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แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ (banking products)
1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย
ในการกากับดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลัก
5 ข้อ ได้แก่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน (safety and
soundness) 2) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ (efficiency) ในระบบสถาบันการเงิน เพื่อรองรับ
การแข่งขัน 3) สนับสนุนให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาล (governance) ที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน 4) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ (financial stability) และ
5) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีความเป็นธรรม (fairness) ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงความเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้บริการทางการเงิน (fairness to customer) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงสิทธิอย่างน้อยใน 4 ประการ คือ 1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
(right to be informed) 2) สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ (right
to choose) 3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) และ 4) สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to redress) ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาเป็นลาดับ ดังจะเห็นได้จากการออกประกาศ
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบายอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ หลักเกณฑ์การออกตั๋วเงิน หลักเกณฑ์การรับ
ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติเรื่อง
บัตรเงินฝาก การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง แนวปฏิบัติ
ในการติดตามทวงถามหนี้ หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ด้านการระดมเงินฝาก และแนวนโยบายเรื่องการกากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และ
ด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์
ในแนวนโยบายฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับ
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking products) ให้แก่
ผู้บริโภคและข้อกาหนดที่สาคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยได้ให้ความสาคัญ
กับหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลควรทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน ชัดเจนและตรงประเด็น
ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เน้นข้อมูลที่สาคัญ และสามารถนาไปเปรียบเทียบได้ รวมทั้ง
ควรมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา
ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา และระหว่างที่สัญญาของผลิตภัณฑ์นั้นมีผลบังคับใช้ เพื่อช่วยให้
ผู้บริโภคโดยเฉพาะรายย่อยมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสถานะและความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของตน
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ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้บริโภค รวมทั้งแนะนาผู้บริโภคให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางการเงินและช่องทางการร้องเรียนเมื่อได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม อันจะเป็นการช่วยยกระดับ
ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
2. การพิจารณานามาใช้
ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ทุกแห่งพิจารณานาแนวนโยบายฉบับนี้มาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ หากการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใด
มีหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นเป็นการเฉพาะแล้ว สถาบันการเงิน
และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด เช่น ประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง
ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามประกาศ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบาย
ฉบับอื่นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่อาจกาหนดขึ้นในอนาคต
ตามตัวอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ด้วย
แนวนโยบายฉบับนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะอื่น เช่น
ผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(2) ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
(3) ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นธุรกรรมอนุพันธ์
3. เนื้อหา
3.1 คาจากัดความ
ในแนวนโยบายฉบับนี้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินทุกแห่งตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
“บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินทุกแห่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสถาบันการเงิน ที่จดทะเบีย น
ในประเทศ หรือคณะผู้บริหารที่มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกรณีของสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี
“ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ” หมายความว่า สถาบันการเงินทุกแห่งตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกแห่งตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้แนะนาหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ออกผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ออกผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่เป็นผู้แนะนาหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์
ของตนเองด้วย
“ผู้ออกผลิตภัณฑ์” หมายความว่า สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
“ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทุกประเภท
ที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์นาเสนอให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้ขายผลิตภัณฑ์เองหรือผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นของผู้อื่นซึ่งผู้ขายผลิตภัณฑ์ทาหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะนาหรือผู้ขายเท่านั้น เช่น เงินฝาก สินเชื่อ
และบัตรเครดิต แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่ทาเสร็จสิ้นในครั้งเดียว ไม่มีผลผูกพัน
ต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงต่า เช่น การโอนเงิน การชาระเงิน การซื้อเช็คของขวัญหรือแคชเชียร์เช็ค
(cashier’s cheque) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
“ธุรกรรมอนุพันธ์” หมายความว่า ธุรกรรมอนุพันธ์ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้าสาหรับการทาธุรกรรมอนุพันธ์
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะใช้ในอนาคต ซึ่งหมายรวมถึงผู้ฝากเงิน ผู้กู้ยืม ผู้ถอื บัตรเครดิต
ทั้งนี้ ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์กาหนดหลักเกณฑ์ภายในที่เหมาะสมในการพิจารณาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายหรือแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง
“โฆษณา” หมายความว่า โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้บริโภค
3.2 วัตถุประสงค์และหลักการ
แนวนโยบายฉบับนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ในการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี
(2) ส่งเสริมให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงสิทธิในการได้รับ ความรู้และความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์
(3) สนับสนุนให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์เปิดเผยข้อมูลสาคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์
ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และสามารถเปรียบเทียบได้ ให้แก่ลูกค้า
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(4) ส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับความต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
ที่เพียงพอ
(5) ลดเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์
ดังนั้น หลักการของแนวนโยบายฉบับนี้ จึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์
นาเสนอให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของ
ผู้ขายผลิตภัณฑ์เองหรือผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้อื่นที่อาจอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน
ซึ่งผู้ขายผลิตภัณฑ์ทาหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะนาหรือผู้ขาย ทั้งนี้ แนวทางที่กาหนดไว้ในแนวนโยบาย
ฉบับนี้เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่าเท่านั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน
ที่สูงกว่าแนวทางที่กาหนดไว้ในแนวนโยบายฉบับนี้ โดยตัวอย่างตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 นั้น ไม่ได้เป็นการจากัดข้อมูลที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์จะเปิดเผยให้แก่ลูกค้า
แต่อย่างใด นอกจากนี้ สถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจพิจารณานาแนวทาง
ที่กาหนดไว้ในแนวนโยบายฉบับนี้ไปปรับใช้กับลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกลุ่มบุคคลธรรมดา
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยก็ได้
3.3 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของผู้ขายผลิตภัณฑ์
(1) คณะกรรมการของผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรกาหนดกลยุทธ์ อนุมัตินโยบาย
และกรอบปฏิบัติที่เหมาะสมในการดาเนินการตามแนวนโยบายฉบับนี้ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบปฏิบัติที่ได้อนุมัติไว้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(2) ฝ่ายจัดการควรจัดให้มีระบบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงความคาดหวังในการดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่กาหนด รวมทั้งจัดให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีการฝึกอบรมพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และด้านกระบวนการและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์
อย่างเพียงพอ
(3) ฝ่ายจัดการควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามดูแลให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กาหนด รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กาหนดและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
และควรรายงานสรุปการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติและการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ให้คณะกรรมการของผู้ขายผลิตภัณฑ์ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
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(4) ฝ่ายจัดการควรจัดให้มกี ระบวนการที่เหมาะสมในการจัดทาและสอบทานสื่อ
(media) ที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวนโยบายฉบับนี้
โดยควรให้ความสาคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านอื่นที่นอกเหนือไปจาก
หน่วยงานที่เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การตลาด การขาย และการบริการลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า
สื่อที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ทาให้ลูกค้าเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง รายละเอียด และเงื่อนไขที่สาคัญ
ของผลิตภัณฑ์ได้
(5) ฝ่ายจัดการสามารถมอบอานาจให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้บริหารของ
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้านการขายผลิตภัณฑ์ดาเนินการแทนได้ แต่ยังให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายจัดการ ดังนั้น ฝ่ายจัดการควรมีการติดตามดูแลการทางานของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.4 กระบวนการในการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักเรื่องความเป็นธรรมต่อลูกค้าที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น ผู้ออกผลิตภัณฑ์และผู้ขายผลิตภัณฑ์ ควรให้ความสาคัญกับกระบวนการ
ในการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) การเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ (3) การตลาดและการโฆษณา (4) การบริการหลังการขาย (5) การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า
(6) การจัดการและควบคุมผู้ให้บริการภายนอก และ (7) การจัดการเรื่องร้องเรียนและชดเชยความเสียหาย
3.4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย โดยให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ และความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นสาคัญ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านอื่นที่นอกเหนือไปจาก
หน่วยงานที่เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การตลาด การขาย และการบริการลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และมีรายละเอียด ลักษณะ เงื่อนไข
และความเสี่ยงที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้
3.4.2 การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
(1) หลักการในการเปิดเผยข้อมูล
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ความสาคัญกับ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้ลูกค้าทราบอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยถือปฏิบัติตามหลักการในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
ก. ทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน
ข. ชัดเจนและตรงประเด็น
ค. ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ง. เน้นข้อมูลที่สาคัญ
จ. สามารถนาไปเปรียบเทียบได้
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หลักการนี้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและ
ความเสี่ยงของตนเองได้ดีขึ้น โดยผู้ขายผลิตภัณฑ์สามารถเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้
ทั้งรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งด้วยวาจา หรือการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เว็บไซต์ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
(1.1)

ทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน

(1.1.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลใน 3 ช่วงเวลา
ได้แก่ (1) ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา (2) ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา และ
(3) ระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้
(1.1.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ในช่วง
เริ่มต้นของขั้นตอนการนาเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลทีไ่ ด้รับประเมินความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์กับความต้องการและความเสี่ยงของตน ดังนั้น ข้อมูลที่ให้กับลูกค้าจึงควรทันต่อเวลา
และเป็นปัจจุบัน
(1.1.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์อาจเลือกใช้วิธีอื่นแจ้งข้อมูล
ให้แก่ลูกค้าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้าแต่ละรายโดยตรง ไม่ว่าจะใช้รูปแบบ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการแจ้งผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีที่ลูกค้าเลือก
ที่จะให้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางนี้ ) ซึ่งเป็นวิธีที่น่าจะมีประสิทธิผลมากที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเวลา มีความไม่สมเหตุสมผลในด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหรือ มีเหตุผล
ด้านอื่นใดก็ตาม (เช่น รายละเอียดในการติดต่อของลูกค้าไม่เป็นปัจจุบัน) ทั้งนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์
สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตัวอย่างต่อไปนี้ได้
ก. การประกาศข้อมูลในหนังสือพิมพ์
ข. การส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีให้แก่ลูกค้า
ค. การประกาศข้อมูลไว้ในที่เปิดเผย ณ
สถานที่ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการ
ง. การประกาศข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์
จ. การประกาศข้อมูลผ่านช่องทางเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM)
ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีทางเลือกใด ๆ
ดังกล่าวนั้น ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรคานึงถึงการทาให้ข้อมูลถึงลูกค้าทันเวลา โดยเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
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(1.2)

ชัดเจนและตรงประเด็น

(1.2.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย โดยอาจเลือกใช้ประโยคสั้น ๆ และตรงประเด็น
แยกรายการหัวข้อ ใช้ตัวหนา เน้นคาสาคัญ ใช้สีที่แตกต่างเพื่อเน้นถึงข้อความที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ
แสดงในรูปแบบตารางหรือแผนภาพตามความเหมาะสม เพื่อให้สื่อที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลมีความชัดเจน
และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
(1.2.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรนาเสนอข้อมูลที่สาคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าด้วยรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน
เนื่องจากรูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีความโดดเด่น
และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในสายตาของลูกค้า
(1.2.3) ในการนาเสนอข้อมูลในสัญญา ข้อตกลง หรือ
เอกสารต่าง ๆ ที่ให้กบั ลูกค้า ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ควรใช้ภาษาที่ชัดเจน ตรงประเด็น ในลักษณะที่ ทาให้ผู้อ่าน
เข้าใจง่าย และควรหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน คาศัพท์ทางกฎหมาย และคาศัพท์ทางเทคนิค
ทั้งนี้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรมีการอธิบาย อ้างอิงความหมาย หรือยกตัวอย่าง
ไว้อย่างชัดเจนด้วย นอกจากนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ความสาคัญในอันดับแรกกับการใช้ภาษาไทย
ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในแบบฟอร์มเอกสาร และแผ่นพับต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลหรือ
ข้อความที่มีความสาคัญ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และผลประโยชน์ของลูกค้า อย่างไรก็ดี ผู้ขายผลิตภัณฑ์
อาจใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ โดยมีความหมายที่ตรงกับฉบับภาษาไทย
(1.2.4) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้แก่ลูกค้า
มีความซับซ้อน ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรอธิบายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ได้โดยง่าย
(1.2.5) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลที่กระชับ
รัดกุม และมุ่งเน้นประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในปริมาณ
ที่มากเกินไปอาจสร้างความสับสนให้แก่ลูกค้า และทาให้ประสิทธิผลในการเปิดเผยข้อมูลลดลง
ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการทราบข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ควรแจ้งรายละเอียดนั้น
ให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมหรือควรระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ด้วยตนเองได้
(1.3)

ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

(1.3.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ของผลิตภัณฑ์และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของลูกค้า เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ค่าบริการและเบี้ยปรับ สิทธิและข้อผูกพันตามสัญญา
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(1.3.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยตัวเลขประมาณการ
ให้แก่ลูกค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น หากไม่สามารถ
ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่แน่นอนได้อย่างถูกต้องแม่นยาโดยเฉพาะในช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา
ซึ่งผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าในโอกาสแรกเมื่อมีข้อมูลที่แน่นอน
(1.3.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ควรกล่าวอ้างถึงประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ในลักษณะเกินจริง และควรให้ความสาคัญกับข้อมูลความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
ผู้ขายผลิตภัณฑ์สามารถแสดงข้อมูลทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หากการแสดงข้อมูล
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของลูกค้า รวมทั้งให้แสดงสมมติฐานหรือ
ที่มาของข้อมูลทางการเงินดังกล่าวให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนด้วย
(1.4)

เน้นข้อมูลที่สาคัญ

(1.4.1)
รายละเอียด และเงื่อนไขที่สาคัญของผลิตภัณฑ์

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรทาให้ลูกค้าสนใจในลักษณะ

(1.4.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรทาให้ลูกค้าเห็นข้อมูลที่สาคัญ
อย่างเด่นชัด โดยใช้เทคนิคการนาเสนอต่าง ๆ เช่น การแยกรายการหัวข้อ ใช้ตัวหนา เน้นคาสาคัญ
ใช้สีที่แตกต่าง แสดงในรูปแบบตารางหรือแผนภาพตามความเหมาะสม
(1.4.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเน้นย้ารายละเอียดและ
เงื่อนไขที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อจากัด ข้อยกเว้น
เบี้ยปรับ ผลจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด และสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า
(1.4.4) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแสดงคาเตือนเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
(1.5)

สามารถนาไปเปรียบเทียบได้

(1.5.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรคานึงว่าลูกค้าควรเปรียบเทียบ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่นาเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์แห่งเดียวกันได้
(1.5.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดทาตารางการเปิดเผย
ข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ที่คล้ายคลึงกันที่นาเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์แห่งอื่นได้
ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยอย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูล
ที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์และความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลตอบแทน
และค่าใช้จ่าย
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(2) ช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลจะมีประสิทธิผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเวลาที่เหมาะสมกับการตัดสินใจของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา ดังนี้
(2.1)

ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา

(2.1.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ข้อมูลแก่ลูกค้าตั้งแต่
ในช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนที่ลูกค้า
จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับความต้องการของตน ดังนั้น ในช่วงเวลาก่อนซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา (หรือช่วงที่ลูกค้าเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
หรือเข้าทาสัญญา) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างเพีย งพอก่อนที่
ลูกค้าจะตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจพื้นฐานในลักษณะ ประโยชน์และความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์
ค่าบริการและเบี้ยปรับ และสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า ทั้งนี้ ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ควรแสดงข้อมูลคุณลักษณะ
ที่สาคัญ และราคาของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนและเปรียบเทียบได้ รวมทั้งควรตระหนักว่า หากผู้ขายผลิตภัณฑ์
ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลสาคัญหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ชัดเจน คลุมเครือหรือสับสน ลูกค้าอาจจะยังไม่สามารถ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ หรืออาจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการร้องเรียนได้ในภายหลัง
(2.1.2)

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลขั้นต่าให้แก่

ลูกค้า ดังนี้
ก. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
ข. ความเสี่ยงสาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ค. ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ รวมถึง
สถานการณ์ และช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังกล่าว
ง. ค่าบริการและเบี้ยปรับที่อาจเรียกเก็บ
จ. รายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญ
(2.2)

ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา

ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา หมายถึง
ช่วงเวลาที่ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
(2.2.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเน้นให้ลูกค้าทราบถึง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อหรือเข้าทาสัญญา โดยข้อมูลขั้นต่า
ที่ควรเปิดเผยให้กับลูกค้า ได้แก่
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ก. สิทธิและหน้าที่ของลูกค้าและผู้ออก
ผลิตภัณฑ์
ข. ค่าบริการและเบี้ยปรับที่อาจถูกเรียกเก็บ
ภายหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือทาสัญญา และช่วงเวลาที่อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการและเบี้ยปรับ
ดังกล่าว
ค. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาในช่วงแรกหลัง
การทาสัญญา (cooling-off right) รวมถึงระยะเวลาในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ง. ความรับผิดของลูกค้าและผู้ออกผลิตภัณฑ์
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
จ. รายละเอียดในการติดต่อกับผู้ออกผลิตภัณฑ์
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ และช่องทางในการขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
(2.2.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าศึกษาผลิตภัณฑ์
หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง และควรให้ข้อมูลว่าลูกค้าสามารถขอคาชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ขายผลิตภัณฑ์ได้
หากยังไม่เข้าใจข้อกาหนดหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือสัญญาอย่างครบถ้วน
(2.3)

ระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้

(2.3.1)
ระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ก. การแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
อย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ลักษณะ เงื่อนไขและข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ และสิทธิ
และหน้าที่ของลูกค้า ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บงั คับ เว้นแต่มีการประกาศยกเว้นโดยหลักเกณฑ์อื่น
ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะอื่น ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าอาจอยู่ในรูปแบบ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งด้วยวาจา การแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ หรือการปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ก็ได้
ข. การเปิดเผยข้อมูลในใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชี
ผู้ออกผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูล
ที่สาคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าผ่านทางใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ ทั้งกรณีทางไปรษณีย์
หรือทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะให้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางนี้ ) ดังนั้น ผู้ออกผลิตภัณฑ์
ควรจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทาได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
แต่หากเป็นกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเฉพาะเมื่อมีการร้องขอ
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การสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางนี้อาจไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาช่องทางอื่น ๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันต่อเวลาและการตัดสินใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควร
ค. การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ ควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และสมเหตุสมผลตามที่ลูกค้าร้องขอภายในเวลาอันเหมาะสม และควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการ
ที่อาจเรียกเก็บและวิธีการคานวณค่าบริการดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับที่ลูกค้าร้องขอข้อมูล
(3) ข้อกาหนดขั้นต่าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
เนื่องจากลูกค้าต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท ดังนั้น ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรปฏิบัติตามข้อกาหนดขั้นต่าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 ด้วย ทั้งนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ดังนี้
(3.1) ผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจา
เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (step up) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(3.2) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ
ส่วนบุคคล สินเชื่อให้เช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง และเงินเบิกเกินบัญชี
(3.3)

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

(3.4)

ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม

(3.5)

ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์

(3.6) บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet
Banking หรือ Mobile Banking หรือ Phone Banking
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์มีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะสาคัญของหลายผลิตภัณฑ์ประกอบกัน ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์นาหลักการเปิดเผย
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้โดยอนุโลม
(4) ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
(4.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดทาตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญสาหรับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกและเปรียบเทียบระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้รูปแบบตามที่กาหนดและควรมีข้อมูลอย่างน้อยตามรายการที่ระบุไว้ในตัวอย่างตาราง
การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ควรจัดทา
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มีดังนี้
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(4.1.1)

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

(4.1.2)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

(4.1.3)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

(4.1.4)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เช่าซื้อ

(4.1.5)

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

(4.1.6)

ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต

(4.1.7)

ผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็ม

(4.1.8)

ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์

(4.1.9)

บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ต้องจัดทาตารางการเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากขั้นพื้นฐานที่ไม่มีความซับซ้อนในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ย
และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจา และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
และบริการตู้นิรภัย แต่ยังควรปฏิบัติตามข้อกาหนดขั้นต่าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ในเอกสารแนบ 2 และสาหรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ยกตัวอย่างไว้ในเอกสารแนบ 3 นั้น ผู้ขายผลิตภัณฑ์
สามารถจัดทาตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แก่ลูกค้าได้ตามความเหมาะสม
(4.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
แก่ลูกค้าทั้งในช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา และในขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าทาสัญญา
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งในกรณีต่ออายุสัญญาด้วย โดยควรจัดทาข้อมูล
ในตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอให้แก่ลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้
ในกรณีของการค้าประกันผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
แก่ผู้ค้าประกันด้วยหากมีการร้องขอ โดยมีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ให้แก่ผู้กู้ยืม
(4.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดส่งตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้าพร้อมกับเอกสารสัญญาภายในเวลาอันเหมาะสม หากในทางปฏิบัติผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
ให้ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าในช่วงเวลาก่อนเข้าทาสัญญาได้ เช่น ในกรณีของการขายตรง
และการขายทางโทรศัพท์
(4.4) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอผลิตภัณฑ์ตามหลักศาสนาอิสลาม
ควรมีการอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ของสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญ
หากสัญญานั้นมีความแตกต่างจากรูปแบบมาตรฐานในแนวนโยบายฉบับนี้
(4.5) ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์แก้ไข
ข้อมูลในตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ หากพิจารณาแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องหรืออาจทาให้ลูกค้า
เข้าใจผิดได้
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3.4.3 การตลาดและการโฆษณา
ผู้ออกผลิตภัณฑ์หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ทาการตลาดและการโฆษณา
ควรมีระบบและกระบวนการภายในอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่า สื่อทางการตลาดและโฆษณาทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการเข้าใจผิดและเพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงลบต่อชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังให้ผู้ทาการตลาดและการโฆษณามีมาตรฐานในการทาการตลาด
และการโฆษณาที่สูงกว่าที่กาหนดในแนวนโยบายฉบับนี้ และธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอความร่วมมือ
ให้ผู้ทาการตลาดและการโฆษณาระงับการทาการตลาดหรือการโฆษณาหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าได้รับ
จากสื่อการตลาดหรือโฆษณาดังกล่าวอาจทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้ นอกจากนี้ ผู้ทาการตลาดและการโฆษณา
ควรเก็บรักษาสื่อทางการตลาดและโฆษณาไว้ที่ผู้ทาการตลาดและการโฆษณาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้หรือระยะเวลาที่การส่งเสริมการขายมีผลบังคับใช้ภายใต้สัญญาดังกล่าว
แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่มี เรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
(1) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรชัดเจนและไม่ทาให้เข้าใจผิด
(1.1) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรระบุชื่อของผู้ออกผลิตภัณฑ์
อย่างชัดเจน สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่จัดทาโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรระบุชื่อของผู้ขายผลิตภัณฑ์
และผู้ออกผลิตภัณฑ์ที่ตนเป็นตัวแทนขาย
(1.2) สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่ถูกเผยแพร่ควรเป็นไป
ในลักษณะที่ทาให้ลูกค้าทราบได้ทันทีว่าเป็นการส่งเสริมการขาย โดยข้อมูลที่เปิดเผยในสื่อทางการตลาด
และโฆษณาควรถูกนาเสนอในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
(1.3) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรทาให้ลูกค้าเข้าใจผิด
ไปในทางใดทางหนึ่ง ลักษณะของสื่อทางการตลาดและโฆษณาที่จะทาให้ลูกค้าเข้าใจผิด หมายถึง
หากมีการนาเสนอสื่อดังกล่าวแล้ว จะทาให้หรือมีแนวโน้มที่จะทาให้ผู้ได้รับสื่อทางการตลาดและ
โฆษณาหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดได้ เช่น สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่มีข้อความที่ไม่เป็นจริง ปกปิด
ข้อเท็จจริงที่สาคัญ สร้างความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ หรือสร้างการรับรู้ที่เป็นเท็จ
(1.4) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรระบุหรือแจ้งข้อมูล
ที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีการคิดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในรูปแบบอื่น
กับลูกค้าในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ เช่น สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่อาจทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่า
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม
(1.5) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรเน้นข้อมูลที่สาคัญ
เพื่อให้ลูกค้าให้ความสนใจที่ข้อมูลที่สาคัญ เช่น สื่อทางการตลาดและโฆษณาในรูปสื่อสิ่งพิมพ์
ควรเลือกใช้รูปแบบและขนาดตัวอักษรอย่างเหมาะสมสาหรับเน้นข้อมูลที่สาคัญ เช่น ราคาขาย
และค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์
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(1.6) สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่มีการใช้เชิงอรรถ (footnote)
ควรเลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่มีความคมชัด เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดตัวอักษรของข้อความ
ส่วนที่เหลือ ควรแสดงข้อมูลเชิงอรรถไว้ใกล้กับข้อมูลที่อ้างอิงและอยู่ในหน้าเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
อ่านข้อมูลเชิงอรรถได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
(1.7) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรระบุคาเตือนในเรื่องความเสี่ยง
ของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงไว้ใกล้กับข้อมูลที่อ้างอิงและอยู่ในหน้าเดียวกัน และไม่ถูกปิดบังหรือซ่อนเร้น
ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น รูปแบบของสื่อทางการตลาดและโฆษณา ควรมีความชัดเจนในการนาเสนอข้อมูล
ที่ทาให้ลูกค้าสามารถสังเกตได้ง่าย เช่น ขนาดของคาเตือนในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรมี
ความคมชัด เช่น ในกรณีของสื่อสิ่งพิมพ์ โทนสีที่ใช้แสดงคาเตือนควรมีความเข้มกว่าโทนสีของพื้น
ความหนาของตัวอักษรควรเท่ากับความหนาของตัวอักษรส่วนใหญ่ และควรมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษร
ส่วนใหญ่ทใี่ ช้ในสื่อทางการตลาดและโฆษณา หรือในกรณีของสื่อประเภทอื่น เช่น สื่อวิทยุ การอ่านออกเสียง
คาเตือนควรมีความชัดถ้อยชัดคา และอ่านออกเสียงด้วยความเร็วที่ บุคคลทั่วไปสามารถรับฟังได้ทัน
อย่างไรก็ตาม การใส่คาเตือนในสื่อทางการตลาดและ
โฆษณามิได้เป็นหลักประกันว่าลูกค้าจะไม่เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้น ผู้ทาการตลาดและการโฆษณา
ควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลในสื่อทางการตลาดและโฆษณา
(2) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
(2.1) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจของลูกค้าอย่างถูกต้อง เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์และความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์
ผลตอบแทนและค่าใช้จ่าย
(2.2) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรละเลยข้อความสาคัญ
หรือแสดงข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือมีความหมายคลุมเครือ เนื่องจากจะส่งผลต่อทัศนคติของลูกค้า
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์
(2.3) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรมีการนาเสนอทั้งในส่วนของ
ผลประโยชน์ที่อาจได้รับและความเสีย่ งที่เกีย่ วข้อง โดยไม่ควรเน้นย้าถึงผลประโยชน์เพียงด้านเดียว
ทั้งนี้ แม้ระดับของการเปิดเผยรายละเอียดที่จาเป็นต่อลูกค้าในด้านความเสีย่ งจะขึ้นอยู่กบั ความซับซ้อน
ของความเสีย่ งและรูปแบบของสื่อทางการตลาดและโฆษณาที่เลือกใช้ แต่การแสดงข้อความในด้านความเสี่ยง
ควรมีความชัดเจนและไม่มีการปิดบัง
(2.4) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ยังมี
ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า เช่น ไม่ควรเปิดเผยราคาที่ไม่แน่นอน หรือราคา
ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ได้ไว้ในสื่อทางการตลาดและโฆษณา
(2.5) สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
รายการส่งเสริมการขายควรระบุระยะเวลา รายละเอียด และเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนั้นด้วย
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(2.6) สื่อทางการตลาดและโฆษณาประเภทที่มีขอ้ จากัดในด้านเวลา
จานวนเนื้อหา หรือข้อความที่นาเสนอ ควรกล่าวถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดในสาระสาคัญหรือ
สร้างการรับรู้ที่เป็นเท็จ ยกเว้น ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทาการตลาดและการโฆษณาถูกกาหนดให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ทั้งนี้ ให้ผู้ทาการตลาดและการโฆษณา
แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลที่จะสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ นั้น รวมทั้งจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการร้องขอ
(2.7) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรระบุคาเตือนไว้ในรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยในกรณีของสื่อสิ่งพิมพ์ ควรมีการแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจน หรือในกรณีของสื่อประเภทอื่น เช่น สื่อวิทยุ ควรมีการอ่านข้อความคาเตือนดังกล่าว
อย่างชัดเจนในตอนท้ายของการออกอากาศในแต่ละครั้ง
3.4.4 การบริการหลังการขาย
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรมีการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลและอานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าตามสมควร โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผู้ออกผลิตภัณฑ์เอง แต่เป็นเพียงผู้แนะนา
หรือผู้ขายเท่านั้น เช่น สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต
3.4.5 การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า
(1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับบุคคลอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 3.4.5 (2) เว้นแต่ในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ ช่องทาง
ในการติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวอื่น เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ (โดยไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของลูกค้า) ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันหรือบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายได้ หากผู้ขายผลิตภัณฑ์ได้รับความยินยอม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์จัดทาใบยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าลงนามแยกต่างหากจากเอกสาร
การขอใช้ผลิตภัณฑ์ และให้สิทธิลูกค้าเป็นผู้เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งให้ระบุรายชื่อ
ของบริษัทผู้รับข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลให้ชัดเจน เว้นแต่ เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถให้ความยินยอมเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
และไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ควรนาเรื่องการไม่ยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้บริการผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
นอกจากนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรควบคุม ดูแลบริษัทผู้รับข้อมูลให้นา
ข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์และมีมาตรฐานที่ดใี นการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเช่นเดียวกับผู้ขายผลิตภัณฑ์
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรใช้ข้อกาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
กับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเมื่อมีการซื้อหรือต่ออายุผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก รวมทัง้ จัดให้มีช่องทาง
แก่ลูกค้าในการแจ้งยกเลิกความยินยอมเปิดเผยข้อมูลด้วย
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3.4.6 การจัดการและควบคุมผู้ให้บ ริการภายนอก
ในกรณีที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์ใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการดาเนินการแทน
ในงานของผูข้ ายผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์รับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนเป็นผู้ดาเนินการเอง และดูแล
ในเรื่องสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า (2) การคุ้มครอง
ลูกค้า และ (3) การบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
3.4.7 การจัดการเรื่องร้องเรียนและชดเชยความเสียหาย
(1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดให้มีระบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ
และกาหนดระยะเวลามาตรฐานในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
(2.1) ช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและ
รายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งแจ้งเรื่องร้องเรีย นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ เช่น สายด่วน
และ/หรือ เว็บไซต์
(2.2) ขั้นตอนและระยะเวลามาตรฐานในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน
ของลูกค้า รวมทั้งสถานะของการจัดการในกรณีที่ใช้เวลามากกว่าระยะเวลามาตรฐานที่กาหนดไว้
(2.3) รายละเอียดในการติดต่อกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือ
แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ขายผลิตภัณฑ์
(3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรมีแนวทางในการชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า
ตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าผู้ขายผลิตภัณฑ์ละเลยไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้อย่างเหมาะสม
3.5 การสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผู้ขายผลิตภัณฑ์มีบทบาทสาคัญในกระบวนการสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้บริโภค เนื่องจากผู้ขายผลิตภัณฑ์เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงและมีความใกล้ชิด
กับผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ขายผลิตภัณฑ์จึงควรให้ความสาคัญกับขั้นตอนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรแนะนาลูกค้าให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ที่จะสามารถหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ ผู้ขายผลิตภัณฑ์
และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) และคาอธิบายผลิตภัณฑ์ของผูข้ ายผลิตภัณฑ์เอง
4. วันที่ประกาศให้ทราบ
แนวนโยบายนี้ประกาศให้ทราบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และธนาคาร
แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกแห่งพิจารณา
นาแนวนโยบายฉบับนี้มาใช้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศให้ทราบ
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เอกสารแนบ 1
ประกาศ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้อง1 ที่มีผลบังคับใช้ ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2549
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 01/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 02/2551 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนให้เช่าซื้อ
สังหาริมทรัพย์และการรับโอนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจาหน่ายสินค้าในกิจการเงินทุน
เพื่อการจาหน่ายและการบริโภค
4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 03/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ
ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเงินทุนประเภทกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ และของบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์
5. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 17/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจการประกันภัย
6. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 20/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบกิจการการให้บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (Shariah Banking Services)
7. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 23/2551 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
8. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 26/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
9. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 27/2551 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
10. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 47/2551 เรื่อง การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ถือปฏิบัติเรื่องบัตรเงินฝาก

1

เอกสารแนบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ทราบถึงประกาศ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลการออกผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทางการเงิน ซึ่งอาจไม่ได้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลการออกผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทางการเงินทั้งหมด
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11. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 48/2551 เรื่อง การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทเงินทุนปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายตั๋วเงิน
12. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 73/2551 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับสถาบันการเงิน
13. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 80/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย
ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับสาหรับธนาคารพาณิชย์
14. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 81/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย
ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับสาหรับบริษัทเงินทุน
15. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 82/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
16. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 83/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับทีส่ ถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ
17. แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้
18. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2552 เรื่อง การทาสัญญาค้าประกันด้วยบุคคลของ
สถาบันการเงิน
19. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 7/2552 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทเงินทุนให้บริการรับฝากเงินที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคาสั่งลูกค้า
20. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
21. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 15/2552 เรื่อง อานาจหน้าที่ของกรรมการของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสาคัญสูงสุด
22. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 16/2552 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์
23. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
24. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 18/2552 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสาหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
25. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 19/2552 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
26. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
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27. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 9/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนของ
สถาบันการเงิน (Banking Agent)
28. หนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 1335/2553 เรื่อง ซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก
29. หนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 436/2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดด้านการระดมเงินฝาก
30. หนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 709/2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่าย
ผลตอบแทนที่สืบเนื่องจากการระดมเงินจากประชาชน
31. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การออกตั๋วเงินของ
ธนาคารพาณิชย์
32. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 9/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือรับเงิน
จากประชาชนสาหรับบริษัทเงินทุน
33. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 10/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือรับเงิน
จากประชาชนสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
34. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 20/2555 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจแฟ็กตอริง (Factoring)
35. หนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 1892/2555 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
36. หนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 860/2556 เรื่อง การเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า
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เอกสารแนบ 2
ข้อก่าหนดขั้นต่าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจา เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ย
แบบขั้นบันได (step up) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
1.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. ประเภทของผลิตภัณฑ์ - ประเภทของผลิตภัณฑ์เงินฝากขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์
ขั้นพื้นฐาน
เงินฝากประจา และเงินฝากกระแสรายวัน รวมทั้งรายละเอียด
และเงื่อนไขที่สาคัญของเงินฝากแต่ละประเภทดังกล่าว
ข. จานวนเงินฝากขั้นต่า - จานวนเงินฝากขั้นต่าที่กาหนดสาหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก
แต่ละประเภทและจานวนเงินฝากขั้นต่าที่ต้องดารงไว้ในบัญชี
- ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ดารงเงินฝากไว้ในบัญชีตามจานวนขั้นต่า
ที่กาหนด เช่น การเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนและค่าบริการ
ในการรักษาบัญชี (ถ้ามี)
ค. อัตราดอกเบี้ยและ
- อัตราดอกเบี้ยรายปี (annual percentage rate) หรืออัตรา
ค่าบริการ
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate) แล้วแต่กรณี
วิธีการและจานวนวันต่อปีที่ใช้ในการคานวณดอกเบี้ย เช่น
365 วัน หรือ 360 วัน ความถี่ในการรับดอกเบี้ย เช่น รายเดือน
หรือรายครึ่งปี และสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ย
ที่ลูกค้าจะได้รับ เช่น ระยะเวลาการฝาก และจานวนเงินฝาก
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าบริการทั้งหมดที่อาจถูกเรียกเก็บสาหรับบัญชีเงินฝาก
แต่ละประเภท
- อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการที่อาจมี รวมทั้งวันที่อัตราดอกเบี้ย
และค่าบริการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ณ สถานที่ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน
ง. การคุ้มครองเงินฝาก
- ประเภทของบัญชีเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองโดยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น จานวนเงินสูงสุด
ที่ได้รับการคุ้มครอง วันที่การคุ้มครองมีผลบังคับใช้ และเงื่อนไข
ความคุ้มครองสาหรับบัญชีร่วม บัญชีเพื่อ......
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จ. ความถี่ในการใช้บริการ - จานวนครัง้ ในหนึ่งเดือนที่สามารถใช้บริการฝาก ถอน โอน
โดยไม่เสียค่าบริการ (ถ้ามี)
1.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. บัญชีที่ถอนเงินได้
- อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการที่อาจมีสาหรับบัญชีกระแสรายวัน
เกินกว่ายอดคงเหลือ
ประเภทที่สามารถถอนเงินได้เกินกว่ายอดคงเหลือในบัญชีหรือ
ในบัญชีหรือวงเงิน
วงเงินที่ได้รับ รวมถึงสิทธิของสถาบันการเงินในการดาเนินการ
ที่ได้รับ
หักกลบลบหนี้ในบัญชีดังกล่าวกับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่
ข. การปิดบัญชีก่อนครบ - เบี้ยปรับและอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในกรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี
กาหนดและการถอน
หรือถอนเงินฝากประจาก่อนครบกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
เงินฝากประจาก่อน
ครบกาหนด
ค. การดาเนินการสาหรับ - สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีร่วมแต่ละคน
บัญชีร่วม
- ความหมายของอานาจการลงนามที่จะระบุไว้ในคาสั่งดาเนินการ
ของบัญชีร่วม
- รูปแบบที่เป็นไปได้สาหรับการเลือกผู้มีอานาจในการลงนาม
จากเจ้าของบัญชีร่วม
- สิทธิของสถาบันการเงินในการดาเนินการหักเงินฝากในบัญชี
ร่วมกับยอดหนี้คงค้างที่เจ้าของบัญชีร่วมแต่ละคนมีอยู่
- ผลกระทบและการดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีร่วมในกรณีที่เจ้าของ
บัญชีร่วมถึงแก่กรรม
ง. การสูญหายของ
- ความสาคัญของการเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเงินฝาก
สมุดบัญชีเงินฝากและ
อย่างเหมาะสมและการดาเนินการในกรณีที่สมุดบัญชีเงินฝาก
บัตรเงินฝาก
และบัตรเงินฝากสูญหาย รวมถึงค่าบริการในการออกสมุดบัญชี
เงินฝากและบัตรเงินฝากใหม่ (ถ้ามี)
จ. บัญชีเงินฝากที่ไม่
- เงื่อนไขที่บัญชีเงินฝากจะถูกจัดประเภทเป็นบัญชีเงินฝาก
เคลื่อนไหวหรือ
ที่ไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวแต่มียอดเงินต่ากว่าที่กาหนด
เคลื่อนไหวแต่มียอดเงิน
รวมทั้งค่าบริการที่อาจเรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
ต่ากว่าที่กาหนด
เงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวแต่มียอดเงินต่ากว่า
ที่กาหนด
ฉ. สิทธิในการหักกลบ
- สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับ
ลบหนี้
ยอดหนี้คงค้างที่ลูกค้ามีอยู่
ช. การเปลี่ยนแปลง
- ความสาคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ย นแปลงรายละเอียด
รายละเอียดในการ
ในการติดต่อของลูกค้า
ติดต่อของลูกค้า
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1.3 ช่วงเวลาระหว่างทีสัญญามีผลบังคับ ใช้
ก. ใบแจ้งรายการเคลื่อนไหว - ความถี่ในการจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
ของบัญชีเงินฝากประเภท
โดยอย่างน้อยควรจัดส่งให้แก่ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง
ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก
ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้
- ค่าบริการ (ถ้ามี) ในทุกครั้งเมื่อลูกค้าร้องขอให้จัดส่งใบแจ้ง
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเพิ่มเติมจากที่จัดส่งให้แล้ว
- สาหรับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
สถาบันการเงินควรจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
ให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการร้องขอ
ข. การเปลี่ยนแปลงอัตรา - การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและการเปลี่ยนแปลง
ดอกเบี้ยและค่าบริการ
ของค่าบริการซึ่งทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยต้องแจ้งลูกค้า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน
ค. บัญชีเงินฝากที่ไม่
- ในกรณีที่สถาบันการเงินกาหนดเงื่อนไขในการจัดบัญชีเงินฝาก
เคลื่อนไหว
เป็นประเภทบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว ให้สถาบันการเงิน
แจ้งเตือนลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน ก่อนดาเนินการเรียกเก็บค่าบริการ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึง
ทางเลือกที่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว เช่น ปิดบัญชี
หรือทารายการเพื่อให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว รวมทั้งแจ้งเตือน
ลูกค้าถึงเงื่อนไขของการจัดประเภทเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว
และค่าบริการที่อาจเรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
เงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว
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2. ผลิตภัณฑ์สินเชือ
เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อให้เช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง และเงินเบิกเกินบัญชี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
2.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเรียกเก็บและประเภทของอัตราดอกเบีย้
ว่าเป็นอัตราคงที่ อัตราลอยตัว หรือมีทงั้ สองประเภทตามช่วงเวลา
และอัตราดอกเบี้ยรายปี (annual percentage rate) หรืออัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate) แล้วแต่กรณี
จานวนเงินที่ต้องชาระคืนทั้งหมด วิธีการคานวณและจานวนวัน
ต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย เช่น 365 หรือ 360 วัน และความถี่
ในการจ่ายดอกเบี้ย เช่น รายวันหรือรายเดือน
- สาหรับสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ผู้ขายผลิตภัณฑ์
ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่ม
สูงขึ้นและผลกระทบที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น เช่น
จานวนเงินค่างวดหรือจานวนงวดที่ต้องชาระคืนเพิ่มขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้ในการคานวณและวันที่อัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถ - วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ และในกรณีที่เป็นไปได้ ให้แสดง
ให้กู้ยืมได้
เป็นสัดส่วนร้อยละของมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
ค. อายุของสัญญา (ระยะเวลา - อายุของสัญญาสินเชื่อ (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาสินเชื่อ )
สิ้นสุดของสัญญา)
ง. หลักประกัน
- ข้อกาหนดในเรื่องหลักประกันที่ต้องมีสาหรับกรณีที่สินเชื่อ
มีการกาหนดให้มีหลักประกัน
จ. ค่าบริการและ
- ค่าบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่อาจเรียกเก็บ รวมถึงค่าบริการ
เบี้ยปรับ
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นด้วย โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ
สถานที่ทาการแต่ละแห่งทีใ่ ห้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์
- การเปิดเผยควรแสดงให้ชัดเจนเกี่ยวกับค่าบริการแต่ละรายการ
ที่เรียกเก็บ วิธีการในการคานวณ เวลาที่เริ่มต้นคานวณ และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจานวนค่าบริการที่เรียกเก็บ (ถ้ามี)
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ฉ. การประกันภัย

รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
- ข้อกาหนดในเรื่องการประกันวินาศภัยและความคุ้มครองขั้นต่า
ที่จาเป็นสาหรับสินเชื่อนั้น ๆ เช่น การประกันอัคคีภัย อุทกภัย
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยต่าง ๆ ได้
แต่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่า ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะ
ทาประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้า ประกัน
หรือตัวแทนรายใดก็ได้ตามความต้องการของลูกค้า
ช. ผู้ค้าประกัน
- ข้อกาหนดสาหรับการมีผู้ค้าประกัน และแจ้งให้ผู้ค้าประกัน
และ/หรือ ผู้กู้ยืมทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของการเป็นผู้ค้าประกัน
ซ. การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ ควรแจ้งให้ลูกค้า
โดยตัวแทน
ทราบว่าตนเองเป็นตัวแทนของผู้ขายผลิตภัณฑ์ ทุกครั้งที่ติดต่อ
กับลูกค้า และควรอธิบายให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงรายละเอียด
และเงื่อนไขที่สาคัญ ผลประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
ที่นาเสนอ
2.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. จานวนเงินและเงื่อนไข - จานวนเงินกู้ยืม รายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญ จานวนเงิน
ในการกู้ยืม
ที่ต้องชาระคืนทั้งหมดและจานวนดอกเบี้ยทั้งหมดสาหรับ
เงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงความถี่ในการคานวณดอกเบี้ย เช่น
คานวณเป็นรายเดือนหรือตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน
ข. ตารางเวลาการชาระคืน - ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ตารางเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมแก่ลูกค้า
เงินกู้ยืม
ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ เวลาที่ต้อง
ชาระคืนงวดแรก จานวนงวดที่ต้องชาระคืน ความถี่ในการชาระคืน
และจานวนเงินที่ต้องชาระในแต่ละงวด
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักว่าข้อมูลต่าง ๆ
ตามที่แสดงในตารางเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมคานวณมาจาก
อัตราดอกเบี้ยที่กาหนด ณ วันทาสัญญา และควรเน้นให้ลูกค้า
ทราบว่า จานวนเงินที่ต้องชาระคืนจริงอาจจะสูงกว่าจานวนเงิน
ที่แสดงในตารางเวลาการชาระคืนเงินกู้ยืมหากอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นในระหว่างอายุของสัญญา
ค. อัตราดอกเบี้ยกรณี
- สถานการณ์ที่ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด
ผิดนัดชาระหนี้
ชาระหนี้ รวมถึงยอดคงค้างที่ใช้ในการคานวณ เช่น ยอดเงิน
งวดค้างชาระ หรือยอดคงค้างทั้งหมด
- อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชาระหนี้และวันที่อัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์
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ง.

จ.

ฉ.
ช.

ซ.
ฌ.

หัวข้อ
ระยะเวลาขั้นต่าของ
สัญญาและการชาระ
เงินกู้ยืมทั้งจานวน
ก่อนครบกาหนด
การชาระเงินค่างวด
ล่วงหน้าและการชาระ
เงินเกินกว่าค่างวด
ที่กาหนด
สิทธิในการหักกลบ
ลบหนี้
สิทธิในการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอก
ในการเก็บหนี้และการ
ขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้
การถึงแก่กรรมของผู้กู้
หรือผู้กู้ร่วม
การผิดนัดชาระหนี้

รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
- ระยะเวลาขั้นต่าของสัญญา (ถ้ามี) เบี้ยปรับในกรณีชาระเงินกู้ยืม
ทั้งจานวนก่อนครบกาหนด วิธีการคานวณเบี้ยปรับดังกล่าวและ
กาหนดเวลาที่จะเรียกเก็บ รวมทั้งส่วนลดของเบี้ยปรับ (ถ้ามี)
- ข้อกาหนดในกรณีการชาระเงินค่างวดล่วงหน้าและการชาระ
เกินจานวนเงินค่างวดที่กาหนดและผลกระทบที่มีต่อการคานวณ
ดอกเบี้ย
- สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับ
ยอดหนี้คงค้างที่ลูกค้ามีอยู่
- สิทธิของผู้ขายผลิตภัณฑ์ในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
ในการเก็บหนี้และการขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่
บุคคลภายนอก
- ผลกระทบและการดาเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมในกรณีที่ผู้กู้หรือ
ผู้กู้ร่วมถึงแก่กรรม
- การดาเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ เช่น การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดชาระหนี้ การดาเนินคดีทางศาล
- ความสาคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ย นแปลงรายละเอียด
ในการติดต่อของลูกค้า

ญ. การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการ
ติดต่อของลูกค้า
2.3 ช่วงเวลาระหว่างทีสัญญามีผลบังคับ ใช้
ก. ใบแจ้งรายการเคลื่อนไหว - ความถี่ในการจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงค้าง
ของยอดหนี้คงค้าง
โดยอย่างน้อยควรจัดส่งให้แก่ลูกค้าทุก 6 เดือน (มิถุนายนและ
ธันวาคม) ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้
เลือกไว้ ซึ่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงค้างควรแสดง
ยอดคงค้าง ณ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของช่วงระยะเวลาที่รายงาน
รายการบวกและหักต่าง ๆ เช่น จานวนเงินที่ชาระ ดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงวันที่เกิดรายการต่าง ๆ ดังกล่าว
ข. การเปลี่ยนแปลงอัตรา - การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภทต่าง ๆ และ
ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงของผู้ออกผลิตภัณฑ์ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ณ สถานที่ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของ
ผู้ออกผลิตภัณฑ์
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หัวข้อ
-

ค. การเปลี่ยนแปลง
ค่าบริการและเบี้ยปรับ

-

ง. การจัดการกับ
เรื่องร้องเรีย น

-

จ. การแจ้งลูกค้าก่อน
ดาเนินการหักกลบ
ลบหนี้
ฉ. การดาเนินการกับลูกหนี้ ค้างชาระ
-

-

รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดจากลักษณะ
ความเสี่ยงของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (ถ้ามี)
ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ย นแปลงอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวแก่ลูกค้า เช่น การเปลี่ย นแปลงในจานวนเงินค่างวด
หรือจานวนงวดที่ต้องชาระคืน นอกจากนี้ สาหรับสินเชื่อที่มี
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้า
ทราบถึงสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อจานวนเงินค่างวดหรือจานวนงวดที่ต้องชาระคืน
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในค่าบริการและเบี้ยปรับต่าง ๆ ของเงินกู้ยืม
ซึ่งทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ
สถานที่ทาการแต่ละแห่งทีใ่ ห้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรดาเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้า
และชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่กาหนด
นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ดาเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรีย นนั้นให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว
สถาบันการเงินควรจัดส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ถึงการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับยอดหนี้คงค้าง
ที่ลูกค้ามีอยู่
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดให้มีการแจ้งเตือนลูกหนี้ค้างชาระ
ให้ทราบถึงยอดหนี้และดอกเบี้ยคงค้างในบัญชี รวมถึง
การดาเนินการที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปหากลูกหนี้ที่ค้างชาระ
ยังไม่ชาระยอดคงค้างดังกล่าว
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
ผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าหลังจากที่
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บุคคลภายนอก
รวมทั้งควรระบุถึงชื่อและรายละเอียดในการติดต่อของ
บุคคลภายนอกดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดส่ง
สาเนาหนังสือแจ้งดังกล่าวให้แก่ผู้ค้าประกันด้วย
ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ออกผลิตภัณฑ์ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
ให้ผู้ออกผลิตภัณฑ์จัดส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังที่อยู่ล่าสุด
ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้
ในการติดตามทวงถามหนี้ ผู้ออกผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ
เรียกเก็บหนี้ควรแสดงตัวต่อลูกหนี้โดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์
ในการติดต่อให้ลูกหนี้ได้ทราบอย่างเหมาะสม
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หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
- การให้บริการของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยการระบุ
ข้อความเป็นหมายเหตุในหนังสือแจ้งเตือนที่ส่งถึงลูกค้า และ
ใช้ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าตัวอักษรส่วนใหญ่ในหนังสือแจ้งเตือน
ดังกล่าว ดังนี้
“ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษา รับและดูแล
เรื่องร้องเรีย นเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน
หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลข
โทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th”
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3. ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
3.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
- คุณลักษณะของบัตรเครดิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรายละเอียดและ
เงื่อนไขที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ข. อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต
ค่าบริการ และ
ทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม
เบี้ยปรับ
ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมการเบิกเงินสดล่วงหน้า
- อัตราดอกเบี้ยและวิธีการคานวณดอกเบี้ย ในกรณีที่การจ่าย
ชาระเงินของลูกค้าเป็นการจ่ายชาระเพียงบางส่วน ชาระขั้นต่า
หรือมิได้ชาระ
- อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับทั้งหมดของบัตรเครดิต
และวันที่มีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์
- ค่าธรรมเนียมของการทาธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ และค่าความเสี่ยงจากการแปลงค่าสกุลเงินสาหรับ
การทาธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึง วิธีการ
คานวณอัตราแลกเปลี่ยนที่คิดกับลูกค้าอย่างโปร่งใส
ค. การโฆษณา
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ข้อมูลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ประชาสัมพันธ์
ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และภาระหรือค่าใช้จ่าย
ที่ลูกค้าจะต้องจ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง
ง. การเปิดเผยข้อมูล
- กรณีมีตัวแทนขายและการตลาดในการหาลูกค้าบัตรเครดิต
โดยตัวแทน
ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่ตน
เป็นตัวแทน ทุกครั้งที่ติดต่อกับลูกค้า
- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ ควรอธิบาย
ให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไขสาคัญ ผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงของบัตรเครดิต
3.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. รายละเอียดของสัญญา - รายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต
และเงื่อนไข
รวมถึงความรับผิดชอบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าและความรับผิดชอบของผู้ออกผลิตภัณฑ์
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแนะนาให้ลูกค้าอ่านและทาความเข้าใจใน
รายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการ
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หัวข้อ
ข. เงื่อนไขการผ่อนจ่าย
ชาระเงิน

-

ค. เบี้ยปรับในการชาระหนี้ ล่าช้ากว่ากาหนด
ง. ความรับผิดชอบของ
ผู้ถือบัตรหลักและ
บัตรเสริม
จ. การเบิกเงินสดล่วงหน้า

-

ฉ. ความรับผิดชอบของ
ลูกค้าที่เกิดจากการ
ไม่ได้การทาธุรกรรม
ด้วยตนเอง

-

-

-

รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ข้อกาหนดการผ่อนชาระขั้นต่า / ชาระคืนบางส่วน / มิได้ชาระ
และวิธีการชาระเงินขั้นต่า / ชาระคืนบางส่วน / มิได้ชาระ และ
อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชาระขั้นต่าต่อเดือนหรือต่อปี
เบี้ยปรับในการชาระหนี้ล่าช้ากว่ากาหนด รวมถึงวิธีการคานวณ
เบี้ยปรับดังกล่าว
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแนะนาให้ลูกค้าพึงระมัดระวังต่อ
ความรับผิดชอบของการถือบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมกัน
เนื่องจากผู้ถือบัตรหลักจะต้องรับผิดชอบชาระหนี้ที่เกิดจาก
บัตรเสริมทั้งหมด
วงเงินเบิกเงินสดล่วงหน้า (ถ้ามี) และค่าบริการการเบิกเงินสด
ล่วงหน้า
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักถึงภาระหน้าที่
ในการดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี
และแนะนาให้ลูกค้าไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านบัตรเครดิตหรือ
ข้อมูลบัตรเครดิตให้แก่บุคคลอื่น
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเตือนและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดจากความละเลยของลูกค้า และ/หรือ
การเพิกเฉยต่อการแจ้งให้ผู้ออกผลิตภัณฑ์ทราบหลังจากที่พบว่า
บัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมย หรือเมื่อลูกค้าสงสัยว่าอาจเกิด
จากธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นผู้กระทาด้วยตนเอง
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นผู้ทารายการด้วยตนเอง
สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับ
ยอดหนี้คงค้างที่ลูกค้ามีอยู่
ความสาคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ย นแปลงรายละเอียด
ในการติดต่อของลูกค้า

ช. สิทธิในการหักกลบ
ลบหนี้
ซ. การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการ
ติดต่อของลูกค้า
3.3 ช่วงเวลาระหว่างทีสัญญามีผลบังคับ ใช้
ก. ใบแจ้งยอดบัญชี
- ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตประจาเดือน
บัตรเครดิต
ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้
ซึ่งอย่างน้อยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่บันทึกรายการ
รายการค่าใช้จ่าย ยอดหนี้คงค้าง ยอดชาระขั้นต่า และอัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี เป็นต้น
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หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ข. การเปลี่ยนแปลงอัตรา - การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ
ดอกเบี้ย ค่าบริการ และ
โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการแต่ละแห่ง
เบี้ยปรับ
ที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์
ค. การจัดการกับ
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรดาเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและ
เรื่องร้องเรีย น
ชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่กาหนด
นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ดาเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรีย นนั้นให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว
ง. การแจ้งลูกค้าก่อน
- สถาบันการเงินควรจัดส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ดาเนินการหักกลบ
ถึงการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับยอดหนี้คงค้าง
ลบหนี้
ที่ลูกค้ามีอยู่
จ. การดาเนินการกับลูกหนี้ - ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดให้มีการแจ้งเตือนการค้างชาระ
ค้างชาระ
บัตรเครดิตเพื่อให้ทราบถึงยอดหนี้คงค้าง รวมถึงการดาเนินการ
ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปหากลูกหนี้ที่ค้างชาระยังไม่ชาระ
ยอดคงค้างดังกล่าว
- ในการติดตามทวงถามหนี้ ผู้ออกผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ
เรียกเก็บหนี้ควรแสดงตัวต่อลูกหนี้โดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์
ในการติดต่อให้ลูกหนี้ได้ทราบอย่างเหมาะสม
- การให้บริการของศูนย์คุ้ม ครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยการ
ระบุข้อความเป็นหมายเหตุในหนังสือแจ้งเตือนที่ส่งถึงลูกค้า
และใช้ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าตัวอักษรส่วนใหญ่ในหนังสือ
แจ้งเตือนดังกล่าว ดังนี้
“ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษา รับและดูแล
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินหรือ
ผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลข
โทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th”
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4. ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็ม
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
4.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
- ลักษณะหรือคุณสมบัติของบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม รวมทั้ง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ข. ค่าบริการของ
- ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม ทั้งหมด เช่น
บัตรเดบิต /
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรเอทีเอ็ม
ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมข้ามเขต
- หากบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินสามารถ
ใช้ถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศได้ สถาบันการเงิน
ควรเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงวิธีการคานวณอัตราแลกเปลี่ยนที่คิดกับลูกค้าอย่างโปร่งใส
ค. การโฆษณา
- ข้อมูลที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรระบุรายละเอียดทั้งด้านสิทธิ
ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและภาระหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย
4.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. รายละเอียดของสัญญา - สถาบันการเงินควรอธิบายรายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไข
และเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็มให้ชัดเจน รวมถึง
ความรับผิดชอบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ
ความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน
- สถาบันการเงินควรแนะนาให้ลูกค้าอ่านและทาความเข้าใจ
ในสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการบัตรเดบิต /
บัตรเอทีเอ็ม
ข. ความรับผิดชอบของ
- สถาบันการเงินควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักถึงภาระหน้าที่
ลูกค้าที่เกิดจากการ
ในการดูแลรักษาบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม และรหัสผ่านบัตร
ไม่ได้ทาธุรกรรม
และแนะนาให้ลูกค้าไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัตรหรือข้อมูลบัตร
ด้วยตนเอง
ไปยังบุคคลอื่น
- สถาบันการเงินควรแจ้งเตือนและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความละเลยของ
ลูกค้า และ/หรือ การเพิกเฉยต่อการแจ้งให้สถาบันการเงินทราบ
หลังจากที่พบว่าบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็มสูญหายหรือถูกขโมย
หรือเมื่อลูกค้าสงสัยว่าอาจเกิดจากธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็น
ผู้กระทาด้วยตนเอง
- เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นผู้ทารายการด้วยตนเอง
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หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ค. การเปลี่ยนแปลง
- ความสาคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ย นแปลงรายละเอียด
รายละเอียดในการ
ในการติดต่อของลูกค้า
ติดต่อของลูกค้า
4.3 ช่วงเวลาระหว่างทีสัญญามีผลบังคับ ใช้
ก. ใบแจ้งยอดการ
- วันที่ทารายการ ยอดการเคลื่อนไหวบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
เคลื่อนไหวบัญชี
ยอดเงินค่าใช้จ่ายและยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น
ข. การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ค่าบริการ
ณ สถานที่ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน
ค. การจัดการกับ
- สถาบันการเงินควรดาเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและ
เรื่องร้องเรีย น
ชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่กาหนดนับจาก
วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนนั้น
ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว
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5. ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money)
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
5.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
- ลักษณะหรือบริการที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ข. ค่าบริการของ
- ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
เงินอิเล็กทรอนิกส์
เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการออกบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ค. การโฆษณา
- ข้อมูลที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรระบุรายละเอียดทั้งด้านสิทธิ
ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและภาระหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย
ง. การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ ควรแจ้งให้ลูกค้า
โดยตัวแทน
ทราบอย่างชัดเจนถึงผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนทุกครั้ง
ที่ติดต่อกับลูกค้า
- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรอธิบาย
ให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไขสาคัญ ผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์
5.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. รายละเอียดของสัญญา - ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรอธิบายรายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไข
และเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน รวมถึง ความรับผิดชอบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและความรับผิดชอบ
ของผู้ออกผลิตภัณฑ์
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแนะนาให้ลูกค้าอ่านและทาความเข้าใจ
ในสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการ
ข. ความรับผิดชอบสาหรับ - ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักถึงภาระหน้าที่
การสูญหายหรือถูกขโมย
ในการดูแลรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอย่างดี และแนะนาให้ลูกค้าไม่เปิดเผยรหัสผ่านเงินอิ เล็กทรอนิกส์
หรือข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น
- เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของลูกค้าต่อความเสียหาย
อันเนื่องจากธุรกรรมที่ลูกค้าขาดความระมัดระวัง
ค. การแลกเปลี่ยนมูลค่า - รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข และค่าบริการการแลกเปลี่ยนมูลค่า
เงินอิเล็กทรอนิกส์
เงินอิเล็กทรอนิกส์คืนเป็นเงินสดให้ลูกค้าทราบ โดยประกาศไว้
คืนเป็นเงินสด
ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการทุกแห่ง รวมทั้งจุดรับบริการต่าง ๆ
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หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
5.3 ช่วงเวลาระหว่างทีสัญญามีผลบังคับ ใช้
ก. การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ค่าบริการ
ณ สถานที่ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออก
ผลิตภัณฑ์
ข. การจัดการกับ
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรดาเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและ
เรื่องร้องเรีย น
ชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่กาหนดนับจาก
วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนนั้น
ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว
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6. บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
6.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. การบริการขั้นพื้นฐาน - ลักษณะและบริการต่าง ๆ ที่สามารถทาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข. ค่าบริการของการใช้
- ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการการเงินผ่านช่องทาง
บริการการเงินผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ - หากการใช้บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันการเงินสามารถใช้โอนเงินต่างประเทศได้ สถาบันการเงิน
ควรเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงวิธีการคานวณอัตราแลกเปลี่ยนที่สถาบันการเงินคิด
กับลูกค้าอย่างโปร่งใส
ค. เอกสารประกอบการ
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้บริการ
พิจารณาอนุมัติการใช้
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ
บริการการเงินผ่าน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. การโฆษณา
- ข้อมูลที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรระบุรายละเอียดทั้งด้านสิทธิ
ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและภาระหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย
6.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา
ก. รายละเอียดของสัญญา - สถาบันการเงินควรอธิบายรายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไข
และเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ชัดเจนถึงความรับผิดชอบและข้อบังคับต่าง ๆ ของลูกค้าและ
สถาบันการเงินในสัญญา
- สถาบันการเงินควรแนะนาให้ลูกค้าอ่านและทาความเข้าใจ
ในสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการ
ข. ความรับผิดชอบของ
- สถาบันการเงินควรแนะนาให้ลูกค้าไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเลขประจาตัว
ลูกค้าที่เกิดจากการ
และรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่
ไม่ได้ทาธุรกรรม
ที่เห็นได้ง่าย ทาลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจาตัวและรหัสผ่าน
ด้วยตนเอง
รวมทั้งแนะนาลูกค้าให้ระมัดระวังการถูกแอบอ้างหรือหลอกลวง
ให้เปิดเผยข้อมูลเลขประจาตัวและรหัสผ่าน
- ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความละเลยของ
ลูกค้า และ/หรือ การเพิกเฉยต่อการแจ้งให้สถาบันการเงินทราบ
หลังจากที่ลูกค้าสงสัยว่าอาจเกิดจากธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นคน
กระทาด้วยตนเอง
- เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องจาก
ธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นคนกระทาด้วยตนเอง
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หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทีเปิดเผยและหน้าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ค. การเปลี่ยนแปลง
- ความสาคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ย นแปลงรายละเอียด
รายละเอียดในการ
ในการติดต่อของลูกค้า
ติดต่อของลูกค้า
ง. การรักษาความปลอดภัย - สถาบันการเงินควรให้คาแนะนาและแจ้งเตือนข้อมูลที่เป็น
ในการใช้บริการการเงิน
ประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึง
ผ่านช่องทาง
ความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการ
คาดเดา วิธีการป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างอิง
แนวทางตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
6.3 ช่วงเวลาระหว่างทีสัญญามีผลบังคับ ใช้
ก. การตรวจสอบข้อผิดพลาด - สถาบันการเงินควรแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ใช้บริการหรือ
จากการใช้บริการ
เจ้าของบัญชีทราบภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่สถาบันการเงิน
ทราบผลการตรวจสอบนั้น
ข. การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย
เงื่อนไขและค่าบริการ
ณ สถานที่ทาการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน
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ตัวอย่างตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
เงินฝากที่มอี ัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนี้เป็นเงินฝากประจาระยะเวลา xx เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
xx% ต่อปี และได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจานวนที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
 จานวนเงินฝากขั้นต่า : 10,000 บาท และไม่จากัดจานวนเงินสูงสุด
 ระยะเวลาการฝาก : 11 เดือน
 อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 – 6 : xx% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 10 : xx% ต่อปี
เดือนที่ 11 : xx% ต่อปี
 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : xx% ต่อปี (คานวณ ณ วันที่ออกเอกสารฉบับนี้ )
 จานวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : 365 วัน หรือ 360 วัน
 ความถี่ในการรับดอกเบี้ย : ครั้งแรก ณ สิ้นเดือนที่ 3 หลังจากนั้นเป็นรายเดือน
[ระบุลักษณะสาคัญอื่น ๆ]
หมายเหตุ: ท่านจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% ของจานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยท่านมีสิทธิเลือก
ที่จะนาดอกเบี้ยที่ได้รับไปรวมเป็นรายได้ประจาปีเพื่อคานวณภาษีเงินได้หรือไม่ก็ได้
3. ผลิตภัณฑ์นี้มคี ่าบริการอะไรบ้าง
[ระบุค่าบริการที่อาจเรียกเก็บ ]
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกาหนดและอาจทาให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
 ท่านต้องฝากเงินตามระยะเวลาที่กาหนด จึงจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2
มิฉะนั้น ท่านจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 5
 จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องคงเหลือไว้ในบัญชีเพื่อรักษาสถานะประเภทบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี้ย
แบบขั้นบันไดในกรณีที่มีการถอนเงินบางส่วนออกไป : xx บาท
 สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระ
หนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน
[ระบุภาระหน้าที่ที่สาคัญอื่น ๆ]
5. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านถอนเงินก่อนครบกาหนด
 หากท่านถอนเงินทั้งจานวนในระหว่าง
เดือนที่ 1 – 6 : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 10 : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี
เดือนที่ 11 : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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ส่วนที่ถอนออกไป : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี หรือไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ
ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี หรือตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
6. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเมื่อเงินฝากจานวนนี้ครบกาหนด
 เงินฝากทั้งหมดในบัญชีนี้จะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากประเภท .......................... โดยอัตโนมัติ
หลังครบกาหนด โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอัตราที่สถาบันการเงินประกาศในขณะนั้น
 [ระบุทางเลือกที่สาคัญอื่น ๆ]
7. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้าง
 ท่านควรคานึงถึงความต้องการใช้เงินในระหว่างระยะเวลาการฝาก 11 เดือน เนื่องจาก
ท่านอาจมีความจาเป็นต้องใช้เงินฝากจานวนนี้ และบัญชีเงินฝากนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไข
ในการถอนเงินก่อนครบกาหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5
 ท่านควรตระหนักว่าในกรณีที่สถาบันการเงินถูกปิดกิจการ เงินฝากของท่านจะได้รับ
ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจานวนเงินฝากทั้งหมดรวมดอกเบี้ย
เมื่อนับรวมกันทุกบัญชีที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงินแห่งนี้ แต่สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
จนถึง 10 ส.ค. 2558 หลังจากนั้นความคุ้มครองจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาท จนถึง
10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559 ทั้งนี้ ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม
ถึงบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 สาหรับเงินฝากส่วนที่เกินกว่าความคุ้ม ครอง ท่านอาจจะได้รับคืนไม่เต็มจานวนโดยต้องเฉลี่ย
ตามสัดส่วนหลังจากที่มีการชาระบัญชีทรัพย์สินของสถาบันการเงิน
[ระบุความเสี่ยงที่สาคัญอื่น ๆ]
8. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้สถาบันการเงินทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล]
10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 เงินฝาก ก
 เงินฝาก ข
คาเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจานวนที่กาหนดไว้
ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้น
จะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/3 2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย นี้คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และลอยตัว และต้องมีการจานองที่อยู่อาศัย
ดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
 วงเงินกู้ยืมทั้งหมด : xx บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง)
 อัตราส่วนของวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน : xx%
 ระยะเวลาการกู้ยืม : xx ปี หรือ xx เดือน
 อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ xx – xx : xx% ต่อปี
ปีที่ xx – xx : MLR + xx% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = xx% ต่อปี)
ปีต่อ ๆ ไป : MLR + xx% ต่อปี
 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : xx% ต่อปี (คานวณ ณ วันที่ออกเอกสารฉบับนี้ )
 อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : xx% ต่อปี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการเปิดเผยอัตราดอกเบีย้ เงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า
 การคานวณดอกเบี้ย : รายวัน หรือ รายเดือน
[ระบุลักษณะสาคัญอื่น ๆ]
หมายเหตุ: สาหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) สถาบันการเงินจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยโดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน
3. ผลิตภัณฑ์นี้มคี ่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมจดจานอง
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน เช่น ค่าสารวจและประเมิน
หลักประกัน
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกาหนดและอาจทาให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
 ค่างวดผ่อนชาระรายเดือน : xx บาท โดยต้องชาระภายในวันที่ ….. ของทุกเดือน
หากชาระหลังจากวันที่ ครบกาหนดชาระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระคืนตลอดอายุสัญญา : xx บาท (คานวณตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน)
 หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงิน
ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/4 [ระบุภาระหน้าที่ที่สาคัญอื่น ๆ]
หมายเหตุ: จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก MLR เปลี่ยนแปลงไป
5. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดและภาระหน้าที่ได้
 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ : xx% ของยอดคงค้างทั้งหมด
 ค่าติดตามทวงถามหนี้ : xx บาท ต่อครั้ง
 สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน
เพื่อชาระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน
 สถาบันการเงินอาจจาเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชาระเงินกู้ยืมก่อนครบกาหนด
 หากท่านชาระเงินกู้ยืมทั้งจานวนภายใน xx ปี หรือ xx เดือนแรก โดยการ refinance
ท่านต้องจ่ายเบี้ยปรับการชาระเงินกู้ยืมก่อนครบกาหนด : xx% ของยอดหนี้คงค้าง
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
7. ท่านจะต้องทาประกันวินาศภัยอะไรบ้าง
[ระบุประเภทของประกันวินาศภัยและวงเงินคุ้ม ครองที่ต้องทา]
หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกที่จะทาประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกันหรือ
ตัวแทนรายใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน
8. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้าง
 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ จะคงที่แค่ xx ปีแรก อัตราดอกเบี้ยของปีต่อ ๆ ไป
อาจเปลี่ยนแปลงได้หาก MLR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทาให้
จานวนเงินค่างวดหรือจานวนงวดในการชาระคืนเพิ่มมากขึ้นได้
[ระบุความเสี่ยงที่สาคัญอื่น ๆ]
9. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้สถาบันการเงินทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล]
11. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ก
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ข
คาเตือน : ที่อยู่อาศัยซึ่งท่านใช้เป็นหลักประกันอาจถูกยึดได้ หากท่านค้างชาระค่างวดหรือ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้เสร็จสิ้นตามสัญญา
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/5 3. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่วนบุคคล
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการรักษาพยาบาลประเภทไม่มีหลักประกันนี้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย แบบ
คงที่และลอยตัว
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
 จานวนเงินกู้ยืมทั้งหมด : xx บาท (อาจเปลี่ย นแปลงได้ตามจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง )
 ระยะเวลาการกู้ยืม : xx เดือน
 อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ xx – xx : xx% ต่อปี
เดือนที่ xx – xx : xx% ต่อปี
เดือนต่อ ๆ ไป : MRR + xx% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = xx% ต่อปี)
 การคานวณดอกเบี้ย : รายวัน หรือ รายเดือน
[ระบุลักษณะสาคัญอื่น ๆ]
หมายเหตุ: สาหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี
(MRR) สถาบันการเงินหรือบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดยจะประกาศไว้
ณ สถานที่ทาการที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบันการเงินหรือบริษัท
3. ผลิตภัณฑ์นี้มคี ่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น อากรแสตมป์
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าตรวจสอบข้อมู ลเครดิต
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดาเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท เช่น ค่าขอสาเนา
ใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกาหนดและอาจทาให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
 ค่างวดผ่อนชาระรายเดือน : xx บาท โดยต้องชาระภายในวันที่ ….. ของทุกเดือน
หากชาระหลังจากวันที่ครบกาหนดชาระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระคืนตลอดอายุสัญญา : xx บาท (คานวณตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน)
 หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงินหรือ
บริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
[ระบุภาระหน้าที่ที่สาคัญอื่น ๆ]
หมายเหตุ: จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/6 5. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดและภาระหน้าที่ได้
 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ : xx% ของยอดคงค้างทั้งหมด
 ค่าติดตามทวงถามหนี้ : xx บาท ต่อครั้ง
 สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน
เพื่อชาระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน
 สถาบันการเงินหรือบริษัทอาจจาเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชาระเงินกู้ยืมก่อนครบกาหนด
 หากท่านชาระเงินกู้ยืมทั้งจานวนภายใน xx เดือนแรก ท่านต้องจ่ายเบี้ยปรับการชาระ
เงินกู้ยืมก่อนครบกาหนด : xx% ของยอดหนี้คงค้าง หรือขั้นต่า xx บาท
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
7. ท่านจะต้องมีผู้ค้าประกันหรือหลักประกันหรือไม่
[ระบุข้อกาหนดในเรื่องผู้ค้าประกันหรือหลักประกันที่ต้องมี]
8. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้าง
 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ จะคงที่แค่ xx เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยของเดือนต่อ ๆ ไป
อาจเปลี่ยนแปลงได้หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทาให้
จานวนเงินค่างวดหรือจานวนงวดในการชาระคืนเพิ่มมากขึ้นได้
[ระบุความเสี่ยงที่สาคัญอื่น ๆ]
9. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงินหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
แฟกซ์ อีเมล]
11. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อส่วนบุคคล ก
 สินเชื่อส่วนบุคคล ข
คาเตือน : สถาบันการเงินหรือบริษัทจาเป็นต้องดาเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาระค่างวด
อย่างสม่าเสมอ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/7 4. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เช่าซื้อ

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อให้เช่าซื้อ
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
สินเชื่อให้เช่าซื้อรถยนต์นี้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และผู้ให้เช่าซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์
ในรถยนต์ดังกล่าวให้ท่านเมื่อท่านได้ชาระเงินค่างวดครบตามที่กาหนดในสัญญา
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
 จานวนเงินให้เช่าซื้อทั้งหมด : xx บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง)
 อัตราส่วนของวงเงินให้เช่าซื้อสูงสุดต่อราคารถยนต์ : xx%
 ระยะเวลาการให้เช่าซื้อ : xx เดือน หรือ xx ปี
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ : xx% ต่อปี
 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : xx% ต่อปี
 การคานวณดอกเบี้ย : รายวัน หรือ รายเดือน
[ระบุลักษณะสาคัญอื่น ๆ]
3. ผลิตภัณฑ์นี้มคี ่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
 ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์
 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์
 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
[ระบุค่าบริการที่สาคัญอื่น ๆ]
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกาหนดและอาจทาให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
 จานวนเงินดาวน์ที่ท่านต้องชาระ : xx บาท
 ค่างวดเช่าซื้อรายเดือน : xx บาท โดยต้องชาระภายในวันที่ ..... ของทุกเดือน
หากชาระหลังจากวันที่ครบกาหนดชาระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 จานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระคืนตลอดอายุสัญญา : xx บาท
 หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินให้เช่าซื้อตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงิน
หรือบริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
[ระบุภาระหน้าที่ที่สาคัญอื่น ๆ]
5. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดและภาระหน้าที่ได้
 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ : xx% ของยอดคงค้างทั้งหมด
 ค่าติดตามทวงถามหนี้ : xx บาท ต่อครั้ง
 ค่าติดตามยึดรถคืน : xx บาท ต่อครั้ง
 สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/8 เพื่อชาระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน
 สถาบันการเงินหรือบริษัทอาจจาเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชาระเงินให้เช่าซื้อก่อนครบกาหนด
 หากท่านชาระเงินให้เช่าซื้อทั้งจานวนก่อนครบกาหนดสัญญา ท่านจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
7. ท่านจะต้องทาประกันวินาศภัยอะไรบ้าง
[ระบุประเภทของประกันวินาศภัยและวงเงินคุ้ม ครองที่ต้องทา]
หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกที่จะทาประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกันหรือ
ตัวแทนรายใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน
8. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้าง
 แม้ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยให้เช่าซื้อในตลาดลดลงต่ากว่าอัตราที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ
ของท่าน ท่านยังคงมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดิมคงที่ตลอดอายุสัญญา
[ระบุความเสี่ยงที่สาคัญอื่น ๆ]
9. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงินหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
แฟกซ์ อีเมล]
11. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เช่าซื้อ
 สินเชื่อให้เช่าซื้อ ก
 สินเชื่อให้เช่าซื้อ ข
คาเตือน : รถยนต์ของท่านอาจถูกยึดได้ หากค้างชาระค่างวดติดต่อกัน ...... งวด
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/9 5. ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิต
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
บัตรเครดิตนี้ใช้เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และท่านจะต้องชาระเงิน
ในภายหลัง โดยมีระยะเวลาการชาระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยหากชาระเต็มจานวนตามวันครบ
กาหนดโดยมีระยะเวลาสูงสุด xx วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ และสามารถใช้เบิกถอน
เงินสดล่วงหน้าได้
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
 วงเงินบัตรเครดิต : xx บาท
 อัตราการผ่อนชาระคืนขั้นต่า xx% จากยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน หรือ
ขั้นต่า xx บาท แล้วแต่จานวนใดสูงกว่า
 จานวนเงินสดล่วงหน้าที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้ง : xx บาท
 ดอกเบี้ย : xx% ต่อปี สาหรับกรณีการชาระคืนขั้นต่า (ชาระคืนบางส่วน) หรือมิได้ชาระ
โดยคิดดอกเบี้ยสาหรับ [ยอดหนี้คงค้าง] นับจาก [วันครบกาหนดชาระตามใบแจ้งหนี้ ]
 ดอกเบี้ยกรณีเบิกถอนเงินสด : xx% ต่อปี โดยนับจากวันที่ถอนเงิน
[ระบุลักษณะสาคัญอื่น ๆ]
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : xx% ของจานวนเงินสดที่เบิกถอน
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท ต่อบัตร
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี
 ค่าติดตามทวงถามหนี้ : xx (โปรดระบุหน่วย)
[ระบุค่าบริการที่สาคัญอื่น ๆ]
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง
 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : ไม่เกิน xx% ของรายการใช้จ่าย หรือการเบิกถอน
เงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก ......................
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่สาคัญอื่น ๆ]
5. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกาหนดและอาจทาให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
 ท่านจะต้องชาระหนี้ตามยอดในใบแจ้งหนี้ ไม่เกินกว่าวันที่ครบกาหนดชาระตามใบแจ้งหนี้
หากชาระหลังจากวันที่ครบกาหนดชาระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 หากท่านเป็นผู้ถือบัตรหลัก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ
 ท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่าน
บัตรเครดิตหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/10  ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ทาบัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคาร
หรือบริษัททราบทันที เพื่อดาเนินการแก้ไขและตรวจสอบ
[ระบุภาระหน้าที่ที่สาคัญอื่น ๆ]
6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดและภาระหน้าที่ได้
 ค่าปรับในการชาระหนี้ล่าช้ากว่ากาหนดจากยอดค้างชาระบัตรเครดิต : สูงสุด xx%
ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือ ขั้นต่า xx บาท แล้วแต่จานวนใดสูงกว่า
 สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระหนี้
คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ]
7. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้าง
 หากท่านทาบัตรเครดิตหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบชาระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ก่อนการระงับบัตรเครดิต
 หากท่านมีปัญหาในการชาระยอดเงินคงค้าง ควรแจ้งให้ทางธนาคารหรือบริษัททราบทันที
เพื่อพิจารณาการผ่อนจ่ายเงินในรูปแบบอื่น
[ระบุความเสี่ยงสาคัญอื่น ๆ]
8. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้ธนาคารหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารหรือบริษัท
ได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร
หรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคารหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล]
10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
 บัตรเครดิต ก
 บัตรเครดิต ข
คาเตือน : บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือบริษัท ท่านต้องชาระเต็มจานวน
มิฉะนั้น ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสาหรับ [ยอดหนี้คงค้าง] นับจาก [วันครบกาหนดชาระ
ตามใบแจ้งหนี้]
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/11 6. ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
บัตรเดบิต
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
บัตรเดบิตนี้สามารถใช้เบิกถอนเงินสด ฝากเงินสด โอนเงินผ่านเครื่อง ATM และชาระค่าสินค้า
และบริการได้ที่เครื่อง ATM และร้านค้าที่ร่วมรับบัตรเดบิตนี้ และหากมีการถอน โอนเงิน หรือ
ชาระค่าสินค้าและบริการ จานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักโดยตรงจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรนั้น
ทันที และอาจมีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิต
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี
 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหายหรือชารุด : xx บาท ต่อบัตร
 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด
 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่
xx ของเดือน
 ถอนเงินต่างธนาคารในเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่ xx ของเดือน
 ถอนเงินต่างธนาคารข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่
xx ของเดือน
 โอนเงินต่างธนาคาร : xx บาท ต่อรายการ
[ระบุค่าบริการที่สาคัญอื่น ๆ]
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง
 ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ
 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่สาคัญอื่น ๆ]
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังที่สาคัญอะไรบ้าง
 ท่านควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่ควร
เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น
 ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ทาบัตรเดบิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคาร
ทราบทันที เพื่อดาเนินการอายัดบัตร
[ระบุความเสี่ยงและข้อควรระวังที่สาคัญอื่น ๆ]
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/12 5. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้ธนาคารทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร]
หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล]
7. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 บัตรเดบิต / บัตร ATM ก
 บัตรเดบิต / บัตร ATM ข
คาเตือน : [ใช้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าควรทราบ]
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/13 7. ผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็ม (ATM)

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
บัตรเอทีเอ็ม (ATM)
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
บัตร ATM นี้สามารถใช้เบิกถอนเงินสด ฝากเงินสด โอนเงิน และชาระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านเครื่อง ATM เท่านั้น และหากมีการถอน โอนเงิน หรือชาระค่าสินค้าและบริการ จานวนเงิน
ดังกล่าวจะถูกหักโดยตรงจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรนั้นทันที และอาจมีค่าธรรมเนียมตามที่
ธนาคารกาหนด
2. ผลิตภัณฑ์นี้มคี ่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าธรรมเนียมของบัตร ATM
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี
 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหายหรือชารุด : xx บาท ต่อบัตร
 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด
 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่
xx ของเดือน
 ถอนเงินต่างธนาคารในเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่ xx ของเดือน
 ถอนเงินต่างธนาคารข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการที่
xx ของเดือน
 โอนเงินต่างธนาคาร : xx บาท ต่อรายการ
[ระบุค่าบริการที่สาคัญอื่น ๆ]
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง
 ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ
 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่สาคัญอื่น ๆ]
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังที่สาคัญอะไรบ้าง
 ท่านควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตร ATM และรหัสผ่าน ATM เป็นอย่างดี และไม่ควร
เปิดเผยรหัสผ่านบัตร ATM หรือข้อมูลบัตร ATM ให้บุคคลอื่น
 ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ทาบัตร ATM หายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคาร
ทราบทันที เพื่อดาเนินการอายัดบัตร
[ระบุความเสี่ยงและข้อควรระวังที่สาคัญอื่น ๆ]
หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์

ฝนสว90-คบ00001-25561001

- 3/14 5. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้ธนาคารทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร]
หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล]
7. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตร ATM และผลิตภัณฑ์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
 บัตร ATM / บัตรเดบิต ก
 บัตร ATM / บัตรเดบิต ข
คาเตือน : [ใช้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าควรทราบ]
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/15 8. ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
เงินอิเล็กทรอนิกส์
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผลิตภัณฑ์ >
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
เงินอิเล็กทรอนิกส์นี้ออกเป็นบัตร/รูปแบบอื่น ที่เป็นสกุลเงินบาท และใช้ในประเทศไทย
ซึ่งท่านต้องชาระเงินล่วงหน้ากับธนาคารหรือบริษัท และสามารถเติมเงินได้สูงสุด xx บาท
โดยเงินอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถนาไปใช้ชาระค่าสินค้าและบริการ และถอนเงินสดได้ตามเงื่อนไข
ของผู้ออกบัตร
2. ผลิตภัณฑ์นี้มคี ่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท
 ค่าธรรมเนียมการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ทดแทน) : xx บาท ต่อครั้ง
[ระบุค่าบริการที่สาคัญอื่น ๆ]
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่สาคัญอื่น ๆ]
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังที่สาคัญอะไรบ้าง
 เงินอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนเงินสด ซึ่งในกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย ธนาคารหรือบริษัท
ผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับผิดชอบต่อมูลค่าเงินคงเหลือที่มีอยู่ในเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการกระทาทุจริตใด ๆ
 ท่านจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดย
 ควรเก็บรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขประจาตัวและรหัสผ่าน
ไว้กับตนเอง
 ควรตรวจสอบการทารายการหรือตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในเงินอิเล็กทรอนิกส์
เป็นประจา
 หากท่านพบปัญหาระหว่างการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ควรแจ้งไปยังธนาคารหรือบริษัท
ผู้ออกบัตร เพื่อดาเนินการแก้ไขและตรวจสอบโดยทันที เป็นต้น
[ระบุความเสี่ยงที่สาคัญอื่น ๆ]
5. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้ธนาคารหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/16 6. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารหรือบริษัท
ได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร
หรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคารหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล]
7. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์
 เงินอิเล็กทรอนิกส์ ก
 เงินอิเล็กทรอนิกส์ ข
คาเตือน : [ใช้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าควรทราบ]
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/17 9. บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์>
<ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ >
<ชื่อบริการ>
<วัน เดือน ปี>

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นช่องทางการให้บริการที่ท่านสามารถทาธุรกรรม
ทางการเงิน เช่น โอนเงิน ชาระค่าสินค้าและบริการ และสอบถามยอดเงินในบัญชีของตนเอง
ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานโดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แต่ละสถาบันการเงินผู้ให้บริการกาหนด
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตลอดช่วงเวลา
ในการให้บริการตั้งแต่เวลา __:__ น. – __:__ น.
2. ผลิตภัณฑ์นี้มคี ่าบริการอะไรบ้าง
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 โอนเงินภายในสถาบันการเงินเดียวกัน : xx บาท ต่อรายการ
 โอนเงินต่างสถาบันการเงิน : xx บาท ต่อรายการ
[ระบุค่าบริการที่สาคัญอื่น ๆ]
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังที่สาคัญอะไรบ้าง
ท่านจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาเลขประจาตัวและรหัสผ่าน และ
ความปลอดภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเป็นอย่างดี โดย
 เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์หรือบัตรที่ใช้
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Token หรือ Smart Card)
 ไม่เปิดเผยเลขประจาตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ
 ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
 ทาลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจาตัวและรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจา
 ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็นประจา
 ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง หลังจากทารายการเสร็จสิ้น
 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัย และใช้บริการกรอง
ไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ เป็นต้น
[ระบุความเสี่ยงที่สาคัญอื่น ๆ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์
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- 3/18 4. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ย นแปลงให้สถาบันการเงินทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว
5. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล]
6. ทางเลือกอื่นในกลุ่มบริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Phone Banking
 บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Internet Banking
 บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking
คาเตือน : [ใช้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าควรทราบ]
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ]

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์

ฝนสว90-คบ00001-25561001
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คําถาม – คําตอบเกี่ยวกับแนวนโยบาย
เรื่อง การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารพาณิชย (banking products)
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ขอ
ประเด็นคําถาม
การพิจารณานํามาใช
1. บริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงินที่มีกฎหมายอื่น
ควบคุมเปนการเฉพาะสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายเฉพาะนั้นได โดยไมตองพิจารณาปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายนี้ รวมถึง ขอกําหนดในเรื่อง
ที่เกี่ยวของตามประกาศหนังสือเวียน แนวปฏิบัติ
และแนวนโยบายฉบับอื่นของ ธปท. อีก ใชหรือไม
คําจํากัดความ
2. การยกเวนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนธุรกรรม
ที่ทําเสร็จสิ้นในครั้งเดียว ไมมีผลผูกพันตอเนื่อง
และมีความเสี่ยงต่ํา เชน การโอนเงินหรือชําระเงิน
ใหรวมถึงการโอนเงินหรือชําระเงินผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน internet หรือ mobile ดวย
ใชหรือไม
3.

4.

ธนาคารสามารถพิจารณาลูกคานิติบุคคลเปน
รายกลุม ไดหรือไม เนื่องจากนิติบุคคลบางแหง
อาจเขาขายเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตามแนวนโยบายนี้ แตมีความเกี่ยวของกับบริษัท
ขนาดใหญที่ไมเขาขายคําจํากัดความของการเปน
ลูกคาตามแนวนโยบายนี้ เชน บริษัทลูกที่ตั้งขึ้นใหม
โดยมีบริษัทแมเปนบริษัทขนาดใหญที่ทําธุรกรรม
กับธนาคารอยูแลว
สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเขาขายเปนผลิตภัณฑ
ตามแนวนโยบายนี้ หรือไม

แนวคําตอบ
หากบริษัทลูกใดมีการนําเสนอผลิตภัณฑดาน
ธนาคารพาณิชย (banking products) ใหแกลูกคา
บริษัทลูกนั้นควรพิจารณาปฏิบัติตามขอกําหนด
ในเรื่องที่เกี่ยวของตามแนวนโยบายนีเ้ หมือนกับ
ธนาคารพาณิชย
การโอนเงินหรือชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
แตละครั้ง เปนเพียงการทําธุรกรรมตามปกติที่มีลักษณะ
เสร็จสิ้นในครั้งเดียว และไมมีผลผูกพันตอเนื่อง ดังนั้น
การทําธุรกรรมโอนเงินหรือชําระเงินดังกลาว จึงไมอยูใน
ขอบเขตของแนวนโยบายนี้ แตการขอใชบริการชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ถือเปนการขอใชบริการทางการเงิน
ที่มีผลผูกพันตอเนื่องและมีความเสี่ยงสูง จึงอยูในขอบเขต
ของแนวนโยบายนี้
ธนาคารควรพิจารณากําหนดคํานิยามของลูกคานิติบุคคล
ตามการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ดังนั้น หากธนาคาร
มีการบริหารความเสี่ยงเปนรายกลุมและตองการพิจารณา
ลูกคานิติบุคคลเปนรายกลุมก็สามารถทําได ทั้งนี้
หากลูกคาที่ไมอยูในขอบเขตของคํานิยามของธนาคาร
ตองการทราบขอมูลผลิตภัณฑตามแนวนโยบายนี้
ธนาคารควรพิจารณาใหขอมูลแกลูกคารายดังกลาว
เพิ่มเติมดวย
สินเชื่อสวัสดิการพนักงานไมเขาขายเปนผลิตภัณฑ
ตามแนวนโยบายนี้ เนื่องจากสินเชื่อลักษณะดังกลาว
เปนบริการทีใ่ หเฉพาะพนักงานเทานั้น ไมเกี่ยวของกับ
ผูบริโภครายยอยโดยทั่วไป อยางไรก็ดี ธนาคารอาจ
พิจารณาเปดเผยขอมูลสินเชื่อสวัสดิการพนักงานเพิ่มเติม
ผานชองทางที่เหมาะสมใหแกพนักงานได เชน
webpage ภายในของธนาคาร
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ขอ
ประเด็นคําถาม
แนวคําตอบ
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและฝายจัดการของผูขายผลิตภัณฑ
5. กลุมธุรกิจทางการเงินสามารถตั้งคณะกรรมการ กลุมธุรกิจทางการเงินสามารถพิจารณาใชแนวทางหรือ
และฝายจัดการที่เปนคณะกรรมการกลางในการ วิธีการบริหารจัดการตามแนวนโยบายของตนเอง ดังนั้น
ควบคุมดูแลการขายผลิตภัณฑของทั้งกลุมธุรกิจ หากกลุมธุรกิจทางการเงินมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ทางการเงินโดยไมแยกเปนรายบริษัท ไดหรือไม แบบรวมศูนย และตองการตั้งคณะกรรมการกลาง
เพื่อควบคุมดูแลการขายผลิตภัณฑของทั้งกลุมธุรกิจ
ทางการเงินก็สามารถทําได
6. ธนาคารสามารถรายงานสรุปการปฏิบัติงาน ธนาคารอาจพิจารณารายงานสรุปการปฏิบัติงาน
ที่ไมเปนไปตามแนวปฏิบัติและการจัดการเรื่อง ที่ไมเปนไปตามแนวปฏิบัติและการจัดการเรื่องรองเรียน
รองเรียนตอคณะกรรมการตรวจสอบแทนการ ตอคณะกรรมการตรวจสอบแทนการรายงานตอ
รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร ไดหรือไม คณะกรรมการธนาคารไดหากมีกระบวนการที่กําหนดให
คณะกรรมการตรวจสอบตองนําเรื่องดังกลาวเสนอ
ใหคณะกรรมการธนาคารทราบในภายหลัง โดยธนาคาร
ควรพิจารณาความถี่ของการรายงานตามความเหมาะสม
การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : หลักการในการเปดเผยขอมูล
7. แนวนโยบายนีก้ ําหนดใหผูขายผลิตภัณฑควรนําเสนอ ผูขายผลิตภัณฑยังคงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ขอมูลสําคัญที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจของลูกคา กฎหมายที่ควบคุมเปนการเฉพาะนั้นกําหนด
ดวยรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่สามารถอานได
ชัดเจน ในกรณีนี้ ผูขายผลิตภัณฑตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ สคบ. ดวยหรือไม เนื่องจากประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหธุรกิจ
ใหเชาซื้อธุรกิจบัตรเครดิต เปนธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาในเรื่องขนาดตัวอักษร
การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : ชวงเวลาในการเปดเผยขอมูล
8. การกําหนดใหเปดเผยขอมูลในใบแจงรายการ ความถี่ของการเปดเผยขอมูลควรอางอิงตามความถี่
เคลื่อนไหวของบัญชีในระหวางที่สัญญามีผลบังคับใช ในการจัดสงใบแจงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตาม
ควรระบุชวงเวลาขั้นต่ํา เชน ไมเกินเดือนละครั้ง ประเภทผลิตภัณฑที่กําหนดในเอกสารแนบ 2
เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : ขอกําหนดขั้นต่ําในการเปดเผยขอมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ
9. หากธนาคารมีผลิตภัณฑใหลูกคาเลือกจํานวนมาก ธนาคารควรวิเคราะหความตองการของลูกคาในเบื้องตน
โดยอาจเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ธนาคาร และสามารถเปดเผยขอมูลเฉพาะผลิตภัณฑที่เหมาะสม
ควรเปดเผยขอมูลสําหรับผลิตภัณฑทั้งหมด หรือไม กับลูกคาหรือลูกคาใหความสนใจ
10. หากธนาคารมีการขายผลิตภัณฑควบ
ธนาคารอาจพิจารณาเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑควบ
(bundled products) เชน บัตรเครดิตและ (bundled products) รวมใน fact sheet เดียวกันได
สินเชื่อสวนบุคคล ธนาคารควรให fact sheet เนื่องจากการนําผลิตภัณฑ 2 ผลิตภัณฑมาขายควบกันนั้น
ทั้ง 2 ผลิตภัณฑแยกจากกัน ใชหรือไม
อาจทําใหผลิตภัณฑควบนี้ มีลักษณะที่แตกตางออกไป
จากการขายแตละผลิตภัณฑแยกออกจากกัน
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ขอ
ประเด็นคําถาม
11. ธนาคารควรจัดทําเอกสารที่มีขอมูลตามรูปแบบ
และเนื้อหาในเอกสารแนบ 2 หรือไม อยางไร
และธนาคารสามารถเลือกนําเสนอขอมูลดังกลาว
ในเอกสารอื่น เชน เอกสารประกอบการขาย
ใบสมัคร ขอตกลงในการใชบริการหรือสัญญา
แทนการจัดทําเปนตาราง ไดหรือไม

แนวคําตอบ
ธนาคารสามารถจัดทําเอกสารที่มีขอมูลตามรูปแบบที่
ตางจากในเอกสารแนบ 2 ได เนื่องจากขอกําหนดใน
เอกสารแนบ 2 แสดงถึงขอมูลที่ควรเปดเผยใหแกลูกคา
และหนาที่ของผูขายผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ธนาคารสามารถ
เลือกชองทางในการนําเสนอขอมูลใหลูกคาไดตาม
ความเหมาะสม ยกเวนในกรณีที่มีการระบุชองทางไว
เปนการเฉพาะธนาคารควรพิจารณาใชชองทางนั้น
ในการนําเสนอขอมูลเปนขั้นต่ํา
12. ขอทราบความแตกตางระหวางเอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 2 แสดงขอมูลที่ธนาคารควรเปดเผยใหแก
และเอกสารแนบ 3
ลูกคาและหนาที่ของผูขายผลิตภัณฑ ซึ่งธนาคาร
สามารถเลือกชองทางและรูปแบบในการนําเสนอ
ขอมูลไดตามความเหมาะสม สวนเอกสารแนบ 3
แสดงถึงตัวอยางตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ
ทีส่ ําคัญใหแกลูกคา
การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : ตารางการเปดเผยขอมูลตามประเภทผลิตภัณฑ (fact sheet)
13. ธนาคารควรจัดทําเอกสารที่มีขอมูลตามรูปแบบ ธนาคารสามารถสลับหัวขอหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาใน
และเนื้อหาในเอกสารแนบ 3 หรือไม อยางไร แตละหัวขอไดตามความเหมาะสม หากธนาคารเห็นวา
และธนาคารสามารถเลือกนําเสนอขอมูลดังกลาว จะชวยใหลูกคาเขาใจผลิตภัณฑไดชัดเจนมากขึ้น และ
ในเอกสารอื่น เชน เอกสารประกอบการขาย สามารถมอบเอกสารดังกลาวใหกับลูกคาตามชองทางที่
ใบสมัคร ขอตกลงในการใชบริการหรือสัญญา ลูกคาตองการได ทั้งนี้ เอกสารที่มอบใหแกลูกคานั้น
แทนการจัดทําเปนตาราง ไดหรือไม
ตองมีขอมูลอยางนอยตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 3
14. ธนาคารสามารถจัดทํา fact sheet ไวใน website ธนาคารอาจพิจารณาใหขอมูลใน website เพิ่มเติม
ของธนาคารเพื่อสรางความรูใหลูกคาไดรับรู นอกเหนือจากการสงมอบ fact sheet ใหแกลูกคา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑดวยตนเอง ในชวงกอนซื้อ แตละรายได
ผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา ในขณะซื้อผลิตภัณฑ
หรือเขาทําสัญญา และระหวางที่สัญญามีผลบังคับใช
แทนการให fact sheet กับลูกคาแตละราย
ไดหรือไม
15. หากธนาคารไดให fact sheet กับลูกคาแลว ธนาคารไมจําเปนตองให fact sheet กับลูกคาอีกครั้ง
ในชวงกอนซื้อผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา และ ในชวงขณะซื้อผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญาหากขอมูล
หากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และธนาคาร
หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงขณะซื้อผลิตภัณฑ อาจพิจารณาเลือกใชชองทางอื่นในการเปดเผยขอมูลที่
หรือเขาทําสัญญา ธนาคารไมจําเปนตองให
เปลี่ยนแปลงดังกลาวได
fact sheet กับลูกคาอีกครั้ง ใชหรือไม
16. หากธนาคารเสนอผลิตภัณฑซึ่งตอเนื่องจาก
ธนาคารควรพิจารณาให fact sheet ผลิตภัณฑใหม
การขายผลิตภัณฑเดิม เชน นําเสนอสินเชื่อ
แกลูกคาหากมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจาก
สวนบุคคล โดยแปลงวงเงินมาจากวงเงินคงเหลือ ผลิตภัณฑเดิมหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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ของบัตรเครดิต ธนาคารควรจัดทํา fact sheet
สินเชื่อสวนบุคคลใหแกลูกคา อีกหรือไม
17. หากลูกคาปฏิเสธการเสนอขอมูลผลิตภัณฑ
เพราะเห็นวา ขอมูลมีเนื้อหามากหรือซับซอน
หรือเคยใชบริการผลิตภัณฑนั้นแลว จึงปฏิเสธ
ที่จะรับฟงขอมูลหรือตองการจะศึกษาดวยตนเอง
ภายหลัง ธนาคารจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร เชน
ควรใหลูกคาลงนามรับทราบเอกสาร ดวยหรือไม
อยางไร เพื่อจะไดมีหลักฐานเก็บไวชี้แจงหนวยงาน
ภาครัฐหากไดรับการรองเรียน
18. ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีขอมูล
จํานวนมาก ธนาคารสามารถสราง sale kit ที่มี
ขอมูลหลักที่สําคัญ เพื่อใหขอมูลนั้นในขณะที่ขาย
ผลิตภัณฑ สวนขอมูลอื่นจํานวนมากนั้น สามารถ
ใสไวใน fact sheet เพื่อใหลูกคาไปศึกษาตอเอง
ไดหรือไม เชน อัตราคาธรรมเนียมฝาก-ถอน
หรือหลักเกณฑการโอนระหวางบัญชีเงินฝาก
เงินตราตางประเทศ
19. ธนาคารจําเปนตองทํา fact sheet สําหรับ
ผลิตภัณฑประเภทตอไปนี้ หรือไม
1) เงินฝากประจําพิเศษที่ใหอัตราดอกเบี้ยเปน
single rate โดยมีเงื่อนไขเหมือนกับเงินฝากประจํา
พื้นฐาน ยกเวนใน 2 เรื่อง ไดแก จํานวนเงินรับฝาก
ขั้นต่ําและทางเลือกในการรับดอกเบี้ยเปน
รายเดือนหรือเมื่อครบกําหนด
2) เงินฝากประจําพิเศษที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษ
สําหรับการเปดบัญชีที่ 2 โดยมีเงื่อนไขอื่นเหมือนกับ
เงินฝากประจําพื้นฐาน
3) เงินฝากเงินตราตางประเทศ
การตลาดและการโฆษณา
20. สําหรับการโฆษณาผลิตภัณฑเงินฝากผานชองทาง
วิทยุ ธนาคารควรเปดเผยขอมูลคําเตือนเรื่อง
การคุมครองเงินฝากตามตัวอยางใน fact sheet
หรือไม

แนวคําตอบ

ธนาคารไมจําเปนตองใหลูกคาลงนามรับทราบ ทั้งนี้
หากธนาคารไดปฏิบัติหนาที่ในการใหขอมูลที่สําคัญ
แกลูกคาตามระบบและแนวปฏิบัติที่ฝายจัดการของ
ธนาคารกําหนดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบาย
ฉบับนี้แลว ยอมถือไดวา ธนาคารไดปฏิบัตดิ วย
ความระมัดระวังและรอบคอบแลว
ธนาคารควรพิจารณาใหขอมูลที่สําคัญแกลูกคาเพื่อใช
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และควรให fact sheet
สรุปขอมูลสําคัญที่ใชเพื่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อยางครบถวนแกลูกคา ทั้งนี้ ธนาคารสามารถสราง
sale kit เพิ่มเติมเพื่อใชประโยชนในขณะที่ขายผลิตภัณฑ
ใหแกลูกคาได
ธนาคารไมจําเปนตองจัดทํา fact sheet สําหรับ
ผลิตภัณฑเงินฝากตาม ขอ 1) และ 2) ที่มลี ักษณะ
เหมือนเงินฝากขั้นพื้นฐาน แตแตกตางกันเฉพาะ
เงื่อนไขในการจายดอกเบี้ย แตควรเปดเผยขอแตกตาง
ดังกลาวใหลูกคาทราบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ธนาคารควร
จัดทํา fact sheet สําหรับผลิตภัณฑเงินฝาก
เงินตราตางประเทศ

ธนาคารไมจําเปนตองแจงคําเตือนการคุมครองเงินฝาก
ในการโฆษณาผานชองทางวิทยุสําหรับเงินฝากประเภทที่
ไดรับการคุมครอง แตธนาคารควรพิจารณาแจงคําเตือน
สําหรับเงินฝากประเภทที่ไมไดรับการคุมครองเงินฝาก
หรือผลิตภัณฑอื่นที่อาจทําใหผูบริโภคโดยทั่วไป
เขาใจผิดวาเปนเงินฝาก เชน การประกันชีวิตแบบ
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21. ในการโฆษณาผานสื่อบางประเภท เชน โทรทัศน
หรือวิทยุ ธนาคารไมสามารถระบุความเสี่ยง
ทั้งหมดของผลิตภัณฑได เนื่องจากมีขอจํากัด
ในดานปริมาณเนื้อหาและเวลา ดังนั้น ธนาคาร
จะแจงใหมีการติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่สายดวน
(call center) หรือชองทางอื่น ไดหรือไม

22. หากธนาคารมีการนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบ
ที่หลากหลายเชน แผนพับ สมุดขนาดพกพา
อาจทําใหธนาคารไมสามารถระบุคําเตือนในเรื่อง
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑไวใกลกับขอมูลที่อางอิง
และอยูในหนาเดียวกันได ธนาคารจะสามารถใช
การเนนขอความหรือทําสัญลักษณที่ชัดเจนแทน
ไดหรือไม หรือหากธนาคารใชสื่อทางการตลาด
และโฆษณาทีม่ ีพื้นที่จํากัด ทําใหธนาคารไมสามารถ
แสดงเชิงอรรถ (footnote) ไวใกลกับขอมูลที่อางอิง
และอยูในหนาเดียวกันได ในทางปฏิบัติ ยังคงถือวา
ธนาคารไดปฏิบัติตามแนวนโยบายนีแ้ ลว ใชหรือไม
การบริการหลังการขาย
23. สําหรับผูขายผลิตภัณฑที่ไมใชผูออกผลิตภัณฑ
เชน ธนาคารขายบัตรเครดิตของบริษัทลูก
การบริการหลังการขายเพื่อดูแลและอํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคาตามสมควร มีขอบเขต
เพียงใด ครอบคลุมถึงขอมูลการใชผลิตภัณฑและ
ขอมูลบัญชีของลูกคา เชน การเคลื่อนไหวของ
วงเงินบัตรเครดิต หรือไม

แนวคําตอบ
สะสมทรัพย หรือการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน
ใหชัดเจนวา ผลิตภัณฑดังกลาวไมไดรับการคุมครอง
จากสถาบันคุมครองเงินฝาก
ธนาคารควรพิจารณาระบุขอมูลสําคัญของผลิตภัณฑ
รวมถึงคําเตือนความเสี่ยงเพื่อไมทําใหลูกคาเขาใจผิด
ในสาระสําคัญหรือสรางการรับรูที่เปนเท็จไวในสื่อ
ทางการตลาดและการโฆษณาทุกประเภท แตหากธนาคาร
ไมสามารถระบุความเสี่ยงทั้งหมดผานสื่อโฆษณา
บางประเภทได ก็ควรเปดเผยความเสี่ยงที่สําคัญ และ
ระบุใหผูบริโภคสามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมทาง
ชองทางอื่นได ทั้งนี้ ไมรวมถึงผลิตภัณฑทหี่ ลักเกณฑอื่น
กําหนดใหตองชี้แจงขอเท็จจริงใหครบถวน เชน
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ธนาคารควรแสดงคําเตือนหรือขอมูลเชิงอรรถ (footnote)
ไวใกลกับขอมูลที่อางอิงและอยูในหนาเดียวกัน เพื่อให
ลูกคาสามารถอานขอมูลเชิงอรรถไดอยางชัดเจน
และครบถวน ซึ่งธนาคารควรคํานึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้น
กับลูกคาจากการที่ไมไดรับทราบคําเตือนหรือขอมูล
เชิงอรรถดังกลาว

การบริการหลังการขายครอบคลุมทั้งเรื่องการใหบริการ
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ (เชนเดียวกับขอมูล
ที่ควรเปดเผยในชวงกอนซื้อผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา
และชวงขณะซื้อผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา) และ
การอํานวยความสะดวกในการรับประสานงาน หรือ
แจงชองทางการติดตอ รับ และสงตอเรื่องตาง ๆ ใหกับ
ผูออกผลิตภัณฑ ซึ่งหากผูขายผลิตภัณฑไมมีขอมูลใด
ทีล่ ูกคาตองการก็ควรประสานงานใหผูออกผลิตภัณฑ
ดําเนินการตอไป โดยผูขายผลิตภัณฑไมจําเปนตองมี
ขอมูลรายละเอียดของลูกคาแตละราย เชน ขอมูล
การเคลื่อนไหวของวงเงินบัตร
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การเก็บรักษาขอมูลลูกคา
24. ธนาคารสามารถใชขอความเรื่องการเปดเผยขอมูล
ที่มีอยูในใบสมัครหรือเอกสารการขอใชผลิตภัณฑ
ที่ใชในปจจุบันแทนการจัดทําใบยินยอมการเปดเผย
ขอมูล ไดหรือไม หากไมได ธนาคารสามารถ
แยกสวนของการลงนามใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูลของลูกคาออกมาเปนสัดสวนที่เห็นไดชัดเจน
จากสวนอื่นในใบสมัครหรือเอกสารการขอใช
ผลิตภัณฑโดยไมแยกเปนใบยินยอมการเปดเผย
ขอมูลออกมาตางหาก ไดหรือไม

25. การกําหนดใหลูกคาลงนามใหความยินยอม
เปดเผยขอมูลกับบริษัทในกลุมหรือบุคคลอื่น
เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด แยกตางหาก
จากเอกสารการเปดเผยขอมูลเครดิตอาจทําให
ลูกคารองเรียนวาตองลงนามในเอกสารมากเกิน
26. ธนาคารสามารถใชคํายินยอมที่ธนาคารเคยไดรับ
จากลูกคาปจจุบันแลวกอนการออกแนวนโยบาย
ฉบับนี้ ไดหรือไม หรือธนาคารตองจัดใหลูกคา
ปจจุบันทุกรายใหความยินยอมเปดเผยขอมูลใหม
อีกครั้ง
27. ธนาคารควรใหลูกคายินยอมเปดเผยขอมูล
สําหรับการซื้อผลิตภัณฑในแตละครั้งหรือไม
หากลูกคาลงนามยินยอมเปดเผยขอมูลในครั้งแรก
ที่ซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการแลวธนาคารไมจําเปน
ตองใหลูกคาลงนามอีกในการซื้อผลิตภัณฑ
หรือใชบริการในครั้งตอไปอีก ใชหรือไม
28. หากลูกคาซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการหลายครั้ง
และการใหความยินยอมในแตละครั้งไมเหมือนกัน
(เชน ในครั้งแรก ลูกคาไมลงนามใหความยินยอม
ในการเปดเผยขอมูล แตในครั้งถัดมา ลูกคาลงนาม
ใหความยินยอม) ธนาคารสามารถยึดถือครั้งสุดทาย
ของการลงนามเปดเผยขอมูล ไดหรือไม

แนวคําตอบ
ธนาคารควรพิจารณาจัดทําใบยินยอมเปดเผยขอมูล
เพื่อใหลูกคาลงนามแยกตางหากจากการลงนามขอใช
ผลิตภัณฑตามวิธีการทีพ่ ิจารณาวาเหมาะสม เชน
แยกใบยินยอมการเปดเผยขอมูลออกมาตางหาก
หรือแยกสวนการลงนามใหความยินยอมเปดเผยขอมูล
ออกมาเปนสวนที่เห็นไดชัดเจนจากสวนอื่น แตยังคง
รวมอยูในใบสมัครหรือเอกสารการขอใชผลิตภัณฑ
(ดังเชนรูปแบบหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผย
ขอมูลกับบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด) ทั้งนี้
ขอมูลของลูกคาที่เปดเผยนั้น ไมควรรวมถึงขอมูล
ของผูเกี่ยวของของลูกคา เชน คูสมรส บุตร หรือ
ผูค้ําประกัน
ธนาคารควรชี้แจงลูกคาถึงเหตุผล ความจําเปน
ผลประโยชนของลูกคา และวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
ระหวางเอกสารการยินยอมเปดเผยขอมูลใหกับ
บริษัทในกลุมหรือบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงคทาง
การตลาด และเอกสารการเปดเผยขอมูลเครดิต
ธนาคารสามารถใชคํายินยอมที่ลูกคาเคยลงนามไวแลว
ตอไปจนถึงวันที่ลูกคาปจจุบันมาซื้อผลิตภัณฑใหม
หรือตออายุผลิตภัณฑเดิมในครั้งแรก โดยในการซื้อ
หรือตออายุผลิตภัณฑในครั้งแรกนั้น ธนาคารควร
จัดใหลูกคาพิจารณาลงนามใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูลตามแนวทางที่สอดคลองกับแนวนโยบายฉบับนี้
เพื่อยืนยันความตองการของลูกคาในการเปดเผยขอมูล
ธนาคารไมจําเปนตองใหลูกคาใหความยินยอมอีก
หากการใหความยินยอมในครั้งแรกสอดคลองกับ
แนวทางที่กําหนดในแนวนโยบายฉบับนี้ และขอบเขต
การเปดเผยขอมูลยังคงเดิม ทั้งนี้ ธนาคารควรพิจารณา
จัดใหมีชองทางแกลูกคาในการแจงยกเลิกความยินยอม
เปดเผยขอมูลดวย
ธนาคารควรพิจารณากําหนดใหลูกคาใหความยินยอม
ในครั้งแรกที่มาใชบริการและไมจําเปนตองใหลูกคา
ใหความยินยอมอีกในการซื้อหรือใชบริการครั้งตอไป
เวนแตลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงความยินยอมนั้น
โดยธนาคารสามารถใชความยินยอมครั้งลาสุดได
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ขอ
ประเด็นคําถาม
29. ลูกคาสามารถแจงยกเลิกการยินยอมเปดเผย
ขอมูลในลักษณะที่ไมเปนลายลักษณอักษร
ไดหรือไม

30. ธนาคารสามารถเปดเผยขอมูลของลูกคาใหกับ
บริษัทในกลุมเดียวกันแตไมใชบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินตามที่ไดรับอนุญาตจาก ธปท.
เชน ธนาคารแมในตางประเทศ ไดหรือไม

31. ในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล
ลูกคา ธนาคารควรระบุรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินที่ตองการเปดเผยขอมูลเปนรายบริษัท
หรือไม
32. การเปดเผยขอมูลลูกคาใหกับบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินเดียวกันหรือบริษัทอื่นที่อาจเพิ่มขึ้น
ในอนาคต ธนาคารควรมีแนวทางแจงใหลูกคาทราบ
อยางไร

33. กรณีการขายผลิตภัณฑผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ธนาคารสามารถจัดใหลูกคายินยอมเปดเผยขอมูล
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไดหรือไม
34. กรณีการใหความยินยอมเปดเผยขอมูลผานชองทาง
ATM / online banking / mobile banking
ธนาคารสามารถใหลูกคากดปุม “ยินยอม” หรือ
“ยืนยัน” ผานระบบโดยใช username และ
password ไดหรือไม

แนวคําตอบ
ธนาคารควรพิจารณากําหนดใหลูกคาแจงยกเลิก
การยินยอมเปดเผยขอมูลเปนลายลักษณอักษร แตหาก
ธนาคารพิจารณาแลววา การแจงยกเลิกการยินยอม
เปดเผยขอมูลในลักษณะอื่น ไมมีความเสี่ยงตอการถูก
ฟองรอง (หรือมีความเสี่ยงแตไมมีนัยสําคัญ) ธนาคาร
อาจพิจารณาใชวิธีการอื่นตามความเหมาะสม
ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยขอมูลของลูกคาใหกับ
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินหรือบุคคลอื่นก็ตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากลูกคา แตเนื่องจากธนาคารแม
ในตางประเทศไมใชบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ตามที่ไดรับอนุญาตจาก ธปท. จึงถือเปนบุคคลอื่นตาม
แนวนโยบายฉบับนี้ ดังนั้น ธนาคารควรระบุชื่อธนาคารแม
ในตางประเทศและวัตถุประสงคในการใชขอมูลใหชัดเจน
ธนาคารควรพิจารณาระบุรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินเปนรายบริษัทแตไมตองระบุวัตถุประสงค
ในการใชขอมูล แตหากเปนบริษัทนอกกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารควรพิจารณาระบุทั้งรายชื่อและ
วัตถุประสงคในการใชขอมูลใหชัดเจน โดยธนาคาร
ไมจําเปนตองใหลูกคาเลือกเปดเผยขอมูลเปนรายบริษัท
ธนาคารควรพิจารณาขอความยินยอมจากลูกคาอีกครั้ง
เพื่อใหครอบคลุมบริษัทที่ธนาคารตองการเปดเผย
ขอมูลใหเพิ่มเติม ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาระบุไว
ในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลลูกคาวา
รายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินหรือบริษัทอื่น
อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต โดยอาจระบุถึงชองทาง
ที่จะแจงรายชื่อบริษัทดังกลาวใหลูกคาทราบเพิ่มเติม
ในภายหลัง รวมถึงชองทางทีจ่ ะใหลูกคาแจงยกเลิก
ความยินยอมเปดเผยขอมูลดวย
ธนาคารอาจพิจารณาใหลูกคาใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกสได
ธนาคารควรพิจารณาดําเนินการตามขอบเขตที่กําหนด
ใน พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
ธนาคารควรพิจารณากําหนดขัน้ ตอนการยินยอม
เปดเผยขอมูลแยกจากขั้นตอนการสมัครขอใชผลิตภัณฑ
โดยควรใหลูกคาแสดงความยินยอมเปดเผยขอมูล
เมื่อลูกคาเขาทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ
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ประเด็นคําถาม
35. การเปดเผยขอมูลลูกคาเพื่อวัตถุประสงคอื่น
ที่ไมใชเพื่อการตลาดและสงเสริมการขาย เชน
การเปดเผยขอมูลลูกคาเนื่องจากการใชบริการ
จากบุคคลภายนอก (outsourcing) เชน
บริษัทประเมินราคา บริษัทติดตามหนี้ และ
ทนายความ รวมถึง ตัวแทนขายผลิตภัณฑของ
ธนาคาร ไมอยูภายใตขอบเขตของแนวนโยบายนี้
ใชหรือไม

36. ธนาคารสามารถเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของลูกคาในบางกรณี เชน ฐานะทางการเงิน
วงเงินที่ไดรับ ประวัติการชําระเงินใหแกบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงินเดียวกัน เพื่อประโยชน
ในการวิเคราะหและนําเสนอผลิตภัณฑใหตรงกับ
กลุมลูกคามากที่สุด โดยยังคงมีวัตถุประสงค
เพื่อการตลาดและการสงเสริมการขาย ไดหรือไม

37. ในกรณีของบัตรเครดิตที่รวมระหวางธนาคาร
และบริษัทอื่น (co-brand) ธนาคารจําเปนตอง
เปดเผยขอมูลลูกคาใหกับบริษัทอื่นดังกลาว
เพื่อใชในการจัดทําขอมูลสมาชิก ดังนั้น หากลูกคา
ไมยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล ธนาคารจะ
ไมสามารถพิจารณาอนุมัติบัตรใหได การกระทํา
ดังกลาวถือวาเขาขายเปนการนําเรื่องการไมยินยอม
ใหเปดเผยขอมูลมาเปนเงื่อนไขในการพิจารณา
ใหบริการผลิตภัณฑกับลูกคา หรือไม
38. หากลูกคาตองการทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
โดยตรง โดยติดตอใหพนักงานธนาคารประสานงาน
ใหบริษัทประกันภัยติดตอกลับเพื่อขายประกันภัย
ใหแกลูกคา ธนาคารตองทําหนังสือใหความยินยอม
เปดเผยขอมูล หรือไม

แนวคําตอบ
เนื่องจากแนวนโยบายฉบับนี้เนนใหความสําคัญในเรื่อง
การเปดเผยขอมูลลูกคาเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด
และการสงเสริมการขาย ดังนั้น หากธนาคารตองเปดเผย
ขอมูลลูกคาดวยเหตุผลอื่น ธนาคารตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของดวย เชน ธนาคารตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศวาดวยหลักเกณฑ
การใชบริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing)
ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน หากธนาคาร
ตองเปดเผยขอมูลลูกคาเนื่องจากการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก
เนื่องจากแนวนโยบายฉบับนี้เนนเรื่องการเปดเผย
ขอมูลลูกคาเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาดและ
การสงเสริมการขาย ซึ่งโดยทั่วไปแลวควรเปนขอมูล
พื้นฐานของลูกคา เชน ชื่อ ชองทางในการติดตอ
หรือขอมูลสวนตัวอื่น ที่ไมใชขอมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของลูกคา ซึ่งหากธนาคารตองการเปดเผยขอมูลอื่น
เพิ่มเติม เชน ขอมูลบัญชีของลูกคา เพื่อประโยชน
ดานการตลาดและการสงเสริมการขาย ธนาคารควร
พิจารณาใหลูกคาใหความยินยอมเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบัญชีดังกลาวเพิ่มเติมดวย ซึ่งการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ธนาคารควรชี้แจงลูกคาถึงความจําเปนในการเปดเผย
ขอมูลใหกับบริษัทอื่นดังกลาว เพื่อประโยชนในการใชสิทธิ
สมาชิกซึ่งเปนไปตามกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งหากลูกคา
ไมยินยอมในการเปดเผยขอมูล และธนาคารไมสามารถ
อนุมัติบัตรไดดวยเงื่อนไขของบริษัทคูสัญญา จะไมถือวา
เขาขายเปนการนําเรื่องการไมยินยอมใหเปดเผยขอมูล
มาเปนเงื่อนไขในการพิจารณาใหบริการผลิตภัณฑกับ
ลูกคา อยางไรก็ตาม ธนาคารควรพิจารณาแจงให
ลูกคาทราบถึงทางเลือกใชผลิตภัณฑหรือบัตรเครดิต
ประเภทอื่นที่ไมไดเปนประเภท co-brand
เนื่องจากพนักงานธนาคารทําหนาที่อํานวยความสะดวก
ตามความตองการของลูกคาเทานั้น โดยทีธ่ นาคาร
ไมไดเปนผูนําเสนอขายประกันภัยใหแกลูกคา ดังนั้น
ธนาคารจึงไมตองทําหนังสือใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูล
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การจัดการเรื่องรองเรียนและชดเชยความเสียหาย
39. หากธนาคารไดเปดเผยชองทางการติดตอและ
ระยะเวลามาตรฐานในการจัดการเรื่องรองเรียน
ใหแกลูกคาอยางเพียงพอแลว ธนาคารไมจําเปน
ตองระบุขั้นตอนดําเนินการภายในใหกับลูกคา
รับทราบ ไดหรือไม

แนวคําตอบ

ธนาคารควรพิจารณาแจงขั้นตอนโดยทั่วไปใหลูกคาทราบ
เชน แนวทางการแกไขปญหา การติดตอประสาน
ไปยังผูออกผลิตภัณฑ และระยะเวลาการแจงผลกลับ
โดยธนาคารไมจําเปนตองแจงขั้นตอนภายในอยาง
ละเอียด ทั้งนี้ หากลูกคาตองการทราบความคืบหนา
ของการดําเนินการ ธนาคารควรแจงความคืบหนา
และการดําเนินการตอไปใหลูกคาทราบ
ขอกําหนดขั้นต่ําในการเปดเผยขอมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ (เอกสารแนบ 2)
40. การกําหนดใหแจงผูค้ําประกันทราบถึงสิทธิและ ธนาคารควรพิจารณาแจงเหตุผลของการมีผูค้ําประกัน
หนาที่ของการเปนผูค้ําประกันในชวงเวลากอนซื้อ และสิทธิและหนาที่ของผูค ้ําประกัน ตั้งแตชวงกอนเขาทํา
ผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญานั้น ในทางปฏิบัติ สัญญา (ไมวาผูค้ําประกันจะมาพรอมกับลูกคาหรือไม)
ของธนาคารเมื่อลูกคาตัดสินใจเขาทําสัญญา เพื่อใหผูค้ําประกันไดรับทราบรายละเอียดกอนวันที่
และธนาคารกําหนดใหมีผูค้ําประกันรวม ธนาคาร ตองลงนามในสัญญา และธนาคารควรพิจารณาให
จะจัดเตรียมเอกสารสําหรับผูค้ําประกัน (คําเตือน ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑมีขอมูลเชนเดียวกับที่
สําหรับผูค้ําประกัน) เพื่อใหผูค้ําประกันพิจารณา ใหแกผูกูยืมแกผูค้ําประกันดวย หากมีการรองขอ
เพื่อลงนาม ณ ชวงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑหรือ
เขาทําสัญญา
41. สําหรับสินเชื่อมีหลักประกัน เชน สินเชื่อเพื่อที่อยู ผูขายผลิตภัณฑควรพิจารณาใหตารางเวลาการชําระคืน
อาศัย ผูขายผลิตภัณฑควรใหตารางเวลาการชําระคืน เงินกูยืมแกลูกคาสําหรับสินเชื่อทุกประเภทเพื่อให
เงินกูยืม หรือไม เนื่องจากระยะเวลาการชําระคืน ลูกคาทราบภาระหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยคงเหลือ
เงินกูยืมเปนเวลานาน เชน 25 - 35 ป ทําให ทั้งหมด
ตารางการชําระคืนเงินกูยืมมีจํานวนหลายหนา
42. สําหรับสินเชื่อเชาซื้อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ คางวด ธนาคารควรพิจารณาจัดทําตารางเวลาการชําระคืน
ที่ลูกคาตองชําระจะเทากันทุกเดือนตลอดอายุ เงินกูยืมเชนเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่น เพื่อให
สัญญา ซึ่งมีการระบุรายละเอียดดังกลาวไวใน ลูกคาทราบถึงภาระหนี้ที่คงคางตลอดระยะเวลา
สัญญาเชาซื้อ และมีการมอบสัญญาเปนหลักฐาน ของการกูยืม
ใหลูกคาขณะเขาทําสัญญาแลว ธนาคารควรให
ตารางเวลาการชําระคืนเงินกูยืมกับลูกคาอีกหรือไม
43. หากธนาคารสงใบเสร็จรับเงินใหแกลูกคาทุกเดือน ธนาคารควรพิจารณาแจงรายการเคลื่อนไหวของ
และใหขอมูลรายงานประจําป (ขอมูลรายงาน ยอดหนี้คงคางใหลูกคาทราบ โดยใชเอกสารที่สงให
NCB) แลว ธนาคารไมจําเปนตองสงใบแจงรายการ ลูกคาตามปกติได เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจงหนี้
เคลื่อนไหวของยอดหนี้คงคาง ไดหรือไม หากลูกคา
บางรายไมประสงครับใบแจงรายการเคลื่อนไหว
เปนรายเดือนหรือราย 6 เดือน ธนาคารสามารถสง
ขั้นต่ําเปนรายป เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตประกาศ
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ประเด็นคําถาม
กําหนดเรือ่ งการแจงขอมูลเครดิตใหลูกคาทราบ
ซึ่งกําหนดใหแจงเปนรายป ไดหรือไม
44. สําหรับผลิตภัณฑสินเชื่อเชาซื้อและสัญญาเชา
ทางการเงิน (financial lease) หากลูกคาผิดนัด
ชําระหนี้และมีการยกเลิกสัญญาแลว ธนาคาร
ควรแจงยอดหนี้คงคางใหลูกคาทราบทุก 6 เดือน
หรือไม
45. ในกรณีทกี่ ําหนดใหผูออกผลิตภัณฑควรจัดสง
หนังสือแจงใหลูกคาทราบถึงผลกระทบที่อาจมี
ตอสิทธิและหนาที่ของลูกคาหลังจากการขายหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายไดใหแกบุคคลภายนอก และ
ใหระบุชื่อและรายละเอียดในการติดตอของ
บุคคลภายนอกนั้น รวมทั้งควรจัดสงสําเนา
หนังสือแจงดังกลาวใหแกผูค้ําประกัน ธนาคาร
สามารถจัดทําเอกสารดังกลาวใหลูกคา และ/หรือ
ผูค้ําประกันเซ็นรับทราบถึงผลกระทบและเงื่อนไข
ตั้งแตวันที่เซ็นสัญญากูยืม และ/หรือ สัญญา
ค้ําประกัน รวมถึงแจงสิทธิและหนาที่ของลูกคา
อันเนื่องมาจากการโอนหนี้ใหบุคคลภายนอก
และรายชื่อบุคคลภายนอกดังกลาว ในใบสมัครสินเชื่อ
website และสถานที่ทําการของธนาคาร
แทนการดําเนินการในภายหลังจากการขายหนี้
ไดหรือไม
46. ในเรื่องการคิดคาธรรมเนียมรายปบัตรเครดิตนั้น
โดยปกติแลว ธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียม
ใหกับลูกคาในปแรก สวนในปตอ ๆ ไป ธนาคาร
จะพิจารณายกเวนใหเฉพาะกรณีที่ลูกคามียอด
การใชจายตอปไมต่ํากวาอัตราที่กําหนด ดังนั้น
หากลูกคามียอดการใชจายนอยกวาอัตราที่กําหนด
ในปตอ ๆ ไป ธนาคารสามารถคิดคาธรรมเนียม
รายปจากลูกคา ไดหรือไม
47. การกําหนดใหเปดเผยคาธรรมเนียมและอัตรา
แลกเปลี่ยนของบัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็ม ในกรณี
การถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มในตางประเทศ
ในชวงเวลากอนเขาทําสัญญานั้น ธนาคารไมสามารถ
ทําไดในทางปฏิบัติเนื่องจากอัตราคาธรรมเนียม

แนวคําตอบ
ธนาคารไมจําเปนตองแจงยอดหนี้คงคางใหลูกคาทราบ
ทุก 6 เดือน หากมีการยกเลิกสัญญาแลว แตควร
ชี้แจงถึงคาใชจายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้
การฟองรองทางกฎหมาย และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
ตามชองทางที่เหมาะสม เชน แจงพรอมการสงหนังสือ
ยกเลิกสัญญาหรือหนังสือติดตามทวงถามหนี้
ธนาคารควรพิจารณาจัดสงหนังสือแจงใหลูกคาทราบ
หลังจากทีไ่ ดขายหนี้ใหแกบุคคลภายนอกแลวโดยควร
ระบุชื่อและรายละเอียดในการติดตอของบุคคลภายนอก
ดังกลาวดวย เพื่อใหลูกคาไดรับทราบถึงเจาหนี้รายใหม
ที่ตองชําระหนีใ้ หตอไป

ธนาคารอาจพิจารณาคิดคาธรรมเนียมรายปจากลูกคา
ในปที่ลูกคามียอดการใชจายนอยกวาที่กําหนดไวได
หากไดมีการแจงใหลูกคาทราบถึงเงื่อนไขดังกลาวแลว
และธนาคารควรพิจารณาเปดเผยรายละเอียดและ
เงื่อนไขของการคิดหรือยกเวนคาธรรมเนียมรายป
ไวในตารางการเปดเผยขอมูลดวย
ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการที่ลูกคาตองจายในการถอนเงินจากเครื่อง
เอทีเอ็มในตางประเทศ เชน คาบริการของธนาคาร
เจาของบัตร คาบริการของธนาคารเจาของเครื่องเอทีเอ็ม
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และวิธีการคํานวณ
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ประเด็นคําถาม
และอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีนี้จะแตกตางกันไป
ตามอัตราตลาดและอัตราที่ธนาคารคูคาปลายทาง
เปนผูกําหนดและไมใชอัตราเดียวกันทั่วโลก
ซึ่งจะขึ้นอยูกับวา ลูกคาไปใชบริการที่ธนาคารใด
และในประเทศใด
48. ธนาคารตองดําเนินการอยางไรในการแจงให
ลูกคาทราบถึงรายละเอียดในการติดตอกับ
ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน เพื่อไม
กอใหเกิดความสับสนระหวางขอมูลการติดตอ
ธนาคารผูเปนเจาของผลิตภัณฑและขอมูล
ติดตอศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน

แนวคําตอบ
อัตราแลกเปลี่ยน โดยหากธนาคารไมสามารถระบุ
จํานวนที่แนนอนได เนื่องจากอัตราคาบริการขึ้นอยูกับ
แตละประเทศและปจจัยอื่น ธนาคารควรพิจารณา
เปดเผยรายการคาธรรมเนียมและวิธีการคํานวณ
คาบริการดังกลาวแทน
ธนาคารควรระบุขอความเปนหมายเหตุในหนังสือ
แจงเตือนที่สงถึงลูกคาไวในตําแหนงที่เหมาะสม โดยใช
รูปแบบและถอยคําที่ชัดเจน และแยกตางหากจาก
ขอมูลการติดตอธนาคารผูเปนเจาของผลิตภัณฑ
เพื่อใหลูกคาทราบถึงรายละเอียดในการติดตอกับ
ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน

ตัวอยางตารางการเปดเผยขอมูลตามประเภทผลิตภัณฑ (เอกสารแนบ 3)
49. สําหรับผลิตภัณฑเงินฝาก ขอมูลในสวนของ ธนาคารควรพิจารณานําขอมูลทีส่ ําคัญในขอตกลง
ขอตกลงการรับฝากเงินที่ธนาคารมอบใหลูกคา การรับฝากเงินมาใสในตารางการเปดเผยขอมูลตาม
ขณะเปดบัญชีถือเปนขอมูลที่ควรระบุในตาราง ประเภทผลิตภัณฑดวย
การเปดเผยขอมูลตามประเภทผลิตภัณฑ หรือไม
50. สําหรับผลิตภัณฑที่แนวนโยบายไมไดยกตัวอยาง ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยคําเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
คําเตือนใน fact sheet ไว เชน บัตรเอทีเอ็ม ตามความเหมาะสม โดยหากพิจารณาแลววา ผลิตภัณฑใด
เงินอิเล็กทรอนิกส บริการการเงินผานชองทาง ไมจําเปนตองมีคําเตือนที่มีนัยสําคัญ ธนาคารก็ไมตอง
อิเล็กทรอนิกส ธนาคารควรดําเนินการ อยางไร
ระบุเรื่องดังกลาวไวใน fact sheet
51. เนื่องจากมีการกําหนดใหระบุวันที่เสนอขาย ธนาคารควรพิจารณาระบุวันที่เสนอขายผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑไวในตารางการเปดเผยขอมูล ตามประเภท เนื่องจากอาจสามารถใชเปนเอกสารอางอิง หากมี
ผลิตภัณฑ แตธนาคารเห็นวา ควรใชวันที่จัดทํา ขอโตแยงได
เอกสาร เนื่องจากธนาคารสามารถคุมลําดับที่
ของเอกสารใหเปนภาพรวมของธนาคารได
52. ในกรณีที่ลูกคายังไมไดรับการอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยขอมูลใหใกลเคียงกับ
ธนาคารไมสามารถระบุขอมูลใหชัดเจนได เชน ผลิตภัณฑทลี่ ูกคาตองการ โดยธนาคารสามารถประเมิน
จํานวนเงินกูยืม ระยะเวลาการกูยืม คางวด
ในเบื้องตนจากขอมูลที่ไดรับจากลูกคา เชน ราคาซื้อขาย
ผอนชําระรายเดือน จํานวนเงินทั้งหมดที่ตอง ของหลักประกัน รายไดของลูกคา จํานวนเงิน และ
ชําระคืนตลอดอายุสัญญา และวันครบกําหนด ระยะเวลาที่ตองการกูยืม และอาจพิจารณาระบุ
ชําระ ธนาคารจะสามารถระบุขอมูลในลักษณะที่ หมายเหตุไววา ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดตามจํานวนเงิน
ครอบคลุมลูกคาทุกรายกอน เชน วงเงินกูยืม และระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจริง
ตั้งแต 30,000 – 1,000,000 บาท และระยะเวลา
การกูยืม 12 – 60 เดือน และเมื่อลูกคาไดรับ
อนุมัติสินเชื่อแลว ธนาคารจึงสงหนังสือแจงผล
การอนุมัติที่มีขอมูลครบถวนใหลูกคา ไดหรือไม
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53. ในกรณีที่ลูกคามีสิทธิเลือกวันชําระหนี้เองได
ธนาคารเห็นวา ควรเปดเผยขอมูลในหัวขอ
“ผลิตภัณฑนี้มีขอกําหนดและอาจทําใหทานมี
ภาระหนาที่อะไรบาง” ดังนี้ “คางวดผอนชําระ
รายเดือน xx บาท โดยตองชําระภายในวันที่
15, 20, 25 ของทุกเดือน ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของลูกคาแตละราย”
ฝายนโยบายความเสี่ยง
โทร. 0-2283-5806, 0-2283-6939

แนวคําตอบ
ธนาคารสามารถพิจารณาเปดเผยขอมูลในลักษณะ
ดังกลาวเพื่อเปนทางเลือกใหลูกคาไดในชวงกอนเขาทํา
สัญญา แตในชวงขณะเขาทําสัญญา ธนาคารควรระบุ
ทางเลือกที่ลูกคาไดเลือกไวแลวใหชัดเจน

