผู้ มี อ านาจ
ในการจัดการ อาจมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย ให้ ธปท. สามารถขยาย
ระยะเวลาพิ จารณาออกไปได้ คราวละ
ไม่ เ กิ น 30 วั น ท าการ โดยขยายได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง

o ด้านธรรมาภิบาล : บบส. ต้องกาหนด o ยกระดับหลักเกณฑ์ดา้ นธรรมาภิบาล :
แนวปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้กรรมการ
โดยเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
หรื อ ผู้มีอานาจในการจัด การ แสวงหา
ต้ อ งห้ า มของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ และ
ประ โยชน์ ที่ มิ ค วร ได้ โ ด ยช อ บ ด้ ว ย
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
กฎหมาย และต้ อ งไม่ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการ และ
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเป็ น กรรมการหรื อ
ผู้ มี อ านาจในการจั ด การ รวมทั้ ง
ผู้มีอานาจในการจัดการของ บบส.
ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ มี อ านาจในการจั ด การ มี ห น้ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม
และตรวจสอบไม่ให้ บบส. ฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
o การกากับดูแลด้านอื่นๆ : มีการกาหนด o เพิ่ ม เติ ม บทกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
หลั ก เกณฑ์ ที่ บบส. ต้ อ งปฏิ บั ติ เช่ น
อ านาจการก ากั บ ดู แ ล บบส. : โดย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์
เทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ในการกากับ
การเรียกเก็บดอกเบี้ย การจัดทาบัญชี
ดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
และรายงานข้อมูลต่อ ธปท. รวมทั้งมีบท
ภายใต้การกากับ (personal loan) เช่น
- การกาหนดให้ ธปท. มีอานาจในการออก
ก าหนดโทษกรณี ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
หลักเกณฑ์ในการกากับดูแล บบส. ในเรื่อง
ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว
ต่าง ๆ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
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หมวดหมู่

การกากับ
ดูแล บบส.
(ต่อ)

กรอบกฎหมายปัจจุบนั

หลักการทีจ่ ะเสนอแก้ไขเพิม่ เติม
- การกาหนดโทษสาหรับกรณีทมี่ ีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการกากับ
ดูแล รวมทั้ง การกาหนดกลไกการเปิดเผย
รายชื่อและข้อมูลการกระทาความผิด โดยให้
อานาจ ธปท. ในการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดของ บบส.
กรรมการและผู้มอี านาจในการจัดการของ
บบส. เพือ่ ให้ บบส. มีความระมัดระวังในการ
ประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียง
ของบริษัทได้

ทั้งนี้ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการกากับ
ดูแล บบส. ซึ่งสอดคล้องกับความจาเป็นที่
จะต้องจัดเตรียมระบบการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิ ภาพ
โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ ยื ด ห ยุ่ น เ พื่ อ ร อ ง รั บ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จการเงิ น ใน
ปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการทางเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป
o สั่ ง เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย น : ธปท. มี o ให้ อ านาจ ธปท. ในการพิ จ ารณา
อานาจในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เพิกถอนการจดทะเบียน : กรณี บบส.
เมื่อมีเหตุดังนี้
ไม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ หยุ ด ประกอบ
การขอคืน
ธุรกิจตามที่ ธปท. ประกาศกาหนดซึ่ง
(1) บบส. ดาเนินงานส่อไปในทางทุจริต
หรือเพิกถอน
เป็ น หลั ก การในท านองเดี ย วกั บ ที่
หรืออาจทาให้ประชาชนเสียหาย
การจดทะเบียน
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระบบการ
(2) บบส. ละเว้น การด าเนินการตามที่
บบส.
ชาระเงิน
กฎหมายบัญญัติ
o กาหนดเงื่อนไขและแนวทางการคืน ใบ
(3) บบส. ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จดทะเบีย น : เช่ น ก าหนดเงื่ อ นไขให้
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
บบส. ที่ ป ระสงค์ จ ะคื น ใบจดทะเบี ย น
(4) ก ร ณี อื่ น ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
ต้ อ ง จั ด ก า ร พ อ ร์ ต ก า ร บ ริ ห า ร
กระทรวงการคลั ง โดยค าแนะน า
สิ น ทรั พ ย์ โดยเฉพาะการจ าหน่ า ย
ของ ธปท. เห็นสมควร
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับมา
ระหว่างประกอบธุรกิจ ให้เสร็จสิ้นก่อน
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3. ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั บริหำรสินทรัพย์
ผลกระทบในเชิงบวก
บริษทั บริหารสินทรัพย์

o การขยายขอบเขตให้ บบส. สามารถรั บ จ้ า งบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
ด้อยคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐตามรายชื่อที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกาหนด จะทาให้ บบส. สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้หลายกลุ่ม
มากขึ้น รวมถึงการใช้ศักยภาพที่มีเหลืออยู่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง
อาจเป็นประโยชน์ต่อโอกาสในการหารายได้ของธุรกิจ บบส.
o การปรับปรุงอานาจในการเพิกถอนการจดทะเบียน บบส. และแนวทาง
การคื น ใบจดทะเบี ย นจะท าให้ แ นวปฎิ บั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วชั ด เจนขึ้ น
สามารถช่วยลด Transaction cost ต่อธุรกิจ บบส.
ผลกระทบในเชิงลบ
o การปรับปรุงแนวทางการกากับดู แลในด้ านธรรมาภิบาล อาจเป็ น การ
สร้ า งกระบวนการท างานเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ บบส. ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา
ตรวจสอบลักษณะของผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้มี อานาจในการจัดการ
ของ บบส. ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ อย่างไรก็ดี การยกระดั บ การ
กากับดูแลในด้านดังกล่าวจะทาให้ บบส. มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้มี
อานาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิด
การด าเนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใส และสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ บบส. ต่ อ
ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ในระยะยาว
o การปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณารับ จดทะเบียน บบส. อาจสร้าง
Delay cost ต่อ บบส. ที่จะมาขอรับจดทะเบียน อย่างไรก็ดี การขยาย
เวลาพิ จ ารณาจะใช้ ส าหรั บ กรณี ที่ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า นิ ติ บุ ค คลที่ ข อ
จดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอานาจในการจัดการอาจมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่เท่านั้น
o บบส. รายที่ ไ ม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ หยุ ด ประกอบธุ ร กิ จ ตามที่ ธปท.
ประกาศกาหนด อาจทาให้การจดทะเบียนสิ้นผล หรือ ถูกเพิกถอนการ
จดทะเบียน
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ผลกระทบในเชิงบวก
ลูกหนี้

o ลู ก หนี้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารจาก บบส. ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลที่ ดี ป ระกอบธุ ร กิ จ
ด้วยความสุจริตและมีคุณภาพ ให้บริการแก่ลูกหนี้อย่างเป็นธรรม
o ลูกหนี้ที่สุจริตมีโอกาสได้รับการดูแลแก้ไขหนี้ของตนได้อย่างครบวงจร
ผลกระทบในเชิงบวก

หน่วยงานภาครัฐ

o หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถนาเงินที่ได้รับชาระคืนจากลูกหนี้ ไปใช้ลงทุนเพื่อประโยชน์
อื่นได้มากยิ่งขึ้น
o ธปท. มีเครื่องมือที่เพียงพอในการกากั บดูแล บบส.
o การปรับปรุงอานาจในการเพิกถอนการจดทะเบียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะสามารถ
ลด Legal risk ของ ธปท. ในการใช้อานาจตามกฎหมายได้
ผลกระทบในเชิงลบ
o การปรับปรุงแนวทางการกากับดูแลอาจทาให้ ธปท. มีภาระในการกากับดูแล
และตรวจสอบ บบส. ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านธรรมาภิบาลมากขึ้น
ผลกระทบในเชิงบวก

ประชาชนและประเทศ

o การมี บบส. ที่ มี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพ จะท าให้ ก ารบริ ห าร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคธุรกิจและ
ภาคครัวเรือนของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
การเงินโดยรวม มีเสถียรภาพและสามารถมุ่งเน้น การพัฒนาเพื่อยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดียิ่งขึ้น

เอกสารแนบ 1

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์
ส่วนที่ 1 ผูต้ อบแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ (โปรดระบุชื่อบริษัท)………………………………………..………………..…
 ผู้ที่สามารถขาย โอน หรือว่าจ้างบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามร่างกฎหมาย (โปรดระบุชื่อบริษัท)………...
……………………………………………………………………………………………………….
 บุคคลอื่น เช่น ลูกหนี้ ประชาชน (โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail สาหรับติดต่อ)..
………………………………………………………………………………………………………
 หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน/องค์กร)………………………………………...
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและเสนอแนะต่อการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย
หมวดที่ 1: การประกอบธุรกิจ บบส.
1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) โดยให้ บบส.
สามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐตามรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนด
(เช่น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) เพื่อช่วยให้รัฐบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น
 เห็นด้วย เพราะ
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
หมวดที่ 2: การขอจดทะเบียนเป็น บบส.
 การปรับปรุงเงือ่ นไขการรับจดทะเบียนเพิม่ เติม
2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการกาหนดลักษณะต้องห้ามของนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ และผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียน
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการกาหนดให้ บบส. ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้ว
ตามกฎหมาย ในวันยื่นคาขอจดทะเบียน
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
 การปรับปรุงระยะเวลาพิจารณารับจดทะเบียน บบส.
2.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการปรับระยะเวลาพิจารณารับจดทะเบียนเป็น 30 วันทาการ นับแต่วันที่ได้
รับคาขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

2.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากกาหนดให้ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่านิติบุคคลที่ขอจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ผู้มีอานาจในการจัดการอาจมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้ ธปท. สามารถขยายระยะเวลาพิจารณา
รับจดทะเบียน บบส. ออกไปได้คราวละไม่เกิน 30 วันทาการ โดยขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
 การกาหนดเงื่อนไขประกอบการรับจดทะเบียน
2.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการกาหนดให้ ธปท. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขประกอบการรับจดทะเบียน
เช่น ให้การจดทะเบียนสิ้นผลหาก บบส. ไม่รับซื้อ/รับจ้างบริหารสินทรัพย์ หรือรับเป็นที่ปรึกษาในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.6  อื่น ๆ
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
หมวดที่ 3: การกากับดูแล บบส.
3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการกาหนดลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามสาหรับกรรมการ และผู้มีอานาจในการจัดการ ของ บบส. (เช่น การ
กาหนดห้าม บบส. แต่งตั้งหรือยินยอมให้บุคคลที่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่)
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะกาหนดให้กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการควบคุมและตรวจสอบไม่ให้ บบส. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักเกณฑ์เพื่อกากับดูแลและ
ลงโทษ บบส. ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ ธปท. ให้ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เช่น การเพิ่มกลไก
การเปิดเผยรายชื่อและข้อมูลการกระทาความผิดของ บบส. และผู้มีอานาจในการจัดการ บบส.)
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
......................................................................................................................................……...
…………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 4: การเลิกประกอบธุรกิจ บบส.
4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะให้ อานาจ ธปท. ในการประกาศกาหนดเงื่อนไขการเพิกถอนการจดทะเบียน
บบส. กรณี บบส. หยุดประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุผลสมควร
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
4.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะกาหนดแนวทางการคืนใบทะเบียน บบส. ให้ชัดเจน และกาหนดเงื่อนไขในการคืน
ใบทะเบียนบางประการ เช่น การกาหนดเงื่อนไขให้ บบส. ที่ประสงค์จะคืนใบทะเบียนต้องบริหารสินทรัพย์
ที่รับซื้อมาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมภายใต้ พ.ร.ก. บบส. ให้เสร็จสิ้นก่อน
(โดยเฉพาะการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA))
 เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 ไม่เห็นด้วย เพราะ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 อื่น ๆ
......................................................................................................................................……..
…………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง และติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็นสาหรับประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หรือประกอบการพิจารณาจัดทา
ร่างกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 10 ปี หรือเพียงเท่าที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานรัฐอืน่ เพือ่ เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย]
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ความจาเป็นในการใช้ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และการกาหนดโทษอาญา
ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์
(1) ระบบอนุญาต
ไม่มี
(2) ระบบคณะกรรมการ
ไม่มี
(3) การใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์จะ มีข้อกาหนดที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่
ธปท. ในการใช้ดุลยพินิจ (เช่น การพิจารณาคุณสมบัติของนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้มีอานาจในการจัดการ ในขั้นตอนการรับจดทะเบียน การพิจารณาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน บบส.
เมื่อปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุตามที่กฎหมายกาหนด) โดยการกาหนดให้เจ้าหน้าที่มีดุลยพินิจในเรื่อง
ดังกล่าวมีความจาเป็นต่อการกากับดูแลการประกอบธุรกิจของ บบส. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ธปท. จะกาหนดกรอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว
โดยการออกกฎหมายลาดับรอง รวมทั้งคู่มือประชาชน ซึ่งจะมีการกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา
ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
(4) การกาหนดโทษอาญา
ธปท. ยังมีความจาเป็นที่จะต้องคงการกาหนดโทษอาญาสาหรับความผิดของ บบส. ซึ่งฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือคาสั่งการของ ธปท. รวมถึงการกาหนดโทษอาญา
สาหรับความผิดของกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของ บบส. ซึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการสั่งการ
หรือกระทาการจนเป็นเหตุให้ บบส. นั้นกระทาความผิด เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์
มี บ ทบาทหลั กในการรั บ ซื้อสิ นทรั พย์ ด้ อยคุ ณภาพของระบบการเงิ น ดั งนั้ น พฤติ กรรมการละเมิด
กฎหมายหรือไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด อาจสามารถสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและ
ระบบการเงินของประเทศ รวมถึงอาจส่งผลร้ายต่อประชาชนผูเ้ ป็นลูกหนี้เป็นวงกว้าง ประกอบกับ บบส.
ที่ดาเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง หรืออาจถูกใช้เป็นช่องทางหลีกเลี่ยง
การดาเนินการตามกฎหมายอื่น ซึ่งการกาหนดโทษในลักษณะอื่นหรือมาตรการอื่นใด (เช่น โทษปรับ
ทางปกครอง หรือโทษปรับทางพินัยตามร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ) อาจไม่สามารถทา

ให้ภ าครัฐ สามารถบังคับ ใช้ก ฎหมายอย่างได้ผ ลและมีป ระสิท ธิภาพเพียงพอที่จะทาให้ผู้ที่จะกระทา
ความผิ ด เกิ ด ความเกรงกลั ว และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้ เนื่ อ งจากผู้ ก ระท าความผิ ดอาจได้ รั บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าโทษปรับที่ตนเองจะได้รับ การกาหนดโทษอาญาจึงเป็น เครื่องมือ
ที่สมควรสาหรับกฎหมายฉบับนี้เพื่อใช้ในการป้องปรามไม่ให้มีผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย
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กฎหมายวาดวยบริษทั บริหารสินทรัพย ทีใ่ ชบงั คับในปจจุบนั
พ.ร.ก.บบส.
กฎกระทรวง
• กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)
(กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน
และการพิจารณารับจดทะเบียนเปน บบส.)

ประกาศกระทรวงการคลัง
• ประกาศกระทรวงการคลัง
การกําหนดให บบส. ดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
หรือเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย
• ประกาศกระทรวงการคลัง
o การกําหนดให บบส. เปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดให ธอส. เปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดให บตท. และธนาคารอออมสิน
เปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดให ธพว. เปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดให ธสน. เปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
เปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดใหไอแบงกเปนสถาบันการเงิน
o การกําหนดให บสย. เปนสถาบันการเงิน

ประกาศ ธปท.
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2563
กําหนดหลักเกณฑที่ บบส. ตองถือปฏิบัติ
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 20/2563
หลักเกณฑการกํากับดูแลโครงการแกไขปญหาหนี้
• ประกาศ ธปท. ที่ สกส.7/2562
การกําหนดแบบบัตรประจําตัวผูตรวจการสถาบัน
การเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ผูตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายวา
ดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ผูตรวจการตามกฎหมายวา
ดวยระบบการชําระเงิน และพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
• ประกาศ ธปท. ที่ สกส2. 4/2563
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยาง
เปนธรรม (Market Conduct)
• ประกาศ ธปท. ที่ สกส2. 9/2563
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และการชําระหนี้
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระรำชกำหนด กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. ๒๕๔๑สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่ ๕๓ ในรัชกำลปัจจุบกันำ
สเป็ำนันกปีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้ประกำศว่ำ

จพระปรมิกนำทรมหำภูมิพลอดุ
มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้
ำฯ
สำนัพระบำทสมเด็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัลกยเดช
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๑๘ ของรัฐ ธรรมนูญแห่งรำชอำณำจัก รไทย
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จึงทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ ำฯ ให้ตสรำพระรำชก
ำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑ พระรำชกำหนดนี้เรีย กว่ำ “พระรำชกำหนดบริษัท บริห ำรสิน ทรัพ ย์

พ.ศ. ๒๕๔๑”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๑ พระรำชกำหนดนี
บ ตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิ
จจำ
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ให้ใช้บังสคัำนั
กำ
นุเบกษำเป็นต้นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓ ในพระรำชกำหนดนี้
สำนั“กำรบริ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
หำรสินทรัพย์”๒กหมำยควำมว่
ำสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) กำรรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภำพของสถำบันกำรเงิน หรือสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของสถำบั น กำรเงิน ที่ ถูก ระงับ กำรดำเนิ น กิจ กำร เลิ ก หรือ ถูกเพิ กถอนใบอนุ ญ ำตประกอบธุรกิ จ
ธนำคำรพำณิชสย์ำนัธุกรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิ
ตลอดจนหลั
กประกันของสิกนำ ทรัพย์นั้นเพื่อ
กำ ตฟองซิเอร์สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นำมำบริหำรหรือจำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป
(๒)กกำรรั
ำรสิ
นทรัพย์ด้อยคุณภำพของสถำบั
นกำรเงิ
นกหรื
อสินทรัพย์ของ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บจ้ำงบริสหำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สถำบันกำรเงินที่ถูกระงับกำรดำเนินกิจกำร เลิก หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจธนำคำร
กำ เอร์ ตลอดจนหลั
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พำณิชย์ ธุรกิจสเงิำนันกทุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น หรือธุรกิจเครดิตฟองซิ
ประกันของสินทรัพย์นกั้นำ
(๓) กำรรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภำพของผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นทรัพย์นสั้นำนัเพืก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำยจ่ำยโอนต่อสไป
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตลอดจนหลักประกันกของสิ
นำมำบริหำรหรือจำหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๕๑ ก/หน้ำ ๑๒/๒๓ สิงหำคม ๒๕๔๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่มเติมโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๒ กำ
มำตรำ ๓ นิยำมคำว่
ำ “กำรบริ
หำรสินทรัพย์” แก้ไกขเพิ
ญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กำ
พระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

3/3

-๒-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๔) กำรรั บ จ้ ำ งบริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภำพของผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ทำงกำรเงิ น
สำนักตลอดจนหลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นทรัพย์นั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กประกันของสิ
(๕) กำรรับเป็นที่ปรึกษำให้แก่ลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทำงกำร
ส
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เงินในกำรปรับปรุงำนั
โครงสร้
ำงหนี้และกำรดำเนิกนำกำรที่เกี่ยวเนืส่อำนังกักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรเป็นที่ปรึกษำดังกล่กำำว
(๖) กิจกำรอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกำรทำนองเดียวกันตำม (๑) (๒)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) (๔) หรือ (๕) ที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภำพ”ก๓ำ หมำยควำมว่
น ทรั พ ย์ ข องสถำบั นกกำรเงิ
ส“สิ
ำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำ กสิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ น และ
สินทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศกำหนดให้เป็นสินทรัพย์
อยคุณภำพที่จำหน่ำยจ่กำำยโอนให้แก่บสริำนั
ษัทกบริ
หำรสินทรัพย์ได้ กำ
สำนักด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔
“สถำบันกำรเงิน” หมำยควำมว่ำสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
กำรเงิน และนิติบสุคำนัคลอื
่นที่รัฐมนตรีประกำศกกำหนดในรำชกิ
จสำนั
จำนุกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เบกษำ”
“ผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเงิน”๕ หมำยควำมว่ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ผู้ปกำระกอบธุรกิจบัสตำนัรเครดิ
ตซึ่งเป็นกิจกำรที่ต้อกงขออนุ
ญำตตำมกฎหมำย
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชี
พซึ่งเป็นกิจกำรที่ต้องขอ
ญำตตำมกฎหมำย กำ
สำนักอนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดซึ่งเป็นกิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำม
กฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) ผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเงินอื่นที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
“บริษกัทำจำกัด” หมำยควำมว่
ำ บริษัทจำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่
งและพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือบริษัทมหำชนจำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
ส“บริ
ำนักษงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ัทบริหำรสินทรัพย์ ” หมำยควำมว่
ำ สบริำนัษกัทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จำกัดที่ได้จดทะเบียนตำมพระรำช
กำหนดนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๖ หมำยควำมว่ำ
“ผู้มีอกำนำจในกำรจั
ดสกำร”
(๑) ผู้ จัดกำร รองผู้จั ดกำร ผู้ช่วยผู้ จัดกำรของบริษัทบริห ำรสิ นทรัพย์ หรือผู้ซึ่งมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำแหน่งเทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
(๒) บุกคำคลซึ่งบริษัทบริ
หำรสิ
นทรัพย์ทำสัญญำให้กมำีอำนำจในกำรบริ
ำรงำนทั้งหมด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักหงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือบำงส่วน หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓ นิ ยำมค ำว่ ำ “สิ นกทรัำ พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภำพ”
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระรำชบั
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญั ติ แก้ ไข
เพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔
มำตรำ
นกำรเงิน” แก้ไขเพิ่มเติกมำโดยพระรำชบัญสญัำนัตกิแงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก้ไขเพิ่มเติมพระ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓ นิยำมคำว่ำส“สถำบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕
มำตรำ ๓ นิยำมคำว่ำ “ผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเงิน” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖
มำตรำ ๓ นิย ำมคำว่ำ “ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร” เพิ่ม โดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
สำนักพระรำชก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นทรัพย์ พ.ศ.
สำนั๒๕๔๑
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำหนดบริษัทบริหกำรสิ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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-๓-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) บุ คคลที่ตำมพฤติกำรณ์ มีอำนำจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดกำรหรือกรรมกำร
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อกำรจัดกำรของบริษกัทำ บริหำรสินทรัสพำนัย์กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ปฏิบัติตำมคำสั่งของตนในกำรก
ำหนดนโยบำยหรื
อกำร
ดำเนินงำนของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ส“รั
ำนัฐกมนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
” หมำยควำมว่ำ กรัฐำ มนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชก
ำหนดนี้ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๔ กำรจดทะเบียนบริษัทจำกัดเป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ ให้กระทำได้เมื่อ
ได้รับอนุมัติจำกผูส้วำนั
่ำกำรธนำคำรแห่
งประเทศไทย
จดทะเบียนตำมอัตรำทีก่กำ ำหนดไว้ ใน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และได้ชำระค่
สำนักำงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บัญชีท้ำยพระรำชกำหนดนี้แล้ว
หลักเกณฑ์
ำขอจดทะเบียนและกำรพิ
ยนให้เป็นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และวิธีกำรยื
สำนั่นกคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จำรณำรับจดทะเบี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
สในกำรด
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำนทรัพย์ บริษสัทำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำเนินกิจกำรบริหำรสิ
จำกั
ดที่ได้จดทะเบียนเป็นกบริำ ษัทบริหำร
สินทรัพย์ ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศกำหนด
มำตรำ ๔/๑ บริษัทบริหำรสินทรัพย์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี้ได้เมื่อได้รับอนุญำต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
(๑) รับกำซื้อหรือรับโอนสิ
พย์ของสถำบันกำรเงิกนำที่ถูกระงับกำรด
นกิจกำร เลิก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันกทรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัำเนิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิ จเครดิตฟองซิเอร์
ตลอดจนหลักประกั
นทรัพย์นั้น
สำนันกของสิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) รับ จ้ ำงบริห ำรสิ น ทรัพ ย์ด้อยคุณ ภำพของสถำบั นกำรเงิน หรือสิ น ทรัพย์ของ
นกำรเงินที่ถูกระงักบำ กำรดำเนินกิสจำนักำร
เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุ
รกิจธนำคำร
สำนักสถำบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญำตประกอบธุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พำณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น
ส(๓)
ำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ นกทรัำ พ ย์ ด้ อ ยคุ ณสภำพของผู
้ ป ระกอบธุ ร กิ จกทำงกำรเงิ
น
ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๔) รับกำจ้ำงบริหำรสินสทรั
ย์ด้อยคุณภำพของผู้ปกระกอบธุ
รกิจทำงกำรเงิ
น ตลอดจน
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) รับเป็นที่ปรึกษำให้แก่ลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเงิน
บปรุงโครงสร้ำกงหนี
นกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกกำรเป็
ำว๗
สำนักในกำรปรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ้ รวมถึงกำรด
สำนัำเนิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นที่ปรึกษำดั
สำนังกกล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขด้วยก็สไำนั
ด้ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๔/๒๘ ห้ำมมิสใำนั
ห้บกริงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ษัทบริหำรสินทรัพย์แต่กงำตั้งหรือยอมให้สำนั
บุคกคลซึ
่งมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้ำที่กรรมกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ส(๑)
ำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกละลำยทุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นบุคคลล้มละลำยหรืกอำเคยเป็นบุคคลล้
จริต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗
มำตรำ ๔/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญ ญัติแ ก้ไขเพิ่ม เติม พระรำชกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘
มำตรำ ๔/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
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-๔-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรั พย์ที่
สำนักกระท
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำโดยทุจริต

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่ถูก
สำนักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เพิกถอนกำรจดทะเบี
นตำมมำตรำ ๑๒ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๔) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
กถอดถอนจำกกำรเป็
ผู้มี อำนำจในกำรจัดกำรของสถำบั
น
ส(๕)
ำนักเคยถู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นกรรมกำรหรื
สำนัอกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจำกกำรเป็นกรรมกำรหรือ
้มีอำนำจในกำรจัดกำรของบริ
ษัทหลัสกำนัทรักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วกยหลั
กทรัพย์
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำ กทรัพย์และตลำดหลั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เว้นแต่ได้รับยกเว้นจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ส(๖)
ำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นกรรมกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจั
ดสกำรของบริ
ษัทบริหำรสินทรักพำย์แห่งอื่นอีก
ในเวลำเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ติอื่นใด ทัส้ำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๗) เป็กนำ บุคคลที่มีลักสษณะต้
องห้ำมหรือขำดคุณกสมบั
งนีก้ ตำมที
่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยประกำศกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๕๙ ในกำรดสำเนิ
กิจกำรบริหำรสินทรัพกย์ำ ถ้ำบริษัทบริสหำนัำรสิ
นทรัพย์จัดหำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

เงินทุนโดยกำรออกหลักทรัพย์หรือกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน ให้กระทำได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่กำรดำเนินงำนของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งมีลักษณะเป็นกำร
รกิจเงินทุนหรืกำอธุรกิจเครดิตสฟองซิ
เอร์ หรือ มีลักษณะเป็กำนกำรประกอบธุ
จเช่นเดียวกับ
สำนักประกอบธุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัรกกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้ป ระกอบธุรกิจทำงกำรเงิน ให้บริษัทบริหำรสินทรัพย์สำมำรถกระทำได้โดยไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่ง
สำนัก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ๖๑๐ ในกำรโอนสิ
นทรัพย์ไปให้บริษัทบริกหำำรสินทรัพย์ สถ้ำนั
ำเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นสินทรัพย์ที่มี

หลักประกันอย่ำงอื่นที่มิใช่สิทธิจำนอง สิทธิจำนำ หรือสิทธิอันเกิดขึ้นแต่กำรค้ำประกัน ให้หลักประกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นั้นตกแก่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๗๑๑ ในกำรโอนสินทรัพย์ไปให้บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ถ้ำมีกำรฟ้องบังคับ
สิทธิเรียกร้องเป็นสคดี
ยู่ในศำล ให้บริษัทบริหกำรสิ
สวมสิ
ทธิเป็นคู่ควำมแทนในคดี
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นทรัพย์เข้สำำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดังกล่ำว
และอำจนำพยำนหลักฐำนใหม่มำแสดงคัดค้ำนเอกสำรที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถำมค้ำนพยำนที่สืบมำแล้ว และ
สำนักคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ดค้ำนพยำนหลักฐำนทีก่ไำด้สืบไปแล้วได้สำนัและในกรณี
ที่ศำลได้มีคำพิกพำำกษำบังคับตำมสิ
ธิเรียกร้องนั้น
แล้ว ก็ให้เข้ำสวมสิทธิเป็นเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙
มำตรำ
ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ
ำหนดบริ
ษั ท บริห ำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๕ แก้ ไขเพิ่ มสเติำนัม โดยพระรำชบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ ม เติ ม พระรำชกสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐
มำตรำ ๖ คำว่ำ “สินทรัพย์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๑
มำตรำ ๗ คำว่ำ “สินทรัพย์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
สำนักพระรำชก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นทรัพย์ พ.ศ.ส๒๕๔๑
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำหนดบริษัทบริหกำรสิ
พ.ศ. ๒๕๕๐

3/6

-๕-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ห ำรสิ น ทรั พสย์ำนัให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๘ ๑๒ ในกำรโอนสิ
น ทรัพ ย์ไปให้ บริษัท บริ
บ ริษั ทบริห ำร

สินทรัพย์และผู้โอนได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมและภำษีอำกรต่ำง ๆ บรรดำที่เกิดจำกกำรโอนสินทรัพย์
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำหนด
นั้นทั้งหมดหรือบำงส่
นตำมที่คณะรัฐมนตรีกกำหนดโดยประกำศในรำชกิ
จจำนุเบกษำ โดยจะก
เป็นกำรทั่วไป หรือเป็นกำรเฉพำะรำยก็ได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓

๙ ในกำรโอนสินกทรั
ธิเกรีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยกร้องไปให้บริษัทบริหกำำรสินทรัพย์
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ พย์ที่เป็นสิสทำนั

หำกบริษัทบริหำรสิ นทรัพย์มอบหมำยให้ผู้ รับชำระหนี้เดิมเป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ที่
ดขึ้น กำรโอนสิทธิเรีกยำกร้องดังกล่ำวเป็
อันชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่
ง
สำนักเกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ต้องบอกกล่
สำนัำกวกำรโอนไปยั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ลูกหนี้ ตำมมำตรำ ๓๐๖ แห่ งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิช ย์ แต่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
กำ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ลูกหนี้ที่จะยกข้อต่สอำนัสูก้ตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำมมำตรำ ๓๐๘ วรรคสอง
งและพำณิชย์กำ
ให้ตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ตำมวรรคหนึ่งมีหน้ำที่เก็บรักษำบัญชีและรำยชื่อ
สำนักลูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนั้นไว้เป็สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กหนี้ตำมสินทรัพย์ที่โอนไปแล้
นบักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชีเฉพำะ และให้ลูกหนีก้มำีสิทธิตรวจดูบัญสำนั
ชีรกำยชื
่อของตนได้
ในกรณีที่ตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้เป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับชำระหนี้เดิม ให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บริษัทบริหำรสินทรัพย์บอกกล่ำวกำรโอนสิทธิเรียกร้องไปยัสงำนั
ลูกกหนี
้นับแต่วันที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
วแทนเรียกเก็บและรับกชำำระหนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักตังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะรักษำควำมมั่นคงของระบบสถำบันกำรเงิน และ
หำกปล่อยเนิ่นช้ำสอำจเกิ
ดควำมเสียหำยแก่ปกระโยชน์
ของประชำชน
ในกำรรับโอนสินทรั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พย์ที่ได้รับ
ควำมเห็ นชอบจำกธนำคำรแห่ งประเทศไทย กำรบอกกล่ำวกำรโอนตำมวรรคสำมอำจกระทำโดย
ย ดตำมสมควรในระบบเครื
ละโฆษณำใน
สำนักประกำศรำยกำรพร้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีอกมรำยละเอี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีอกข่ำำ ยคอมพิ ว เตอร์
สำนักแงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หนังสือพิมพ์รำยวันที่แพร่หลำยอย่ำงน้อยหนึ่งฉบับเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมวัน และให้ถือว่ำเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำรบอกกล่ำวกำรโอนตำมมำตรำ
๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่
งและพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มำตรำกำ ๑๐ ๑๔ ในกำรโอนสิ
น ทรัพ ย์ ไปให้ บ ริษกั ทำบริห ำรสิ น ทรัสพำนัย์กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บริษั ท บริห ำร

สินทรัพย์อำจเรียกเก็บดอกเบี้ยจำกลูกหนี้ตำมสัญญำเดิมได้ไม่เกินอัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำเดิม ณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วันที่รับโอนมำ แต่ถ้ำสัญญำเดิมได้กำหนดอัตรำดอกเบี้ยเป็นอัตรำลอยตัวและไม่มีฐำนในกำรคำนวณ
นกำรเงินเดิมให้
ำนวณอั
ตรำดอกเบี้ยตำมหลักกำ เกณฑ์ที่ธนำคำรแห่
งประเทศไทย
สำนักของสถำบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอ้ำงอิงได้ ให้คสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๒
๘ คำว่ำ “สินทรัพย์”กำแก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ
๕ แห่งพระรำชบัญญักตำิแก้ไขเพิ่มเติม
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคำว่ำ “บริษัทบริหำรสินทรัพย์และผู้โอน”
ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๖กำแห่งพระรำชบัญสำนั
ญัตกิแงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริ
ย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
สำนักแก้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ษัทบริหำรสิสนำนัทรักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๓
มำตรำ ๙ ค ำว่ ำ “สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ ง” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๗ แห่ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๔
มำตรำ ๑๐ คำว่ำ “สินทรัพย์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
สำนักพระรำชก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นทรัพย์ พ.ศ.ส๒๕๔๑
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำหนดบริษัทบริหกำรสิ
พ.ศ. ๒๕๕๐
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท บริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ ให้ ลู ก หนี้ ต ำมสั ญ ญำเดิ ม กู้ ยื ม เงิน เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
สำนักประโยชน์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกำรเพิ่มมูลกค่ำำของทรัพย์สสินำนั
ที่รกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โอน ให้บริษัทบริหำรสิกำนทรัพย์สำมำรถเรี
กเก็บดอกเบี้ย
ได้ตำมอัตรำที่ตกลงกัน
สกำรด
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ ง และวรรคสอง
สำนักมิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง ประมวล
ำเนิ น กำรตำมวรรคหนึ
ให้ นำมำตรำ ๖๕๔ แห่
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำใช้บังคับ แต่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำที่ธนำคำรแห่งประเทศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไทยประกำศกำหนดมิได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐/๑๑๕

มำตรำ
มิให้นำมำตรำ ๗ มำตรำ ๘ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ มำใช้บังคับ
บ กำรโอนสิ น ทรั พ ย์ ดก้อำยคุณ ภำพของผู
ระกอบธุรกิ จทำงกำรเงิ
ห ำรสิ น ทรัพ ย์
สำนักกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก้ ปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น ให้ แ ก่ บ ริ ษสั ทำนับริกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๑๑๑๖ บริษัทบริหำรสินทรัพย์ต้องจัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลกำรดำเนินงำน
สำนักและฐำนะกำรเงิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นที่เป็นกปัำจจุบันตำมควำมเป็
นจริง โดยต้องถือปฏิบกัตำิตำมมำตรฐำนกำรบั
ญชีที่กำหนด
โดยสถำบันวิชำชีพที่หน่วยรำชกำรที่ เกี่ยวข้องให้ควำมเห็นชอบและตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประกำศกำหนด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๑/๑ ๑๗ ธนำคำรแห่ งประเทศไทยจะกำหนดให้ บริษัทบริห ำรสิ นทรัพ ย์
จัดทำงบกำรเงิน สรำยงำน
หรือข้อมูล ไม่ว่ำในรูกำปสื่อใด ๆ หรือสำนั
แสดงเอกสำรใด
ตำมระยะเวลำหรื
อเป็น
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ครั้งครำวตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด และให้ ชี้แจงเพื่ออธิบำยหรือขยำยควำมแห่ งงบ
น รำยงำน ข้ อ มูกลำ หรื อ เอกสำรนั
ด้ ว ยก็ ได้ ทั้ ง นี้ ตำมหลั
ี ก ำร
และภำยใน
สำนักกำรเงิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก้ นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก เกณฑ์ วิสธำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำหนดเวลำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศกำหนด
สงบกำรเงิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
น รำยงำน ข้ อมู ลกำเอกสำร หรือสำนั
ค ำชี
้ แจงที่ ส่ งหรือ แสดงตำมวรรคหนึ
่ง
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ต้องทำให้ครบถ้วนและตรงต่อควำมเป็นจริง ในกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สำนักเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ข้อมูล เอกสำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นว่ำงบกำรเงิน รำยงำน
หรือคำชี้แจงดังกล่ำวมีกขำ้อมูลไม่ครบถ้สวำนั
น กไม่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตรงต่อควำม
เป็นจริง หรือมีข้อควำมคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นว่ำจำเป็นหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมควร ให้ ธนำคำรแห่ งประเทศไทยมีอำนำจแต่งตั้งผู้ ส อบบัญ ชีห รือผู้ ชำนำญกำรเฉพำะด้ำนเพื่ อ
ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลให้
ธนำคำรแห่
งประเทศไทยทรำบ
ัทบริ
หำรสินทรัพย์
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ โดยให้บริษสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นั้นเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๒ ให้ ผู้ ว่ ำ กำรธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยมี อ ำนำจสั่ ง เพิ ก ถอนกำรจด
สำนักทะเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นทรัพย์ เมืส่อำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ใดเหตุหนึ่ง สดัำนังต่กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยนของบริษัทบริหกำรสิ
ปรำกฏหลั
กฐำนหรือเมื่อมีกเหตุ
ไปนี้

๑๕
มำตรำ
ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกพระรำชก
ำหนดบริ
บริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัษกัทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๖
มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๗
มำตรำ ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ
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-๗-

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) บริษัทบริหำรสินทรัพย์ดำเนินงำนส่อไปในทำงทุจริตหรืออำจทำให้ประชำชน
สำนักเสีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยหำย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) บริษัทบริหำรสินทรัพย์ละเว้นกำรดำเนินกำรตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติ
ส(๓)
ำนักบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำำเนินกำรที่
ษัทบริหำรสินทรัพย์กฝำ่ำฝื นหรือไม่ปสฏิำนับกัตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิตำมหลักเกณฑ์ในกำรด

กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือที่รัฐมนตรีหรือธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดตำมพระรำชกำหนดนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) กรณีอื่นตำมที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นสมควร
เพิกถอนกำรจดทะเบีกยำนตำมวรรคหนึ
ว บริษัทบริหำรสินทรักำพย์ที่ถูกเพิก
สเมืำนั่อกได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่งกแล้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ถอนกำรจดทะเบียนเป็นอันหมดสิทธิได้รับประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรบริหำรสินทรัพย์ตำมพระ
ำหนดนี้นับแต่วันทีก่มำีคำสั่งให้เพิกถอนกำรจดทะเบี
ยน
สำนักรำชก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่เห็นว่ำเหตุที่ปรำกฏตำมวรรคหนึ่งไม่มีควำมร้ำยแรง ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่ง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประเทศไทยอำจสัสำนั
่งให้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บริษัทบริหำรสินทรัพย์กกำระทำกำรหรืสอำนั
งดเว้
นกระทำกำรใด ๆ แทนกำรสั
่งเพิก
ถอนกำรจดทะเบียนของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ก็ได้ และในกรณีที่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ไม่ปฏิบัติ
สำนักตำมค
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำสั่งดังกล่ำว ให้ผกู้วำ่ำกำรธนำคำรแห่
ประเทศไทยมีอำนำจสักำ่งเพิกถอนกำรจดทะเบี
ยนบริษัท
บริหำรสินทรัพย์นั้น และให้นำควำมในวรรคสองมำใช้บังคับด้วย๑๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๑๒/๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙

ให้สธำนั
นำคำรแห่
งประเทศไทยมีอกำนำจแต่
งตั้งพนัสกำนังำนเจ้
ำหน้ำที่เพื่อ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตรวจสอบกิจกำร สินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๒/๒๒๐ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้กำำไปในสถำนทีสำนั
่ ป ระกอบธุ
รกิ จของบริษั ทกบริ
ย์ กหรื
อสถำนที่ ซึ่ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ห ำรสิ น ทรั พสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รวบรวม หรือประมวลข้อมูลของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยอุปกรณ์อื่นใด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ในระหว่ำงเวลำพระอำทิ
ตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิกตำย์ตก หรือในเวลำท
ำกำรของสถำนที่นั้น เพืกำ่อตรวจสอบ
กิจกำร กำรดำเนินงำน สินทรัพ ย์ และหนี้สินของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ รวมทั้งเอกสำร หลักฐำน
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อข้อมูลเกี่ยวกับบริษกัทำบริหำรสินทรัพสำนั
ย์ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) เข้ำไปในสถำนที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ บริษัทที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับดำเนินกิจกำรหนึ่งกิจกำรใดแทนบริษัทบริหำรสินทรัพย์ หรือสถำนที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูล
ษัทที่รับดำเนินกิกจำกำรหนึ่งกิจกำรใดแทนบริ
ษัทบริหำรสินกทรัำ พย์ด้วยเครื่อสงคอมพิ
วเตอร์หรือ
สำนักของบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ด้วยอุปกรณ์อื่นใดในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำทำกำรของสถำนที่
นั้น ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี
ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำทีก่ไำด้ไปตรวจสอบสถำนที
่ประกอบธุรกิจของบริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ษัทบริหำร
สินทรัพย์แล้ว และปรำกฏว่ำมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้ำไปตรวจสอบในสถำนที่ดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ใน
สำนักกำรตรวจสอบฐำนะหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีอกกำรด
ำ ำเนินงำนของบริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ษัทบริหำรสินทรัพย์ กำ

๑๘
มำตรำ
โดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ
ษัทบริหำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๒ วรรคสำม
สำนัเพิก่มงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่มเติมพระรำชก
สำนัำหนดบริ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๙
มำตรำ ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๐
มำตรำ ๑๒/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) ยึดหรืออำยัดเอกสำรหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำช
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนับกวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำหนดนี้ เพื่อประโยชน์กใำนกำรตรวจสอบหรื
อดำเนินคดีซึ่งต้องไม่เกกิำนหนึ่งร้อยแปดสิ
น ในกำรออก
คำสั่งยึดหรืออำยัดดังกล่ำวจะต้องระบุเหตุผล ควำมจำเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออำยัดนั้น
ส(๔)
ำนักสังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลูกจ้ำง ผู้สอบบั
สำนักญ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่งให้กรรมกำร พนักงำน
ชีของบริษัทบริหำรสิกนำ ทรัพย์ผู้ รับ
ดำเนินกิจกำรหนึ่งกิจกำรใดแทนบริษัทบริหำรสินทรัพย์ หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบริษัท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บริหำรสินทรัพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยอุปกรณ์อื่นใด มำให้ถ้อยคำหรือส่งหรือแสดงสมุด
บัญชี เอกสำร ดวงตรำหรื
อหลักฐำนอื่นเกี่ยกวกัำ บกิจกำร กำรด
นงำน สินทรัพย์ และหนี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้สินของ
บริษัทบริหำรสินทรัพย์
(๕) สั่งกให้
นประโยชน์ต่อกำรปฏิบกำัติหน้ำที่ของพนัสำนั
กงำนเจ้
ำหน้ำที่มำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บุคคลใดซึ่งสจะเป็
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ถ้อยคำ หรือส่งสำเนำหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสำร หลักฐำน หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่กำร
สำนักกงำนเจ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปฏิบัติหน้ำที่ของพนั
ำหน้ำที่
เมื่อได้เข้ำไปและลงมือทำกำรตรวจสอบตำม (๑) หรือ (๒) แล้ว ถ้ำยังดำเนินกำรไม่
สำนักเสร็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่นั้นก็ได้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จจะกระทำต่อไปในเวลำกลำงคื
นหรืสอำนันอกเวลำท
ำกำรของสถำนที
กำรใช้อำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นกำรกระทำต่อบุคคล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ซึ่งเกี่ย วข้องโดยตรงกับ เรื่ องที่ดำเนิ น กำรตรวจสอบ โดยกำรด
ำเนิ นกำรตำม (๒) ต้องได้รับ ควำม
น ชอบจำกธนำคำรแห่
น และกำรด ำเนิ น กำรตำม
(๔) และ
ต้ อ งกำหนด
สำนักเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งประเทศไทยก่
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(๕)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระยะเวลำอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถปฏิบัติตำมคำสั่งได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๒/๓๒๑ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๑๒/๔๒๒ ในกำรปฏิกำบัติหน้ำที่ พนัสกำนังำนเจ้
ำหน้ำที่ต้องแสดงบักตำรประจำตัว

แก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำตั วพนั ก งำนเจ้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บั ตรประจ
ำหน้ ำที่ ให้ เป็น ไปตำมแบบที
่ธ นำคำรแห่
งประเทศไทย
ประกำศกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๑๒/๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๓

ในกำรปฏิ
บัติหน้ำที่ตำมพระรำชก
งำนเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำหนดนี้ ให้สพำนันักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๓๒๔

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๔/๑ วรรคหนึ่ง
สำนักมำตรำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔/๒ มำตรำ ๑๐ กมำตรำ
๑๑ หรือสำนั
มำตรำ
๑๑/๑ วรรคสอง หรืกอำฝ่ำฝืนหรือไม่ปสฏิำนับกัตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิตำมหลักเกณฑ์

๒๑
มำตรำ
ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกพระรำชก
ำหนดบริ
บริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๒/๓ เพิ่มโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัษกัทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๒
มำตรำ ๑๒/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๓
มำตรำ ๑๒/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หรือคำสั่งหรือเงื่อนไขที่กำหนดตำมมำตรำ ๔/๑ วรรคสอง มำตรำ ๕ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๑/๑
สำนักวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ต้องระวำงโทษปรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บอีกไม่เกิสนำนัวันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ง หรือมำตรำ ๑๒
บไม่เกินสำมแสนบำท และปรั
ละสำมพันบำท
ตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่บริษัทบริห ำรสินกทรัำ พย์ใดกระทสำควำมผิ
ดตำมวรรคหนึ่ง ถ้กำำกำรกระทำ
ควำมผิ ดของบริษัท บริห ำรสิ น ทรัพย์ นั้ นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระทำของกรรมกำร หรือผู้ มี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทบริหำรสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำร
หรือกระทำกำรและละเว้
นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท
เหตุกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้บริษัทบริหำรสินทรักพำย์นั้นกระทำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำกำรจนเป็นสำนั
ควำมผิด ผู้นั้นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ
กรรมกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของบริษัทบริหำรสินทรัพย์
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักโดยชอบด้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บตนเอง
กระทำกำรหรือไม่สำนั
กระท
ำกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์
ที่มิควรได้
วยกฎหมำยสกำหรั
หรือผู้อื่น อันเป็นกำรเสียหำยแก่บริษัทบริหำรสิ นทรัพย์ ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงสิบปี และ
สำนักปรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บตั้งแต่ห้ำแสนบำทถึกงำหนึ่งล้ำนบำทสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๖

กำ
มำตรำ ๑๔/๑ ผู้ ใดขัดขวำงหรือไม่ปฏิสบำนััตกิตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำมคำสั่ งของพนักงำนเจ้
ำหน้ำที่ซึ่ง
บัติหน้ำที่ตำมพระรำชก
งระวำงโทษจ
ำคุกไม่เกินหนึกำ่งปี หรือปรับไม่สำนั
เกิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หนึ่งแสนบำท
สำนักปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ำหนดนี้ ต้อสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือทัง้ จำทั้งปรับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๔/๒๒๗ ผู้ใดไม่อำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่
ำหนดนีก้ ำต้อ งระวำงโทษจ
ก ไม่เกิน หกเดือ น หรืกำอ ปรับ ไม่เกินสหกหมื
่น บำท หรือ
สำนักตำมพระรำชก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักำคุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๔/๓ ๒๘ ควำมผิด ตำมมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔/๑ และมำตรำ ๑๔/๒
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบซึ่งรัฐมนตรี
สำนัแกต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมกำรเปรียบเที
งตั้งมีอำนำจเปรียบเทีกยำบได้
คณะกรรมกำรเปรีย บเทียบซึ่งรัฐ มนตรีแต่งตั้งตำมวรรคหนึ่งให้มีจำนวนสำมคน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยอย่ำงน้ อยต้องเป็นพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำหนึ่งคน
เมื่อคณะกรรมกำรเปรี
ยบเที
ยบได้ทำกำรเปรียบเที
้ องหำได้ชำระ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำยบกรณีใด และผู
สำนัก้ตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ค่ำปรับตำมคำเปรียบเทียบภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิก
กันตำมประมวลกฎหมำยวิ
ธีพิจำรณำควำมอำญำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๔
มำตรำ
เติกมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยพระรำชบัญญั ติแก้ไขเพิ
ำหนดบริ
ษัทบริหำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๓ แก้ไขเพิส่มำนั
กำ ่มเติมพระรำชก
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕
๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบั
ญญัสตำนั
ิแก้กไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริ
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ษัทบริหำร
สินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๖
มำตรำ
ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกพระรำชก
ำหนดบริ
บริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัษกัทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๗
มำตรำ ๑๔/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๘
มำตรำ ๑๔/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยิน ยอมตำมที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช ำระเงินค่ำปรับ
สำนักภำยในระยะเวลำที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ให้ดำเนินคดีสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่กำหนด
ต่อกไป
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัตกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๑๔/๔ ๒๙ ควำมผิ ดกทีำ ่เปรียบเทียบได้
ำมมำตรำ ๑๓ มำตรำกำ๑๔/๑ และ

มำตรำ ๑๔/๒ ถ้ำมิได้ฟ้องต่อศำลหรือมิได้มีกำรเปรียบเทียบตำมมำตรำ ๑๔/๓ ภำยในสองปีนับแต่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบกำรกระทำควำมผิดและรำยงำนให้ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยทรำบ
หรือภำยในห้ำปีนสับำนัแต่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ันกระทำควำมผิดเป็นกอัำนขำดอำยุควำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๑๕ ให้รัฐมนตรี
่ำกำรกระทรวงกำรคลักงำรักษำกำรตำมพระรำชก
ำหนดนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และให้มีอำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชกำหนดนี้
สกฎกระทรวงและประกำศนั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี้นกำเมื่อได้ประกำศในรำชกิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จจำนุเบกษำแล้วให้กำใช้บังคับได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชวน หลี
กภัย
นำยกรัฐมนตรีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๙
มำตรำ ๑๔/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บัญชีอัตรำค่ำจดทะเบียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ค่ำจดทะเบียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กบำท
ำ
๑๐๐,๐๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่สถำบันกำรเงินในปัจจุบันมี
สำนักปังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่มทุนของสถำบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญหำสินทรัพย์ด้อยคุณกภำพเป็
นจำนวนมำกท
ำให้เป็นอุปสรรคต่อกกำรเพิ
นกำรเงินและ
กระทบกระเทือนต่อควำมสำมำรถในกำรให้สินเชื่อในภำคเศรษฐกิจ ฉะนั้น เพื่อให้สถำบันกำรเงิน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น ทรัพย์ด้อยคุ
สำนัณกภำพออกมำแล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำมำรถแก้ไขปัญสำนั
หำดั
งกล่ำวได้ สมควรแยกสิ
วขำยหรืกำอโอนให้แก่
นิติบุค คลอื่น เพื่อบริห ำรสินทรัพย์นั้ นต่อไป และเพื่อเป็นกำรจูงใจให้มีกำรจัดตั้งนิ ติบุคคลดังกล่ำว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมควรกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนค่ำธรรมเนียม และภำษีบรรดำที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยหรือ
กำรโอนสินทรัพย์สจำนั
ำกสถำบั
นกำรเงินมำให้นิตกิบำุคคล รวมทั้งสสิำนั
ทธิกปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระโยชน์อื่น ๆ จึงสมควรมี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กฎหมำย
กำหนดสิทธิประโยชน์ที่นิติบุคคลนั้นจะได้รับ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนอัน
อำจหลีกเลี่ยงได้ ในอันกำที่จะรักษำควำมมั
คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจำเป็สำนั
นต้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งตรำพระรำช
สำนักมิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
กำหนดนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรอนุมัติพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑๓๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐๓๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๒ พระรำชบัสำนั
ญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วกันำ ถัดจำกวันประกำศในรำชกิ
จจำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นุเบกษำเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชกำหนดบริษัทบริหำร
นทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ กมีำบทบัญญัติบำงประกำรที
่ไม่เอื้ออำนวยต่อกำกำรบริหำรสินสทรั
ย์ด้อยคุณภำพ
สำนักสิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัพกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ของสถำบันกำรเงิน ทำให้มีสินทรัพย์ดังกล่ำวตกค้ำงอยู่เป็นจำนวนมำก อันเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
สำนักสมควรแก้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
เศรษฐกิจในภำพรวม
ไขเพิ่มเติมกฎหมำยดั
งกล่ำวให้
ริษัทบริหำรสินทรัพย์สกำมำรถรั
บซื้อ
รับ โอน และรับ จ้ำงบริห ำรสิน ทรั พย์ ด้อยคุณ ภำพและสินทรัพย์ของสถำบันกำรเงินที่ถูกระงับกำร
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัญ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ำเนินกิจกำร เลิก หรือกถูำกเพิกถอนใบอนุ
ำตประกอบกำรธนำคำรพำณิ
ชย์ ธุรกิสจำนั
เงินกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทุน หรือธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมำบริหำรหรือจำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรกำกับดูแลและควบคุมตรวจสอบกำรดำเนินกิจกำรของ
ษัทบริหำรสินทรัพย์กำเพื่อให้กำรบริสหำนัำรจั
ดกำรสินทรัพย์ด้อยคุกณำ ภำพของสถำบั
นเป็นไป
สำนักบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันกกำรเงิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ย วกับควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทน
สำนักนิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓๒กำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒ พระรำชบั ญ ญัตกินำ ี้ให้ ใช้บังคับตัส้ำนั
งแต่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิ
จจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส๓๐ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้ำ ๑๔/๑ กันยำยน ๒๕๔๑
๓๑
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้ำ ๑/๒๖ มีนำคม ๒๕๕๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำจจำนุเบกษำ เล่สมำนั๑๓๔/ตอนที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓๒
รำชกิ
่ ๑๘ ก/หน้ำ ๑/๑๑

3/14
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศำลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่ำ
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ เฉพำะในส่สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำก๕๔
วนที
่สันนิษฐำนให้
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทำงอำญำร่วมกับสกำรกระท
ำควำมผิดของนิติบกุคำคล โดยไม่ปรำกฏว่
ำมีกำรกระทำหรือเจตนำประกำรใด
อันเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐
๖ และต่อมำศำลรั
มีคกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำวินิจฉัยในลักษณะดังกกล่
สำนักมำตรำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐธรรมนูญได้
สำนั
ำ ำวทำนอง
เดียวกัน คือ พระรำชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๗๔ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
พ.ศ. ๒๕๔๔
ญญัติสถำนบริกำรกำ พ.ศ. ๒๕๐๙สมำตรำ
๒๘/๔ และ
สำนักโทรคมนำคม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มำตรำ ๗๘สพระรำชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระรำชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐
๓๙ วรรคสอง เป็นกำอันใช้บังคับไม่สไำนั
ด้ตกำมรั
ฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจั
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖ ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำวและกฎหมำยอื่นที่มี
สำนักบทบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นต้องตรำพระรำชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญญัติในลักษณะเดีกยำวกันมิให้ขัดหรืสำนั
อแย้
งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็
ญญัตินี้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระรำชบัญ ญัติสแำนั
ก้ไกขเพิ
่ม เติม พระรำชกำหนดบริษัท บริหสำนั
ำรสิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น ทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๔๑กำ(ฉบับ ที่ ๒)
๒๕๖๒๓๓
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒ พระรำชบัญญัตกินำ ี้ให้ใช้บังคับตัส้งำนัแต่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิ
จจำ
สมำตรำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

นุเบกษำเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑๓ ให้บ ริษ ัท บริห ำรสิน ทรัพ ย์ที ่ไ ด้จ ดทะเบีย นแล้ว ในวัน ก่อ นวัน ที่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อผู้มีอำนำจในกำรจั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องห้ำ ม
พระรำชบัญญัตินสี้ำนั
มีผกลใช้
บังคับ และมีกรรมกำรหรื
ดกำรซึ่งมีลักษณะต้
ตำมมำตรำ ๔/๒ แห่งพระรำชกำหนดบริษัทบริห ำรสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
สำนักพระรำชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบวันนับแต่วัสนำนั
กำ
ญญัตินี้ดำเนิกนำกำรแก้ไขให้ถสูกำนัต้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งภำยในหนึ่งร้อยแปดสิ
ที่พกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระรำชบัญญัติ
นี้มีผลใช้บังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำกำ๑๔ ให้รัฐมนตรี
่ำกำรกระทรวงกำรคลักงำ รักษำกำรตำมพระรำชบั
ญญัติน้ี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมำยเหตุ :- เหตุ
ผ ลในกำรประกำศใช้
พ ระรำชบั
ญ ญัติฉสบัำนับกนีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้ คือ โดยที่เป็น กำรสมควรขยำย
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ขอบเขตในกำรประกอบธุรกิจ ของบริษัทบริห ำรสินทรัพย์ให้ครอบคลุมถึงกำรรับซื้อ รับโอน หรือ
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บ จ้ำ งบริห ำรสิน ทรัพกย์ำ ด้อ ยคุณ ภำพของผู
้ป ระกอบธุร กิจ ทำงกำรเงิ
น ซึ่ง มิสใ ำนั
ช่สกถำบั
น กำรเงิน
ตลอดจนกำรรับเป็นที่ปรึกษำให้แก่ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเงินในกำร
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ปรับ ปรุง โครงสร้
ำ งหนี
้ เพื ่อ เป็น กำรสนักบำสนุน ให้ม ีก ำรแก้
ป ัญ หำหนี ้ภ ำคครัว เรืกำอ นอย่ำ งมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบั ญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำจจำนุเบกษำ เล่สมำนั๑๓๖/ตอนที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เมษำยน ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓๓
รำชกิ
่ ๕๐ ก/หน้ำ ๕๗/๑๖
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- ๑๔ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

วิวรรธน์/เพิ่มเติม
สำนักเมษำยน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๒
๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีวิกชำ พงษ์/ตรวจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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คำถำม – คำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563
(ณ วันที่ 15 มิถุนำยน 2563)
คำตอบ

ข้อ
คำถำม
1. คำจำกัดควำม
1.1 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่บริษัท สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารได้
บริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือ
หมายถึง
รับจ้างบริหารได้ หมายถึง สินทรัพย์ประเภทใด (1) สินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถกู จัดชั้นเป็นสินทรัพย์ที่มกี ารด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) และ
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ (purchased or originated
credit-impaired) โดยอ้างอิงตามประกาศ ธปท. ทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
สารอง สาหรับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน (substandard) สินทรัพย์
จัดชั้นสงสัย (doubtful) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ (doubtful of loss) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ (loss)
โดยอ้างอิงตามประกาศ ธปท. ทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง สาหรับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
(2) สินทรัพย์ทเี่ สียหายหรือสินทรัพย์ทสี่ ถาบันการเงินตัดออกจากบัญชีไปแล้ว
(3) ทรัพย์สินรอการขาย
(4) สินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ทเี่ กิดจากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบัน
การเงิน สินทรัพย์จากสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากผูป้ ระกอบ
ธุรกิจทางการเงิน เช่น เงินลงทุนในลูกหนีซ้ ึ่งเกิดจากการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้จากสถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
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2
ข้อ
คำถำม
1.2 สถาบันการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ
รับซือ้ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ได้
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
ครอบคลุมถึงหน่วยงานใด

คำตอบ
สถาบันการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่น
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้แก่
(1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(5) ธนาคารออมสิน
(6) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(8) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(9) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(10) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(11) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
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ข้อ
คำถำม
คำตอบ
1.3 ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินทีบ่ ริษทั บริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์
สามารถรับซือ้ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพได้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์ หมายถึง ผูป้ ระกอบธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
ด้อยคุณภาพได้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหาร (1) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (credit card) ตามประกาศกระทรวงการคลัง
สินทรัพย์ ครอบคลุมถึงหน่วยงานใด
เรือ่ ง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
(2) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (personal loan)
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรือ่ ง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
(nano finance) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) ลงวันที่
26 ธันวาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (pico
finance) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการที่ตอ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559
และวันที่ 27 มีนาคม 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ผู้ประกอบธุรกิจอื่นทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2. ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์
2.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจได้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่กาหนด
นอกเหนือจากขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์เท่านั้น
สินทรัพย์ที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์ได้หรือไม่
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ข้อ
คำถำม
คำตอบ
2.2 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซือ้ รับโอน บริษทั บริหารสินทรัพย์สามารถรับซือ้ รับโอน รับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทีเ่ ป็นธุรกรรมให้เช่าซือ้ หรือ
รับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากผู้ให้เช่าซือ้ ให้เช่าแบบลีสซิง่ จากผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเงินตามข้อ 5.1 ของประกาศ ธปท. ว่าด้วยการกาหนดสินทรัพย์
หรือให้เช่าแบบลีสซิง่ ได้หรือไม่
ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติได้ หากธุรกรรมให้เช่าซือ้ หรือให้เช่าแบบ
ลีสซิ่งนั้น เข้าลักษณะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับหรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับ และผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตามกฎหมาย
2.3 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซื้อ รับโอน เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถประกอบธุรกิจได้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
รับจ้างบริหารสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์เท่านัน้ ดังนั้น จึงไม่สามารถรับซื้อ รับโอน รับจ้างบริหาร
เช่น สินทรัพย์จัดชั้นปกติ จากสถาบันการเงิน สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากสถาบันการเงินได้ เว้นแต่เป็นกรณีสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนิน
ได้หรือไม่
กิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
2.4 ในการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ให้กบั สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์ให้กบั สถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเงิน
หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ ทั้งในกรณีที่เป็นการรับดาเนินการแทนในทุกหน้าที่ และกรณี
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่เป็นการรับดาเนินการเพียงบางหน้าที่ หากมีหลักฐานแสดงการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวชัดเจนเป็น
ต้องรับจ้างบริหารสินทรัพย์โดยรับดาเนินการแทน ลายลักษณ์อกั ษร และต้องมีความพร้อมในด้านระบบการบัญชีและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ในทุกหน้าที่ หรือสามารถรับดาเนินการเพียงบาง การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว แยกต่างหากจากกิจการอื่นของบริษัทของตนเอง
หน้าที่ก็ได้
2.5 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับเป็นทีป่ รึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับเป็นทีป่ รึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนีท้ ุกประเภทของ
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ประเภทใด สถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
และครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
หรือไม่
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2.6 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถนาอสังหาริมทรัพย์
รอการขายซึ่งเป็นที่ดินเปล่ามาปรับปรุงภูมิทัศน์
เช่น ปรับปรุงหน้าดิน ถมดินเพิม่ เติม เพื่อให้ที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมขายยิ่งขึ้น ได้หรือไม่
2.7 บริษทั บริหารสินทรัพย์สามารถให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้รับซื้อ รับโอน หรือได้รับจากการชาระหนี้
ได้หรือไม่

คำตอบ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์หรือดาเนินการเพือ่ ให้อสังหาริมทรัพย์รอการขายซึง่ เป็น
ที่ดินเปล่าอยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยการดาเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น ไม่ใช่
การรับซื้อที่ดินเปล่ามาเพื่อดาเนินการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จนเสมือนเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั บริหารสินทรัพย์สามารถให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างรอการขายได้ โดยการให้เช่าดังกล่าวต้องเป็นไป
เพื่อการฟื้นฟูลูกหนี้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการขายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนไม่ขัดกับเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และไม่เป็นการเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการ เช่น ต้องไม่เป็นการจัดทาสัญญาเช่าในระยะสั้น
แล้วดาเนินการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเมื่อครบอายุสัญญาเช่า
2.8 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถขายอสังหาริมทรัพย์รอการขายแก่ลูกค้าแบบผ่อนชาระ หรือให้เช่าซือ้ โดยมี
รอการขายแก่ลูกค้าแบบผ่อนชาระ หรือให้เช่าซื้อ วัตถุประสงค์เพื่อขายอสังหาริมทรัพย์รอการขายดังกล่าวได้ หากมีเอกสารแสดงหลักฐานการขายอสังหาริมทรัพย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ดังกล่าวที่ชัดเจนและมีผลผูกพันสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการทาธุรกรรมดังกล่าว บริษัทบริหารสินทรัพย์
เช่น มีการทาสัญญาว่าลูกค้าจะได้รับกรรมสิทธิ์ ยังคงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องด้วย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเมื่อได้ชาระเงินครบถ้วน
ตามสัญญา ได้หรือไม่
2.9 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถให้สินเชื่อแก่
บริษทั บริหารสินทรัพย์ไม่สามารถให้สนิ เชื่อแก่กรรมการ ผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้น เนือ่ งจากไม่อยู่
กรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ได้หรือไม่
2.10 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถให้สินเชื่อ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถให้กู้ยมื เงินเพิม่ เติมได้เฉพาะกับลูกหนีท้ ี่รบั ซื้อหรือรับโอนมา โดยในการ
เพิ่มเติมแก่ลูกหนี้โดยคิดดอกเบี้ยได้ตามที่มีการ พิจารณาให้กู้ยมื เงินเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น บริษทั บริหารสินทรัพย์พงึ พิจารณาถึงภาระหนีข้ องลูกหนี้ดงั กล่าวที่มี
ตกลงกันกับลูกหนี้ ใช่หรือไม่
ทั้งหมด ตลอดจนความสามารถในการชาระหนีข้ องลูกหนี้ ทั้งนี้ ในการให้กู้ยมื เงินเพิม่ เติมแก่ลกู หนี้ที่รบั ซื้อ
หรือรับโอนมานี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม ได้ไม่เกินกว่า
ที่กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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3. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing)
3.1 ขอบเขตของงานที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้เฉพาะในส่วนของงานที่ไม่ใช่งานหลักที่
ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้ครอบคลุม เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic function) ของบริษทั บริหารสินทรัพย์ โดยให้นาหลักเกณฑ์
กลุ่มงานประเภทใด
การพิจารณาจัดกลุ่มตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก (outsourcing) รวมถึงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจตามที่ ธปท. กาหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน มาใช้โดยอนุโลม
3.2 งานประเภทใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก

ให้บริษทั บริหารสินทรัพย์สามารถอ้างอิงตัวอย่างงานที่ไม่ถือว่าเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
ตามเอกสารแนบ 2 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน มาใช้โดยอนุโลมได้

4. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (market conduct)
4.1 ตามที่กาหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์แสดง
ในการจัดทาใบแจ้งหนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถแสดงรายละเอียดการคานวณดอกเบี้ย ส่วนลด
รายละเอียดการคานวณดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากลูกค้า ในรูปแบบของตัวอย่างการคานวณได้
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
ทั้งนี้ หากมีการร้องขอจากลูกค้าให้ชี้แจงรายละเอียดการคานวณดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าปรับ ค่าบริการ
เก็บจากลูกค้าในใบแจ้งหนี้นั้น บริษัทบริหาร
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นรายบุคคล บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องดูแลให้ลูกค้าได้รับ
สินทรัพย์สามารถจัดทาใบแจ้งหนีซ้ ึ่งแสดง
ตัวอย่างวิธีการคานวณดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าปรับ ข้อมูลดังกล่าวตามที่ร้องขออย่างครบถ้วน
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
เก็บจากลูกค้า ได้หรือไม่
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4.2 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถแจ้งยอดทีล่ ูกค้า ใบแจ้งหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องแจกแจงรายละเอียดรายการที่ลูกค้าจะต้องชาระหรือจะมี
ต้องชาระในใบแจ้งหนี้เป็นยอดรวมรายการเดียว การเรียกเก็บให้ลูกค้าทราบ เช่น ค่างวด ยอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับผิดนัดชาระ
ได้หรือไม่
ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้า (ถ้ามี) ที่บริษทั บริหารสินทรัพย์สามารถเรียก
เก็บได้จากลูกค้าตามที่กฎหมายกาหนด
5. กำรจัดทำและกำรยื่นรำยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.1 ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาและ ธนาคารแห่งประเทศได้ออกหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส.(21)ว. 1/2562 เรื่อง การส่งรายงาน
ยื่นรายงานทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มเติมสาหรับบริษัท
ข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อแจ้งให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ทราบเกี่ยวกับ
บริหารสินทรัพย์ในเอกสารฉบับใด
การจัดทาและการยื่นรายงานข้อมูลตามแบบรายงานรูปแบบใหม่ ซึง่ จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตลอดจนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบรายงานดังกล่าว
มีผลบังคับใช้สาหรับงวดการรายงานทีเ่ ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้
บริษัทบริหารสินทรัพย์มเี วลาเพียงพอในการพัฒนาชุดข้อมูลตามรูปแบบทีก่ าหนด ธปท. ผ่อนผันให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์จัดส่งรายงานข้อมูลงวดแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
5.2 บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ download ไฟล์ บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ download ไฟล์แบบรายงาน ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th)
สาหรับจัดทาแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ โดยเข้าไปที่หัวข้อ: สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลสถาบันการเงิน >
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ได้จากช่องทางใด
รายงานสาหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์
(Link: แบบรายงานสาหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์)
นอกเหนือจากการ download แบบรายงาน excel file แล้ว บริษัทบริหารสินทรัพย์จาเป็นต้องศึกษา
เอกสารอื่นและคาอธิบายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทาข้อมูล 3 ฉบับ ได้แก่
(1) AMC Data Set Document
(2) AMC Data Set Manual
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(3) AMC Classification Document
ทั้งนี้ ขอให้บริษัทบริหารสินทรัพย์จัดทาข้อมูลโดยอ้างอิงจากเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเสมอ
(version ล่าสุด) ซึง่ หาก ธปท. ทาการแก้ไขรายละเอียดของเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ธปท. จะเผยแพร่บน
เว็บไซต์ตาม Link ข้างต้น พร้อมคาอธิบายวันที่มผี ลบังคับใช้และวันที่เผยแพร่

5.3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องจัดทาแบบรายงาน
ข้อมูลทุกแบบรายงาน แม้ว่าบริษัทบริหาร
สินทรัพย์จะไม่ได้ดาเนินธุรกิจบางประเภทก็ตาม
ใช่หรือไม่ เช่น หากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ได้
รับเป็นทีป่ รึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กรณีนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ตอ้ งจัดทาแบบ
รายงานที่ 13 เรื่อง การรับเป็นทีป่ รึกษาในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่

บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนประกอบธุรกิจแล้ว มีหน้าทีจ่ ั ดทาและการยื่นรายงานที่
เกี่ยวข้องต่อ ธปท. สรุปได้ดังนี้
(1) บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนประกอบธุรกิจแล้ว แต่ยังไม่ได้เริม่ รับซื้อ รับโอน
หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : ให้จัดส่ง
แบบรายงานเฉพาะแบบรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผล
การดาเนินงาน
(2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนประกอบธุรกิจแล้ว และได้เริ่มประกอบธุรกิจ
บางส่วนหรือทั้งหมด : เมื่อบริษทั บริหารสินทรัพย์เริม่ ประกอบธุรกิจบางส่วนหรือทัง้ หมด ให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์จัดทาและจัดส่งแบบรายงานทั้งหมดต่อ ธปท. แม้ว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์อาจยังไม่ได้
ประกอบธุรกิจบางประเภทก็ตาม เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เริม่ ประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน หรือ
รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแล้ว ต้องจัดทาแบบรายงานทุกแบบรายงาน รวมถึงแบบรายงาน
ข้อมูลการรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย แม้ว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์จะยังไม่ได้เริ่ม
รับเป็นทีป่ รึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ ในการจัดทาแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ประเภททีบ่ ริษัทบริหารสินทรัพย์ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์จัดทาข้อ มูลโดยกรอก
ข้อมูลรหัสสถาบัน ชื่อสถาบัน และงวดสิ้นสุดวันที่ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในตาราง
รายงานข้อมูล (เพือ่ แสดงให้เห็นว่ายังไม่มกี ารประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าว) แล้วจัดส่งไฟล์แบบ
รายงานดังกล่าวให้กบั ธปท. ทุกสิ้นงวดการรายงานตามที่กาหนด
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ทั้งนี้ ในการจัดทาแบบรายงานข้อมูลทางการเงิน ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เลือก download แบบฟอร์ม
excel file ในการจัดทารายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
บริษัทถือปฏิบัติ

6. กำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
6.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องดาเนินการแจ้งข้อมูล ให้บริษทั บริหารสินทรัพย์ดาเนินการแจ้งข้อมูลต่อ ธปท. ตามที่แบบฟอร์มที่กาหนดในคู่มือประชาชน ได้แก่
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผูม้ ีอานาจในการ (1) การแจ้งกรณีบริษัทบริหารสินทรัพย์มีผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จัดการ อย่างไร
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยรวมถึงหุ้นของผูท้ ี่เกีย่ วข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย
(2) การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริษทั บริหารสินทรัพย์
6.2 ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งซึง่ ถือหุ้นของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดต่อ ธปท. แล้ว หาก
ในระยะต่อมา ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติม
ทาให้มสี ัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัทบริหาร
สินทรัพย์จะต้องรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายดังกล่าว
เพิ่มเติมต่อ ธปท. หรือไม่

บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งใด
แห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ขึน้ ไปของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยให้
รวมถึงหุ้นของผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับผู้ถอื หุ้นรายดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อ ธปท. ให้รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ทีเ่ พิ่มขึ้นของผู้ถอื หุ้น
รายดังกล่าวด้วย
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7. เอกสำรแนบ 3 : หลักเกณฑ์กำรถือครองอสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย สำหรับบริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่มีสถำบันกำรเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน เป็นบริษัทแม่
7.1 ในการคานวณอัตราส่วนอสังหาริมทรัพย์
ในการคานวณอัตราส่วน NPA ที่ถือครองเกินระยะเวลาที่กาหนด ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มสี ถาบัน
รอการขาย (NPA) ที่ถือครองเกินระยะเวลา
การเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นบริษัทแม่ นับ
ที่กาหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มสี ถาบัน
รวมมูลค่า NPA ที่ถือครองเกินระยะเวลาที่กาหนดทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งนั้น ๆ รวมถึงบริษัท
การเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจทาง
ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (1) บริษัทบริหารสินทรัพย์ทเี่ ป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทแม่ ต้องนับรวมมูลค่า NPA ที่ถือครอง (2) สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทแม่หรือบริษัทร่วม รวมถึงบริษัทลูกของสถาบันการเงินหรือบริษัทลูกดังกล่าว
เกินระยะเวลาที่กาหนดของบริษัทใดบ้าง
(3) บริษัทโฮลดิง้ ที่เป็นบริษัทแม่
ทั้งนี้ มูลค่ารวมของ NPA ที่ถือครองเกินระยะเวลาที่กาหนดข้างต้น ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทแม่หรือบริษทั ร่วม
8. อื่น ๆ
8.1 คู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ธปท. ได้เผยแพร่คู่มอื ประชาชนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ บนเว็บไซต์ของ ธปท.
บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถค้นหาได้จาก
(www.bot.or.th) โดยเข้าไปทีห่ ัวข้อ: สถาบันการเงิน > มุมสถาบันการเงิน > คู่มือการขออนุญาตของสถาบัน
ช่องทางใด
การเงินและ Non–Bank (คู่มือสาหรับประชาชน) > 6. คู่มือสาหรับผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์
(Link: คู่มือสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์)
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คำถำม – คำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้ ลงวันที่ 23 กันยำยน 2563
(เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563)
ข้อ
คำถำม
คำตอบ
1. ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้
คลินิกแก้หนี้ และประสงค์จะนาหลักเกณฑ์ สามารถนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เงื่อนไข
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เงื่อนไข และแนวทาง และแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการคลินิกแก้หนี้
การปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ มาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบ
(โครงการคลินิกแก้หนี้) ไปถือปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ ธุรกิจต้องการจัดชั้นตามวิธีปฏิบัติในประกาศฉบับนี้ จะต้อง
ลูกหนี้ สามารถทาได้หรือไม่ และต้องดาเนินการ ลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการคลินิก
อย่างไร
แก้หนี้ด้วย โดยสามารถติดต่อไปที่ กลุ่มงานการแก้ปัญหา
หนี้สินของประชาชน ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ หมายความถึง สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การกากับ และบริษัทบริหารสินทรัพย์
2. โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุมการแก้ไข เดิมโครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงการที่เจ้าหนี้ผู้เข้าร่วม
ปัญหาหนี้เฉพาะกับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย โครงการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้ที่มี
ใช่หรือไม่
เจ้าหนี้หลายราย อย่างไรก็ดี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันจึงได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุม
ถึงกรณีที่มีเจ้าหนี้เพียงรายเดียวด้วย
3. ลูกหนี้ที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ต้อง ลูกหนี้ที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติ
มีคุณสมบัติอย่างไร
ตามรายละเอียดโครงการที่ผปู้ ระกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ
และบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ตกลงเห็นชอบร่วมกัน
ตามหลักการของโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
ทั้งนี้ สาหรับรายละเอียดโครงการคลินิก แก้หนี้ที่มี
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (SAM) เป็น
หน่วยงานกลางสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่
เว็บไซต์ https://www.debtclinicbysam.com/
หรือ โทรศัพท์ 02-610-2266
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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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และเป็นธรรม (8) การควบคุม กากับ และตรวจสอบมีความรัดกุม และ (9) ระบบการปฏิบัติงานและ
แผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังกาหนดให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และคุณภาพ
การให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลและสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงผู้ให้บริการได้อย่าง
เหมาะสม และในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าได้อย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยสามารถกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ให้บริการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าในวงกว้าง
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงประกาศในครั้งนี้
(1) ขยายขอบเขตการบังคับใช้หลักเกณฑ์จากเดิมที่บังคับใช้กับสถาบันการเงิน บริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ให้ครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินประเภทอื่น
ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ผู้ให้บริการทุกประเภทยกระดับ
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น เกิดความชัดเจน และเหมาะสมในทางปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
(2.1) เพิ่มเติมแนวทางการนาหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการ
แต่ละประเภท (proportionality approach) ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจ ขนาดและลักษณะโครงสร้างองค์กร จานวนบุคลากร ประเภทและการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยผู้ให้บริการแต่ละประเภทสามารถอ้างอิง
แนวทางตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ และกลุ่มลูกค้า เป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ด้านการให้บริการที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อความ
ปลอดภัยและความผาสุกของประชาชนได้
(2.2) กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของผู้ให้บริการให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มี
การรายงานการดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนต่อ ผู้บริหารในตาแหน่ง
สูงสุด คณะทางาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนแทนการรายงานต่อคณะกรรมการได้
โดยผู้ให้บริการต้องพิจารณารายงานประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี ยัง คงต้อง
รายงานสรุปภาพรวมปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน รวมถึงความคืบหน้า หรือระยะเวลา
ในการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมต่อไป
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(2.3) ปรับแนวทางการขอความยินยอมจากลูกค้ากรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การใช้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยลูกค้าที่
ประสงค์จะรับการเปลี่ยนแปลงต้องให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการ จากเดิมที่จะถือว่าลูกค้ายอมรับ
การเปลี่ยนแปลงหากผู้ให้บริการไม่ได้รับการปฏิเสธจากลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อลด
ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ นอกจากนี้ ยังปรับ ปรุงหลักเกณฑ์
การเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลในภายหลังกรณีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยให้
ผู้ให้บริการแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ ซึ่งรายชื่อที่เพิ่มเติม
ดังกล่าวจะต้องอยู่ในประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ให้บริการได้เคยขอความยินยอมจากกลุ่ม
ลูกค้าที่เลือกเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกหรือถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้
ผู้ให้บริการต้องมีช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกหรือถอนความยินยอมได้อย่างสะดวก
และต้องดาเนินการยกเลิกหรือถอนความยินยอมให้ลูกค้าโดยเร็ว รวมถึงแจ้งไปยังผู้รับข้อมูลทุกราย
ให้ทราบถึงการยกเลิกหรือถอนความยินยอมดังกล่าวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2.4) กาหนดให้ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับหรือ
ถูกกล่าวโทษกรณีกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ให้บริการปฏิบัติงาน
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือไม่ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า อย่าง
เป็นธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 41 มาตรา 56 มาตรา 58
และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้สถาบันการเงิน
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 120/1 แห่ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ออกหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 7 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต)
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่
กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคล
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ภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนด
ในประกาศฉบับนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 11/1 แห่งพระราชกาหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ถือปฏิบัติ
ตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
3. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก
3.1 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 1/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด้าน
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
3.2 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 1666/2559 เรื่อง การควบคุมดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
3.3 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 1667/2559 เรื่อง การควบคุมดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
3.4 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 1668/2559 เรื่อง การควบคุมดูแลรักษาข้อมูลของ
ผู้บริโภค/ผู้ถือบัตร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
3.5 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 3/2560 เรื่อง การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย
ผ่านธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
3.6 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 4/2560 เรื่อง การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย
ผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
3.7 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 310/2560 เรื่อง การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันภัย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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4. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับ
4.1 สถาบันการเงินตามกหหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
4.2 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงิน
ภายใต้การกากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน และบริษัทที่ประกอบเฉพาะธุรกิจที่อยู่ภายใต้
การกากับของหน่วยงานกากับดูแลอื่น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัท
ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับที่เป็นบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
4.3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
4.4 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) ทุกแห่ง
4.5 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ) ทุกแห่ง
4.6 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ตาม
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) ทุกแห่ง
4.7 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทุกแห่ง
5. เนื้อหา
5.1 คาจากัดความ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ตามกหหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง
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“บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการ
ชาระเงิน และบริษัทที่ประกอบเฉพาะธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานกากับดูแลอื่น เช่น
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต
“ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ” หมายความว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
“ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ” หมายความว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต)
“ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ”
หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ)
“ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่
สถาบันการเงิน” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การกากับตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ)
“บริษัทบริหารสินทรัพย์” หมายความว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
“ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ออก
ผู้แนะนา ผู้ขาย ผู้รับซื้อ หรือผู้รับโอน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานอื่น เช่น
ตราสารหนี้ กองทุนรวม ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ออก ผู้แนะนา ผู้ขาย ผู้รับซื้อ หรือ
ผู้รับโอนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่
สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ให้บริการ
หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
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ในกรณีของผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ให้หมายความถึง ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ให้บริการ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) บุคคลซึ่งผู้ให้บริการทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการ
หรือการจัดการของผู้ให้บริการ ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงาน
ของผู้ให้บริการ
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบัน
และให้หมายความรวมถึงผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผู้ที่รับทราบผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และ
ผู้ที่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ให้บริการเพื่อให้ซื้อผลิตภัณฑ์
“ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง” หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน
อย่างจากัด ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่มีข้อจากัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจ อาทิ
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือ ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ
“ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business facilitator)” หมายความว่า
บุคคลอื่นที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจทาสัญญาว่าจ้าง มอบหมาย หรือแต่งตั้งเพื่อดาเนินการแทน
ทั้งหมดหรือบางส่วนในงานที่ปกติสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องดาเนินการเอง ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) และบุคคลธรรมดาที่ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ภายใต้ข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
“ธุรกรรมนโยบายรัฐ” หมายความว่า ธุรกรรมนโยบายรัฐตามที่กาหนดในแนว
ปฏิบัติของสานักงานเศรษฐกิจการคลังว่าด้วยการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service
Account: PSA) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
5.2 หลักการ
หลักการสาคัญของประกาศฉบับนี้มุ่งหมายให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน กล่าวคือ
5.2.1 ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าผู้ให้บริการมุ่งเน้นการให้บริการอย่างเป็นธรรม บริการลูกค้า
อย่างจริงใจและไม่เอาเปรียบ
5.2.2 ลูกค้าได้รับคาแนะนาที่ตรงกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และ
ความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้า โดยไม่รบกวนลูกค้า และลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน
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เพียงพอในการตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย รวมถึงสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการระหว่างผู้ให้บ ริการได้อย่างสะดวก
5.2.3 ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม ทั้งด้านราคาและเงื่อนไข ตรงกับ
ความประสงค์และความสามารถของลูกค้า และเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงข้อมูลและ
สินทรัพย์ของลูกค้าได้รับการดูแลไม่ให้นาไปใช้ในทางไม่เหมาะสม
5.2.4 ลูกค้าสามารถดาเนินการต่าง ๆ ภายหลังการขายได้อย่างสะดวกและได้รับ
ความเป็นธรรม เช่น เปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการ เปลี่ยนผู้ให้บริการ แจ้งปัญหา ยื่นเรื่องร้องเรียน
ได้รับการชดเชยเยียวยา
5.2.5 ลูกค้ามีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน
โดยผู้ให้บริการมีส่วนสาคัญในการช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
5.3 หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า 9 ระบบ การเปิดเผย
ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลคุณภาพการ
ให้บริการ และการกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน
ทั้งนี้ ในกรณีผู้ให้บริการมอบหมายงานทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้ให้บริการภายนอก
(outsourcer) หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
(business facilitator) เป็นผู้ดาเนินงานแทนตนเอง หรือกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer)
หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business
facilitator) มอบหมายงานทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) เป็น
ผู้ดาเนินงานแทนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ
ยังคงต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าในการดาเนินการของผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทน
ของผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business facilitator) หรือ
ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) เสมือนเป็นผู้ดาเนินการเอง
อย่างไรก็ดี สาหรับการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในประกาศฉบับนี้ของสาขา
ในต่างประเทศของผู้ให้บริการตามที่กล่าวในข้อ 4 รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ตั้งอยู่
ในต่างประเทศ หากผู้กากับดูแลในประเทศนั้นมีหลักเกณฑ์กาหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม หรือมีหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีข้อกาหนดในลักษณะเดียวกัน
เพื่อใช้กากับดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม ให้สาขา
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในต่างประเทศของผู้ให้บริการข้างต้นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และกรณีผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามที่กาหนดในข้อ 4.3 หากกฎหมาย
จัดตั้งอนุญาตให้สามารถกระทาได้หรือมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจถือปฏิบัติตามที่กฎหมายจัดตั้งกาหนด
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ทั้งนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมในประกาศฉบับนี้ โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
หลักการของศาสนาอิสลาม
5.3.1 การบริหารจัดการระบบงาน
การบริหารจัดการระบบงานที่สนับสนุนให้เกิดการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรมประกอบด้วยมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ สรุปสาระสาคัญและผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ดังนี้
(1) วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง (corporate culture and roles and responsibilities of board of directors
and senior management) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้บริการรับผิดชอบการ
ผลักดันการให้บริการที่เป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล การให้บริการอย่างเป็นธรรม
เป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร (รายละเอียดในเอกสารแนบ 1)
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า (product development
and client segmentation) ผู้ให้บริการมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ ความประสงค์ ความสามารถ
ทางการเงิน และความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เหมาะสมกับ
ความสามารถในการขายของพนักงาน และเหมาะสมกับระบบงาน รวมถึงความสามารถในการควบคุม
ดูแลคุณภาพการขายให้เป็นธรรมกับลูกค้า ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรมทั้งราคาและเงื่อนไข
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 2)
(3) การจ่ายค่าตอบแทน (remuneration scheme) ผู้ให้บริการกาหนด
ค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษที่คานึงถึงคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับพนักงาน
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเพื่อผลักดันให้เกิด
การให้บริการที่เป็นธรรม (รายละเอียดในเอกสารแนบ 3)
(4) กระบวนการขาย (sales process) ลูกค้าได้รับการเสนอขายที่ไม่รบกวน
ความเป็นส่วนตัว ได้รับข้อมูลสาคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วย
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะกับความ
ประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้า (รายละเอียด
ในเอกสารแนบ 4)
(5) การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน (communication and
training) พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าได้รับการสื่อสารที่ช่วยให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมและนาไปปฏิบัติจริง (รายละเอียดในเอกสารแนบ 5)
(6) การดูแลข้อมูลของลูกค้า (data privacy) ข้อมูลของลูกค้าได้รับการ
ดูแลอย่างมั่นคงปลอดภัย มีการคานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และมีมาตรการรักษาความมั่นคง
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ปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ (รายละเอียดในเอกสารแนบ 6)
(7) การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน (problem and complaint
handling) การแก้ไขปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาของผู้ให้บริการมี
ความชัดเจน รวดเร็ว เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม (รายละเอียดในเอกสารแนบ 7)
(8) การควบคุม กากับ และตรวจสอบ (3 lines of defense) การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้ามีกระบวนการ ระบบควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ที่คานึงถึงการให้บริการอย่างเป็นธรรมและรัดกุม ตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติเพื่อป้องกันการ
เกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดในเอกสารแนบ 8)
(9) การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน (operation and
business continuity) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้า มีระบบปฏิบัติงาน
การบริหารความเสี่ยง และแผนรองรับการปฏิบัติงาน ทั้งกรณีปกติและกรณีเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมั่นได้ว่า
คาสั่งหรือความประสงค์ของลูกค้าได้รับการดาเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ลูกค้าได้รับ
บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม (รายละเอียดในเอกสารแนบ 9)
5.3.2 แนวทางการนาหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละ
ประเภท (proportionality approach)
เนื่องจากประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการหลายประเภทซึ่งมี
ความแตกต่างกันทั้งในด้านขอบเขตการประกอบธุรกิจ ขนาดและลักษณะโครงสร้างองค์กร จานวน
บุคลากร ประเภทและการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจึงกาหนดให้ผู้ให้บริการแต่ละประเภทถือปฏิบัติโดยพิจารณาจากแนวทางดังนี้
(สรุปแนวทางการพิจารณานาหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภทตาม
เอกสารแนบ 10)
5.3.2.1 ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินที่มิใช่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้พิจารณาตามลาดับ ดังนี้
(1) พิจารณาลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(1.1) กรณีให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีโอกาสได้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรม ให้พิจารณาปัจจัยในข้อ (2) ต่อไป
(1.2) กรณีให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่
กล่าวไว้ในข้อ (1.1) ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
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(2) พิจารณาลักษณะผลิตภัณฑ์
(2.1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม/
บัตรเดบิต บัตรเครดิต การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (title loan) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การ
กากับ (nano finance) สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจแก่บุคคลธรรมดาและวิสาหกิจขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้
การกากับของหน่วยงานอื่น เช่น ตราสารหนี้ กองทุนรวม ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต รวมถึง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้แต่มชี ื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และผลิตภัณฑ์อื่น
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติม ผู้ให้บริการต้องมีการบริหารจัดการระบบงานตามมาตรฐาน
ขั้นต่า 9 ระบบ ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1–9 ยกเว้นผลิตภัณฑ์เพื่อสวัสดิการพนักงาน ผู้ให้บริการ
สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนา
มาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้
(2.2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ (2.1)
เช่น ธุรกรรมอนุพันธ์ การขายหรือให้เช่าสินทรัพย์ที่ผู้ให้บริการถือครองไว้เพื่อเป็นที่ทาการ หรือ
ได้รับมาจากการชาระหนี้ หรือการประกันการให้สินเชื่อ เช่น การขายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA)
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหลือใช้ การขายทอดตลาดรถยนต์ที่ได้รับ
มาจากการชาระหนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่
กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
5.3.2.2 ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(1) กรณีผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีขอบเขต
การประกอบธุรกิจหลากหลายในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับสถาบันการเงิน ตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกาหนด ให้ผู้ให้บริการใช้แนวทางตามที่กาหนดในข้อ 5.3.2.1 ในการพิจารณา
ถือปฏิบัติ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธุรกรรมนโยบายรัฐ ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดใน
เอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้
(2) กรณีผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนอกเหนือ
จากที่กล่าวในข้อ (1) ข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะและความซับซ้อน
ที่แตกต่างกัน
5.3.2.3 ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
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รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และมิได้เป็นบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
(1) กรณีผู้ให้บริการมียอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
ตั้งแต่ระดับที่มีนัยสาคัญตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ผู้ให้บริการต้องมีการบริหาร
จัดการระบบงานตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปตลอด
(2) กรณีผู้ให้บริการมียอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
ต่ากว่าระดับที่มีนัยสาคัญตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดในเอกสารแนบ 11 อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการรายใดมีความพร้อม
ผู้ให้บริการสามารถนาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบงานตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ ตามที่
กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปถือปฏิบัติได้
5.3.2.4 ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
(1) กรณีให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีโอกาสได้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรม ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในเอกสารแนบ 12
(2) กรณีให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน
ข้อ (1) ข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนด
ในข้อ 5.2 โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดในเอกสารแนบ 12 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งอาจมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ หากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ให้บริการดาเนินการตามนโยบาย
หรือมาตรการของหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้ดาเนินการเพื่อให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ
ตามความจาเป็นและสมควรแก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ให้บริการ
สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐาน
ขั้นต่าตามที่กาหนดไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้
5.3.3 การเปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อความ
ปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
(1) ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) กรณีผู้ให้บริการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการของผู้ให้บริการ ถูกเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมูลข้างต้นบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ภายใน
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3 วันทาการนับจากวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผย โดยต้องมีข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเปิดเผย และต้องมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่มีเว็บไซต์ ให้ผู้ให้บริการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ณ สถานประกอบการ
ทุกแห่ง สาหรับผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กล่าว
ข้างต้นบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ทราบผลการถูกเปรียบเทียบปรับ
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยถ้อยคาที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่มีเว็บไซต์ ให้ผู้ให้บริการจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูล ณ สถานประกอบการทุกแห่ง
ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวบนเว็บไซต์หรือ
ณ สถานประกอบการ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะพ้น 2 ปี
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
(1.2) กรณีผู้ให้บริการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการของผู้ให้บริการ ถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาล อันเนื่องมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการกล่าวโทษตามข้อ 5.3.3 (1.1)
ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมูลข้างต้นบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ทราบ
ผลการถูกเปรียบเทียบปรับหรือผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ หรือศาลหีกา แล้วแต่กรณี ด้วยถ้อยคาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว
และต้องมีจุดเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ในกรณีที่
ผู้ให้บริการไม่มีเว็บไซต์ ให้ผู้ให้บริการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ณ สถานประกอบการทุกแห่ง
ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวบนเว็บไซต์หรือ
ณ สถานประกอบการ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะพ้น 2 ปี
นับแต่วันทีค่ ดีถึงที่สุด
(2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้ให้บริการ
เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะลักษณะ เงื่อนไข และข้อจากัดสาคัญ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และให้เปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการตามแนวทางและรูปแบบที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
5.3.4 การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการ
ให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ
ฉบับนี้
(2) กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า ผู้ให้บริการมีการดาเนินธุรกิจ
ที่ส่งผลกระทบจนเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง หรือผู้ให้บริการจาเป็นต้องพัฒนาหรือ
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เอกสารแนบ 1
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับวัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(corporate culture and roles and responsibilities of board of directors and senior
management)
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้บริการ
รับผิดชอบการผลักดันการให้บริการที่เป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล
การให้บริการอย่างเป็นธรรมเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร
1.1 กาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทแี่ สดงถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญในการสร้าง
และถ่ายทอดวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเป็นธรรมที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการเป็น
ผู้อนุมัตินโยบายดังกล่าวและทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องให้ความสาคัญในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นธรรม
รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงนานโยบาย และแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารและเน้นย้าให้เห็นถึงความเอาจริง
เอาจังในเรื่องการให้บริการอย่างเป็นธรรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของเรื่องดังกล่าวและถือปฏิบัติให้สอดคล้องกันทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจ และ
เป็นแบบอย่างในการให้ความสาคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
1.2 กาหนดให้ผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด อาจ
มอบหมายคณะทางาน หรือผู้บริหารทีส่ ามารถผลักดันการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรมให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล เป็นผู้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนได้ เพื่อให้สามารถ
ควบคุมดูแลการให้บริการอย่างเป็นธรรมได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์
สามารถประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลสาเร็จ วิเคราะห์จุดที่มีปัญหา
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในการมอบหมายคณะทางานหรือผู้บริหาร
เพื่อบริหารหรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น ให้ ยังถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดเช่นเดิม
1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานในการทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือการ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมภายในแต่ละระบบ
โดยระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผู้ควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแบ่งแยกหน่วยงานซึ่งเอื้อต่อการ
สอบทาน การถ่วงดุลอานาจในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 กาหนดให้มีบุคลากรและเครื่องมือปฏิบัติงานที่มีความพร้อม สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทันการณ์
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1.5 คณะกรรมการและผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด คณะทางาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบมีการติดตามและควบคุมดูแลภาพรวมของการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการ
ให้บริการอย่างเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารในตาแหน่ง
สูงสุด คณะทางาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ ซึง่ อาจติดตาม
ได้จากแนวโน้มของเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้าหรือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ผลการสารวจความ
พึงพอใจและความเห็นของลูกค้า ผลจากการตรวจสอบแบบไม่แสดงตน (mystery shopping) หรือรายงาน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (compliance report) เป็นต้น โดยผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด คณะทางาน
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบต้องพิจารณารายงานประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อ
คณะกรรมการ อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรายงานสรุปภาพรวมสาหรับประเด็นที่ไม่มีนัยสาคัญให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบาย และแผนกลยุทธ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างเป็นธรรมต่อไป
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เอกสารแนบ 2
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
(product development and client segmentation)
ผู้ให้บริการมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน
และความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
เหมาะสมกับความสามารถในการขายของพนักงาน และเหมาะสมกับระบบงาน
รวมถึงความสามารถในการควบคุมดูแลคุณภาพการขายให้เป็นธรรมกับลูกค้า
ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ทมี่ ีความเป็นธรรมทั้งราคาและเงื่อนไข
2.1 มีกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือคัดเลือกผลิตภัณฑ์สาหรับการพิจารณานาผลิตภัณฑ์
มาขาย โดยคานึงถึงการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการพัฒนาหรือคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่ครบถ้วน
2.1.1 ความเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการ
ทาความเข้าใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งความเข้าใจในลักษณะหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความประสงค์ที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นนี้หรือไม่ มีความสามารถที่จะเข้าใจผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ หรือมีความ
สามารถทางการเงินที่จะรับภาระหรือรับความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ เช่น ไม่ขายผลิตภัณฑ์ที่มี
ความซับซ้อน เช่น ผลิตภัณฑ์การประกันชีวิตควบการลงทุน (unit-linked life insurance) แก่กลุ่มลูกค้า
ทั้งในวงกว้างหรือลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2.1.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ราคา ค่าธรรมเนียม โดยต้องกาหนด
อย่างเป็นธรรม คานึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ไม่เอาเปรียบลูกค้า ไม่ร่วมกับผู้ให้บริการอื่นในการกาหนดราคา
ลักษณะ และเงื่อนไขที่ทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยเฉพาะการร่วมกันกาหนดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมที่
ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ทั้งนี้ ลูกค้าต้องสามารถประเมินและเปรียบเทียบเงื่อนไขและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
หรือบริการได้โดยง่าย
สาหรับการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น การให้เช่าตู้นิรภัย
ผู้ให้บริการต้องกาหนดเงื่อนไขและราคาให้เหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจน เช่น บนเว็บไซต์
ของผู้ให้บริการ
นอกจากนี้ สาหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยบางประเภท เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้มี
รายได้น้อย ผู้ให้บริการอาจพิจารณาให้มีบริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวก
และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
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2.1.3 ความเหมาะสมกับช่องทางการขาย เช่น ผ่านสาขา ช่องทางโทรศัพท์ หรือช่องทาง
ดิจิทัล โดยเฉพาะการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนที่ต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
2.1.4 ความสามารถในการทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้ข้อมูลและ
คาแนะนาของพนักงานขาย
2.1.5 แนวทางและแผนการจัดการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานขาย
หรือช่องทางการขายที่มีอยู่สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.1.6 ระบบงาน กระบวนการขาย และการควบคุม กากับ ตรวจสอบ (3 lines of defense)
ที่สามารถรองรับการขายผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.1.7 เรื่องร้องเรียน และสาเหตุของปัญหาของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในอดีต เพื่อให้มี
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงกาหนดแนวทางที่เป็นธรรมในการดูแลแก้ไข
ปัญหาหรือชดเชยเยียวยาความเสียหายของลูกค้าจากการใช้ผลิตภัณฑ์
2.1.8 การป้องกันไม่ให้การพัฒนาหรือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และการนาเสนอผลิตภัณฑ์ขัดต่อ
หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยง และประเด็นอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาหรือคัดเลือก
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจจัดให้มีฝ่ายงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาด้วย เช่น
ผู้ที่รับผิดชอบด้านกหหมาย ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกหเกณฑ์
ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านปฏิบัติการ และด้านการขาย
2.2 กรณีผู้ให้บริการมีการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เอง ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ผู้ให้บริการต้องวิเคราะห์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (product due diligence) โดยประเมิน
ลักษณะ เงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการเห็นว่ามี
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการต้องปฏิเสธการขายผลิตภัณฑ์นั้น
2.3 พิจารณาจัดกลุ่มหรือจาแนกผลิตภัณฑ์ตามความซับซ้อน ความเสี่ยง หรือปัจจัยอื่นใด รวมถึง
จัดกลุ่มหรือจาแนกลูกค้าตามแนวทางที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้สามารถกาหนดวิธีการขาย
กลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท การสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงาน การควบคุมและ
สอบทานการปฏิบัติงานในการขายที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
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เอกสารแนบ 3
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการจ่ายค่าตอบแทน
(remuneration scheme)
ผู้ให้บริการกาหนดค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษที่คานึงถึงคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแล เพื่อผลักดันให้เกิดการให้บริการที่เป็นธรรม
3.1 กาหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งค่าตอบแทนด้านเป้าหมายรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(Key Performance Index – KPI) และเงินรางวัลจูงใจ รวมทั้งมาตรการตักเตือนและลงโทษ สาหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
โดยผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลต้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และดาเนินการลงโทษให้เหมาะสม
กับระดับความผิด
3.2 การกาหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน มาตรการตักเตือนและลงโทษ ต้องมีการกาหนด
มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องคานึงถึงหลักการการให้บริการอย่างเป็นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และ
เอกสารประกอบการขาย ควรได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรมของเงื่อนไข
และเอกสารประกอบการขายดังกล่าว ในขณะที่ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่
ควบคุมคุณภาพการเสนอขาย ต้องได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับคุณภาพการให้บริการ (non-sales
KPI) ในฐานะมืออาชี พ มิใช่คานึงถึง แต่ยอดขาย (sales KPI) เพียงอย่างเดียว เช่น ควรกาหนดให้นา
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขายที่ไม่มีคุณภาพมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาประเมิน KPI แต่ไม่ควร
กาหนด KPI ด้านการขายที่ให้น้าหนักกับเป้าการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทสูงเกินไป (product-focused
approach) จนนาไปสู่การเสนอขายหรือการให้คาแนะนาที่ขาดคุณภาพและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า
(mis-selling) ได้
ตัวอย่าง:
ผู้ให้บริการอาจกาหนดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่เป็นอิสระเพื่อสอบทานและประเมินคุณภาพ
การให้บริการของพนักงานขายและหัวหน้างานที่รบั ผิดชอบด้านการขาย โดยมีกระบวนการให้คะแนนหรือจัด
อันดับ (grading) คุณภาพการให้บริการของพนักงานขาย ซึ่งหน่วยงานหรือบุคลากรที่เป็นอิสระดังกล่าว
อาจสุ่มสอบทานจากหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูลจากลูกค้า
ภายหลังการขาย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประวัติการปฏิบัติงานของพนักงานขายและหัวหน้างาน
ที่รับผิดชอบด้านการขายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ บ่งชี้ถึงความผิดพลาดในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของลูกค้า เช่น พนักงานขายรวบรวมข้อมูลลูกค้า
ไม่ครบถ้วน ให้คาแนะนาที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า ไม่สามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
อย่างเพียงพอ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาคิดค่าตอบแทนให้แก่พนักงานขายและหัวหน้างานที่รับผิดชอบ
ด้านการขาย
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ตัวอย่าง:
ลักษณะการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้บริการแก่ลูกค้า
ที่ไม่เป็นธรรม หากไม่มีการกาหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น
 การกาหนดให้ยอดขายที่เกินกว่าเป้าการขายในปีปัจจุบันมีผลต่อการได้รับค่าตอบแทน
ในปีถัดไป ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจให้พนักงานขายเร่งทายอดขายตอนสิ้นปีเพื่อให้เกินเป้าการขาย
เนื่องจากมีผลต่อค่าตอบแทนในปีถัดไป โดยไม่ได้พิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการ
 การจัดแข่งขันโดยมีเงินรางวัลจูงใจให้กับพนักงานขายที่ทายอดขายได้เกินกว่าเป้าการขาย
ที่กาหนด โดยไม่ได้พิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการ
 การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสาหรับผลิตภัณฑ์พ่วงเป็นสัดส่วนกับจานวนการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อให้ได้ร้อยละ 80
ของจานวนลูกค้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาจทาให้พนักงานขายมุ่งเน้น
การขายผลิตภัณฑ์พ่วงเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนตามที่กาหนด โดยไม่ได้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์พ่วง
ดังกล่าวเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่
 การกาหนดเป้าหมายการขายแยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ โดยไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์อื่นชดเชยได้
ซึ่งอาจทาให้พนักงานขายเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนหรือค่าตอบแทนที่สูงมากจนเกินไป

3.3 ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน และจากการใช้มาตรการตักเตือน
และลงโทษอย่างต่อเนื่อง (on-going) โดยคานึงถึงข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าจาก
แหล่งต่าง ๆ ด้วย เช่น ความเสี่ยงที่จะเกิดการเร่งขาย การให้ข้อมูลหรือคาเตือนไม่ครบถ้วน การขายผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า พนักงานขายที่ไม่มีความรู้และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้คาแนะนาหรือเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องกาหนดมาตรการหรือมีเครื่องมือเพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว และปรับปรุงมาตรการหรือเครื่องมืออย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในกรณีที่พบปัญหาที่มีนัยสาคัญ
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เอกสารแนบ 4
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับกระบวนการขาย
(sales process)
ลูกค้าได้รับการเสนอขายที่ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว
ได้รับข้อมูลสาคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน
เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป
ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน
และความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้า
4.1 กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ
4.1.1 ความพร้อมของระบบงานในกระบวนการขาย
(1) กาหนดวิธีปฏิบัติในกระบวนการขายอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเหมาะสมกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย มีวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมกับลักษณะของลูกค้าแต่ละประเภท
ตอบสนองต่อความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการทาความเข้าใจของลูกค้า
มีแนวทางหรือคู่มือที่ให้พนักงานขายสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่ตนควรปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องหมั่นตรวจทานวิธีปฏิบัติในกระบวนการขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น มีการประชุมระหว่างผู้จัดการสาขากับพนักงานขายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อสังเกตที่พบและนามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายให้ดียิ่งขึ้น
(2) มีระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การขาย ระบบช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่พนักงานขาย (help desk) โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทางานของระบบและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) กาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้ชัดเจน โดยทาความเข้าใจกับ
พนักงานขายทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดขายและให้บริการเกี่ยวกับหน้าที่ที่ทาได้และทาไม่ได้ และในกรณี
ที่ผู้ให้บริการต้องการให้บริการแก่ลูกค้า แต่ไม่มีพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอและสอดคล้อง
กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขาย ณ จุดขายและให้บริการ ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบสนับสนุนอื่น
ที่เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
(4) จัดลักษณะการเสนอขายที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกได้อย่างชัดเจนระหว่าง
ผลิตภัณฑ์หลักของผู้ให้บริการกับผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าไม่สับสนและเข้าใจผิดในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ในการเสนอขายเงินฝากและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ให้บริการ
อาจจัดให้มีป้ายที่โต๊ะ แสดงสัญลักษณ์ จัดทาเอกสารหรือแสดงข้อมูลรายละเอียดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรณีมีการเสนอขายผ่านช่องทางดิจิทัล ใช้วิธีการขายหรืออธิบาย หรือมีกระบวนการอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้ลูกค้าไม่เข้าใจผิดว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นการฝากเงิน
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(5) มีระบบ เครื่องมือ หรือกระบวนการที่ทาให้มั่นใจว่าการเสนอขายไม่รบกวน
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอขายในลักษณะพบกันต่อหน้า (face to face) และ
ทางโทรศัพท์ (tele-sale) เช่น มีการกาหนดช่วงเวลาและจานวนครั้งในการติดต่อเสนอขายทางโทรศัพท์
มีแนวปฏิบัติชัดเจนกรณีลูกค้าไม่ประสงค์ใช้บริการ มีการลงโทษกรณีพบการขายที่รบเร้าลูกค้าหรือบังคับขาย
มีระบบรายชื่อผู้ห้ามติดต่อ (do not call list) สาหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ให้ติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการตลาด โดยต้องปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดทาเว็บไซต์หรืออีเมลหรือช่องทางอื่นใด
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และให้ลูกค้าที่มีความสนใจแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ให้บริการติดต่อกลับ
เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้
(6) ในการติดต่อลูกค้ารายใหม่ ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อต้องได้มาโดยชอบด้วยกหหมาย
เป็นไปตามนโยบายภายในของผู้ให้บริการ โดยกรณีที่ลูกค้าสอบถามแหล่งที่มาของข้อมูล ผู้ให้บริการมีหน้าที่
ชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เช่น ทันทีหรือไม่เกิน 3 วัน
และไม่ก่อภาระเพิ่มเติมต่อลูกค้า เช่น ไม่แจ้งให้ลูกค้าติดต่อศูนย์ประสานงานบริการ (call center)
เพื่อสอบถามเอง
(7) ในการเสนอขายที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ติดต่อไปยังลูกค้า เช่น tele-sale อีเมล หรือ
ข้อความสั้นซึ่งส่งผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) จะต้องแจ้งลูกค้าอย่างชัดเจนทุกครั้งว่าลูกค้ามีสิทธิเลือก
ที่จะไม่รับการติดต่อจากผู้ให้บริการอีก แจ้งระยะเวลาของเงื่อนไขการไม่ให้ติดต่อ (ถ้ามี) โดยต้องมีทางเลือก
ให้ลูกค้าเลือกไม่ให้ติดต่อตลอดไปด้วย รวมถึงแจ้งช่องทางในการยกเลิกการติดต่อแก่ลูกค้า ยกเว้นกรณีที่
ลูกค้าสนใจสมัครผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอขาย ผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งสิทธิเลือกที่จะไม่รับการติดต่อและ
ช่องทางในการยกเลิกการติดต่อแก่ลูกค้า ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าเลือกไม่รับการติดต่อจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ
ต้องดาเนินการเพื่อไม่ให้มีการติดต่อลูกค้าให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว เช่น ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้ง
ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถดาเนินการได้ทันที ต้องดาเนินการเพื่อไม่ให้มีการติดต่อลูกค้า
โดยไม่ชักช้า เช่น ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
(8) ในกรณีที่ผู้ให้บริการติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายทางโทรศัพท์ ต้องมีระบบงานที่
สามารถตรวจสอบชื่อพนักงานที่ติดต่อลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ และชื่อลูกค้าที่มีการติดต่อ
เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการติดต่อเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยชอบด้วยกหหมายและเป็นไปตาม
นโยบายภายในของผู้ให้บริการ และเพื่อใช้อ้างอิงกรณีการติดต่อลูกค้าดังกล่าวเกิดปัญหาการให้บริการหรือ
เรื่องร้องเรียน
(9) มีระบบและกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพการขายในทุกช่องทางเพื่อให้
มั่นใจว่าการเสนอขายไม่หลอก ไม่บังคับ และไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น การมีระบบบันทึกเสียงการสนทนา
สาหรับการเสนอขายทางโทรศัพท์ การโทรศัพท์สอบถามคุณภาพการให้บริการ (call back หรือ welcome call)
4.1.2 การคัดเลือกพนักงานขาย
(1) คัดเลือกพนักงานขายที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายและมี
ความรู้ความสามารถเพียงพอและสอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขาย โดยการสรรหาและ
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คัดเลือกพนักงานขายพิจารณาจากคุณสมบัติด้านการศึกษา องค์ความรู้ การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
และทักษะในการขาย
(2) มีกระบวนการที่มั่นใจได้ว่า พนักงานขายที่ได้คัดเลือกนั้นมีความรู้ความสามารถ
ในการอธิบายผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนกว่า
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปซึ่งยากแก่การอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ ซึ่งอาจมีกระบวนการคัดกรองพนักงานขายเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม เช่น อาจกาหนดให้มีพนักงานขายสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนเป็นการเฉพาะ
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือ ความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือ
ความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะการนาเสนอ และมีใจรัก
ในการบริการ (service mind)
ตัวอย่าง:
กรณีผู้ให้บริการมีพนักงานขายที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน เช่น ผลิตภัณฑ์
การประกันชีวิตควบการลงทุน (unit-linked life insurance) ในจานวนจากัด หรือพนักงานขายส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถให้ข้อมูล และอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจรายละเอียด รวมถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ได้อย่างชัดเจน
ผู้ให้บริการต้องกาหนดให้เสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเฉพาะสาขาที่พนักงานขายมีความพร้อม และไม่เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในทุกสาขา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขายที่ไม่เป็นธรรม

(3) กรณีที่ผู้ให้บริการมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกากับ
ดูแลอื่น เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ต้องมีวิธีส่ือสารให้ลูกค้าทราบว่า
พนักงานขายที่ลูกค้าติดต่อสอบถามหรือขอคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นพนักงานขายที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เช่น จัดทาเป็นป้ายรายชื่อพนักงานขายแบบติดผนัง ณ จุดขายและให้บริการ
ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ป้ายตั้งโต๊ะหรือป้ายติดเสื้อพนักงานขาย เพื่อให้ลูกค้าสังเกตเห็นได้ชัดเจน และ
พนักงานขายต้องแสดงตนหรือสื่อสารให้ลูกค้าทราบขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่ตนสามารถขายและให้บริการด้วย
ตัวอย่าง:
กรณีผู้ให้บริการกาหนดให้ นาย ก. ทาหน้าที่ในการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อนหรือ
ผลิตภัณฑ์หลักของผู้ให้บริการ หากในระหว่างการขายและให้บริการนั้น ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์
ที่มีความซับซ้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกากับดูแลอื่น ซึ่ง นาย ก. ไม่สามารถให้บริการได้ นาย ก.
ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และผู้ให้บริการต้องมีการดาเนินการอื่นเพิ่มเติม เช่น จัดให้มีพนักงานขายที่มีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกากับดูแลอื่นมาให้บริการลูกค้าแทน
หรือประสานงานไปยังสานักงานใหญ่หรือสาขาที่มีพนักงานขายผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกากับดูแลอื่นมาให้บริการลูกค้าแทน

4.1.3 การจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้พนักงานขายสามารถอธิบายข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้รับทราบ
และเข้าใจง่ายขึ้น ผู้ให้บริการอาจจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น เอกสารข้อมูล
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สาคัญของผลิตภัณฑ์ (sales sheet) สื่อโฆษณา แผ่นพับ ซึ่งแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนออย่างครบถ้วน
ทั้งเงื่อนไข สิทธิประโยชน์และข้อควรระวัง มีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และในกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ผู้ให้บริการอาจพิจารณาให้มีสื่อเพิ่มเติมเพื่อช่วยอธิบาย โดยในกรณีที่ขายผ่านช่องทางที่พนักงานไม่สามารถ
อธิบายโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยตรง เช่น การขายผ่านช่องทางดิจิทัล ให้ทดแทนด้วยลักษณะการแสดงข้อมูลอื่น
ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับการอธิบายที่เพียงพอ
4.2 กระบวนการในการขายและให้บริการ
มีกระบวนการขายและให้บริการตามความเหมาะสม โดยผู้ให้บริการสามารถกาหนดให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจและเหมาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
4.2.1 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ลูกค้า
ก่อนนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีกระบวนการดังนี้
การจัดกลุ่มลูกค้าและการวิเคราะห์ลูกค้า
(1) กาหนดวิธีการจัดประเภทลูกค้า เช่น ลูกค้ารายย่อยที่เป็นลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เพื่อให้สามารถ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประเภทลูกค้า รวมทั้งมีการให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนข้อควรระวังต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเภท
(2) มีวิธีปฏิบัติงาน ระบบการสอบถามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่จะทาให้มั่นใจว่า
ผู้ให้บริการทราบข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้า เช่น ความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน ความสามารถ
ในการทาความเข้าใจของลูกค้า ทั้งความเข้าใจในลักษณะหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อนามาประกอบ
การพิจารณาให้คาแนะนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของลูกค้า
(customer’s profile) ตลอดจนมีระบบ กระบวนการ หรือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการกระทาผิดกหหมายหรือข้อโต้แย้งในภายหลัง
(3) หากผู้ให้บริการได้รับข้อมูลของลูกค้าไม่เพียงพอ หรือพบว่าข้อมูล หรือเอกสารที่ได้รับ
มีลักษณะน่าสงสัย ผู้ให้บริการต้องมีกระบวนการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจน หรือ
อาจพิจารณาปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้ารายดังกล่าวหากข้อมูลยังไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน
(4) ในการเสนอขาย พนักงานขายต้องไม่สรุปเองว่า ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเหมาะสมกับ
ลูกค้าทุกรายในกลุ่มประเภทเดียวกัน โดยต้องคานึงถึงคุณสมบัติและข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายและ
พิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป้าหมายและ
ข้อจากัดทางการเงิน ซึ่งอาจทาให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะราย และอาจทาให้เกิดการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ เหมาะสมได้
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การมีระบบตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
มีระบบ กระบวนการ หรือวิธีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องลงนามหรือได้รับความยินยอมโดยลูกค้าหรือผู้ที่มีอานาจลงนาม
แทนลูกค้าเท่านั้น และหมั่นทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4.2.2 การนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์
(1) มีระบบที่มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการนาเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
สนใจ และได้รับการอธิบาย หรือได้รับทราบ หรือได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์
ที่นาเสนออย่างครบถ้วนทั้งเงื่อนไข สิทธิประโยชน์และข้อควรระวัง (ข้อมูลขั้นต่าตามเอกสารแนบ 4.1)
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้ความสาคัญกับเงื่อนไขและข้อควรระวังที่สาคัญ
ตัวอย่าง:
การนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
 ห้ามให้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์เป็นของ “ฟรี” ของ “แถม” หรือ “ไม่มีค่าใช้จ่าย” หากในความเป็นจริง
มีค่าใช้จ่ายหรือมีการกาหนดเงื่อนไขที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่ฟรี ไม่ได้เป็นของแถม หรือมีค่าใช้จ่ายใน
ภายหลัง
 ห้ามให้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงของกานัลเพื่อส่งเสริมการขาย มีขายหรือให้บริการใน
ระยะเวลาจากัด หรือมีจานวนจากัด โดยทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อทันที
 ห้ามกระตุ้นหรือเร่งรัดการตัดสินใจของลูกค้าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ เช่น
กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ให้รางวัล ของขวัญ หรือจ่ายคืนค่าซือ้ ให้แก่ลูกค้าเกินสมควร
 ห้ามให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่รับประกันเงินต้น เช่น ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก โดยควรชี้แจงและเน้นย้าให้ลูกค้าทราบถึงกรณีที่ลูกค้า
อาจได้รับเงินคืนไม่เท่ากับเงินต้นที่จ่ายหรือลงทุนไป เช่น กรณีผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ควร
ชี้แจงว่า มูลค่าเงินลงทุนที่ลูกค้าจะได้รับคืนอาจแตกต่างไปจากเงินต้นที่ลูกค้าลงทุนเนื่องจาก
ราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป กรณีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ควรชี้แจงว่า
หากลูกค้ายกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบอายุกรมธรรม์ ลูกค้าอาจได้รับคืนเงินต้นไม่เต็ม
จานวน
 ห้ามใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สื่อสารแล้วอาจทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
เป็นเงินฝาก ยกเว้นกรณีมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ใช้คาว่า “ฝากเงิน” แทน
คาว่า “ชาระค่าเบี้ยประกันภัย”
 ห้ามหลีกเลี่ยงการแจ้งชื่อบริษท
ั ผู้รับประกันภัยที่อาจทาให้ลกู ค้าเข้าใจว่าเป็นการทาธุรกรรม
ดังกล่าวกับผูใ้ ห้บริการ
 ห้ามทาให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังในผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าความเป็นจริง
 ห้ามทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าจะให้ของกานัล หรือประโยชน์อน
ื่ ใดที่ไม่เป็นความจริง
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(2) ในกรณีการเสนอขายผลิตภัณฑ์หลักของผู้ให้บริการควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่น เช่น
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูล ความแตกต่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์หลักของผู้ให้บริการกับผลิตภัณฑ์อื่นให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ลูกค้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ผู้ให้บริการมีการเสนอขาย ผู้ให้บริการจะต้องอธิบายข้อมูลสาคัญให้ครบถ้วน ถูกต้อง
โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสอบถามข้อมูลเอง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้า
ต้องการทราบข้อมูลหรือคาอธิบายในเชิงลึก ผู้ให้บริการสามารถส่งเรื่องต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้
(3) ผู้ให้บริการต้องไม่บังคับขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะพ่วงผลิตภัณฑ์หนึ่งกับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง
หรือกาหนดให้การซื้อผลิตภัณฑ์พ่วงเป็นเงื่อนไขในการให้ใช้ผลิตภัณฑ์หลักทีล่ ูกค้ายื่นคาขอ โดยลูกค้าต้อง
มีสิทธิในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์พ่วง
แยกจากกันได้ เว้นแต่กรณีที่การขายผลิตภัณฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์หลัก
อย่างมีนัยสาคัญ เช่น ขายประกันอัคคีภัยร่วมกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขายประกันภัยรถยนต์ร่วมกับการ
เช่าซื้อรถยนต์หรือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหรือการขายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ผู้ให้บริการห้ามบังคับลูกค้าทาประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือ
กาหนดการทาประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ และต้องให้สิทธิ
ลูกค้าเลือกที่จะทาประกันภัยกับบริษัทใดก็ได้
ตัวอย่าง:
แนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่น ๆ ควบคู่กับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันภัยที่ผู้ให้บริการไม่พึงปฏิบตั ิ เช่น
 การนาเสนอขายบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตพ่วงการประกันภัย โดยไม่มีทางเลือกที่เป็น
บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแบบธรรมดาให้ ลูกค้า
 การให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อซื้อประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันภัย โดย
อ้างว่าจะช่วยให้ได้รบั การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 การบังคับให้ลูกค้าสินเชื่อซื้อประกันชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายการประกันชีวิต
เท่ากับวงเงินสินเชื่อ แม้ว่าลูกค้าจะมีหลักทรัพย์ในการค้าประกันวงเงินกู้แล้ว
 การให้ลูกค้าสินเชื่อเปลี่ยนมาซื้อประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ีลักษณะคล้ายการประกันภัยกับ
บริษัทผู้รับประกันภัยที่ได้รับการแนะนา แม้ว่าลูกค้าจะมีสัญญาประกันภัยดังกล่าวอยู่แล้ว

(4) ผู้ให้บริการจะต้องไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับ ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เช่น
ออกบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้สมัคร ยกเว้นกรณีการออกบัตรเครดิต
หรือบัตรกดเงินสดใหม่เพื่อทดแทนบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเดิมที่หมดอายุที่มีวงเงินและค่าธรรมเนียม
เหมือนเดิมทุกประการ โดยผู้ให้บริการต้องสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลา
ที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า
(5) ในกรณีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปต้องทา
ความเข้าใจกับลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถขายให้ได้โดยที่ลูกค้าไม่ได้รับคาแนะนาและอาจต้องมี
สกสป90-คบ00001-25630813
สกสป91-คบ00002-25630813

3/113

4/7
วิธีปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยให้พนักงานขายอธิบาย เน้นย้า และเตือนลูกค้าถึงเงื่อนไขสาคัญ ความเสี่ยง หรือ
ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
(6) กรณีการขายและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (internet
banking) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile banking) ผู้ให้บริการต้องกาหนดวิธีการหรือรูปแบบการขาย
และให้บริการให้เหมาะสมกับการขายผ่านช่องทางดังกล่าว โดยมีวิธีการนาเสนอ ระบบควบคุมและระบบ
สอบทานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูล คาแนะนา และบริการครบถ้วนถูกต้อง
กรณีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานหรือมีลักษณะพิเศษ
ซึ่งยากแก่การอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจผ่านช่องทางดิจิทัล ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีวิธีการเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้า
รับทราบลักษณะและเงื่อนไขสาคัญของผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อเป็นครั้งแรก เพื่อให้ข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการทาความเข้าใจและตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า เช่น อาจจัดให้มีเว็บลิ้งก์ หรืออาจใช้ช่องทางการขายอื่น
ที่ทาให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับพนักงานขายได้ เช่น โทรศัพท์ VDO conference
(7) กรณีเสนอขายและให้บริการแก่ลูกค้า กลุ่มเปราะบาง ผู้ให้บริการต้องมี กระบวนการ
หรือวิธีปฏิบัติในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และให้ความสาคัญกับการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มนี้ โดยกาหนดขั้นตอนการขายที่ให้ความสาคัญกับการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถ
ในการทาความเข้าใจของลูกค้า ทั้งความเข้าใจในลักษณะหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้สามารถให้ข้อมูล
และคาเตือนที่เพียงพอและนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ หรืออาจพิจารณาเพิ่มกระบวนการให้มีความ
รัดกุมยิ่งขึ้น เช่น กาหนดให้มีญาติที่สามารถสื่อสารทาความเข้าใจเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
มาร่วมฟังระหว่างเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนแก่ผู้สูงอายุ มีผู้จัดการสาขาหรือหัวหน้าส่วนงานเป็น
ผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ มีระบบติดตาม
สอบถามคุณภาพการเสนอขายลูกค้ากลุ่มเปราะบางทุกราย
ทั้งนี้ หลังจากผู้ให้บริการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว หากลูกค้าตกลง
ทาธุรกรรมและธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติหรือสาเร็จเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะต้องมอบหลักฐาน
ในการทาธุรกรรมดังกล่าวแก่ลูกค้าทุกครั้ง
4.2.3 การให้ข้อมูลหลังการขาย (post-sale)
(1) ผู้ให้บริการต้องแจ้งลูกค้าทุกครั้งเกี่ยวกับรายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องชาระหรือจะมี
การเรียกเก็บ เพื่อให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ และมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ลูกค้า
ตรวจสอบหรือโต้แย้งรายการดังกล่าว โดยแจกแจงรายละเอียดรายการที่จะต้องชาระหรือจะมีการเรียกเก็บ
ให้ลูกค้าทราบ เช่น ค่างวด ยอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับผิดนัดชาระ ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์
กรณีผู้ให้บริการกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับสินเชื่อบางประเภทที่ไม่ต้องมีการแจ้งลูกค้า
ล่วงหน้าทุกครั้งที่จะต้องชาระค่างวด รวมถึงกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสาหรับผลิตภัณฑ์
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หรือบริการบางประเภทที่ลูกค้าต้องมีการชาระค่า ธรรมเนียมหรือค่า บริการเป็นประจาในจานวนที่
เท่ากันทุกงวด หากผู้ให้บริการกาหนดแนวปฏิบัติให้ไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าทุกครั้งที่จะมีการชาระ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการดังกล่าว ผู้ให้บริการต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีการในการดาเนินการทีท่ าให้
มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการชาระและหน้าที่ของผู้ใช้บริการครบถ้วนแล้ว และ
หากจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่างวด หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ต้องชาระเป็นประจา
เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนรวมถึงแจ้งผลของการไม่
จ่ายชาระด้วย ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธุรกรรมเงินฝาก หรือเงินให้สินเชื่อ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดหลักเกณฑ์โดยเฉพาะในเรื่องดังกล่าวไว้ ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะนั้น
ในการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับรายการที่ จะต้องชาระหรือเรียกเก็บที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สินเชื่อหรือที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อ ให้ผู้ให้บริการมีการแจ้งเตือนลูกค้าถึงผลของการผิดนัดชาระหรือการ
ชาระเพียงบางส่วนเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลครบถ้วนประกอบการทาธุรกรรม
(2) ผู้ให้บริการต้องมอบหลักฐานการชาระเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง โดยแจกแจงรายละเอียด
รายการที่ลูกค้าได้ชาระให้ลูกค้าทราบ
(3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ให้ผู้ให้บริการดาเนินการดังนี้
(3.1) กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้
บริการของลูกค้า เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ที่สอดคล้องกับ
ต้นทุนทีเ่ พิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี้ ผู้ให้บริการต้องมีการ
สื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลา
ที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ยกเว้นกรณีผู้ให้บริการต้องดาเนินการเนื่องจากพิจารณาแล้วว่า อาจจะเกิดความ
เสียหายอย่างมีนัยสาคัญแก่ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการได้มีการระบุไว้ในสัญญา เช่น การระงับหรือยกเลิก
การใช้บัตรเครดิตกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบการทุจริต การหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อนามาชาระหนี้
กรณีลูกค้าผิดนัดชาระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง
การเงิน ผู้ให้บริการสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการดาเนินการให้ลูกค้าทราบภายหลังได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงตามที่
กล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ให้บริการต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือหน่วยงานรัฐ
เช่น การอายัดบัญชีตามคาสั่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) การอายัดบัญชีตามคาสั่งของคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(3.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดภาระ
หรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้ง
ข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากเดิมที่อาจอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จดหมาย จดหมาย
ลงทะเบียน มาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการต้องให้สิทธิลูกค้าตัดสินใจเลือกที่จะ
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4/9
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยลูกค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะต้องให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการอาจกาหนด
ระยะเวลาให้ลูกค้าให้ความยินยอมได้ ทั้งนี้ ในกรณีของผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดทา จัดเก็บและจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
ผู้ให้บริการจะต้องถือปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวด้วย
(4) มีระบบงานและแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและ
ให้บริการลูกค้า
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4.1/1
เอกสารแนบ 4.1
ข้อมูลขั้นต่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยแก่ลูกค้า
ผู้ให้บริการต้องเปิดเผย อธิบาย หรือให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ หรืออยู่ระหว่างการใช้บริการ
ตารางที่ 1: ข้อมูลขั้นต่าของผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและบัตรเดบิต
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิต
เงินฝากธรรมดา
เงินฝากซับซ้อน
(เช่น ออมทรัพย์ ฝากประจา)
(เช่น step-up ฝากประจาปลอดภาษี)
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
3. จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่า 2. ประเภทผลิตภัณฑ์
4. ระยะเวลาฝาก (สาหรับเงิน 3. ระยะเวลาฝาก
4. จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่าและสูงสุด
ฝากประจา)
5. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไข 5. ยอดเงินฝาก (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ยอดเงินฝากมีผลทาให้อัตราดอกเบี้ย
การฝาก (สาหรับเงินฝาก
เปลี่ยนแปลง)
ประจา)
6. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
6. ค่ารักษาบัญชี
7. การต่ออายุบัญชี เมื่อครบ 7. ตารางอัตราดอกเบี้ย (เฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่อัตราดอกเบี้ยมีมากกว่า 1 แบบ)
กาหนดระยะเวลาการฝาก
8. ตัวอย่างการคานวณดอกเบี้ย (เฉพาะ
(สาหรับเงินฝากประจา)
กรณีที่มีการคานวณดอกเบี้ยซับซ้อน)
8. ช่องทางในการติดต่อ
9. ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้
ผู้ให้บริการ
9. ข้อควรระวัง (เช่น การทา 10. เงื่อนไขหลัก (เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องทา
มิฉะนั้นจะกระทบการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ
ธุรกรรมข้ามเขต หรือข้าม
เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ผู้ให้บริการ อาจมี
11. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
10. การแจ้งเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขการให้บริการ หรือ 12. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก
การแจ้งเตือนที่สาคัญต่าง ๆ 13. ค่ารักษาบัญชี
14. การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการฝาก
15. ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ
16. ข้อควรระวัง (เช่น การทาธุรกรรม
ข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมี
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
17. การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
หรือการแจ้งเตือนที่สาคัญต่าง ๆ

บัตรเดบิต
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. ประเภทผลิตภัณฑ์
3. วงเงินสูงสุด โดยต้องมีการอธิบาย
ว่าลูกค้าสามารถปรับเพิ่มวงเงิน
ได้ไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลด
วงเงินได้
4. เงื่อนไขหลัก (เงื่อนไขที่ลูกค้าต้อง
ทามิฉะนั้นจะกระทบการใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ลูกค้า
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
5. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
7. ค่าธรรมเนียมรายปี
8. ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่
9. ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่
10. ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุล
เงินต่างประเทศ
11. ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตร
กรณีบัตรหาย
12. ข้อควรระวัง (เช่น บัตรหายให้รีบ
อายัด การทาธุรกรรมข้ามเขต
หรือข้ามผู้ให้บริการ อาจมี
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
13. ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ
14. การแจ้งเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการ
ให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่
สาคัญต่าง ๆ
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4.1/2
เงินฝากธรรมดา
(เช่น ออมทรัพย์ ฝากประจา)

ผลิตภัณฑ์เงินฝากและบัตรเดบิต
เงินฝากซับซ้อน
(เช่น step-up ฝากประจาปลอดภาษี)
ข้อมูลกรณีมีประกันภัย
18. ประเภทของการประกันภัย
19. ชื่อบริษัทประกันภัย
20. วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย
21. เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย
(เฉพาะที่สาคัญ)
22. ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิต
ข้อมูลกรณีมีประกันภัย
15. ประเภทของการประกันภัย
16. ชื่อบริษัทประกันภัย
17. วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย
18. เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย
(เฉพาะที่สาคัญ)
19. ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 2: ข้อมูลขั้นต่าของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
สินเชื่อที่มีหลักประกัน
(เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชือ่ ส่วนบุคคลที่มี
หลักประกัน ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ)
และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับประเภท
สินเชื่อทีม่ ีทะเบียนรถเป็นประกัน
1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์
2. ชื่อผลิตภัณฑ์
3. วงเงิน (loan to value)
4. ระยะเวลาการผ่อนชาระ
5. ประเภทของการผ่อนชาระ
6. หลักการผ่อนชาระแบบลดต้นลดดอก
7. อัตราดอกเบีย้
8. อัตราดอกเบีย้ หรือเบีย้ ปรับกรณีผดิ นัดชาระ
9. ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้
10. เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทาตามมิฉะนั้น
จะกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
11. ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าจาเป็นทีต่ ้องทาและที่
สามารถเลือกทาได้
12. ข้อควรระวังในเรื่องสาคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น
กรณีผิดนัดชาระหรือชาระบางส่วน การทาประกันภัย
บางประเภทไม่มผี ลต่อการอนุมัตสิ ินเชื่อ
13. การแจ้งให้ชาระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
14. การแจ้งได้รับชาระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน
15. การแจ้งเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการ
แจ้งเตือนที่สาคัญต่าง ๆ

สินเชื่อที่ไม่มหี ลักประกัน
(เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การกากับ)
1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์
2. ชื่อผลิตภัณฑ์
3. อัตราดอกเบีย้
4. อัตราดอกเบีย้ หรือเบีย้ ปรับกรณีผดิ นัดชาระ
5. ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี ค่าติดตาม
ทวงถามหนี้
6. ข้อควรระวังในเรื่องสาคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น
กรณีผิดนัดชาระหรือชาระบางส่วน สิ่งที่ลูกค้าต้องรีบ
ปฏิบัติเมื่อบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดสูญหาย
7. การแจ้งให้ชาระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
8. การแจ้งได้รับชาระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน
9. การแจ้งเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการ
แจ้งเตือนที่สาคัญต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องสาหรับการเปิดเผย
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับด้วย
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5/1
เอกสารแนบ 5
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน
(communication and training)
พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าได้รับการสื่อสารที่ช่วยให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมและนาไปปฏิบัติจริง
5.1 การสื่อสารกับพนักงาน
5.1.1 กาหนดให้มีบุคลากรหรือฝ่ายงานที่ทาหน้าที่และรับผิดชอบการสื่อสารและการให้ความรู้แก่
พนักงาน โดยมีหน้าที่กาหนดหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และวิธีวัดผลสาเร็จของการสื่อสาร
รวมทั้งกาหนดช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม ควบคุมติดตามให้ได้รับการพัฒนาตามแผน
5.1.2 เนื้อหาที่ใช้สื่อสารกับพนักงานมีความครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้โดยง่าย ปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยครอบคลุมเรื่องการให้บริการอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ของพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมแต่ละระบบ เช่น เนื้ อหาที่กล่าวถึง
เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ควบคู่กับวิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างแท้จริง
และเห็นความสาคัญที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
5.1.3 มีระบบและเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารกับพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้
ช่องทางและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่อง เนื้อหา และช่องทางการรับข้อมูลที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการรับสื่อของพนักงาน เพื่อให้การสื่อสารได้ผลจริง
5.1.4 มีการวัดผลสาเร็จของการสื่อสารและการให้ความรู้ เช่น สอบทานความเข้าใจของพนักงานขาย
ทดสอบการขายจริง ทาการตรวจสอบแบบไม่แสดงตน (mystery shopping) การประชุมหารือระหว่างผู้ที่
ทาหน้าที่สื่อสารกับพนักงาน เพื่อนาผลทั้งหมดมาวิเคราะห์ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสื่อสารต่อไป และมี
การทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง
5.1.5 มีกลไกการสื่อสารถึงพนักงานทีไ่ ม่ได้ทาหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงให้ทราบขอบเขตหน้าที่
ของตนเองว่าสามารถทาหน้าที่ขายและให้คาแนะนาแก่ลูกค้าได้หรือไม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่บุคลากร
ดังกล่าวอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด หรือมีการปฏิบัติงานเกินขอบเขตหน้าที่ของตนเอง
โดยไม่ทราบหรือไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า เช่น
ผู้ที่มีหน้าที่ในการดาเนินงานด้านเอกสารของฝ่ายขายมาช่วยอธิบายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
5.2 การฝึกอบรมแก่พนักงานขาย
5.2.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขายเพื่อเติม เต็มจุดอ่อนด้านความรู้หรือทักษะที่จาเป็นของ
พนักงานขาย เพื่อให้การขายมีความเป็นธรรมแก่ลูกค้า เช่น เน้นย้าทั้งการอธิบายข้อดี ผลประโยชน์ เงื่อนไข
ข้อจากัด ข้อควรระวังที่ลูกค้าอาจเสียประโยชน์ และสิทธิที่ลูกค้าพึงมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานขายที่
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เสนอขายและให้คาแนะนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป เพื่อให้สามารถให้
คาแนะนาได้อย่างมีคุณภาพและนาเสนอผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับลูกค้า ทั้งนี้ เนื้อหาอย่างน้อยควรประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ออก
ผลิตภัณฑ์จัดให้ รวมทั้งสอดคล้องกับความเห็นหรือข้อสังเกตในขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์นี้
ไม่เหมาะสมที่จะเสนอขายให้แก่ลูกค้ากลุ่มใด รวมถึงจัดอบรมเพื่อให้พนักงานขายมีความรู้และทักษะในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า และวิธีปฏิบัติงานในฐานะผู้มีวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
5.2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเสี่ยงหรือความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยผู้ให้บริการดูแลให้พนักงานขายเข้ารับการอบรมอย่าง
ครบถ้วน และไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถขายผลิตภัณฑ์นั้นได้ รวมทั้งดูแลว่า ผู้พัฒนาหรือผู้ออก
ผลิตภัณฑ์ได้ให้ข้อมูลและเอกสารประกอบการขายอย่างครบถ้วนเพียงพอ ทั้งนี้ ควรสื่อสารและทาความ
เข้าใจกับผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอบรมให้แก่พนักงานขายด้วย
5.2.3 ฝึกวิธีปฏิบัติงานให้พนักงานขายได้ใช้ภาษาที่ลูกค้าจะเข้าใจได้ง่ายและอาจจัดทาบทสนทนา
สาหรับการอธิบายในเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือความซับซ้อน
กว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงฝึกปฏิบัติวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บหลักฐานการให้คาแนะนาและการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
5.2.4 ควบคุมดูแลความถูกต้อง ความเพียงพอ และความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดอบรม
ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้บุคคลอื่นจัดอบรมให้แก่พนักงานขาย
5.2.5 มีการวัดผลการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขายได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องที่อบรม
และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้สามารถปรับปรุงการจัดอบรมให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีสาขาหลายแห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ อาจพิจารณาจัดอบรมให้ความรู้
ผ่านช่องทางดิจิทัลได้ เช่น การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ (webinars) หรือผ่านระบบวิดีโอ (video conference)
เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลและเนื้อหาการอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
อาจจัดให้มีช่องทางในการตอบประเด็นข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม หรืออาจให้มีพนักงานขายที่มี
คุณภาพดี (champion) กระจายอยู่ตามกลุ่มสาขาต่าง ๆ เพื่อให้คาปรึกษาและสอนงานอย่างใกล้ชิดและ
ทั่วถึงยิ่งขึ้น
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6/1
เอกสารแนบ 6
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการดูแลข้อมูลของลูกค้า
(data privacy)
ข้อมูลของลูกค้าได้รับการดูแลอย่างมั่นคงปลอดภัย มีการคานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
6.1 การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
6.1.1 มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ และระบบงานการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าตาม
มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป ภายใต้กรอบหลักการที่สาคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความลับ
ของระบบและข้อมูล (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (integrity) และ
ความพร้อมใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (availability) ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
(1) อานาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เอื้อต่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลลูกค้า โดยสอดคล้องกับหลักการควบคุม กากับ และตรวจสอบ (3 lines of defense)
(2) การออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความยืดหยุ่น
และมีการบารุงรักษาสม่าเสมอ
(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการจัดชั้นความลับของข้อมูล เก็บรักษา
และทาลายข้อมูลให้เหมาะสมกับชั้นความลับ มีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลที่เชื่อถือได้และ
เป็นมาตรฐานสากล
(4) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานมีความมั่นคง
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และสามารถป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
(5) การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานตามความจาเป็น
ในการใช้งานและระดับความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหรือการจ้างงาน
ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบการเข้าถึงระบบงานอย่างจริงจังสม่าเสมอเพื่อตรวจจับความผิดปกติของ
การเข้าถึงข้อมูลและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงรายงานผลการตรวจจับต่อผู้บริหาร เช่น
กาหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล โดยแบ่งแยกหน่วยงานเป็นสัดส่วนตามหลัก
Chinese wall จัดเก็บและกาหนดการเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จาเป็น (need to know basis) กาหนดแนวทาง
ในการกากับดูแลและตรวจสอบพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งอาจถูกนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
(6) กรณีผู้ให้บริการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนของ
ผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business facilitator) หรือผู้รับจ้าง
ช่วงงานต่อ (subcontract) ผู้ให้บริการต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการบุคคลดังกล่าว หรือพันธมิตร
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ทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ในการเข้าถึง
การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
ตัวอย่างระบบงานเพื่อดูแลข้อมูลลูกค้า เช่น






การตรวจจับการเข้าถึงข้อมูลทีอ่ าจเข้าข่ายผิดปกติ เช่น การเรียกดูข้อมูลหรือรายการการทาธุรกรรม
โดยที่ลูกค้าไม่ได้มาใช้บริการ การพิมพ์หรือเรียกดูข้อมูลลูกค้านอกเวลาทาการ การเรียกดูข้อมูลลูกค้า
จานวนมากหรือบ่อยครั้ง หรือการเรียกดูข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามขัน้ ตอนปกติ
การควบคุมไม่ให้มีการคัดลอกข้อมูลลูกค้าออกไปภายนอก ทั้งการพิมพ์หรือเรียกดูข้อมูลจากหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลทางอีเมลหรืออินเทอร์เน็ต โดยควรจากัดขนาดของข้อมูล การกาหนด
ถ้อยคาสาคัญ (key word) ที่ตอ้ งถูกตรวจสอบ หรือมีการสุ่มตรวจสอบเนื้อหาหรือถ้อยคา
การกาหนดให้การจ่ายผลตอบแทนจากการเสนอขายทางโทรศัพท์ ท่ีจากัดเฉพาะการติดต่อผ่าน
ช่องทางที่ผู้ให้บริการตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกที่ลูกค้าไม่ ได้ให้
ความยินยอมไว้มาช่วยเสนอขาย

6.1.2 ส่งเสริมอย่างจริงจังให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
6.2 การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น
6.2.1 มีกระบวนการที่ทาให้มั่นใจได้ว่าผู้รับข้อมูล ซึ่งรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
ในลักษณะ co-brand สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าได้อย่างรัดกุม เก็บข้อมูลลูกค้า
เท่าที่จาเป็น และใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งลูกค้าไว้ โดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง และคานึงถึงความสามารถในการดูแลข้อมูลลูกค้าของผู้รับข้อมูลและความสามารถของผู้ให้บริการ
ในการควบคุมดูแลการดูแลข้อมูลของผู้รับข้อมูลเป็นปัจจัยสาคัญ
6.2.2 การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึง่ ลูกค้ามีสิทธิเลือกในการให้ความ
ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ก็ได้ โดยไม่กระทบต่อการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการขอ
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจากลูกค้า โดยดาเนินการดังนี้
(1) ขอความยินยอมโดยให้สิทธิลูกค้าเลือกเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ในรูปแบบที่ทาให้มั่นใจ
ได้ว่าลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจให้สิทธิด้วยตนเองและลูกค้าเข้าใจได้ง่ายว่าไม่ใช่เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยต้อง
แยกส่วนที่ขอความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาดออกจากกัน
และมีถ้อยคาระบุไว้ที่ด้านบนแบบฟอร์มการขอความยินยอมว่าไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์
(2) แจ้งวัตถุประสงค์การขอความยินยอมเพื่อการตลาดให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน เช่น เพื่อ
การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
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(3) แจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูล และประเภทของผู้รับข้อมูล1 ให้ลูกค้าทราบเพื่อประกอบการ
พิจารณาให้ความยินยอม โดยในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้ให้บริการ
สามารถอ้างอิงรายชื่อในแหล่งอื่น เช่น เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยอธิบายช่องทางอย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกค้า
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
กรณีการเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลในภายหลัง ซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลที่อยู่ในประเภทของบุคคล
หรือหน่วยงานที่ผู้ให้บริการได้เคยขอความยินยอมจากกลุ่มลูกค้าที่เลือกเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ให้ผู้ให้บริการ
แจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ ยกเว้นกรณีทผี่ ู้รับข้อมูลเป็นบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้ผู้ให้บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบ โดย
สามารถอ้างอิงรายชื่อในแหล่งอื่นได้ เช่น เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงแจ้งสิทธิและช่องทางในการ
ยกเลิกหรือถอนความยินยอมให้ลูกค้าทราบด้วย
(4) แจ้งช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกเพื่อสอบถามรายชื่อผู้รับข้อมูล และ
ยกเลิกการติดต่อจากผู้รับข้อมูลทุกราย โดยในกรณีที่ลูกค้าเลือกไม่รับการติดต่อจากผู้รับข้อมูล ผู้ให้บริการ
ต้องมีระบบที่สามารถดาเนินการเพื่อไม่ให้มีการติดต่อลูกค้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เช่น ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจาก
ที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถดาเนินการได้ทันที ผู้ให้บริการต้องดาเนินการเพื่อไม่ให้มี
การติดต่อลูกค้าโดยไม่ชักช้า เช่น ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิ กหรือถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ ผู้ให้บริการต้องมี
ช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกหรือถอนความยินยอมได้อย่างสะดวก และต้องดาเนินการ
ยกเลิกหรือถอนความยินยอมให้ลูกค้าโดยเร็ว รวมถึงแจ้งไปยังผู้รับข้อมูลทุกรายให้ทราบถึงการยกเลิก
หรือถอนความยินยอมดังกล่าวด้วย
6.2.3 การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาด ให้ดาเนินการดังนี้
(1) การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าซึง่ ผู้ให้บริการจาเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า
ให้ผู้ให้บริการกาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการขอใช้
บริการได้ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและระบุประเภทของผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบ เช่น
การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ (agent) หรือ
ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business facilitator) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract)
หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ
ผู้ให้บริการ หรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการติดตามทวงถามหนี้ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการพิสูจน์
ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล เช่น ผ่าน National Digital ID Platform (NDID Platform)

1

กรณีการแจ้งประเภทของผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีที่ผู้ให้บริการยังไม่ทราบรายชื่อผู้รับข้อมูลที่แน่ชัด ณ เวลาที่ขอ
ความยินยอมจากลูกค้า ทั้งนี้ เมื่อทราบรายชื่อผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ให้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบรายชื่อผู้รับข้อมูลนั้นด้วย
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(2) การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการจาเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้ผู้ให้บริการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและประเภทของผู้รับข้อมูลให้
ลูกค้าทราบ โดยจะกาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการขอใช้บริการ
หรือไม่ก็ได้
(3) การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการไม่มีความจาเป็นต้องเปิดเผย โดยข้อมูลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ
ห้ามผู้ให้บริการกาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการ
ขอใช้บริการ แต่หากผู้ให้บริการประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมในการเปิดเผย
ข้อมูลจากลูกค้า โดยให้สิทธิลูกค้าเลือกเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน และต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย
ข้อมูลและประเภทของผู้รับข้อมูลให้ลูกค้าทราบ เช่น การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ทาวิจัยหรือจัดทาข้อมูลทางสถิติ โดยผู้ให้บริการอาจกาหนดระยะเวลาให้ลูกค้าให้ความยินยอมก็ได้
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกหรือถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ ผู้ให้บริการต้องมี
ช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกหรือถอนความยินยอมได้อย่างสะดวก และต้องดาเนินการ
ยกเลิกหรือถอนความยินยอมให้ลูกค้าโดยเร็ว รวมถึงแจ้งไปยังผู้รับข้อมูลทุกรายให้ทราบถึงการยกเลิก
หรือถอนความยินยอมดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า ข้างต้นไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า
ให้ผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้ให้บริการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ (business facilitator) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการ
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เอกสารแนบ 7
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน
(problem and complaint handling)
การแก้ไขปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาของผู้ให้บริการ
มีความชัดเจน รวดเร็ว เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม
7.1 การรับและดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน
7.1.1 มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่ทาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้อย่าง
สะดวก มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าโดยมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
ช่องทางและวิธีการแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนการประกอบธุรกิจหรือการให้บริการ
ของพนักงาน แจ้งขอบเขตของเรื่องที่สามารถร้องเรียนได้ แจ้งวิธีการที่จะทาให้สามารถพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนได้รวดเร็ว เช่น การนาส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จาเป็น วิธีติดตามเรื่องร้องเรียน รวมถึงแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางร้องเรียนต่อทางการด้วย เช่น ในกรณีที่ไม่พอใจกับคุณภาพการแก้ไขปัญหาของ
ผู้ให้บริการ สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้
7.1.2 มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการรับและดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและ
เรื่องร้องเรียน โดยมั่นใจว่าหน่วยงานหรือบุคลากรที่ทาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนมีความเป็นอิสระ สามารถ
ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ และได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม ลูกค้าต้องได้ รับโอกาส
ที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ โดยมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรม
มีการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน และในกรณีปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนที่อ่อนไหว หรืออาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสาคัญ ควรกาหนดกระบวนการพิเศษในการเร่งแก้ไขปัญหา เช่น แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบอย่าง
รวดเร็ว
7.1.3 แก้ไขปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนด้วยความเป็นธรรม มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
หาสาเหตุที่แท้จริงโดยพิจารณาให้ครอบคลุมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง 9 ระบบ
มีกระบวนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นและพฤติการณ์
แวดล้อมในแต่ละกรณี รวมถึงพิจารณาเหตุปัจจัยทั้งหมดด้วย เช่น วิธีปฏิบั ติงานที่แท้จริง ข้อมูลจาก
ทั้งด้านพนักงานขายและด้านลูกค้า
7.1.4 มีระบบในการติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการและพิจารณาดาเนินการตามแนวทาง เงื่อนไข ระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงระบบ
ในการตรวจสอบคุณภาพการแก้ไขปัญหาหรือดูแลเรื่องร้องเรียน
7.1.5 ปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนถือเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาของระบบงาน หาก
ผู้ให้บริการได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นใด หรือได้รับการร้องเรียนพนักงานขายรายใดหรือกลุ่มใด หรือ
เป็นปัญหาการให้บริการหรือเรื่องร้องเรียนของลูกค้าที่มีลักษณะเดียวกันซ้า ๆ หรือปัญหาที่แม้ไม่ได้เกิดซ้า ๆ
แต่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้มีการตรวจสอบให้พบต้นเหตุ
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ของปัญหา และ/หรือขยายการตรวจสอบโดยทันทีเพื่อหยุดความเสียหาย โดยควรกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
ในการติดตามการแก้ไขปัญหา เร่งรัดความคืบหน้าเป็นประจา
7.2 การดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
ผู้ให้บริการมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ลูกค้า และกาหนดเป็นมาตรฐาน
สาหรับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงมีการกาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้การจัดการเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและไม่ชักช้า รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าเป็นระยะ กาหนดระยะเวลาและปัจจัย
ในการพิจารณาแก้ไขเยียวยาหรือชดเชยให้เป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาดจากระบบงาน
หรือพนักงานของผู้ให้บริการ และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น ไม่เลือกชดเชย
ให้เฉพาะลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ
7.3 การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนซ้า
7.3.1 บันทึกปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ผู้ให้บริการได้รับจากช่องทางต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน โดยในกรณีที่เป็นลักษณะสอบถามข้อมูล ควรมีแนวทางการบันทึกให้สามารถวิเคราะห์
ความเพียงพอของการให้ข้อมูลในกระบวนการขาย เพื่อนามาปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
และครบถ้วนยิ่งขึ้น
7.3.2 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาการให้บริการหรือเรื่องร้องเรียน
และนาผลการวิเคราะห์ไปดาเนินการต่อ เช่น ประกอบการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การให้บริการ วิธีปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพิ่มการควบคุมและการสอบทาน
รวมถึงมีการสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้ดขี ึ้น
7.3.3 รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารในตาแหน่ง
สูงสุด หรือคณะทางาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถประเมิน
ความเสี่ยงและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ
ต้องพิจารณารายงานประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรายงานสรุปภาพรวม
เรื่องร้องเรียน และความคืบหน้าหรือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบาย และแผนกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมต่อไป
7.3.4 ให้รายงานข้อมูลปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนมายังธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
แนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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8/1
เอกสารแนบ 8
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการควบคุม กากับ และตรวจสอบ
(3 lines of defense)
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้ามีกระบวนการ ระบบควบคุม
และการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่คานึงถึงการให้บริการอย่างเป็นธรรมและรัดกุม
ตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.1 การควบคุม กากับ และตรวจสอบ
8.1.1 มีการดาเนินงานด้านการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกระบบบริหารจัดการด้าน
การให้บริการอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมในแต่ละระดับชั้นของการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับ
กหหมาย หลักเกณฑ์ทางการ และระเบียบปฏิบัติภายในที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างเป็นธรรม
มีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ และมีอิสระในการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
ให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถสร้างและรักษาสภาวะแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
ในการดาเนินงานดังกล่าว ผู้ให้บริการต้องกาหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตามและตรวจสอบตามหลักการของ 3 lines of defense ให้เกิดประสิทธิผล
ได้แก่
ชั้นที่หนึ่ง คือ การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัติงานประจาวัน
ชั้นที่สอง คือ การกากับดูแลและตรวจสอบในลักษณะ oversight function ว่ามีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกหเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชั้นที่สาม คือ การตรวจสอบเพื่อประเมินความเพียงพอของมาตรการต่าง ๆ
โดยผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและมีความแม่นยาในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด รวมถึงมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นกับหน่วยงานธุรกิจ สาขา เครือข่ายการบริการและการขาย
8.1.2 ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
9 ระบบ เพื่อระบุหรือกาหนดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น รวมทั้งมีการติดตามและควบคุมเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้น (เอกสารแนบ 8.1)
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบการติดตามตรวจสอบภายหลังการขาย
และให้บริการ (self-monitoring) อย่างเหมาะสมด้วย เพื่อควบคุมให้การขายและให้บริการแก่ลูกค้าสอดคล้อง
กับกระบวนการขายและให้บริการที่ผู้ให้บริการกาหนด โดยหากพบว่ามีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่
ไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบหาสาเหตุ และดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งติดตามดูแลการ
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รายงานการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติงานในแต่ละระบบการบริหารจัดการ
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ตัวอย่าง:
ผู้ให้บริการอาจจัดให้มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการขายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เพื่อดาเนินการ self-monitoring ดังนี้
 ทา mystery shopping ที่สาขาในสัดส่วนที่เพียงพอต่อการประเมินการปฏิบัตงิ าน
 โทรศัพท์เพื่อสอบถามคุณภาพการให้บริการ (call back หรือ welcome call) ในสัดส่วนที่
เพียงพอ มีคาถามที่ครอบคลุมและสามารถประเมินคุณภาพการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอบถามลูกค้าทุกรายสาหรับธุรกรรมที่เสี่ยงต่อการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เช่น การให้บริการแก่
ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง หรือการให้บริการแก่ลูกค้ากรณีที่เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
ซับซ้อนซึ่งยากแก่การอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ เช่น การเสนอขายผลิตภัณฑ์การประกันชีวิตควบการ
ลงทุน (unit-linked life insurance)
 สุ่มฟังเทปการสนทนาเกี่ยวกับการขายและให้บริการระหว่างพนักงานขายและลูกค้า
 สุ่มตรวจรายการขายและเอกสารประกอบ เพื่อตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและการรับชาระเงิน

8.1.3 จัดทาแผนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบที่มุ่งไปยังความเสี่ยงที่กาหนด โดยเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่ และตรวจสอบจากสิ่งบ่งชี้
ความผิดปกติ โดยกาหนดว่าเหตุการณ์ลักษณะใดที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงกาลังเกิดขึ้น
ตัวอย่าง:
เหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงกาลังเกิดขึ้น เช่น
 ผลิตภัณฑ์บางประเภทให้ค่าตอบแทนการขายแก่พนักงานขายสูงเป็นพิเศษ มีปริมาณขายที่สูงมาก
ในบริเวณหรือสาขาหนึ่งสาขาใด และมีเรื่องร้องเรียนเป็นจานวนมาก อาจน่าสงสัยว่ามีการเสนอ
ขายหรือการให้คาแนะนาที่ขาดคุณภาพและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า (mis-selling) เกิดขึ้น
 กรณีพบประวัติการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ไม่ปกติ อาจน่าสงสัยว่ามีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าโดยมิชอบ

โดยในการกาหนดแผนการตรวจสอบควรครอบคลุมในทุกมิติ เช่น การตรวจสอบกระบวนการขาย
ต้องตรวจสอบทั้งด้านรูปแบบการขายในช่องทางต่าง ๆ ด้านพื้นที่ เช่น สาขาหรือจังหวัด ด้านธุรกรรม และ
มีความถี่ของการตรวจสอบที่เหมาะสม มีวิธีการติดตามและตรวจสอบที่หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมาย
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกหเกณฑ์
(compliance) และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน มีการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า
มีความครอบคลุมเพียงพอ และผู้ที่สอบทานหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายของตน แจ้งผล
การสอบทานและตรวจสอบต่อผู้ที่รับผิดชอบในภาพรวมสาหรับการควบคุม กากับ และตรวจสอบ เพื่อให้
สามารถวางแผนการตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถประเมินความสาเร็จของพนักงาน
ทุกคนในการให้บริการทีเ่ ป็นธรรมด้วย
สกสป90-คบ00001-25630813
สกสป91-คบ00002-25630813

3/128

8/3
8.1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยควรนาเสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาดาเนินการ
ตามที่เห็นสมควร
8.2 การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2.1 ระบุกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกาหนดนโยบาย
มาตรการ และเครื่องมือที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันหรือจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงมาตรการทางวินัยกรณีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนด
8.2.2 มีเครื่องมือและวิธีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และ
มีการสื่อสาร ให้ความรู้และทาความเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด และมีการดาเนินการ หากมีการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามที่กาหนด รวมถึงควรมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการของผู้ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
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8.1/1
เอกสารแนบ 8.1
ความเสี่ยงด้านการให้บริการแก่ลูกค้า และตัวอย่างการควบคุม กากับและตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจะมีเงื่อนไขไม่เหมาะสม ความเสี่ยง
ที่การสื่อสารนโยบายการให้บริการอย่างเป็นธรรมจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ความเสี่ยงจากการหยุดชะงัก
ของระบบงานจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตกับลูกค้า ความเสี่ยงที่ลูกค้า
จะถูกเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมจนเกิดความเสียหาย ความเสี่ยงที่ข้อมูลลูกค้าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
และความเสี่ยงที่ลูกค้าจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นธรรม
ตัวอย่าง:
การควบคุมดูแลและสอบทานคุณภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เช่น
 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานในส่วนการขาย การควบคุม และการสอบทานว่าเป็นไปตามที่
ผู้ให้บริการได้กาหนดวิธปี ฏิบัตไิ ว้หรือไม่ และต้องดาเนินการอย่างจริงจังหากพบว่ามีการปฏิบัติ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เช่น
- สอบทานเงื่อนไขผลิตภัณฑ์และทดสอบกับกลุ่มลูกค้าก่อนออกนาเสนอขายจริง
- สอบทานความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
- สอบยันการปฏิบัติงาน (maker & checker)
- ผู้มีอานาจอนุมัติในกระบวนการขายเป็นคนละคนกับพนักงานขาย
- ตรวจทานการนาเสนอผลิตภัณฑ์ของพนักงานขายว่าเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่
- ดูแลและตรวจสอบการขายของพนักงานขายในกรณีที่ต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนเพิ่มเติม
เช่น การขายให้แก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง หรือการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือความซับซ้อน
กว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถทาได้ตามคุณสมบัติหรือ
หน้าที่ที่กาหนด เช่น ห้ามพนักงานมอบรหัสผ่านให้พนักงานคนอื่นเพื่อทารายการแทนกัน
- มีการบันทึกเสียงสนทนาระหว่างการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
- ห้ามไม่ให้พนักงานขายนาเครื่องมือสื่อสาร สิ่งของหรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในบริเวณพื้นที่ทาการ
เสนอขายทางโทรศัพท์ เพื่อไม่ให้พนักงานขายนาข้อมูลลูกค้าออกไปได้
- มีระบบสอบทานให้สามารถดักจับรายการที่มีความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขหรือหยุด
ความเสียหายได้ทันที
 ตรวจสอบแหล่งข้อมูลและการได้มาของข้อมูลลูกค้าว่าได้มาอย่างถูกต้องและได้รบ
ั ความยินยอม
จากลูกค้า
 มีระบบ do not call list หรือกระบวนการที่เทียบเท่า สาหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ให้ติดต่ออีก
มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว และควบคุมให้ปฏิบัติได้จริง
 มีระบบควบคุมการรับชาระเงินให้ปลอดภัย และป้องกันการทุจริต เช่น ลูกค้าชาระเงินสดที่เคาน์เตอร์
รับเงินฝากโดยตรงโดยไม่ผา่ นพนักงานอืน่ ลูกค้ายืนยันธุรกรรมบัตรเครดิตด้วยตนเอง
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มีระบบติดตามตรวจสอบรายการทางบัญชีและธุรกรรมทางการเงินของพนักงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการชาระเงิน
ตรวจสอบกระบวนการทางานของผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนของ
ผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business facilitator)
หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตรงตามสัญญา
ทุกขั้นตอน เช่น การรับ-ส่งข้อมูลลูกค้า การติดตามการทาลายข้อมูลลูกค้าหลังใช้งานเสร็จ
มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในการให้บริการ
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9/1
เอกสารแนบ 9
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน
(operation and business continuity)
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้ามีระบบปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง
และแผนรองรับการปฏิบัติงาน ทั้งกรณีปกติและกรณีเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมั่นได้ว่า
คาสั่งหรือความประสงค์ของลูกค้าได้รับการดาเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
ลูกค้าได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
9.1 ระบบปฏิบัติงาน
9.1.1 จัดทาคู่มือและ/หรือมีเครื่องมือที่ทาให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีการดาเนินงาน
ทีค่ รบถ้วนถูกต้องแล้ว เช่น รายการตรวจสอบ (checklist) รวมถึงจัดอบรมการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว เพื่อให้
พนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและเห็นความสาคัญที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการทางานและทาให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
9.1.2 กรณีที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการ ให้คานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ หากกาหนดวิธีปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลสาคัญโดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นแก่ระบบ และมีแผนสารองหากเกิด
เหตุขัดข้องหรือระบบถูกแทรกแซงหรือถูกทาลาย
(2) ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล เพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การถูกนาไปใช้ที่ไม่สมควร หรือการถูกนาไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
(3) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ คานึงถึงการออกแบบโปรแกรม
ทีต่ อบสนองความต้องการการใช้งานได้อ ย่างถูกต้องและพร้อมใช้งาน เช่น โปรแกรมขึ้นคาเตือนเพื่อให้
พนักงานขายทราบเมื่อลูกค้าต้องการขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ควรมีการกาหนด
ข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ให้ครบถ้วน มีการประมวลผลที่ถูกต้อง และออกคาเตือนหรือรายงานที่ชัดเจนที่
ผู้ปฏิบัติสามารถเห็น เข้าใจ และนาไปแนะนาลูกค้าได้
ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้าเกิดการขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
โดยเร็ว และต้องดาเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีมีเหตุจาเป็นต้องหยุดให้บริการ
ชั่วคราวโดยผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการต้องแจ้งการดาเนินการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย
9.1.3 มีระบบบันทึกเหตุการณ์การทาธุรกรรม หรือระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่ทาให้มั่นใจ
ได้ว่าลูกค้ามีการทาธุรกรรมจริง เพื่อคุ้มครองลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้าด้วย เช่น มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ใช้งานได้จริง และมีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
สกสป90-คบ00001-25630813
สกสป91-คบ00002-25630813

3/132

9/2
9.2 แผนป้องกันและรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (business contingency plan)
9.2.1 กาหนดแผนงานรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งแผนงานดังกล่าวควรครอบคลุมวิธีปฏิบัติงานที่สาคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อลูกค้า หากไม่สามารถหลี กเลี่ยงผลกระทบได้ ต้องมีวิธีสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจกับลูกค้า
ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุอย่างเหมาะสม
9.2.2 ทดสอบแผนงานว่าสามารถปฏิบัติตามแผนได้จริง สามารถควบคุมผลกระทบและความเสียหายได้
และกู้คืนระบบปฏิบัติการสาคัญได้ภายในเวลาที่กาหนด รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนงานให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาวการณ์
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เอกสารแนบ 10
สรุปแนวทางการพิจารณานาหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท
ประเภทผู้ให้บริการ
1. สถาบันการเงิน
2. บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่มิใช่บริษัทบริหารสินทรัพย์
3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
เทียบเคียงได้กับสถาบันการเงิน
- ขอบเขตการประกอบธุรกิจอื่น ๆ
4. ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน2
- ยอดสินเชื่อคงค้างรวม3ตั้งแต่ระดับ
ที่มีนัยสาคัญ
- ยอดสินเชื่อคงค้างรวมต่ากว่า
ระดับที่มีนยั สาคัญ
5. บริษัทบริหารสินทรัพย์
1

2

3

กรณีให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย และธุรกิจขนาดเล็ก
กรณีให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลิตภัณฑ์หลัก1
ผลิตภัณฑ์อื่น
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ
สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ
ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9
ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะ
และความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ
ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9

สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ
ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะ
และความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ
ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นต่าที่
กาหนดในเอกสารแนบ 11
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในเอกสารแนบ 12

สามารถใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนด
ในข้อ 5.2 โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดในเอกสารแนบ 12 ไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับลูกค้า ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น เงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต บัตรเครดิต การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (title loan) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
(nano finance) สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจแก่บุคคลธรรมดาและวิสาหกิจขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานอื่น เช่น ตราสารหนี้
กองทุนรวม ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต (ตามที่ระบุในข้อ 5.3.2.1 (2.1))
ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุ คคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และมิได้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ยอดสินเชื่อคงค้างรวม หมายความว่า ยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (เฉพาะต้นเงินของลูกหนี้สินเชื่อหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี)
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เอกสารแนบ 11
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินที่มียอดสินเชื่อคงค้างรวมต่ากว่าระดับที่มีนัยสาคัญ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความแตกต่างของขนาดและลักษณะโครงสร้างองค์กร
รวมถึงจานวนบุคลากรของผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน และมิได้เป็นบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้าน
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) สาหรับผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และมิได้
เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่มียอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับต่ากว่าระดับที่มีนัยสาคัญ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ทุกแห่งถือปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่าเพื่อให้บรรลุ
ผลลัพธ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวัง ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการรายใดมีความพร้อม ผู้ให้บริการ
สามารถนาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบงานตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ ตามที่กาหนดใน
เอกสารแนบ 1-9 ไปถือปฏิบัติได้
1. วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1.1 กาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่แสดงถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับ
การให้บริการอย่างเป็นธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร
ในตาแหน่งสูงสุดเป็นผู้อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมถึงสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบ โดยมีการทบทวน
นโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
1.2 เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบการผลักดันการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล โดยมีการสื่อสารให้บุคลากร
ทุกคนได้ทราบและตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยหากมีการมอบหมายความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ต้องมั่นใจได้ว่า
ได้มอบหมายให้แก่คณะทางาน หรือบุคลากรที่สามารถผลักดันการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี ในการมอบหมายคณะทางานหรือบุคลากรเพื่อดาเนินการใด ๆ ให้ยังถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดเช่นเดิม
1.3 กรณีมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ต้องมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้
คานึงถึงหลักการที่ต้องมีการสอบทานและถ่วงดุลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับขนาดองค์กร
ของผู้ให้บริการ
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1.4 กาหนดให้มีบุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีความพร้อม และมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทันการณ์
1.5 คณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด ต้องติดตามและควบคุม
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจให้เกิดการให้บริการอย่างเป็นธรรมอย่างสม่าเสมอ โดยอาจติดตามได้จาก
แนวโน้มเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้าหรือระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือ
ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
2.1 ในการพัฒนาหรือคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมาเสนอขาย ผู้ให้บริการต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
2.1.1 ความเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถ
ในการทาความเข้าใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งความเข้าใจในลักษณะหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy)
2.1.2 การกาหนดเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ ราคา และค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์ ต้องกาหนด
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม คานึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและไม่เอาเปรียบลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าต้องสามารถเข้าใจ
และเปรียบเทียบเงื่อนไขและมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้โดยง่าย
ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยบางประเภท เช่น ผู้สูงอายุ
ผู้พิการหรือผู้มีรายได้น้อย ผู้ให้บริการอาจพิจารณาให้มีบริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่ออานวย
ความสะดวก และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
2.1.3 ความเหมาะสมกับช่องทางการขาย รวมทั้งมีระบบงานหรือกระบวนการขายต่าง ๆ
ทีส่ ามารถรองรับการขายผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.1.4 ความสามารถในการทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์และการให้ข้อมูลหรือคาแนะนาของ
พนักงานขาย
2.1.5 เรื่องร้องเรียน และสาเหตุของปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (ถ้ามี) รวมถึงกาหนดแนวทาง กระบวนการ
หรือวิธีการดูแลแก้ไขปัญหาหรือชดเชยความเสียหายให้ลูกค้า
2.1.6 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสีย่ งและการบริหารความเสี่ยง
และประเด็นอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาหรือคัดเลือก โดยในการให้บริการหรือนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 กรณีผู้ให้บริการมีการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เอง ในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ให้บริการต้องวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (product due diligence)
โดยประเมินลักษณะ เงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ หาก
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ผู้ให้บริการเห็นว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการต้องปฏิเสธ
การขายผลิตภัณฑ์นั้น
3. การจ่ายค่าตอบแทน
มีการกาหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลจูงใจที่พิจารณาถึงคุณภาพการขายหรือ
การให้บริการ ซึ่งไม่ควรคานึงถึงแต่ยอดขายเพียงอย่างเดียว รวมทั้งต้องกาหนดมาตรการตักเตือน
และการลงโทษที่เหมาะสมควบคู่ด้วย
4. กระบวนการขาย
4.1 กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ
4.1.1 ความพร้อมของระบบงานในกระบวนการขาย
(1) กาหนดวิธีการขายอย่างชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยในการเสนอขายต้องไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เช่น มีการ
กาหนดช่วงเวลาและจานวนครั้งในการติดต่อเสนอขายทางโทรศัพท์ มีการลงโทษกรณีพบการขายที่
รบเร้าลูกค้าหรือบังคับขาย มีระบบรายชื่อผู้ห้ามติดต่อ (do not call list) สาหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์
ให้ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยต้องปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีมี
การติดต่อลูกค้ารายใหม่ ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยหากลูกค้าสอบถาม
แหล่งที่มาของข้อมูล ผู้ให้บริการมีหน้าที่ชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว และไม่ก่อภาระเพิ่มเติมแก่ลูกค้า
(2) มีเครื่องมือหรือมีระบบที่ช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพ เช่น เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3) กาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ที่ทาได้
และทาไม่ได้ และในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องการให้บริการแก่ลูกค้า แต่ไม่มีพนักงานขายที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอและสอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขาย ณ จุดขายและให้บริการ
ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบสนับสนุนอื่นที่เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นธรรม โดยหากผู้ให้บริการมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกากับ
ดูแลอื่น เช่น ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ต้องมีการสื่อสารให้ลูกค้าทราบว่าพนักงานขายนั้น
เป็นพนักงานขายที่ได้รับการแต่งตั้งให้ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เช่น จัดทาเป็นป้ายรายชื่อ
พนักงานขายแบบติดผนัง ป้ายตั้งโต๊ะ หรือป้ายติดเสื้อ
(4) กรณีมีการเสนอขายที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ติดต่อไปยังลูกค้า เช่น tele-sale อีเมล
หรือข้อความสั้นซึ่งส่งผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) จะต้องแจ้งลูกค้าอย่างชัดเจนทุกครั้งว่าลูกค้า
มีสิทธิเลือกที่จะไม่รับการติดต่อจากผู้ให้บริการอีก แจ้งระยะเวลาของเงื่อนไขการไม่ ให้ติดต่อ (ถ้ามี)
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โดยต้องมีทางเลือกให้ลูกค้าเลือกไม่ให้ติดต่อตลอดไปด้วย รวมถึงแจ้งช่องทางในการยกเลิกการติดต่อ
แก่ลูกค้า โดยหากลูกค้าเลือกไม่รับการติดต่อ ผู้ให้บริการต้องดาเนินการเพื่อไม่ให้มีการติดต่อลูกค้า
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าสนใจสมัครผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอขาย ผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้ง
สิทธิเลือกที่จะไม่รับการติดต่อและช่องทางในการยกเลิกการติดต่อแก่ลูกค้า รวมทั้งมีวิธีการ หรือ
กระบวนการที่สามารถตรวจสอบชื่อพนักงานที่ติดต่อลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อและชื่อลูกค้า
ที่มีการติดต่อ เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการติดต่อเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
และเพื่อใช้อ้างอิงกรณีการติดต่อลูกค้าดังกล่าวเกิดปัญหาการให้บริการหรือเรื่องร้องเรียน
4.1.2 คัดเลือกพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่จะเสนอขาย มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักในการบริการ
4.1.3 อาจจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงข้อมูลที่สาคัญ
อย่างครบถ้วนทั้งเงื่อนไข สิทธิประโยชน์และข้อควรระวัง ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่เกินจริง
ไม่บิดเบือน และเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น แผ่นพับ สื่อโฆษณา แผ่นประชาสัมพันธ์
ที่โต๊ะพนักงานขาย ในกรณีที่ขายผ่านช่องทางที่พนักงานไม่สามารถอธิบายโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยตรง
เช่น การขายผ่านช่องทางดิจิทัล ให้ทดแทนด้วยลักษณะการแสดงข้อมูลอื่นที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า
ได้รับการอธิบายที่เพียงพอ
4.2 กระบวนการในการขายและให้บริการ
4.2.1 มีวิธีปฏิบัติงาน หรือกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ผู้ให้บริการทราบข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้าเพื่อนามาประกอบการพิจารณาให้คาแนะนาและ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถ
ในการทาความเข้าใจของลูกค้า ทั้งความเข้าใจในลักษณะหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องลงนามหรือได้รับ
ความยินยอมโดยลูกค้าหรือผู้ที่มีอานาจลงนามแทนลูกค้าเท่านั้น
4.2.2 อธิบายให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญของผลิตภัณฑ์1ทีน่ าเสนออย่างครบถ้วน
ทั้งเงื่อนไข สิทธิประโยชน์และข้อควรระวัง ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้ความสาคัญกับเงื่อนไขและข้อควรระวังที่สาคัญ กรณี
การเสนอขายและให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้มีกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติในการติดต่อและ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
4.2.3 ในกรณีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการกับผลิตภัณฑ์อื่น
ให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ลูกค้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ผู้ให้บริการมีการเสนอขาย ผู้ให้บริการ
จะต้องอธิบายข้อมูลสาคัญให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าติดต่อกับ เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อ
1

ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญที่ต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบสามารถอ้างอิงได้จากเอกสารแนบ 4.1 ตารางที่ 2

สกสป90-คบ00001-25630813
สกสป91-คบ00002-25630813

3/138

11/5
สอบถามข้อมูลเอง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบข้อมูลหรือคาอธิบายในเชิงลึก ผู้ให้บริการ
สามารถส่งเรื่องต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้
4.2.4 ไม่บังคับขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะพ่วงผลิตภัณฑ์หนึ่งกับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือ
กาหนดให้การซื้อผลิตภัณฑ์พ่วงเป็นเงื่อนไขในการให้ใช้ผลิตภัณฑ์หลักทีล่ ูกค้ายื่นคาขอ เว้นแต่กรณีที่
การขายผลิตภัณฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์หลักอย่างมีนัยสาคัญ เช่น
ขายประกันภัยรถยนต์ร่วมกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผู้ให้บริการห้ามบังคับลูกค้าทาประกันภัยกับ
บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือกาหนดการทาประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็น
เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ และต้องให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะทาประกันภัยกับบริษัทใดก็ได้
4.2.5 ผู้ให้บริการจะต้องไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน เช่น
ออกบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้สมัคร ยกเว้นกรณีการออกบัตรเครดิต
หรือบัตรกดเงินสดใหม่เพื่อทดแทนบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเดิมที่หมดอายุที่มีวงเงินและค่าธรรมเนียม
เหมือนเดิมทุกประการ โดยผู้ให้บริการต้องสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า
4.2.6 กรณีการขายและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ผู้ให้บริการต้องกาหนดวิธีการหรือ
รูปแบบการขายและให้บริการให้เหมาะสมกับการขายผ่านช่องทางดังกล่าว โดยมีวิธีการนาเสนอ ระบบ
ควบคุมและระบบสอบทานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูล คาแนะนา และบริการครบถ้วนถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสามารถจัดให้มีวิธีการเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้ารับทราบลักษณะและเงื่อนไขสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อเป็นครั้งแรก เพื่อให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการทาความเข้าใจและตัดสินใจ
เลือกซื้อของลูกค้า เช่น อาจจัดให้มีเว็บลิ้งก์ หรืออาจใช้ช่องทางการขายอื่นที่ทาให้ลูกค้าสามารถติดต่อ
กับพนักงานขายได้ เช่น โทรศัพท์ VDO conference
4.2.7 หลังจากผู้ให้บริการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว หากลูกค้าตกลง
ทาธุรกรรมและธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติหรือสาเร็จเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะต้องมอบหลักฐาน
ในการทาธุรกรรมดังกล่าวแก่ลูกค้าทุกครั้ง
4.2.8 การให้ข้อมูลหลังการขาย ผู้ให้บริการต้อง
(1) แจ้งลูกค้าทุกครั้งเกี่ยวกับรายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องชาระหรือจะมีการเรียกเก็บ
เพื่อให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ และมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ลูกค้าตรวจสอบ
หรือโต้แย้งรายการดังกล่าว โดยแจกแจงรายละเอียดรายการที่จะต้องชาระหรือจะมีการเรียกเก็บให้
ลูกค้าทราบ เช่น ค่างวด ยอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับผิดนัดชาระ ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้
ค่าเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งเตือนถึงผลของการผิดนัดชาระหรือการชาระเพียงบางส่วนด้วย
กรณีผู้ให้บริการกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับการให้บริการบางประเภทที่ไม่ต้องมี
การแจ้งลูกค้าล่วงหน้าทุกครั้งที่จะต้องชาระค่างวด หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการซึ่งลูกค้าต้องมี
การชาระเป็นประจาในจานวนที่เท่ากันทุกงวด ผู้ให้บริการต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีการในการ
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ดาเนินการที่ทาให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการชาระและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ครบถ้วนแล้ว และหากจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่างวด หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่
ต้องชาระเป็นประจา เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
รวมถึงแจ้งผลของการไม่จ่ายชาระด้วย
(2) ผู้ให้บริการต้องมอบหลักฐานการชาระเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง โดยแจกแจง
รายละเอียดรายการที่ลูกค้าได้ชาระให้ลูกค้าทราบ
(3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการ
ใช้บริการของลูกค้า เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี้
ผู้ให้บริการต้องสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้า ทราบ
ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ยกเว้นกรณีผู้ให้บริการต้องดาเนินการเนื่องจากพิจารณา
แล้วว่า อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญแก่ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการได้มีการระบุไว้ในสัญญา
ผู้ให้บริการสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการดาเนินการให้ลูกค้าทราบภายหลังได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงตามที่
กล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ให้บริการต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือหน่วยงานรัฐ
อย่างไรก็ดี หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการส่งผลให้
ลูกค้าเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด การเปลี่ยนแปลง
วิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากเดิมที่อาจอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จดหมาย
จดหมายลงทะเบียน มาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการต้องให้สิทธิลูกค้าตัดสินใจเลือก
ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยลูกค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะต้องให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการอาจกาหนด
ระยะเวลาให้ลูกค้าให้ความยินยอมได้
5. การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน
5.1 เจ้าของกิจการ ผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน โดยเนื้อหาที่ใช้สื่อสารกับพนักงานต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติได้โดยง่าย สอดคล้องกับหน้าที่ของพนักงาน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5.2 จัดให้มีการอบรมหรือการให้ความรู้แก่พนักงานขายเพื่อเติมเต็มจุดอ่อนด้านความรู้หรือ
ทักษะที่จาเป็นของพนักงานขายตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเน้นย้าการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข ข้อจากัด ข้อควรระวังที่ลูกค้าอาจเสียประโยชน์ และสิทธิที่ลูกค้าพึงมี
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
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6. การดูแลข้อมูลของลูกค้า
6.1 ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ผู้ให้บริการต้องมีนโยบาย วิธีปฏิบัติ
กระบวนการ หรือระบบงานการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ภายใต้กรอบหลักการที่
สาคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของระบบและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (availability)
โดยคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
6.1.1 อานาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เอื้อต่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลลูกค้า และการส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงความสาคัญของการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลลูกค้า
6.1.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ
และทาลายข้อมูลอย่างเหมาะสม
6.1.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานมีความมั่นคง
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และสามารถป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
6.1.4 การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานตามความจาเป็น
ในการใช้งานและระดับความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงจัดเก็บและกาหนดการเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จาเป็น
(need to know basis)
6.1.5 กรณีผู้ให้บริการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนของ
ผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ผู้ให้บริการต้องควบคุมดูแลและติดตาม
การดาเนินงานของบุคคลดังกล่าว หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand
อย่างรัดกุมในการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลลูกค้า
6.2 การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 6.2 ของเอกสารแนบ 6
7. การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน
7.1 การรับและดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน
7.1.1 มีบุคลากรที่ทาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก มีช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า โดยมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางและวิธีการ
แจ้งปัญหาหรือร้องเรียน แจ้งวิธีการที่จะทาให้สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้รวดเร็ว เช่น การนาส่ง
เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จาเป็น วิธีติดตามเรื่องร้องเรียน รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางร้องเรียน
ต่อทางการด้วย เช่น ในกรณีที่ไม่พอใจกับคุณภาพการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้
สกสป90-คบ00001-25630813
สกสป91-คบ00002-25630813

3/141

11/8
7.1.2 มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการรับและดาเนินการเกีย่ วกับปัญหาการให้บริการ
และเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน
7.1.3 แก้ไขปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนด้วยความเป็นธรรม วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาสาเหตุที่แท้จริง โดยพิจารณาให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า
มีกระบวนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรมตามแนวทางที่กาหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
7.1.4 มีการติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการและเรื่องร้องเรียน รวมถึง
ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ โดยควรกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
เรื่องดังกล่าว
7.2 ผู้ให้บริการมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ลูกค้า โดยกาหนดเป็น
มาตรฐานสาหรับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการด้วยความเหมาะสม
และไม่ชักช้า แจ้งให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าเป็นระยะ กาหนดระยะเวลาและปัจจัยในการพิจารณา
แก้ไขเยียวยาหรือชดเชยให้เป็นธรรม และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีลักษณะเดียวกัน
7.3 การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนซ้า
7.3.1 บันทึกข้อมูลปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับให้ครบถ้วน
7.3.2 กาหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการให้บริการหรือเรื่องร้องเรียน และ
นาผลการวิเคราะห์ไปดาเนินการแก้ไข เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้ดีขึ้น
7.3.3 กาหนดให้ต้องมีการรายงานการดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่อง
ร้องเรียนให้คณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุด ทราบ เพื่อให้สามารถ
ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้า
รวมทั้งรายงานข้อมูลปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนมายังธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
8. การควบคุม กากับ และตรวจสอบ
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์
ทางการ หรือแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้อง ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้น
เช่น ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตกับลูกค้า ความเสี่ยงที่ข้อมูลลูกค้าจะไม่ได้รับความปลอดภัย ความเสี่ยงที่
ลูกค้าจะถูกเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมจนเกิดความเสียหาย โดยหากพบว่ามีการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบหาสาเหตุและดาเนินการแก้ไข ทบทวน หรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ชักช้า
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9. การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน
9.1 มีวิธีการ เครื่องมือ หรือกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาดองค์กรของผู้ให้บริการ ที่ทาให้
มั่นใจได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดาเนินงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ในการดาเนินงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน รายการตรวจสอบ (checklist) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือการสอบทานการปฏิบัติงานโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน
9.2 กรณีที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน จะต้องคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
9.2.1 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ หากกาหนดวิธีปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลสาคัญ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
9.2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล เช่น
การกาหนดรหัสผ่าน (password) ในการใช้งานระบบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล หรือการถูก
นาไปใช้ที่ไม่สมควร หรือการถูกนาไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
9.2.3 ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการแก่ลูกค้าเกิดการขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้า
ทราบโดยเร็วและต้องดาเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีมีเหตุจาเป็นต้องหยุด
ให้บริการชั่วคราวโดยผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการต้องแจ้งการดาเนินการดังกล่าวให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย
9.3 มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ หรือหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า ลูกค้ามีการทา
ธุรกรรมจริง โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
9.4 มีแผนงาน กระบวนการรองรับ หรือวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมกับขนาดองค์กรของ
ผู้ให้บริการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินในการดาเนินธุรกิจหรือเกิดเหตุขัดข้องกับระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทาธุรกรรมของลูกค้า โดยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผู้ให้บริการต้องสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
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เอกสารแนบ 12
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
สาหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความแตกต่างในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
และการประกอบธุรกิจ บริหารสินทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจได้ตาม
ขอบเขตที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เช่น การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ การรับเป็นที่ปรึกษา
ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังนั้น ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จึงมีผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการประเภทอื่น ซึ่งมักเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่
เกี่ยวกับการรับฝากเงินจากประชาชน และการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่มีโอกาสได้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรม
เช่น การเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รับซื้อหรือรับโอนมา การขาย
ทรัพย์สนิ รอการขาย การรับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังนัน้ เพื่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์
มีแนวทางในการถือปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทุกแห่ งถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวัง
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดในข้อ 5.2 โดยนาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในเอกสารแนบนี้
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันได้
1. วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1.1 กาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่แสดงถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับการ
ให้บริการอย่างเป็นธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร
ในตาแหน่งสูงสุดเป็นผู้อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมถึงสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบ โดยมีการ
ทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
1.2 เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบการผลักดันการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล โดยมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดี
ในเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยหากมีการมอบหมายความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
ต้องมั่นใจได้ว่า ได้มอบหมายให้แก่คณะทางาน หรือบุคลากรที่สามารถผลักดันการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี ในการมอบหมายคณะทางานหรือบุคลากรเพื่อดาเนินการใด ๆ
ให้ยังถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดเช่นเดิม
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1.3 กรณีมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ต้องมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้
คานึงถึงหลักการที่ต้องมีการสอบทานและถ่วงดุลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับขนาดองค์กร
ของผู้ให้บริการ
1.4 กาหนดให้มีบุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีความพร้อม และมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทันการณ์
1.5 คณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดต้องติดตามและควบคุม
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจให้เกิดการให้บริการอย่างเป็นธรรมอย่างสม่าเสมอ โดยอาจติดตามได้จาก
แนวโน้มเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้าหรือระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
2. การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการให้บริการ
2.1 กรณีผู้ให้บริการมีการดาเนินการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตลอดจนหลักประกันของ
สินทรัพย์ทรี่ ับซื้อหรือรับโอนมา การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น ให้ผู้ให้บริการดาเนินการดังนี้
2.1.1 แจ้งลูกค้าทุกครั้งเกี่ยวกับรายการที่จะต้องชาระหรือจะมีการเรียกเก็บ เพื่อให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ และมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ลูกค้าตรวจสอบหรือโต้แย้ง
รายการดังกล่าว โดยแจกแจงรายละเอียดรายการที่จ ะต้องชาระหรือจะมีการเรียกเก็บให้ ลูกค้าทราบ
เช่น ค่างวด ยอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับผิดนัดชาระ ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ ค่าเบี้ย
ประกันภัย (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งเตือนถึงผลของการผิดนัดชาระหรือการชาระเพียงบางส่วนด้วย
กรณีผู้ให้บริการกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับการให้บริการบางประเภทที่ไม่ต้องมีการ
แจ้งลูกค้าล่วงหน้าทุกครั้งที่จะต้องชาระค่างวด หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการซึ่งลูกค้าต้องมีการชาระ
เป็นประจาในจานวนที่เท่ากันทุกงวด ผู้ให้บริการต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีการในการดาเนินการที่
ทาให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการชาระและหน้าที่ของผู้ใช้บริการครบถ้วนแล้ว
2.1.2 ผู้ให้บริการต้องมอบหลักฐานการชาระเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง โดยแจกแจงรายละเอียด
รายการที่ลูกค้าได้ชาระให้ลูกค้าทราบ
2.1.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า
เช่น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี้ ผู้ให้บริการต้อง
สื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าใน
ระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน
ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าว
ข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ให้บริการต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือหน่วยงานรัฐ
อย่างไรก็ดี หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการส่งผลให้ ลูกค้าเกิดภาระหรือ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากเดิม
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ที่อาจอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จดหมาย จดหมายลงทะเบียน มาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ให้บริการต้องให้สิทธิลูกค้าตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยลูกค้าที่
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวจะต้องให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการ โดย
ผู้ให้บริการอาจกาหนดระยะเวลาให้ลูกค้าให้ความยินยอมได้
2.1.4 กรณีที่จาเป็นต้องมีการทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกัน ผู้ให้บริการต้องแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าว่าลูกค้าจะต้องดาเนินการจัดทาประกันภัย โดยผู้ให้บริการห้ามบังคับลูกค้าทา
ประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือกาหนดให้การทาประกันภัยกับบริษัทใด
บริษัทหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการ และต้องให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะทาประกันภัยกับบริษัทใดก็ได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ ลูกค้าไม่ได้ ดาเนินการจัดทาประกันภัยภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกาหนด
และผู้ให้บริการจาเป็นต้องดาเนินการจัดทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกันนั้น ผู้ให้บริการต้อง
พิจารณาจัดทาประกันภัยโดยพิจารณาตามความจาเป็นและสมควรแก่เหตุ
2.2 กรณีผู้ให้บริการมีการนาเสนอบริการแก่ลูกค้า เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การขายทรัพย์สินรอการขาย ให้ผู้ให้บริการดาเนินการดังนี้
2.2.1 อธิบายให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญของบริการที่นาเสนออย่างครบถ้วน ทั้งเงื่อนไข
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่เกินจริง
ไม่บิดเบือน และเน้นให้ความสาคัญกับเงื่อนไขและข้อควรระวังที่สาคัญ ซึ่งเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการ รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กาหนด
ต้องเหมาะสม เป็นธรรม คานึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและไม่เอาเปรียบลูกค้า
ทั้งนี้ ข้อมูลสาคัญของบริการที่ผู้ให้บริการต้องเปิดเผย อธิบาย หรือให้ลูกค้าได้รับทราบ
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยอดหนี้คงค้าง จานวนเงินที่ต้องชาระในแต่ละงวด
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชาระ เงื่อนไขและข้อควรระวังที่สาคัญ
2.2.2 มีวิธีการ เครื่องมือ หรือระบบงานที่ช่วยให้การนาเสนอบริการมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้ให้บริการอาจจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยอธิบายข้อมูลที่สาคัญทั้งเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของลูกค้าและผู้ให้บริการ รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย โดย
ในกรณีที่นาเสนอบริการผ่านช่องทางที่พนักงานไม่สามารถอธิบายโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยตรง เช่น การ
นาเสนอบริการผ่านช่องทางดิจิทัล ผู้ให้บริการต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้แสดงข้อมูลที่สาคัญ
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
2.2.3 ผู้ให้บริการต้องดูแลและควบคุมให้การนาเสนอบริการไม่ขัดต่อ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 หลังจากผู้ให้บริการนาเสนอบริการแก่ลูกค้าแล้ว หากลูกค้าตกลงทาธุรกรรมและ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติหรือสาเร็จเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะต้องมอบหลักฐานในการทาธุรกรรม
ดังกล่าวแก่ลูกค้าทุกครั้ง
2.2.5 การให้ข้อมูลหลังการนาเสนอบริการ ให้ผู้ให้บริการปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1-2.1.4
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3. การจ่ายค่าตอบแทน
กรณีที่ผู้ให้บริการเสนอบริการที่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลจูงใจ ให้ผู้ให้บริการกาหนด
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลจูงใจ โดยพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการที่จะมีผลกระทบ
ต่อลูกค้า ซึ่งไม่ควรคานึงถึงแต่จานวนรายได้ที่จะได้รับเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังต้องกาหนด
มาตรการตักเตือนและการลงโทษที่เหมาะสมควบคู่ด้วย
4. การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน
อาจจัดให้มีการสื่อสาร อบรม หรือให้ความรู้แก่พนักงานตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม เพื่อ
เน้นย้าการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการ
รวมถึงข้อควรระวังที่ลูกค้าอาจเสียประโยชน์ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งอาจมีบุคลากรหรือฝ่ายงาน
ที่รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับขนาดองค์กรของผู้ให้บริการ
5. การดูแลข้อมูลของลูกค้า
5.1 ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ผู้ให้บริการต้องมีนโยบาย วิธีปฏิบัติ
กระบวนการ หรือระบบงานการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ภายใต้กรอบหลักการ
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (confidentiality) ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (integrity) และความพร้อมใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(availability) โดยคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.1.1 อานาจหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับที่เอื้อต่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลลูกค้า และการส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงความสาคัญของการดูแลรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
5.1.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ
และทาลายข้อมูลอย่างเหมาะสม
5.1.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานมีความมั่นคง
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และสามารถป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
5.1.4 การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานตามความจาเป็น
ในการใช้งานและระดับความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงจัดเก็บและกาหนดการเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จาเป็น
(need to know basis)
5.1.5 กรณีผู้ให้บริการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนของ
ผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ผู้ให้บริการต้องควบคุมดูแลและติดตาม
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การดาเนินงานของบุคคลดังกล่าวอย่างรัดกุมในการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และ
การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
5.2 กรณีที่ผู้ให้บริการมีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 6.2 ของ
เอกสารแนบ 6
6. การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน
6.1 การรับและดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน
6.1.1 มีบุคลากรและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก
โดยผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางและวิธีการแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน แจ้งวิธีการที่จะ
ทาให้สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้รวดเร็ว เช่น การนาส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จาเป็น วิธี
ติดตามเรื่องร้องเรียน รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางร้องเรียนต่อทางการด้วย เช่น ในกรณีที่
ไม่พอใจกับคุณภาพการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการ สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้
6.1.2 มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการรับและดาเนินการเกีย่ วกับปัญหาการให้บริการ
และเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน
6.1.3 แก้ไขปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนด้วยความเป็นธรรม วิเคราะห์ข้อมูลและ
หาสาเหตุที่แท้จริง โดยพิจารณาให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า
มีกระบวนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรมตามแนวทางที่กาหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
6.1.4 มีการติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการและเรื่องร้องเรียน รวมถึง
ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ โดยควรกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
เรื่องดังกล่าว
6.2 ผู้ให้บริการมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ลูกค้า โดยกาหนดเป็น
มาตรฐานสาหรับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการด้วยความเหมาะสม
และไม่ชักช้า แจ้งให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าเป็นระยะ กาหนดระยะเวลาและปัจจัยในการพิจารณา
แก้ไขเยียวยาหรือชดเชยให้เป็นธรรม และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีลักษณะเดียวกัน
6.3 การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนซ้า
6.3.1 บันทึกข้อมูลปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับให้ครบถ้วน
6.3.2 กาหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการให้บริการหรือเรื่องร้องเรียน และ
นาผลการวิเคราะห์ไปดาเนินการแก้ไข เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้ดีขึ้น
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6.3.3 กาหนดให้ต้องมีการรายงานการดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและเรื่อง
ร้องเรียนให้คณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการหรือ ผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดทราบ เพื่อให้สามารถ
ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้า
รวมทั้งรายงานข้อมูลปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนมายังธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
แนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
7. การควบคุม กากับ และตรวจสอบ
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ทางการ หรือแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ให้บริการแก่
ลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงที่เกิด
การทุจริตกับลูกค้า ความเสี่ยงที่ข้อมูลลูกค้าจะไม่ได้รับความปลอดภัย โดยหากพบว่ามีการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบหาสาเหตุ และดาเนินการแก้ไข ทบทวน
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ชักช้า
8. การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน
8.1 มีวิธีการ เครื่องมือ หรือกระบวนการทีเ่ หมาะสมกับขนาดองค์กรของผู้ให้บริการ ที่ทาให้มั่นใจ
ได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดาเนินงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ในการดาเนินงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน รายการตรวจสอบ (checklist) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือการสอบทานการปฏิบัติงานโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน
8.2 กรณีที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน จะต้องคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
8.2.1 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ หากกาหนดวิธีปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลสาคัญ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
8.2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล เช่น
การกาหนดรหัสผ่าน (password) ในการใช้งานระบบ เพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูล หรือการ
ถูกนาไปใช้ที่ไม่สมควร หรือการถูกนาไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
8.2.3 ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการแก่ลูกค้าเกิดการขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้า
ทราบโดยเร็วและต้องดาเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีมีเหตุจาเป็นต้องหยุด
ให้บริการชั่วคราวโดยผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการต้องแจ้งการดาเนินการดังกล่าวให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย
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8.3 มีแผนงาน กระบวนการรองรับ หรือวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมกับขนาดองค์กรของ
ผู้ให้บริการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินในการดาเนินธุรกิจหรือเกิดเหตุขัดข้องกับระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทาธุรกรรมของลูกค้า โดยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผู้ให้บริการต้องสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
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คำถำม – คำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market conduct)
ลงวันที่ 9 กันยำยน 2563
ข้อ
คำถำม
หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
หรือสาขาในต่างประเทศของผู้ให้บริการ จะต้องถือ
ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market conduct) หรือไม่

2.

3.

4.

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ทาหน้าที่เฉพาะการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ภายใต้การกากับ
ของหน่วยงานกากับดูแลอื่น เช่น เสนอขายหลักทรัพย์
กองทุนรวม หรือประกันภัยเพียงอย่างเดียว โดยที่มิได้
มีการให้สินเชื่อร่วมด้วย จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market
conduct) หรือไม่
กรณีลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการยังคงต้องจัดกลุ่ม
ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ตามคานิยาม
ที่กาหนดในประกาศนี้หรือไม่

ผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทนของ
ผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ
(subcontractor) ตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้มี
ความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”

แนวคำตอบ
กรณีผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ทีต่ ั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือสาขาในต่างประเทศของ
ผู้ให้บริการตั้งอยู่ในประเทศที่มีหลักเกณฑ์กากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเป็นการเฉพาะ
หรือมีหลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์
Market conduct ให้ผู้ให้บริการตามที่กล่าวข้างต้น
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประเทศนั้นได้ แต่หาก
ผู้ให้บริการข้างต้นตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่มีหลักเกณฑ์
กากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ให้ผู้ให้บริการนาหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ และสภาพแวดล้อมในประเทศนั้น
กรณีผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ทาหน้าที่เฉพาะการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่อยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานกากับดูแลอื่นเพียง
อย่างเดียว จะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market conduct) อย่างไรก็ดี ยังคงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลอื่นกาหนดไว้ด้วย
ในการพิจารณาจัดกลุ่มลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถกาหนด
ลักษณะลูกค้าที่เข้าข่ายเป็นลูกค้ากลุ่มเปราะบางได้
ตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม เช่น หากผู้ให้บริการ
เห็นว่า กลุ่มลูกค้าที่แม้จะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็เป็นผู้ทมี่ ี
ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน/การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ
เดียวกันหรือใกล้เคียงมาบ้างแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่จัด
ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวเป็น“ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง” ก็ได้
คาว่า “ผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือ
ตัวแทนของผู้ให้บริการ (agent) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ
(subcontractor)” ที่กาหนดในประกาศฉบับนี้หมายถึง
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดาเนินการแทนสถาบันการเงิน
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5.

6.

7.

8.

คำถำม
ที่ระบุในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ
(business partner) ของสถาบันการเงินหรือไม่

แนวคำตอบ
ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “พันธมิตรทางธุรกิจ” ตามที่
กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ
(business partner) ของสถาบันการเงิน
กรณีสถำบันกำรเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กรณีกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่งจะถือว่ำเข้ำข่ำยกลุ่ม
กำรเงินมีกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง จะเข้ำข่ำยเป็นกลุ่ม ผลิตภัณฑ์หลักตำมข้อ 5.3.2.1 (2.1)
ผลิตภัณฑ์หลักตำมข้อ 5.3.2.1 (2.1) หรือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อื่นตำมข้อ 5.3.2.1 (2.2)
(เพิ่มเติมเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563)
กรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นที่กาหนดในข้อ 5.3.2.1 (2.2) กรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นตามที่กาหนดในข้อ 5.3.2.1 (2.2)
ที่กาหนดให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการ มีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กาหนดหลักเกณฑ์
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนดใน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ข้อ 5.2 นั้น หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประกาศ
ทางการเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ผู้ให้บริการถือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่กาหนดหลักเกณฑ์
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะนั้น อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการคุ้มครอง
อาจนาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้ไป
ผู้ใช้บริการทางการเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เช่น
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกรรมเป็นการเพิ่มเติม
ธุรกรรมอนุพันธ์ ผู้ให้บริการจะต้องถือปฏิบัติตาม
ในกรณีที่หลักเกณฑ์เฉพาะไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนั้น ๆ
ประกาศฉบับใด
สาหรับผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มี ให้ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ้างอิง
ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลากหลายในลักษณะที่ แนวทางการพิจารณาขอบเขตการประกอบธุรกิจตาม
เทียบเคียงได้กับสถาบันการเงิน ตามที่ธนาคารแห่ง หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 4.2 ของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกาหนด ตามที่ระบุในข้อ
ประเทศไทยว่าด้วยการกาหนดแนวทางการพิจารณา
5.3.2.2 (1) นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
นาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่
แนวทางการพิจารณาขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติ
หลากหลายเช่นไร
ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท
ในการพิจารณา “ระดับที่มีนัยสาคัญของยอดสินเชื่อ ให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่
คงค้างรวมของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ ภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจ
อาชีพภายใต้การกากับ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
ประกาศกาหนด” ตามที่ระบุในข้อ 5.3.2.3 ให้อ้างอิง ที่มิใช่สถาบันการเงิน และมิได้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
แนวทางในการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด
ทางการเงิน อ้างอิงแนวทางในการพิจารณาความมี
นัยสาคัญของยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 4.3 ของประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการกาหนดแนวทางการพิจารณา
นาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่
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ตามข้อ 5.3.2.3 (1) ที่กาหนดว่า “กรณีผู้ให้บริการมี
ยอดสินเชื่อคงค้างรวมของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การกากับ และ/หรือสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ตั้งแต่ระดับ
ที่มีนัยสาคัญตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด ผู้ให้บริการต้องมีการบริหารจัดการระบบงาน
ตามมาตรฐานขั้นต่า 9 ระบบ ตามที่กาหนดใน
เอกสารแนบ 1-9 ไปตลอด” หมายความว่าอย่างไร
10. ตามข้อ 5.3.2 ที่กาหนดว่า “หากเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ผู้ให้บริการดาเนินการตามนโยบายหรือ
มาตรการของหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้ดาเนินการ
เพื่อให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือตามความ
จาเป็นและสมควรแก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กาหนด
ในข้อ 5.2 โดยนามาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนดไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมได้” หมายถึงกรณีใด และใช้
ดุลยพินิจในการดาเนินการอย่างไร

แนวคำตอบ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละประเภท
หากผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบัน
การเงินมียอดสินเชื่อคงค้างรวมของสินเชื่อดังกล่าว
ตั้งแต่ระดับที่มีนัยสาคัญตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนดแล้ว จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นต่า 9 ระบบตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1-9
ไปโดยตลอด แม้ว่าต่อมาจะปรับลดปริมาณสินเชื่อ
ลงต่ากว่าระดับที่มีนัยสาคัญก็ตาม

กรณีดังกล่าวหมายถึงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการในการให้การ
สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มลูกค้าใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น มาตรการในการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
การค้า ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ
โดยออกมาตรการที่ชัดเจนแจ้งไปยังผู้ให้บริการเพื่อให้
ปฏิบัติตามมาตรการนั้น ๆ เช่น การขอความร่วมมือ
ผ่านทางหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การใช้ดุลยพินิจในการดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว หมายถึง การนาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในเอกสารแนบ 1-9 หรือเอกสารแนบ 11 หรือ
เอกสารแนบ 12 (แล้วแต่ประเภทของผู้ให้บริการ)
ไปปรับใช้ได้ อย่างไรก็ดี ขอให้พิจารณาดาเนินการ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วนของ
นโยบายหรือมาตรการในแต่ละเรื่องด้วย
11. เหตุใดการเปิดเผยข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ
การดาเนินการระหว่างผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหาร
หรือถูกกล่าวโทษของผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหาร สินทรัพย์มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการประเภทอื่น
สินทรัพย์ ตามที่กาหนดในข้อ 5.3.3 (1.1) จึงแตกต่าง เนื่องจากฐานอานาจที่กาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
จากผู้ให้บริการประเภทอื่น กล่าวคือ กรณีบริษัท
ข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์มี
บริหารสินทรัพย์กาหนดให้เปิดเผยข้อมูลภายใน 3 วัน ความแตกต่างจากกฎหมายอื่น
ทาการนับจากวันที่ทราบผลการถูกเปรียบเทียบปรับ
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยถ้อยคาที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว ในขณะที่ผู้ให้บริการ
ประเภทอื่นกาหนดให้เปิดเผยภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผย
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12. การเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
กรณีผู้ให้บริการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ให้บริการถูกเปรียบเทียบ
ปรับหรือถูกดาเนินคดีตามที่กาหนดในข้อ 5.3.3 (1.2)
ผู้ให้บริการจะทราบถ้อยคาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบเพื่อนาไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ
ผู้ให้บริการได้อย่างไร

แนวคำตอบ
ในกรณีที่ผู้ให้บริการ หรือกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ให้บริการถูกเปรียบเทียบ
ปรับหรือถูกดาเนินคดีตามที่กาหนดในข้อ 5.3.3 (1.2)
ผู้ให้บริการมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ (RM) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบโดยเร็ว เช่น ไม่เกิน
2 วันทาการนับจากวันที่ทราบผลการถูกเปรียบเทียบ
ปรับหรือถูกดาเนินคดีดังกล่าว เพื่อนาถ้อยคาที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบไปเปิดเผย
บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการให้ทันภายในกาหนดเวลา
5 วันทาการนับจากวันที่ทราบผลดังกล่าว
13. สาหรับผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
ในกรณีของผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
จะต้องเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดในข้อ ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ แต่ให้เปิดเผยข้อมูล
5.3.3 (2) อย่างไร
คุณภาพการให้บริการตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะกาหนดต่อไป
เอกสำรแนบ 1: มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับวัฒนธรรมองค์กร และบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสูง
14. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1.5 ของเอกสารแนบ 1 ผู้ให้บริการแต่ละแห่งสามารถพิจารณาประเด็นที่มี
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่ต้องพิจารณารายงานต่อ
“นัยสาคัญ” ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม
คณะกรรมการ หมายถึงประเด็นใดบ้างและจะ
โดยตัวอย่างปัจจัยในการพิจารณาความมีนัยสาคัญนั้น
พิจารณาความมีนัยสาคัญอย่างไร
ผู้ให้บริการอาจพิจารณาจากความเสียหายด้านการเงิน
หรือผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงองค์กร จานวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
เอกสำรแนบ 3: มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
15. คุณภาพการให้บริการ (non-sales KPI) ในฐานะ
คุณภาพการให้บริการ (non-sales KPI) ในฐานะ
มืออาชีพที่ระบุไว้ในมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการจ่าย มืออาชีพ หมายถึง คุณภาพด้านการขายและการ
ค่าตอบแทน หมายถึงคุณภาพในเรื่องใด
ให้บริการโดยผู้ให้บริการต้องควบคุมคุณภาพการ
ให้บริการ เช่น สุ่มฟังเทปการสนทนาในการเสนอขาย
ของพนักงานขายกับลูกค้า หรือมีการโทรศัพท์สอบถาม
คุณภาพการให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขาย
เสนอขายแก่ลูกค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งหาก
พบว่ามีข้อผิดพลาดจากการเสนอขาย ผู้ให้บริการ
จะต้องนาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมารวมพิจารณาในการ
จ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการกาหนดมาตรการตักเตือน
และลงโทษด้วย
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คำถำม
เอกสำรแนบ 4: มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับกระบวนกำรขำย
16. กรณีลูกค้าให้ข้อมูลการติดต่อแก่ผู้ให้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือทางโทรศัพท์ เพื่อให้
ผู้ให้บริการติดต่อกลับมาเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ผู้ให้บริการจาเป็นต้องแจ้งสิทธิการห้ามติดต่อ
(do not call list) แก่ลูกค้าหรือไม่

17. ตามข้อ 4.2.2 ของเอกสารแนบ 4 ที่ระบุว่า หลังจาก
ผู้ให้บริการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่
ลูกค้าแล้ว หากลูกค้าตกลงทาธุรกรรมและธุรกรรม
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติหรือสาเร็จเสร็จสิน้ ผู้ให้บริการ
จะต้องมอบหลักฐานในการทาธุรกรรมดังกล่าวแก่
ลูกค้าทุกครั้งนั้น กรณีที่ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตหรือ
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ซึ่งโดยปกติผู้ให้บริการจะไม่มี
สัญญาหรือใบสมัครมอบให้หลังการสมัครใช้บริการ
ผู้ให้บริการต้องส่งมอบเอกสารใดเป็นหลักฐานในการ
ทาธุรกรรมให้แก่ลูกค้า
18. ตามข้อ 4.2.3 (1) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
สาหรับการใช้บริการบัตรเครดิตที่ผู้ให้บริการเรียก
เก็บเป็นจานวนที่เท่ากันทุกงวด ผู้ให้บริการยังคงต้อง
แจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนหรือไม่
19. กรณีผู้ให้บริการออกบัตรเครดิตประเภทใหม่ทดแทน
บัตรเครดิตประเภทเดิมที่ผู้ให้บริการยกเลิกการ
ให้บริการแล้ว โดยที่บัตรเครดิตประเภทใหม่เป็นบัตร
ระดับเดิมหรือเทียบเท่า (ไม่ได้ปรับเป็นบัตรระดับที่
สูงกว่า) แต่อาจมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าบัตรประเภท
เดิมเนื่องจากมีต้นทุนในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
ผู้ให้บริการจาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
ก่อนส่งบัตรเครดิตประเภทใหม่หรือไม่

แนวคำตอบ
ผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งสิทธิ do not call list ให้ลูกค้า
ทราบ เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ติดต่อเข้ามาและลูกค้า
ประสงค์ให้ผู้ให้บริการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ตนเองแจ้งความประสงค์เท่านั้น เช่น กรณีที่ลูกค้า
แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการติดต่อเข้ามาเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ ก. หากผู้ให้บริการติดต่อกลับมาเพื่อเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ ก. ผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งสิทธิ do not
call list ให้ลูกค้าทราบ แต่หากมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์
อื่นเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
ผู้ให้บริการยังคงต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิ do not
call list ด้วย
กรณีการสมัครบัตรเครดิต ผู้ให้บริการสามารถจัดส่ง
บัตรเครดิต พร้อมเอกสารข้อกาหนดเงื่อนไขการใช้
บริการ คู่มือการใช้งาน และเอกสารสิทธิประโยชน์
(welcome pack) ให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ทาธุรกรรมได้ สาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผู้ให้บริการ
สามารถมอบสมุดบัญชีหรือหลักฐานที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสมุด
บัญชี) ให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการทาธุรกรรม
ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะขอรับสาเนา
สัญญาหรือสาเนาเงื่อนไขการขอใช้บริการ ผู้ให้บริการ
ต้องจัดเตรียมเอกสารนั้นให้แก่ลูกค้าด้วย
ผู้ให้บริการยังคงต้องแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
รายปีที่จะเรียกเก็บ โดยสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก่อนวันถึงครบกาหนดชาระผ่าน
ใบแจ้งหนี้ (statement) และมีระยะเวลาเพียงพอ
ให้ลูกค้าตรวจสอบหรือโต้แย้งรายการดังกล่าว
กรณีดังกล่าวผู้ให้บริการสามารถแจ้งยกเลิกการ
ให้บริการบัตรเครดิตประเภทเดิมพร้อมทั้งแจ้งการ
ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าทราบ และส่งบัตร
เครดิตประเภทใหม่ให้ลูกค้าได้ โดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากลูกค้าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.2.3 (3.1)
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานของลูกค้า อย่างไรก็ดี
หากผู้ให้บริการต้องการเสนอและนาส่งบั ตรเครดิต
ซึง่ เป็นบัตรที่มรี ะดับสูงกว่าบัตรประเภทเดิม (upgrade)
โดยมีค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตามประเภทบัตรที่มีระดับ
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แนวคำตอบ
สูงขึ้น ผู้ให้บริการจาเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้าก่อนการดาเนินการ ตามที่กาหนดในข้อ 4.2.3
(3.2) โดยหากลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอม ผู้ให้บริการ
ไม่สามารถเสนอและนาส่งบัตรเครดิตแบบใหม่ที่เป็น
บัตรที่ upgrade ให้ลูกค้าได้
20. กรณีการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น หรือ
กรณีผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของลูกค้า ผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการจาเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่
อาจพิจารณาสื่อสารหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ลูกค้าทราบผ่านทางช่องทางใด ๆ ตามที่ผู้ให้บริการ
พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม
21. การที่ผู้ให้บริการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือ การแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบในวงกว้าง
เงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปให้ลูกค้าทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ แม้จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ลูกค้า
ในวงกว้างผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ทราบแล้ว แต่ผู้ให้บริการควรคานึงถึงความมีประสิทธิผล
ผู้ให้บริการ การปิดประกาศตามสาขา โดยไม่ได้แจ้ง ของการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าว รวมถึงพิจำรณำ
ข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นรายบุคคล ถือว่าเป็นการ
ควำมมีนัยสำคัญของข้อมูลหรือเงื่อนไขกำรให้บริกำรที่
แจ้งให้ลูกค้าทราบหรือไม่
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นกับลูกค้ำด้วย
(เพิ่มเติมเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563)
เพื่อให้ลูกค้ำได้รับทรำบข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
ดำเนินกำรในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไปได้อย่ำงเหมำะสม
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสามารถเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสาร
ได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยควรพิจารณาให้เหมาะสม
กับพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการอาจสื่อสารผ่าน
แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ ข้อความสั้นซึ่งส่งผ่านทาง
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ (SMS) หรือสื่อสังคมออนไลน์
(social media) นอกเหนือจากการเปิดเผยบนเว็บไซต์
ของผู้ให้บริการ
ตัวอย่ำงเช่น หำกผู้ให้บริกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรได้รับอัตรำดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์
เงินฝำกประเภท ก. ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ำได้รับอัตรำ
ดอกเบี้ยทีล่ ดลงหรือไม่ได้รับอัตรำดอกเบี้ยตำม
เงื่อนไขเดิมที่ผู้ให้บริกำรได้เคยแจ้งไว้ กรณีดังกล่ำว
ผู้ให้บริกำรควรสื่อสำรกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้บริกำรให้ลูกค้ำทรำบเป็นรำยบุคคล เนื่องจำกมี
ผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ลูกค้ำจะได้รับ ซึ่งหำก
ผู้ให้บริกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเฉพำะทำง
เว็บไซต์หรือกำรปิดประกำศตำมสำขำของผู้ให้บริกำร
เพียงอย่ำงเดียว โดยลูกค้ำที่เป็นผู้ฝำกเงินไม่ได้
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรให้บริกำรผ่ำน
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แนวคำตอบ
ช่องทำงดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ ก็อำจทำให้ลูกค้ำ
ไม่ทรำบข้อมูลดังกล่ำว และอำจทำให้ลูกค้ำเสีย
ประโยชน์ได้
22. กรณีที่ผู้ให้บริการมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์เงินฝากควบคู่กับผลิตภัณฑ์
ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ให้บริการจะต้อง
ประกันภัย ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์
อธิบายข้อมูล หรือชี้แจงความแตกต่างระหว่างการ และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจ
ประกันภัยและเงินฝากในเรื่องใดบ้าง
ได้โดยง่าย โดยเฉพาะลักษณะความแตกต่างระหว่าง
เงินฝากและการประกันภัย เช่น
- วงเงินคุ้มครอง เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครอง
และอายุของผลิตภัณฑ์
- ภาระการชาระค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคต เงื่อนไข
ที่อาจทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ในกรณีที่ลูกค้าไม่
สามารถชาระค่าเบี้ยประกันภัยได้
- ผลกระทบหากลูกค้าปฏิบัติไม่ได้ตามเงื่อนไขของ
แต่ละผลิตภัณฑ์
- จานวนมูลค่าเวนคืนซึ่งต่ากว่าจานวนเงินที่ลูกค้าได้
จ่ายไปในกรณีที่ลูกค้าต้องการไถ่ถอนกรมธรรม์
ประกันภัยก่อนกาหนด
- สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ (free look period)
- ช่องทางการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการไม่ควรเน้นให้ข้อมูลด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น เอกสารโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากพ่วงประกันภัยที่มีขนาดของตัวอักษร
ในส่วนของเงินฝากขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรในส่วนของ
ประกันภัย เนื่องจากอาจทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเงินฝาก
23. ตามข้อ 4.2.3 (2) หลักฐานการชาระเงินที่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถจัดทาหลักฐานการชาระเงินให้แก่
ต้องมอบให้แก่ลูกค้า พร้อมกับแจกแจงรายละเอียด ลูกค้าได้ทั้งรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบข้อมูล
รายการที่ลูกค้าได้ชาระให้ลูกค้าทราบนั้น จะต้อง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องแจกแจงรายละเอียด
จัดทาในรูปแบบใด
รายการที่ลูกค้าได้ชาระให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ หากเดิมผู้ให้บริการจัดทาหลักฐานการชาระเงิน
ในรูแปบบกระดาษและต่อมาต้องการเปลี่ยนแปลงให้
อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.2.3 (3.2) ด้วย
24. ตามข้อ 4.2.3 (3.2) ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับ
ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่ง
ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
ประเทศไทยที่ สนส. 6/2562 เรื่อง การจัดทา จัดเก็บ
จัดทา จัดเก็บและจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
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ข้อ

คำถำม
สถาบันการเงิน ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้ง
ข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากเดิมที่
อาจอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จดหมาย จดหมาย
ลงทะเบียน มาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวด้วย
หมายถึงประกาศฉบับใด

แนวคำตอบ
และจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงินให้นาหลักเกณฑ์ในประกาศดังกล่าวมา
ใช้โดยอนุโลม ตามแนวทางที่ระบุในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
แต่ละประเภท และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ
25. หากผู้ให้บริการมีผลิตภัณฑ์ที่กาหนดให้มีการทบทวน กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีการกาหนดเงื่อนไขในลักษณะ loan
วงเงินสินเชื่อธุรกิจ (loan review) เป็นรายปี โดยมี review เป็นรายปี ซึ่งผู้ให้บริการกาหนดเงื่อนไขนี้ไว้ใน
การระบุเงื่อนไขนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันแรกที่ทาสัญญา
สัญญาและลูกค้ารับทราบเงื่อนไขนี้แล้วตั้งแต่วันแรก
หากภายหลังการทบทวนวงเงินดังกล่าว ผู้ให้บริการ ทีท่ าสัญญา หากภายหลังการทบทวนวงเงินดังกล่าว
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้า ผู้ให้บริการจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อที่
ผู้ให้บริการต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าตามที่ ให้กับลูกค้า ให้ผู้ให้บริการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
กาหนดในข้อ 4.2.3 (3.2) หรือไม่
ในระยะเวลาที่เพียงพอ
(เพิ่มเติมเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563)
26. กรณีผู้ให้บริการให้สิทธิลูกค้าตัดสินใจเลือกที่จะ
หากลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอมภายในระยะเวลาที่
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ให้บริการกาหนด ผู้ให้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
โดยกาหนดระยะเวลาในการให้ลูกค้าให้ความยินยอม เงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้
หากลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอมภายในระยะเวลาที่
ผู้ให้บริการกาหนด ผู้ให้บริการจะดาเนินการอย่างไร
27. หำกธนำคำรพำณิชย์จัดกิจกรรมทำงกำรตลำดหรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่สนับสนุนให้ธนำคำร
กำรทำกลยุทธ์ต่ำง ๆ ในลักษณะที่ให้ลูกค้ำชวน
พำณิชย์จัดกิจกรรมทำงกำรตลำดหรือกำรทำกลยุทธ์
เพื่อนหรือคนรู้จักมำสมัครเปิดบัญชีเงินฝำกตำมที่ ในลักษณะที่ให้ลูกค้ำชวนเพื่อนหรือคนรู้จักมำสมัคร
กำหนด หรือเปิดบัญชีเงินฝำกตำมที่กำหนดพร้อม เปิดบัญชีเงินฝำกทั้งในกรณีกำรสมัครเปิดบัญชี
ระบุเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม โดยลูกค้ำและ/หรือผู้ที่
เงินฝำกเพียงอย่ำงเดียว หรือสมัครเปิดบัญชีเงินฝำก
ได้รับกำรชักชวนจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนใน
โดยกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม รวมถึงกำรสมัคร
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น หำกชวนเพื่อนสมัครบัญชีเงิน ผลิตภัณฑ์อื่นโดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ฝำกตำมที่กำหนด ผู้ที่ชักชวนจะได้รับเงินเข้ำบัญชี บริกำรบัญชีเงินฝำก เนื่องจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
50 บำทต่อกำรแนะนำลูกค้ำใหม่ 1 รำย หรือหำก เข้ำข่ำยทำให้ลูกค้ำแต่ละรำยได้รับผลตอบแทนที่
ชวนเพื่อนสมัครบัญชีเงินฝำกและคงเงินฝำกไว้ใน ไม่เท่ำกัน นอกจำกนี้ ผู้ที่ได้รับกำรชักชวนอำจไม่ได้มี
บัญชีตำมที่กำหนด ผู้ที่ชักชวนจะได้รับเงินเข้ำบัญชี ควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวหรือไม่ได้เข้ำใจ
300 บำท ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถจัดกิจกรรม
ลักษณะ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์หรือข้อควรระวัง
ทำงกำรตลำดหรือกำรทำกลยุทธ์ในลักษณะดังกล่ำว ในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวอย่ำงแท้จริง รวมถึงอำจ
ได้หรือไม่
ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บิดเบือนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่ง
(เพิ่มเติมเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563)
ไม่สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของประกำศธนำคำรแห่ง
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ข้อ

คำถำม

แนวคำตอบ
ประเทศไทยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market conduct) ด้วย
เอกสำรแนบ 6: มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับกำรดูแลข้อมูลของลูกค้ำ
28. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6.2.2 กรณีการเพิ่ม ผู้ให้บริการสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางใด
รายชื่อผู้รับข้อมูลในภายหลังซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลที่อยู่ ก็ได้ที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม และลูกค้าได้รับทราบ
ในประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เช่น ผู้ให้บริการแจ้ง
ได้เคยขอความยินยอมจากกลุ่มลูกค้าที่เลือกเปิดเผย การเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และ
ข้อมูลไว้แล้ว ให้ผู้ให้บริการแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้ ส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลดังกล่าว
ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอนั้น การ
แจ้งให้ลูกค้าทราบจะต้องแจ้งผ่านช่องทางใด
29. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6.2.3 (3) ของ
กรณีผู้ให้บริการไม่เคยขอความยินยอมในการเปิดเผย
เอกสารแนบ 6 หากก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผล
ข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่
บังคับใช้ ผู้ให้บริการไม่เคยขอความยินยอมในการ การตลาดในลักษณะข้อ 6.2.3 (3) จากลูกค้าก่อนวันที่
เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ โดยต่อมาเมื่อประกาศมี
ที่ไม่ใช่การตลาดจากลูกค้า ภายหลังจากที่ประกาศนี้ ผลบังคับใช้แล้วผู้ให้บริการยังมีความประสงค์ที่จะนา
มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ให้บริการต้องดาเนินการอย่างไร ข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นเหมือนที่เคย
สาหรับลูกค้ารายเดิมนี้
ดาเนินการมาก่อนหน้านี้ ผู้ให้บริการจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้าก่อน
30. รายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่น ผู้ให้บริการสามารถจัดทารายละเอียดการเปิดเผย
ตามข้อ 6.2.3 (1) และข้อ 6.2.3 (3) สามารถอยู่ใน ข้อมูลตามข้อ 6.2.3 (1) ซึ่งเป็นการเปิดเผยเพื่อการ
เอกสารฉบับเดียวกันได้หรือไม่
ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า และ
การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 6.2.3 (3) ซึ่งเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลที่ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ
ตามข้อ 6.2.3 (3) อยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันได้ แต่
จะต้องแยกส่วนการขอความยินยอมสาหรับข้อ 6.2.3 (3)
ออกมาให้ชัดเจน
31. การกาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน การที่ผู้ให้บริการจะกาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
หรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล เช่น ผ่าน
NDID เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการขอใช้บริการใน
National Digital ID Platform (NDID Platform) สัญญา จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าประสงค์สมัครใช้
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 6.2.3 (1) หมายความว่า
บริการ NDID เท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะต้องยินยอมให้
สามารถกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการขอใช้ ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลของตนเองให้บุคคลอื่น
บริการในสัญญาได้ใช่หรือไม่
มิเช่นนั้นจะกระทบต่อการดาเนินการของผู้ให้บริการ
อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์สมัครใช้
บริการ NDID ผู้ให้บริการไม่สามารถกาหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาการขอใช้บริการอื่น ๆ ได้
32. การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้ผู้ให้บริการภายนอก
การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลดังกล่าวตามที่กาหนด
(outsourcer) ตัวแทนของผู้ให้บริการ (agent)
ในข้อ 6.2.3 (1) เป็นการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเนื่องจาก
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คำถำม
แนวคำตอบ
ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business ความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการ
facilitator) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) กับลูกค้า แต่การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลดังกล่าว
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่กาหนดในข้อ 6.2.3 (3) เป็นการเปิดเผยข้อมูล
จากผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ต้องขอความยินยอมในการ
ลูกค้า ซึ่งไม่ได้เกิดจากความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติตาม
เปิดเผยข้อมูลจากลูกค้า ตามที่กาหนดในข้อ 6.2.3 (3) สัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า แต่เกิดจากการที่
แตกต่างจากที่กาหนดในข้อ 6.2.3 (1) อย่างไร
ผู้ให้บริการมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดาเนินงานแทน
เอกสำรแนบ 7: มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับกำรแก้ไขปัญหำและจัดกำรเรื่องร้องเรียน
33. การรับและดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการ การบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นการบันทึกข้อมูลใด ๆ
และเรื่องร้องเรียน จะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่
ที่นามาประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาการให้บริการ
ครบถ้วน หมายถึงการบันทึกข้อมูลใดบ้าง
และเรื่องร้องเรียน เช่น วัน เวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ สรุปปัญหาการให้บริการ
และแนวทางการแก้ปัญหาให้ลูกค้า เป็นต้น
34. การรายงานข้อมูลปัญหาการให้บริการและเรื่อง
ให้ผู้ให้บริการรายงานข้อมูลปัญหาการให้บริการและ
ร้องเรียนตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่องร้องเรียนตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดตามที่ระบุในข้อ 7.3.4 หมายถึงแนวทางใด กาหนดในหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 229/2562
เรื่อง การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการ
ให้บริการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสำรแนบ 12: หลักเกณฑ์สำหรับบริษัทบริหำรสินทรัพย์
35. เอกสารหลักฐานที่ผู้ให้บริการต้องมอบให้แก่ลูกค้า เอกสารหลักฐานที่ผู้ให้บริการต้องมอบให้แก่ลูกค้า
เมื่อลูกค้าชาระเงินได้แก่เอกสารใดบ้าง
เมื่อลูกค้าชาระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินซึ่งแจกแจง
รายละเอียดรายการที่รับชาระให้ลูกค้าทราบ หรือ
หนังสือยืนยันการปิดยอดหนี้ กรณีที่ลูกค้าชาระเงิน
จนครบยอดหนี้ทั้งหมด
36. การจ่ายค่าตอบแทนที่ต้องพิจารณาถึงคุณภาพการ ตัวอย่างการพิจารณาคุณภาพการให้บริการที่จะมี
ให้บริการที่จะมีผลกระทบต่อลูกค้า หมายถึงการ
ผลกระทบต่อลูกค้า เช่น กรณีพนักงานของผู้ให้บริการ
พิจารณาในลักษณะใด
ขายทรัพย์สินรอการขายแก่ลูกค้า แต่ไม่ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพทรัพย์ให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน
จนทาให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน ผู้ให้บริการควรนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนด้วย
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2
ข้อ
คำถำม
I. วันมีผลบังคับใช้
1. สัญญาที่ทาก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ และ
สัญญายังคงมีผลผูกพัน ลูกค้าต้องดาเนินการ
หรือต้องเดินทางไปสาขาของผู้ให้บริการ
เพื่อขอเปลี่ยนสัญญาหรือไม่ เพื่อให้ได้สิทธิ
ตามแนวทางใหม่ของประกาศฉบับนี้
2. ประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อใด

คำตอบ
ลูกค้าจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการใด ๆ รวมทั้งไม่จาเป็นต้องเดินทางไปสาขา
เพื่อขอเปลี่ยนสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควรแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบ


กำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ มีผลบังคับใช้ ดังนี้
วันเริ่ม
มีผลบังคับใช้
(1) สถาบันการเงินและบริษทั ในกลุ่ม 1 เมษายน 2564
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน1
(2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(3) บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจสินเชือ่
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่
สถาบันการเงิน
(4) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
1 กรกฎาคม 2564
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน
(5) บริษัทบริหารสินทรัพย์
ผู้ให้บริกำร

ลำดับกำรตัดชำระหนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 ก่อนหน้านี้ ธปท. ได้มีหนังสือเวียน2 ขอความร่วมมือ
ให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับนาแนวปฏิบัติ
เรื่องฐานการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ที่ให้คานวณ
จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชาระจริง โดยดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ด้วยแล้ว
ตามหนังสือเวียนที่ ฝคง.ว. 245/2563 มีการระบุว่า
ผู้ให้บริการสามารถนาหลักการตามประกาศฉบับนี้มาใช้
ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้
สาหรับการผิดนัดชาระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน
2564 ได้


3. กรณีที่การผิดนัดชาระหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ผู้ให้บริการควร
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้อย่างไร

1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับ ผูป้ ระกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (ไม่รวมการให้เช่าซื้อที่อยูภ่ ายใต้ขอบเขตประกาศ สคบ. ตาม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา) และบริษัทบริหารสินทรัพย์
2 หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 187/2563 เรื่อง การซักซ้อมเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และที่ ธปท.ฝคง.ว. 188/2563
เรื่องการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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3
ข้อ

คำถำม

คำตอบ

ตัวอย่ำง
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชาระหนี้ 1 มกราคม 2563 ผู้ให้บริการ
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ที่ 6%-8% (มาจาก
อัตราดอกเบี้ยปกติ 5% + ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม 1%-3%
โดยพิจารณาระดับของดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากประวัติ
การชาระหนี้ ที่ผ่านมาและอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา)
ตามหลักการของประกาศฉบับนี้
4. ลูกหนี้ที่ค้างชาระหนี้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม  แม้จะเป็นหนี้ที่ค้างชาระก่อนประกาศมีผลบังคับใช้
2564 ผู้ให้บริการควรตัดชาระหนี้อย่างไร
แต่หากการตัดชาระหนี้แบบเดิมมีผลทาให้การจ่ายชาระหนี้
ของลูกหนี้ไม่สามารถตัดถึงเงินต้นได้เลย ผู้ให้บริการ
ควรพิจารณาแนวทางการตัดชาระหนี้ที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เช่น ตัดชาระเงินต้นบ้าง เป็นต้น
ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว ยังช่วย
ผู้ให้บริการไม่ต้องมีหนี้ด้อยคุณภาพ (Non-Performing
Loans : NPL) เพิ่มมากขึ้นด้วย
 การตัดชาระหนี้แบบเดิม อาจเร่งให้เกิดหนี้ด้อยคุณภาพ
ซึ่งจะทาให้ผู้ให้บริการมีต้นทุนในการจัดชั้นกันสารอง
มากขึ้นให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ธปท. ด้วย
II. ขอบเขตกำรบังคับใช้
5. ประกาศฉบับนี้ใช้กับสินเชื่อประเภทใดบ้าง  สินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวด (Installment loan)
 สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving facility)
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย
ทั้งสินเชื่อที่ตกลงกันเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ
6. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมผู้ให้บริการ
 สถาบันการเงิน
ทางการเงินใดบ้าง
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน1
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ที่มิใช่สถาบันการเงิน
 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน
 บริษัทบริหารสินทรัพย์
7. ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้ใช้นิยามลูกหนี้ SME ตามที่ผใู้ ห้บริการแต่ละแห่งกาหนด
ตามประกาศฉบับนี้ หมายถึงลูกหนี้กลุ่มใด โดยหากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดกลุ่ม
ลูกหนี้ ขอให้แจ้ง ธปท. ทราบด้วย
8. ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงลูกค้าธุรกิจ
 ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ (Corporate loan) หรือไม่ อย่างไร ในเรื่องของลาดับการตัดชาระหนี้
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ข้อ

9.

10.

11.

12.

คำถำม

คำตอบ
อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการสามารถนาหลักเกณฑ์เรื่อง
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้มาใช้กับลูกหนี้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ได้ตามสมควร เพื่อให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้สอดคล้องกับการค้างชาระหนี้ที่แท้จริง และ
ไม่เป็นภาระกับลูกหนี้เกินควร
ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง  ผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายอื่นกาหนดเป็นการเฉพาะ หรือ
ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้
อยู่ภายใต้การกากับของหน่วยงานกากับดูแลอื่น เช่น
ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือ่ ง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะผสม โดยใช้เพื่อการ  ผู้ให้บริการควรกาหนดแนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ผ่อนชาระเป็นงวด (Installment loan)
ชาระหนี้และการตัดชาระหนี้ให้สอดคล้องกับลักษณะ
และวงเงินหมุนเวียน (Revolving facility) ของผลิตภัณฑ์
เช่น บัตรกดเงินสดที่ลูกค้าสามารถนาไป  หากผลิตภัณฑ์มีลักษณะผสม ผู้ให้บริการควรแบ่ง
ผ่อนชาระสินค้าหรือกดเงินสดได้ภายใต้ วงเงินตามลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบตามจริง
วงเงินสินเชื่อเดียวกัน จะกาหนดแนวทาง เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ได้อย่างถูกต้องและ
ดาเนินการอย่างไร
เหมาะสม เช่น บัตรกดเงินสด ทีส่ ามารถแบ่งวงเงินส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดมาใช้ผ่อนชาระสินค้าได้ ดังนั้น การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ในผลิตภัณฑ์นี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ส่วนที่เป็นวงเงินกดเงินสดเพื่อใช้หมุนเวียนทั่วไป
ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ของสินเชื่อหมุนเวียน และ
(2) ส่วนที่เป็นวงเงินผ่อนชาระสินค้า ให้ถือปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ของสินเชื่อที่ผ่อนชาระเป็นงวด
ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขต
การประกอบธุรกิจเช่าซื้อซึ่งไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตตาม
ประกาศ สคบ. (ประกาศคณะกรรมการ
ประกาศ สคบ. จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ทั้งในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และลาดับ
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค่ วบคุมสัญญา) การตัดชาระหนี้
เช่น เช่าซื้อรถยนต์เพื่อเป็นรถแท็กซี่ การเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์เพื่อไปรับจ้างวินมอเตอร์ไซค์
การเช่าซื้อเครื่องจักร การเช่าซื้อรถบรรทุก
เพื่อนาไปประกอบอาชีพ หรือการเช่าซื้อ
โดยนิติบุคคล จะต้องปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้หรือไม่อย่างไร
สินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) จะต้อง  หลักกำร : ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายและต้องถือปฏิบัติ
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ และมี
ตามประกาศฉบับนี้ พิจารณาจาก 2 ส่วน ดังนี้
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คำตอบ
วิธีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
(1) เป็นสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายการให้สินเชื่อ
อย่างไร
กล่าวคือผู้ให้บริการอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่ให้เงินกู้แก่ลูกหนี้
โดยลูกหนี้ตกลงจะใช้เงินคืนในภายหลัง และ
(2) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้กับลูกหนี้
ดังนั้น สินเชื่อเพื่อการค้าเข้าข่ายต้องถือปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ โดยมีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่พิจารณา
อัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
ดังนี้
(1) ภำระผูกพันที่ผู้ให้บริกำรคิดค่ำบริกำร (Service
fee) จำกลูกค้ำ และภำยหลังเมื่อเข้ำเงื่อนไขตำมที่ตกลง
ทำให้ผู้ให้บริกำรต้องชำระเงินแทนลูกค้ำ ภำระผูกพัน
ดังกล่ำวจะเข้ำข่ำยเป็นสินเชื่อ เช่น หนังสือสัญญา
ค้าประกัน (Letter of guarantee) ให้ผู้ให้บริการพิจารณา
และกาหนดอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้รายดังกล่าวเมื่อเข้า
เงื่อนไขเป็นสินเชื่อ (เมื่อผู้ขอออกหนังสือค้าประกัน
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดสัญญา ผู้ให้บริการจะชาระเงิน
แทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้น)
(2) ตั๋วเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory note)
โดยให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน
แต่ละฉบับ
(3) กำรซื้อขำยลดจำกมูลค่ำของสัญญำ เช่น
ธุรกรรมแฟ็กเตอริง (Factoring) ให้ใช้อัตราส่วนลด
(Discount rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
III. กำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
13. ภายหลังศาลมีคาพิพากษาแล้ว จะคานวณ ให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งศาล
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้อย่างไร
14. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายหลังมี
การปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังศาลมีคาพิพากษา จะมี
คาพิพากษา จะคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระ การทาสัญญาตามปกติ ซึ่งหากมีการผิดนัดชาระหนี้ตาม
หนี้อย่างไร
สัญญา ก็จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้
ด้วย
15. เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ย
สามารถคิดจากลูกหนี้มีอะไรบ้าง และมีฐาน ได้ 2 ส่วน กล่าวคือ
ของการคานวณอย่างไร
 ดอกเบี้ยปกติ ซึ่งคานวณจากฐานของเงินต้นทั้งหมด
 ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งคานวณจากฐานเงินต้นของ
ค่างวดที่มีการผิดนัดชาระหนี้
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IV. อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
16. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริง
ตามที่ระบุในสัญญา คืออัตราดอกเบี้ยใด

คำตอบ
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการกับ
ลูกค้าและมีการเรียกเก็บจริง โดยไม่ใช่อัตราดอกเบี้ย
ทีใ่ ห้อัตราส่วนลดพิเศษที่ต่ากว่าปกติ (Teaser rate)
ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี้ เช่น
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันได
(Step up) โดยช่วง 3 ปีแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ามาก
และปีต่อ ๆ มา อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ดังนั้น จึงให้ใช้
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่มีการเรียกเก็บจริง
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดปกติตามสัญญาที่เรียกเก็บจริง
กับลูกหนี้รายนั้น และบวกเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

17. สินเชื่อที่ใช้อัตราดอกเบี้ยหลายอัตรา เช่น
อัตราแบบขั้นบันได (Step up) หากลูกหนี้
ผิดนัดชาระหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระ
หนี้อย่างไร
18. ในการพิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด  หลักกำร : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ควรแตกต่าง
ชาระหนี้ ที่ประกาศระบุให้เรียกเก็บเพิ่มจาก จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบ้าง เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้
อัตราดอกเบี้ยปกติ ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ผ่อนชาระตามปกติอย่างต่อเนื่อง
โดยให้คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น อัตรา  ทั้งนี้ ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการ
ดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ประวัติการจ่าย
ผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้บริการควรคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ชาระหนี้ เป็นต้น หมายความว่าอย่างไร
- อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา ถ้าอยู่ในระดับต่า
การเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่ 1% ก็เพียงพอจะทาให้
เห็นความแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
- ประวัติการจ่ายชาระหนี้ หากเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติ
การจ่ายชาระดี ก็ไม่ควรเรียกเก็บดอกเบี้ยส่วนเพิ่มใน
อัตราสูง
ตัวอย่ำง
 นาย ก. มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
8% ที่ผ่านมา นาย ก. มีประวัติการชาระหนี้ดี ไม่เคยมี
การค้างชาระค่างวด ในกรณีนี้อาจพิจารณากาหนด
อัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มที่ 1% ซึ่งจะทาให้อัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้อยู่ที่ 9%
 นาย ข. มีสินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
โดยประวัติในฐานข้อมูลเครดิต ชี้ว่าเคยผิดนัดชาระหนี้
มาก่อน ดังนั้น ในกรณีนี้อาจพิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ย
ส่วนเพิ่มที่ 3% ซึ่งจะทาให้ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้อยู่ที่
25% ต่อปี
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19. ขอให้ยกตัวอย่างกรณีที่ประวัติการผ่อน
ชาระหนี้มีผลต่อการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้

20. กรณีลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาและดอกเบี้ยผิดนัดอยู่ที่ 25%
เท่ากัน โดยลูกหนี้ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชาระหนี้
ตามประกาศฉบับนี้ ผู้ให้บริการจะต้องปรับลด
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาลงเหลือ 22%
(25% - 3%) หรือไม่

21. ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เดิมคิดดอกเบี้ยปกติ
ตามสัญญาเพียง 15% เนื่องจากประวัติการ
ชาระหนี้ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ในสัญญาระบุว่า
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ถูกกาหนดไว้
ที่ 25% ภายหลังประกาศมีผลบังคับใช้
ผู้ให้บริการสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยปกติ
ตามสัญญาขึ้นเป็น 22% ได้หรือไม่ เนื่องจาก
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ จะสามารถคิด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้เท่าเดิมที่ 25%
(22% + 3%) ได้หรือไม่
22. บัตรกดเงินสดที่ตามสัญญาระบุดอกเบี้ย 24%
โดยลูกหนี้สามารถใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติเพื่อ
เบิกถอนเงินสดหรือซื้อสินค้าแบบผ่อนชาระ
หรือได้เงินก้อนเข้าบัญชีแล้วผ่อนชาระคืน
เป็นรายงวด จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
ในแต่ละกรณีอย่างไร

คำตอบ
ลูกค้ารายหนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กาหนดอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ส่วนเพิ่ม 3% สาหรับลูกค้าโดยทั่วไป
แต่ระหว่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ลูกค้าไม่เคยผิดนัดชาระหนี้เลย
ภายหลังหากลูกค้ารายนี้ขอสินเชื่ออื่นเพิ่มเติม ผู้ให้บริการ
อาจคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ส่วนเพิ่ม ของสินเชื่อใหม่
เพียง 1% - 2% ได้
 ผู้ให้บริการควรกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และ
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ให้แตกต่างกันบ้าง เพื่อจูงใจให้
ลูกหนี้มีวินัยและปฏิบัติตามข้อสัญญา
ดังนั้น ลูกหนี้ทมี่ ีประวัติการชาระหนี้ดี ผู้ให้บริการ
ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาให้ต่างจากดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้บ้าง (1% - 3%) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกหนี้ดี
ชาระหนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา จะช่วยลดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ไม่ต่างจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญา
 ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยตามสัญญา ผู้ให้บริการ
จะคานึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกับ
ลูกหนี้รายนั้น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ผู้ให้บริการจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ต้นทุนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน
 ถ้าลูกหนี้รายใดพบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
ลักษณะสูงผิดปกติดังตัวอย่างข้างต้น สามารถแจ้งและ
ร้องเรียนมาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.
โทร. 1213
หลักกำร : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ให้คิดเพิ่มขึ้น
จากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตกลงระหว่างผู้ให้บริการ
กับลูกหนี้ (ซึ่งมีการเรียกเก็บจริงและสะท้อนความเสี่ยง
ความสามารถการชาระหนี้ของลูกหนี้) ได้ไม่เกิน 3% ต่อปี
ทั้งนี้ ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ระบุในสัญญาแต่ไม่มี
การเรียกเก็บจริงหรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
ประกาศฉบับนี้
 บัตรกดเงินสด แบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้
- กรณีที่ 1 : กำรกดเงินสดและกำรผ่อนชำระสินค้ำ
ผู้ให้บริการมักให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกหนี้ เช่น
ดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย
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ปกติของลูกหนี้อยู่ที่ 18% ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้
ลูกหนี้ทราบเมื่อมีการกดเงินสดหรือผ่อนสินค้าด้วย
ดังนั้น หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม 1% ดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้จะอยู่ที่ 19%

- กรณีที่ 2 : สินเชื่อเงินก้อนเข้ำบัญชี และลูกหนี้
ผ่อนชำระคืนเป็นรำยงวด โดยผู้ให้บริการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยในลักษณะขั้นบันได (Step up) เช่น หาก
ระยะเวลาผ่อนชาระคืน 2 ปี (3 เดือนแรกคิดดอกเบี้ย
10% และเดือน 4 - 24 คิดดอกเบี้ย 20%) ดังนั้น หาก
ดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม 1% ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ของ
ลูกหนี้ไม่ว่าจะผิดนัดชาระในเดือนใดก็ตามจะอยู่ที่ 21%
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติควรมีระยะเวลาที่เรียกเก็บ
ยาวพอสมควร เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ที่แท้จริง

23. กรณีมีสินเชื่อหลายวงเงินภายใต้สัญญา
เดียวกัน โดยแต่ละวงเงินมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่างกัน หากลู กหนี้ ผิ ดนัด ชาระหนี้
ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
อย่างไร
ตัวอย่ำง
 เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) :
เดิมมีวงเงิน 10 ลบ. อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี
และต่อมาขอเพิ่มวงเงินอีก 2 ลบ. อัตรา
ดอกเบี้ย 7% ต่อปี
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยพ่วงสินเชื่อ
อเนกประสงค์ : วงเงิน 5 ลบ. อัตราดอกเบี้ย
7% ต่อปี พ่วงสินเชื่ออเนกประสงค์ วงเงิน 1
ลบ. อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

หลักกำร : แม้จะอยู่ในสัญญาเดียวกัน ผู้ให้บริการ
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ตามอัตราที่เรียกเก็บจริง
แยกแต่ละวงเงินได้โดยดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่มไม่เกิน
3% ต่อปี


ตัวอย่ำง
 เงินเบิกเกินบัญชี : เมื่อผิดนัดชาระทั้งจานวน หรือ
ถอนใช้วงเงินมากกว่า 12 ลบ. จะคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้ โดยแบ่งเป็น
วงเงิน
10 ลบ.
2 ลบ. หรือที่
เกินกว่าวงเงิน

อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ยปกติ 5%
บวกเพิ่มไม่เกิน 3%
อัตราดอกเบี้ยปกติ 7%
บวกเพิ่มไม่เกิน 3%

ทั้งนี้หากแนวทางปฏิบัติเดิมของผู้ให้บริการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้เฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงิน ก็สามารถทาได้
เนื่องจากเป็นแนวทางที่ช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่า
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 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยพ่วงสินเชื่ออเนกประสงค์ :
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ แบ่งเป็น ดังนี้
สินเชื่อ

วงเงิน อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อ
5 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 7%
เพื่อที่อยู่อาศัย
บวกเพิ่มไม่เกิน 3%
สินเชื่อ
1 ลบ. อัตราดอกเบี้ยปกติ 12%
อเนกประสงค์
บวกเพิ่มไม่เกิน 3%

24. ผลิตภัณฑ์ที่อัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญา
เป็นอัตราลอยตัว (Floating rate) เช่น
MLR MRR MOR รวมถึงอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง เช่น LIBOR THOR เป็นต้น หากผิด
นัดชาระหนี้ ควรใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ
วันใด

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ให้คิดเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา
ได้ไม่เกิน 3% ดังนั้น ผู้ให้บริการสามารถใช้อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สูงสุด และบวกเพิ่มได้
ไม่เกิน 3%
อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการมีข้อจากัดของระบบงาน
สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ณ วันที่ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชาระหนี้ได้ เพื่อให้สะดวกต่อ
การสื่อสารและทาความเข้าใจกับลูกหนี้
ตัวอย่ำง
ณ วันทาสัญญา MRR = 6.45%
ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัด MRR = 6.00%
หากผู้ให้บริการคิดดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม 1% กับลูกหนี้
รายนี้ ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้จะอยู่ที่ 7.45%
(6.45% + 1%) อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการประสงค์จะ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ส่วนเพิ่มจากอัตรา MRR ณ
วันที่ผิดนัด ก็สามารถดาเนินการได้ โดยดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้จะอยู่ที่ 7.00% (6.00% + 1%)
25. สินเชื่อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยอัตรา เมื่อผิดนัดชาระหนี้
ดอกเบี้ยตามสัญญา เป็นอัตราลอยตัวอ้างอิง  เงินต้นคงค้ำงยังเป็นสกุลต่ำงประเทศ : ให้ใช้อัตรา
ด้วยสกุลต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อผิดนัดชาระหนี้ ดอกเบี้ยสกุลต่างประเทศสูงสุดที่คิดจริงตามสัญญา
จะต้องใช้อัตราใด
บวกไม่เกิน 3%
ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีปัญหาในเรื่องของระบบงาน
หรือประสงค์จะใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
ชาระหนี้ บวกไม่เกิน 3% ก็สามารถทาได้
ตัวอย่ำง : หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม 1%


อัตรำดอกเบี้ย วันให้สินเชื่อ
วันที่ผิดนัดชำระหนี้
สกุลต่างประเทศ
2.15%
2%
(เช่น LIBOR)
อัตราดอกเบีย้
3.15%
3%
ผิดนัดชาระหนี้ (2.15% + 1%)
(2% + 1%)
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 เงินต้นคงค้ำงแปลงเป็นสกุลบำท : ให้ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงสกุลเงินบาท ณ วันให้สินเชื่อ หรือ
ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ บวกไม่เกิน 3%
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสกุลเงินบาท
ที่มีอัตราที่ต่ากว่า เพื่อประโยชน์ของลูกหนี้ก็ได้
ตัวอย่ำง หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม 1%
อัตรำดอกเบี้ย
สกุลบาท
อัตราดอกเบีย้
ผิดนัดชาระหนี้

26. ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้หรือค่าเบี้ยปรับของ
ธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้ใช้อัตราใด
ตัวอย่ำง
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีค่างวด 4,000 บาท/งวด
(เงินต้น 3,000 บาท และดอกเบี้ย 1,000 บาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ = 3% ต่อปี และอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) = 5.4% ต่อปี
27. ขอให้ยกตัวอย่าง การนาหลักเกณฑ์เรื่อง
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้มาเริ่มใช้
ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้

วันให้สินเชื่อ
5%
6%
(5% + 1%)

วันที่ผิดนัดชำระหนี้
4.5%
5.5%
(4.5% + 1%)

หลักกำร : ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง ดอกเบี้ย
ทีผ่ ู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกหนี้เมื่อเกิดการผิดนัดชาระหนี้
ซึง่ อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าปรับ เบี้ยปรับ เป็นต้น
โดยให้คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงต่อปี (EIR) บวกเพิ่มได้ไม่เกิน 3%
ตัวอย่ำง
หากดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่มคือ 1%
ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้จะอยู่ที่ 6.4% (5.4% + 1%)
ตัวอย่ำง
กรณีเงินต้น 1,000,000 บาท โดยดอกเบี้ยตามสัญญา
6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ 14% หากนาหลักเกณฑ์
ตามประกาศฉบับนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่ศาลรับฟ้อง (1 ม.ค. 62)
– ปัจจุบัน (1 ธ.ค. 63) ดังนี้
 1 ม.ค. 62 วันที่ศำลรับฟ้อง : โดยคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้ (ใหม่) = 7.5% (ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% +
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ส่วนเพิ่ม 1%) จากฐานเงินต้น
คงค้างทั้งจานวน
 กำรคำนวณ :
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V. ฐำนกำรคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
28. ผู้ให้บริการจะต้องคานวณดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ลูกหนี้
ค้างชาระตามประกาศฉบับนี้ ไปจนถึงเมื่อใด
29. หลักเกณฑ์ข้อ 5.2.1 (2.1) กาหนดว่า
“สินเชื่อที่มีการผ่อนชาระเป็นงวด ให้
ผู้ให้บริการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
บนฐานเงินต้นของค่างวดที่ลูกหนี้ค้างชาระ
ในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง
เป็นอย่างน้อย ซึ่งการฟ้องคดีต่อศาลต้องมี
ระยะเวลาที่ลูกหนี้ค้างชาระหนีเ้ กินกว่า 90 วัน
นับแต่วันถึงกาหนดชาระ” คำว่ำ “เป็นอย่ำง
น้อย” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
30. สาหรับการชาระหนี้ที่ค่างวดมีเฉพาะส่วน
ของดอกเบี้ย (ช่วงปลอดเงินต้น) จะให้คิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้อย่างไร

คำตอบ
ผู้ให้บริการจะต้องใช้ฐานเงินต้นตามแนวประกาศฉบับนี้
ไปตราบเท่าที่สัญญานี้มีผลผูกพันจนถึงวันที่ศำลรับฟ้อง
เป็นอย่างน้อย
ผู้ให้บริการสามารถคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้บน
ฐานเงินต้นของค่างวดที่ลูกหนี้ค้างชาระในแต่ละงวดตาม
ข้อ 5.2.1 (2.1) เกินกว่าวันที่ศาลรับฟ้องได้

ธปท. คาดหวังว่าในการกาหนดค่างวดแต่ละงวด
ควรมีส่วนที่เป็นเงินต้นด้วย
 ในกรณีผ่อนชาระแต่ดอกเบี้ย ผู้ให้บริการไม่สามารถ
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้ เนื่องจากค่างวดการผ่อน
ชาระไม่มีส่วนของเงินต้น
31. การให้สินเชื่อแก่ผู้จัดจาหน่ายรถยนต์
 Dealer ไม่ชำระดอกเบี้ยรำยเดือน : เนื่องจาก
(Floor plan financing) ซึ่งมีเงื่อนไขใน กาหนดชาระในแต่ละเดือนไม่มีฐานของเงินต้น ดังนั้น
การชาระคืนเงินกู้ (เงินต้น) ภายในระยะเวลา ผู้ให้บริการไม่สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้
6 เดือน และต้องชาระดอกเบี้ยของเงินต้นที่ อย่างไรก็ดี ธปท. คาดหวังว่าในการกาหนดค่างวดแต่ละ
เบิกใช้เป็นรายเดือน และชาระคืนเงินต้นทั้ง งวด ควรมีส่วนที่เป็นเงินต้นด้วย
จานวนครั้งเดียว ทั้งนี้ หากผู้จัดจาหน่าย
 เมื่อครบกำหนดที่ต้องชำระคืนเงินต้น (ครบ 6 เดือน) :
รถยนต์ (Dealer) ไม่ชาระดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชาระหนี้
หรือไม่ชาระคืนเงินต้นเมื่อครบ 6 เดือน
(เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่
ดังนั้น จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้อย่างไร ระบุในสัญญา ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี) จากเงินต้นที่ถึง
กาหนดชาระคืนทั้งจานวน
32. ในการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
ให้คิดจากฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชาระตามจริง
ผู้ให้บริการจะต้องคานวณดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้าง
ชาระตามจริง หรือ เงินต้นตามตารางการ
ผ่อนชาระในสัญญาเงินกู้
33. ขอให้ยกตัวอย่าง การนาหลักเกณฑ์เรื่อง
ตัวอย่ำง
ฐานการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้
กรณีเงินต้น 738,000 บาท มีค่างวด 10,000 บาท
มาเริ่มใช้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ (เงินต้น 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท)
ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ 14%
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และจะมีแนวทางคืนส่วนต่างให้กับลูกหนี้
อย่างไรบ้าง

คำตอบ
หากนาหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่
ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชาระหนี้ (1 พ.ค. 63) – 30 มี.ค. 64 ดังนี้
 1 พ.ค. 63 วันที่ลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ : โดยคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ (ใหม่) = 7.5% (ดอกเบี้ยตาม
สัญญา 6.5% + ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ส่วนเพิ่ม 1%)
จากฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชาระ
 กำรคำนวณ :
- เงินต้นคงค้าง 738,000 บาท
- ค่างวด 10,000 บาท
(เงินต้น 6,000 บาท และดอกเบี้ย 4,000 บาท)
- ดอกเบี้ยตามสัญญา = 6.5%
- ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ (เดิม) 14%
- ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ (ใหม่) = 7.5%
(ดอกเบี้ยตามสัญญา 6.5% + ส่วนเพิ่ม 1%)

รวมดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพิ่ม (ใหม่) = 330 บาท
ดอกเบี้ยตามสัญญา
= 44,000 บาท
(4,000 * 11 งวด)
รวมดอกเบี้ยทั้งหมด
= 44,330 บาท

ทั้งนี้ ส่วนต่างของดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้จากการ
นาหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้มาใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63
จานวน 50,380 บาท ผู้ให้บริการอาจพิจารณานามา
หักจากยอดคงค้างให้กับลูกหนี้หรือดาเนินการอย่างอื่น
ที่เป็นประโยชน์กับลูกหนี้
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คำตอบ
VI. ระยะเวลำผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (Grace period)
34. ผู้ให้บริการสามารถกาหนด Grace period  ผู้ให้บริการสามารถกาหนดระยะเวลาการผ่อนผัน
ได้นานเท่าใด โดยพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ให้สอดคล้องกับคุณภาพ
และพฤติกรรมการชาระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย โดย
คานึงถึงประเภทสินเชื่อ สถานะ ตลอดจนเหตุผล
ความจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เช่น อุบัติเหตุ
อุบัติภัย ถูกเลิกจ้างเนื่องจากนายจ้างปิดกิจการ
 นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของลูกหนี้ในวงกว้าง ผู้ให้บริการสามารถ
พิจารณายกเว้นการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ เพื่อ
ช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถกลับมาจ่ายชาระหนี้ปกติได้
35. กรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้นานกว่าระยะเวลา  กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หลังจากระยะเวลาผ่อนผัน
ผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ จะเริ่ม ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้บริการสามารถคิด
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไร
ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่ผิดนัดชำระหนี้
หรืออาจพิจารณาผ่อนปรนได้ตามเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการกาหนด
ตัวอย่ำง
ผู้ให้บริการกาหนดช่วงระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ไว้ 7 วัน ปรากฏว่าลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้
25 วัน ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 25 (แต่อาจ
ผ่อนปรนได้ตามสมควร)
36. กรณีลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้นานกว่าระยะเวลา ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้บนเงินต้น
ผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ และ ของค่างวดที่ลูกหนี้ค้างชาระได้จนกระทั่งลูกหนี้ชาระหนี้
หลังจากนั้นนาเงินมาชาระหนี้ได้บางส่วน
ที่ค้างดังกล่าวจนเสร็จสิ้น
ผู้ให้บริการยังสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ตัวอย่ำง
ชาระหนี้บนเงินต้นของค่างวดที่ยังค้างชาระ ผู้ให้บริการมีระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด
อยู่ได้หรือไม่
ชาระหนี้ 90 วัน ลูกหนี้ค้างชาระเกิน 90 วัน ภายหลัง
นาเงินมาชาระหนี้บางส่วนซึ่งทาให้เหลือการค้างชาระ
เป็น 60 วัน กรณีดังกล่าวผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ต่อไปได้ แม้จานวนวันค้างชาระจะลด
น้อยกว่าระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระ
อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการจะผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชาระหนี้ ก็สามารถทาได้
VII. ลำดับกำรตัดชำระหนี้
37. ผู้ให้บริการสามารถกาหนดแนวทางการตัด  ลาดับการตัดชาระแนวนอนโดยเรียงลาดับจาก
ชาระหนี้แบบอื่น ที่เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้น เป็นเพียงเกณฑ์
มากกว่าแนวทางขั้นต่าที่ประกาศฉบับนี้กาหนด ขั้นต่ำเท่ำนั้น
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เช่น ตัดชาระหนี้แบบแนวนอนโดยตัดเงินต้น
ก่อนเป็นลาดับแรก เป็นต้น ได้หรือไม่

38. หากลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Promissory Note : P/N) จานวน 3 ฉบับ
ซึ่งตั๋วสัญญาแต่ละฉบับมีระยะเวลาครบ
กาหนดไม่พร้อมกัน ดังนั้นการตัดชาระหนี้
จะเรียงลาดับอย่างไร

คำตอบ
หากผู้ให้บริการมีแนวทางการตัดชาระหนี้อื่นที่เป็น
ประโยชน์กับลูกหนี้มากกว่า ก็สามารถทาได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต ธปท. แต่อย่างใด ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ลูกหนี้
จ่ายชาระหนี้ให้ตรงกาหนดการจ่ายชาระ รวมทั้งจะช่วย
ภาระการกันสารองของผู้ให้บริการลงด้วยเช่นกัน เช่น
- ตัดชาระหนี้เงินต้นเป็นลาดับแรก เพื่อทาให้
สัดส่วนของเงินต้นลดลงเร็วขึ้นหรือมากขึ้น
- ตัดชาระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของยอดหนี้ที่ค้าง
ชาระนานที่สุดและค้างรองลงมาตามลาดับ แล้วจึง
ตัดชาระค่าธรรมเนียม เป็นลาดับสุดท้าย (ตามรูป)

ตัวอย่ำง
หาก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ลูกหนี้นาเงินมาจ่าย
ชาระ 3 แสนบาท จะตัดชาระตั๋ว P/N ฉบับที่ 1 ที่ค้าง
นานที่สุดก่อนเป็นลาดับแรก และในลาดับถัดมาจะตัด
ชาระตั๋ว P/N ฉบับที่ 2 ได้ 2 แสนบาท

VIII. กำรแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้ำ
39. ผู้ให้บริการควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ผู้ให้บริการควรแจ้งและเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการคิด
ผลจากประกาศฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบหรือไม่ ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้แบบใหม่ และลาดับการตัดชาระ
อย่างไร
หนีแ้ บบใหม่ให้ลูกค้าทราบ ผ่านช่องทางและรูปแบบที่
เหมาะสม
IX. บทเฉพำะกำล
40. ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับรวมถึงสัญญา
ตัวอย่ำง :
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
หากสัญญาที่ทาระหว่างผู้ให้บริการและลูกหนี้เกิดขึ้น
บังคับและยังมีผลผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
ก่อนวันที่ประกาศเริ่มมีผลบังคับใช้ โดยลูกหนี้ผิดนัด
สัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกหนี้ด้วย
ชาระหนี้ในช่วงที่ประกาศใช้บังคับแล้ว กรณีดังกล่าว
หมายถึงกรณีใด
ผู้ให้บริการต้องนาหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้
ถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายนี้ด้วย
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41. ขอให้ยกตัวอย่างการนาไปปฏิบัติ ตามข้อยกเว้น
ของบทเฉพาะกาลข้อ 6.1 สาหรับสินเชื่อที่มี
เจ้าหนี้หลายรายให้สินเชื่อร่วมกัน โดยมีเจ้าหนี้
รายใดรายหนึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศและไม่ได้
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. เช่น
การให้กู้ยืมร่วม (Syndicated Loan) ที่มี
สถาบันการเงินที่เข้าข่ายข้างต้น รวมให้
สินเชื่อด้วย เป็นต้น หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ
 สัญญาสินเชื่อที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้สินเชื่อร่วมกัน
โดยมีเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศและ
ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. ซึ่งได้ตกลงทา
สัญญาร่วมกันก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ จะไม่เข้า
ข่ายการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้
 แต่หากเป็นสัญญาที่ทาร่วมกันตั้งแต่วันที่ประกาศ
มีผลบังคับใช้ และใช้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายอ้างอิง
ผู้ให้บริการที่ได้ร่วมทาสัญญาฉบับนี้จะต้องนาหลักการ
ของประกาศไปถือปฏิบัติด้วยตัวอย่ำง
ตัวอย่ำง
ธนาคาร ABC ซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศ จดทะเบียน
และตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และธนาคาร กขค
ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ทาสัญญา
syndicate loan ร่วมกัน
 หากเป็นสัญญาที่ทาก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ ผู้ให้บริการสามารถอ้างอิงแนวทางปฏิบัติเดิม
ตามที่ระบุในสัญญาได้
 หากเป็นสัญญาที่ทาตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลบังคับใช้ ผู้ให้บริการจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง
ตามประกาศฉบับนี้ด้วย
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