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แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 
เร่ือง การน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ของธนาคารพาณิชย์ (banking products) 
 

1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย 

ในการก ากับดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลัก 
5 ข้อ ได้แก่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน (safety and 
soundness) 2) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ (efficiency) ในระบบสถาบันการเงิน เพื่อรองรับ 
การแข่งขัน 3) สนับสนุนให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาล (governance) ที่ด ีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 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) สิทธทิี่จะได้รับ
การพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to redress) ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาเป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จากการออกประกาศ 
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบายอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ หลักเกณฑ์การออกต๋ัวเงิน หลักเกณฑ์การรับ
ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ การก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติเรื่อง 
บัตรเงินฝาก การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง แนวปฏิบัติ
ในการติดตามทวงถามหน้ี หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
ด้านการระดมเงินฝาก และแนวนโยบายเรื่องการก ากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และ 
ด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ในแนวนโยบายฉบับน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับ 
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking products) ให้แก่
ผู้บริโภคและข้อก าหนดที่ส าคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยได้ให้ความส าคัญ 
กับหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลควรทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน ชัดเจนและตรงประเด็น 
ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เน้นข้อมูลที่ส าคัญ และสามารถน าไปเปรียบเทียบได้ รวมทั้ง 
ควรมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา 
ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา และระหว่างที่สัญญาของผลิตภัณฑ์น้ันมีผลบังคับใช้ เพื่อช่วยให้
ผู้บริโภคโดยเฉพาะรายย่อยมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสถานะและความเสีย่งที่ยอมรับได้ของตน 
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ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้บริโภค รวมทั้งแนะน าผู้บริโภคให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางการเงินและช่องทางการร้องเรียนเมื่อได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม อันจะเป็นการช่วยยกระดับ
ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ  

2. การพิจารณาน ามาใช้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ทุกแห่งพิจารณาน าแนวนโยบายฉบับน้ีมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้า ทั้งน้ี หากการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใด
มีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจน้ันเป็นการเฉพาะแล้ว สถาบันการเงิน
และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ที่ควบคุมการประกอบธุรกิจน้ันเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด เช่น ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง
ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในเร่ืองที่เกี่ยวข้องตามประกาศ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบาย
ฉบับอื่นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่อาจก าหนดขึ้นในอนาคต  
ตามตัวอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ด้วย 

แนวนโยบายฉบับน้ี ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะอื่น เช่น 
ผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย ต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้ และหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

(2) ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน เช่น ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย 

(3) ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ 

3. เนื้อหา 

3.1 ค าจ ากัดความ 

ในแนวนโยบายฉบับน้ี 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินทุกแห่งตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 

“บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินทุกแห่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม 

“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสถาบันการเงินที่จดทะเบียน
ในประเทศ หรือคณะผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกรณีของสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี 

“ผู้ขายผลิตภัณฑ์” หมายความว่า สถาบันการเงินทุกแห่งตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกแห่งตามประกาศธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้แนะน าหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ออกผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี ให้รวมถึงผู้ออกผลิตภัณฑ์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แนะน าหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์
ของตนเองด้วย 

“ผู้ออกผลิตภัณฑ์” หมายความว่า สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

“ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทุกประเภท 
ที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์น าเสนอให้แก่ลูกค้า ไมว่่าผลิตภัณฑ์น้ันเป็นของผู้ขายผลิตภณัฑ์เองหรือผลิตภัณฑ์น้ัน
เป็นของผู้อื่นซึ่งผู้ขายผลิตภัณฑ์ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน าหรือผู้ขายเท่าน้ัน เช่น เงินฝาก สินเชื่อ 
และบัตรเครดิต แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่ท าเสร็จสิ้นในคร้ังเดียว ไมม่ีผลผูกพัน
ต่อเน่ือง และมีความเสี่ยงต่ า เช่น การโอนเงิน การช าระเงิน การซื้อเช็คของขวัญหรือแคชเชียร์เช็ค 
(cashier’s cheque) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

“ธุรกรรมอนุพันธ์” หมายความว่า ธุรกรรมอนุพันธ์ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการดูแลลูกค้าส าหรับการท าธุรกรรมอนุพันธ์ 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะใช้ในอนาคต ซึ่งหมายรวมถึงผู้ฝากเงิน ผู้กู้ยืม ผู้ถอืบัตรเครดิต 
ทั้งน้ี ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ก าหนดหลักเกณฑ์ภายในที่เหมาะสมในการพิจารณาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง 

“โฆษณา” หมายความว่า โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้บริโภค 

3.2 วัตถุประสงค์และหลักการ 

แนวนโยบายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(1) ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 
ในการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี 

(2) ส่งเสริมให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงสิทธิในการได้รับความรู้และความเข้าใจ 
ในผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

(3) สนับสนุนให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์เปิดเผยข้อมูลส าคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และสามารถเปรียบเทียบได้ ให้แก่ลูกค้า 
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(4) ส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม 
กับความต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ที่เพียงพอ 

(5) ลดเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

ดังน้ัน หลักการของแนวนโยบายฉบับน้ี จึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์
น าเสนอให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ว่าผลิตภัณฑ์น้ันเป็นของ
ผู้ขายผลิตภัณฑ์เองหรือผลิตภัณฑ์น้ันเป็นของผู้อื่นที่อาจอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน 
ซึ่งผู้ขายผลิตภัณฑ์ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน าหรือผู้ขาย ทั้งน้ี แนวทางที่ก าหนดไว้ในแนวนโยบาย
ฉบับน้ีเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าเท่าน้ัน ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังให้ผู้ขายผลิตภณัฑ์มีมาตรฐาน
ที่สูงกว่าแนวทางที่ก าหนดไวใ้นแนวนโยบายฉบับน้ี โดยตัวอย่างตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
ที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 น้ัน ไม่ได้เป็นการจ ากัดข้อมูลที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์จะเปิดเผยให้แก่ลูกค้า 
แต่อย่างใด นอกจากน้ี สถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจพิจารณาน าแนวทาง
ที่ก าหนดไว้ในแนวนโยบายฉบับน้ีไปปรับใช้กับลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกลุ่มบุคคลธรรมดา
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยก็ได้ 

3.3 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

(1) คณะกรรมการของผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรก าหนดกลยุทธ์ อนุมัตินโยบาย 
และกรอบปฏิบัติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามแนวนโยบายฉบับน้ีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ  
และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบปฏิบัติที่ได้อนุมัติไว้  
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

(2) ฝ่ายจัดการควรจัดให้มีระบบและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงความคาดหวังในการด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด รวมทั้งจัดให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีการฝึกอบรมพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และด้านกระบวนการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ 
อย่างเพียงพอ 

(3) ฝ่ายจัดการควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามดูแลให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดและระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
และควรรายงานสรุปการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติและการจัดการเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว
ให้คณะกรรมการของผู้ขายผลิตภัณฑ์ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
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(4) ฝ่ายจัดการควรจัดให้มกีระบวนการที่เหมาะสมในการจัดท าและสอบทานสื่อ 
(media) ที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวนโยบายฉบับน้ี  
โดยควรให้ความส าคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านอื่นที่นอกเหนือไปจาก
หน่วยงานที่เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การตลาด การขาย และการบริการลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า 
สื่อที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ท าให้ลูกค้าเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง รายละเอียด และเงื่อนไขที่ส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์ได้ 

(5) ฝ่ายจัดการสามารถมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้บริหารของ
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด้านการขายผลิตภัณฑ์ด าเนินการแทนได้ แต่ยังให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายจัดการ ดังน้ัน ฝ่ายจัดการควรมีการติดตามดูแลการท างานของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3.4 กระบวนการในการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักเร่ืองความเป็นธรรมต่อลูกค้าที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินน้ัน ผู้ออกผลิตภัณฑ์และผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการ 
ในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 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 โดยให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ และความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านอื่นที่นอกเหนือไปจาก
หน่วยงานที่เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การตลาด การขาย และการบริการลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นน้ันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และมีรายละเอียด ลักษณะ เงื่อนไข 
และความเสี่ยงที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ 

3.4.2 การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

(1) หลักการในการเปิดเผยข้อมูล 

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้ลูกค้าทราบอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยถือปฏิบัติตามหลักการในการเปิดเผยข้อมูล ดังน้ี 

ก. ทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน 

ข. ชัดเจนและตรงประเด็น 

ค. ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ง. เน้นข้อมูลที่ส าคัญ 

จ. สามารถน าไปเปรียบเทียบได้ 
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หลักการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพือ่ให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น 
ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและ
ความเสี่ยงของตนเองได้ดีขึ้น โดยผู้ขายผลิตภัณฑ์สามารถเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ 
ทั้งรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งด้วยวาจา หรือการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เว็บไซต์ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย 

(1.1) ทันต่อเวลาและเป็นปัจจุบัน 

(1.1.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลใน 3 ช่วงเวลา 
ได้แก่ (1) ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา (2) ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา และ  
(3) ระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

(1.1.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลต้ังแต่ในช่วง
เริ่มต้นของขั้นตอนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใชข้้อมูลทีไ่ด้รับประเมินความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์กับความต้องการและความเสี่ยงของตน ดังน้ัน ข้อมูลที่ให้กับลูกค้าจึงควรทันต่อเวลา
และเป็นปัจจุบัน 

(1.1.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์อาจเลือกใช้วิธีอื่นแจ้งข้อมูล
ให้แก่ลูกค้าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้าแต่ละรายโดยตรง ไม่ว่าจะใช้รูปแบบ 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการแจ้งผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีที่ลูกค้าเลือก 
ที่จะให้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางน้ี) ซึ่งเป็นวิธีที่น่าจะมีประสิทธิผลมากที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเวลา มีความไม่สมเหตุสมผลในด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหรือมีเหตุผล
ด้านอื่นใดก็ตาม (เช่น รายละเอียดในการติดต่อของลูกค้าไม่เป็นปัจจุบัน) ทั้งน้ี ผู้ขายผลิตภัณฑ์
สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีดังตัวอย่างต่อไปน้ีได้ 

ก. การประกาศข้อมูลในหนังสือพิมพ์ 

ข. การส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีให้แก่ลูกค้า 

ค. การประกาศข้อมูลไว้ในที่เปิดเผย ณ 
สถานที่ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการ 

ง. การประกาศข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ 

จ. การประกาศข้อมูลผ่านช่องทางเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) 

ทั้งน้ี ในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีทางเลือกใด ๆ 
ดังกล่าวน้ัน ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรค านึงถึงการท าให้ข้อมูลถึงลูกค้าทันเวลา โดยเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า 
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(1.2) ชัดเจนและตรงประเด็น 

(1.2.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย โดยอาจเลือกใช้ประโยคสั้น ๆ และตรงประเด็น  
แยกรายการหัวข้อ ใช้ตัวหนา เน้นค าส าคัญ ใช้สีที่แตกต่างเพื่อเน้นถึงข้อความที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ 
แสดงในรูปแบบตารางหรือแผนภาพตามความเหมาะสม เพื่อให้สื่อที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลมีความชัดเจน
และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

(1.2.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าด้วยรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน 
เน่ืองจากรูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีความโดดเด่น
และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในสายตาของลูกค้า 

(1.2.3) ในการน าเสนอข้อมลูในสัญญา ข้อตกลง หรือ
เอกสารต่าง ๆ ที่ให้กบัลูกค้า ผูข้ายผลิตภัณฑ์ควรใช้ภาษาที่ชัดเจน ตรงประเด็น ในลักษณะที่ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจง่าย และควรหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน ค าศัพท์ทางกฎหมาย และค าศัพท์ทางเทคนิค 
ทั้งน้ี หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรมีการอธิบาย อ้างอิงความหมาย หรือยกตัวอย่าง 
ไวอ้ย่างชัดเจนด้วย นอกจากน้ี ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ความส าคัญในอันดับแรกกับการใช้ภาษาไทย 
ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในแบบฟอร์มเอกสาร และแผ่นพับต่าง ๆ ที่ใหข้้อมูลหรือ
ข้อความที่มีความส าคัญ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และผลประโยชน์ของลูกค้า อย่างไรก็ดี ผู้ขายผลิตภัณฑ์
อาจใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ โดยมีความหมายที่ตรงกับฉบับภาษาไทย 

(1.2.4) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอให้แก่ลูกค้า 
มีความซับซ้อน ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรอธิบายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 
ได้โดยง่าย 

(1.2.5) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลที่กระชับ 
รัดกุม และมุ่งเน้นประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในปริมาณ 
ที่มากเกินไปอาจสร้างความสับสนให้แก่ลูกค้า และท าให้ประสิทธิผลในการเปิดเผยข้อมูลลดลง  
ทั้งน้ี หากลูกค้าต้องการทราบข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งรายละเอียดน้ัน
ให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมหรือควรระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ด้วยตนเองได้ 

(1.3) ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

(1.3.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ของผลิตภัณฑ์และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของลูกค้า เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
ประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ค่าบริการและเบี้ยปรับ สิทธิและข้อผูกพันตามสัญญา 
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(1.3.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยตัวเลขประมาณการ
ให้แก่ลูกค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเท่าน้ัน หากไม่สามารถ 
ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่แน่นอนได้อย่างถูกต้องแม่นย าโดยเฉพาะในช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา 
ซึ่งผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าในโอกาสแรกเมื่อมีข้อมูลที่แน่นอน 

(1.3.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ควรกล่าวอ้างถึงประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ในลักษณะเกินจริง และควรให้ความส าคัญกับข้อมูลความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี 
ผู้ขายผลิตภัณฑ์สามารถแสดงข้อมูลทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หากการแสดงข้อมูล
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของลูกค้า รวมทั้งให้แสดงสมมติฐานหรือ
ที่มาของข้อมูลทางการเงินดังกล่าวให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนด้วย  

(1.4) เน้นข้อมูลที่ส าคัญ 

(1.4.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรท าให้ลูกค้าสนใจในลักษณะ 
รายละเอียด และเงื่อนไขที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ 

(1.4.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรท าให้ลูกค้าเห็นข้อมูลที่ส าคัญ
อย่างเด่นชัด โดยใช้เทคนิคการน าเสนอต่าง ๆ เช่น การแยกรายการหัวข้อ ใช้ตัวหนา เน้นค าส าคัญ  
ใช้สีที่แตกต่าง แสดงในรูปแบบตารางหรือแผนภาพตามความเหมาะสม 

(1.4.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเน้นย้ ารายละเอียดและ
เงื่อนไขที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อจ ากัด ข้อยกเว้น 
เบี้ยปรับ ผลจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด และสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า 

(1.4.4) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแสดงค าเตือนเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

(1.5) สามารถน าไปเปรียบเทียบได้ 

(1.5.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรค านึงว่าลูกค้าควรเปรียบเทียบ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่น าเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์แห่งเดียวกันได้ 

(1.5.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดท าตารางการเปิดเผย
ข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ 
ที่คล้ายคลึงกันที่น าเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์แห่งอื่นได้ 

ทั้งน้ี ข้อมูลที่เปิดเผยอย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์และความเสีย่งของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลตอบแทน
และค่าใช้จ่าย 



- 9 - 

ฝนสว90-คบ00001-25561001 

(2) ช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลจะมีประสิทธิผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเวลาที่เหมาะสมกับการตัดสินใจของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา ดังน้ี 

(2.1) ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา 

(2.1.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ข้อมูลแก่ลูกค้าต้ังแต่
ในช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนที่ลูกค้า
จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับความต้องการของตน ดังน้ัน ในช่วงเวลาก่อนซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา (หรือช่วงที่ลูกค้าเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
หรือเข้าท าสัญญา) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างเพียงพอก่อนที่
ลูกค้าจะตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้ามีความเขา้ใจพื้นฐานในลักษณะ ประโยชน์และความเสีย่งของผลิตภัณฑ์ 
ค่าบริการและเบี้ยปรับ และสทิธิและหน้าที่ของลูกค้า ทั้งน้ี ผูข้ายผลิตภัณฑ์ควรแสดงข้อมลูคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ และราคาของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนและเปรียบเทยีบได้ รวมทั้งควรตระหนักว่า หากผู้ขายผลิตภัณฑ์
ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลส าคัญหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ชัดเจน คลุมเครือหรือสับสน ลูกค้าอาจจะยังไม่สามารถ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ หรืออาจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการร้องเรียนได้ในภายหลัง 

(2.1.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ าให้แก่
ลูกค้า ดังน้ี 

ก. ลักษณะที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ 

ข. ความเสี่ยงส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

ค. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง
สถานการณ์ และช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังกล่าว 

ง. ค่าบริการและเบี้ยปรับที่อาจเรียกเก็บ 

จ. รายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญ 

(2.2) ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา 

ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา หมายถึง 
ช่วงเวลาที่ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนเร่ิมต้นของการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน 

(2.2.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเน้นให้ลูกค้าทราบถึง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อหรือเข้าท าสัญญา โดยข้อมูลขั้นต่ า 
ที่ควรเปิดเผยให้กับลูกค้า ได้แก่ 
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ก. สิทธิและหน้าที่ของลูกค้าและผู้ออก
ผลิตภัณฑ์ 

ข. ค่าบริการและเบี้ยปรับที่อาจถูกเรียกเก็บ
ภายหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือท าสัญญา และช่วงเวลาที่อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการและเบี้ยปรับ
ดังกล่าว 

ค. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาในช่วงแรกหลัง
การท าสัญญา (cooling-off right) รวมถึงระยะเวลาในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

ง. ความรับผิดของลูกค้าและผู้ออกผลิตภัณฑ์
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 

จ. รายละเอียดในการติดต่อกับผู้ออกผลิตภัณฑ์ 
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ และช่องทางในการขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

(2.2.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าศึกษาผลิตภัณฑ์
หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง และควรให้ข้อมูลว่าลูกค้าสามารถขอค าชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ขายผลิตภัณฑ์ได้
หากยังไม่เข้าใจข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือสัญญาอย่างครบถ้วน 

(2.3) ระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

(2.3.1) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเน่ือง
ระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ โดยวิธีการดังต่อไปน้ี 

ก. การแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
อย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ลักษณะ เงื่อนไขและข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ และสิทธิ
และหน้าที่ของลูกค้า ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บงัคับ เว้นแต่มีการประกาศยกเว้นโดยหลักเกณฑ์อื่น
ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะอื่น ทั้งน้ี การแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าอาจอยู่ในรูปแบบ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งด้วยวาจา การแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ หรือการปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ก็ได้ 

ข. การเปิดเผยข้อมูลในใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชี 

ผู้ออกผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูล 
ที่ส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าผ่านทางใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ ทั้งกรณีทางไปรษณีย์
หรือทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะให้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางน้ี) ดังน้ัน ผู้ออกผลิตภัณฑ์
ควรจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่ท าได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
แต่หากเป็นกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเฉพาะเมื่อมกีารร้องขอ 
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การสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางน้ีอาจไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาช่องทางอื่น ๆ 
เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันต่อเวลาและการตัดสินใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควร 

ค. การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และสมเหตุสมผลตามที่ลูกค้าร้องขอภายในเวลาอันเหมาะสม และควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการ
ที่อาจเรียกเก็บและวิธีการค านวณค่าบริการดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับที่ลูกค้าร้องขอข้อมูล 

(3) ข้อก าหนดขั้นต่ าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

เน่ืองจากลูกค้าต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท ดังน้ัน ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรปฏิบัติตามข้อก าหนดขั้นต่ าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภท 
ของผลิตภัณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 ด้วย ทั้งน้ี ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ดังน้ี 

(3.1) ผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า 
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 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะส าคัญของหลายผลิตภัณฑ์ประกอบกัน ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์น าหลักการเปิดเผย
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้โดยอนุโลม 

(4) ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

(4.1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดท าตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญส าหรับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกและเปรียบเทียบระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้รูปแบบตามที่ก าหนดและควรมขี้อมลูอย่างน้อยตามรายการที่ระบุไวใ้นตัวอย่างตาราง
การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดท า
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มีดังน้ี 
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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 

ทั้งน้ี ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ต้องจัดท าตารางการเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากขั้นพื้นฐานที่ไม่มีความซับซ้อนในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ย
และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ บัญชเีงินฝากออมทรัพย ์บัญชเีงินฝากประจ า และบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน 
และบริการตู้นิรภัย แต่ยังควรปฏิบัติตามข้อก าหนดขั้นต่ าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ในเอกสารแนบ 2 และส าหรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ยกตัวอย่างไว้ในเอกสารแนบ 3 น้ัน ผู้ขายผลิตภัณฑ์
สามารถจัดท าตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
แก่ลูกค้าได้ตามความเหมาะสม 

(4.2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
แก่ลูกค้าทั้งในช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา และในขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท าสัญญา 
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งในกรณีต่ออายุสัญญาด้วย โดยควรจัดท าข้อมูล
ในตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอให้แก่ลูกค้าแต่ละราย นอกจากน้ี 
ในกรณีของการค้ าประกันผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
แก่ผู้ค้ าประกันด้วยหากมีการร้องขอ โดยมีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ให้แก่ผู้กู้ยืม 

(4.3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดส่งตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้าพร้อมกับเอกสารสัญญาภายในเวลาอันเหมาะสม หากในทางปฏิบัติผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
ให้ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าในช่วงเวลาก่อนเข้าท าสัญญาได้ เช่น ในกรณีของการขายตรง
และการขายทางโทรศัพท์ 

(4.4) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ตามหลักศาสนาอิสลาม
ควรมีการอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ของสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญ
หากสัญญาน้ันมีความแตกต่างจากรูปแบบมาตรฐานในแนวนโยบายฉบับน้ี 

(4.5) ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์แก้ไข
ข้อมูลในตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ หากพิจารณาแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องหรืออาจท าให้ลูกค้า
เข้าใจผิดได้ 
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3.4.3 การตลาดและการโฆษณา 

ผู้ออกผลิตภัณฑ์หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ท าการตลาดและการโฆษณา 
ควรมีระบบและกระบวนการภายในอยา่งเพยีงพอเพื่อให้มั่นใจว่า สื่อทางการตลาดและโฆษณาทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการเข้าใจผิดและเพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงลบต่อชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังให้ผู้ท าการตลาดและการโฆษณามมีาตรฐานในการท าการตลาด
และการโฆษณาที่สูงกว่าที่ก าหนดในแนวนโยบายฉบับน้ี และธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอความร่วมมือ
ให้ผู้ท าการตลาดและการโฆษณาระงับการท าการตลาดหรือการโฆษณาหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าได้รับ
จากสื่อการตลาดหรือโฆษณาดังกล่าวอาจท าให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้ นอกจากน้ี ผู้ท าการตลาดและการโฆษณา
ควรเก็บรักษาสื่อทางการตลาดและโฆษณาไว้ที่ผู้ท าการตลาดและการโฆษณาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้หรือระยะเวลาที่การส่งเสริมการขายมีผลบังคับใช้ภายใต้สัญญาดังกล่าว 
แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่มีเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้า 

(1) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรชัดเจนและไม่ท าให้เข้าใจผิด 

(1.1) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรระบุชื่อของผู้ออกผลิตภัณฑ์
อย่างชัดเจน สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่จัดท าโดยผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรระบุชื่อของผู้ขายผลิตภัณฑ์
และผู้ออกผลิตภัณฑ์ที่ตนเป็นตัวแทนขาย 

(1.2) สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่ถูกเผยแพร่ควรเป็นไป 
ในลักษณะที่ท าให้ลูกค้าทราบได้ทันทีว่าเป็นการส่งเสริมการขาย โดยข้อมูลที่เปิดเผยในสื่อทางการตลาด
และโฆษณาควรถูกน าเสนอในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

(1.3) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรท าให้ลูกค้าเข้าใจผิด
ไปในทางใดทางหน่ึง ลักษณะของสื่อทางการตลาดและโฆษณาที่จะท าให้ลูกค้าเข้าใจผิด หมายถึง 
หากมีการน าเสนอสื่อดังกล่าวแล้ว จะท าให้หรือมีแนวโน้มที่จะท าให้ผู้ได้รับสื่อทางการตลาดและ
โฆษณาหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดได้ เช่น สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่มีข้อความที่ไม่เป็นจริง ปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ส าคัญ สร้างความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ หรือสร้างการรับรู้ที่เป็นเท็จ 

(1.4) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรระบุหรือแจ้งข้อมูล 
ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีการคิดค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในรูปแบบอื่น 
กับลูกค้าในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ เช่น สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่อาจท าให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่า
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม 

(1.5) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรเน้นข้อมูลที่ส าคัญ 
เพื่อให้ลูกค้าให้ความสนใจที่ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น สื่อทางการตลาดและโฆษณาในรูปสื่อสิ่งพิมพ์  
ควรเลือกใช้รูปแบบและขนาดตัวอักษรอย่างเหมาะสมส าหรับเน้นข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ราคาขาย  
และค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ 
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(1.6) สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่มีการใช้เชิงอรรถ (footnote) 
ควรเลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่มีความคมชัด เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดตัวอักษรของข้อความ
ส่วนที่เหลือ ควรแสดงข้อมูลเชิงอรรถไว้ใกล้กับข้อมูลที่อ้างอิงและอยู่ในหน้าเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
อ่านข้อมูลเชิงอรรถได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน 

(1.7) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรระบุค าเตือนในเร่ืองความเสี่ยง
ของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงไว้ใกล้กับข้อมูลที่อ้างอิงและอยู่ในหน้าเดียวกัน และไม่ถูกปิดบังหรือซ่อนเร้น
ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น รูปแบบของสื่อทางการตลาดและโฆษณา ควรมีความชัดเจนในการน าเสนอข้อมูล
ที่ท าให้ลูกค้าสามารถสังเกตได้ง่าย เช่น ขนาดของค าเตือนในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรมี
ความคมชัด เช่น ในกรณีของสื่อสิ่งพิมพ์ โทนสีที่ใช้แสดงค าเตือนควรมีความเข้มกว่าโทนสีของพื้น 
ความหนาของตัวอักษรควรเท่ากับความหนาของตัวอักษรส่วนใหญ่ และควรมขีนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษร
ส่วนใหญ่ทีใ่ชใ้นสื่อทางการตลาดและโฆษณา หรือในกรณีของสื่อประเภทอื่น เช่น สื่อวิทยุ การอา่นออกเสยีง
ค าเตือนควรมีความชัดถ้อยชัดค า และอ่านออกเสียงด้วยความเร็วที่บุคคลทั่วไปสามารถรับฟังได้ทัน 

อย่างไรก็ตาม การใส่ค าเตือนในสื่อทางการตลาดและ
โฆษณามิได้เป็นหลักประกันว่าลูกค้าจะไม่เกิดความเข้าใจผิด ดังน้ัน ผู้ท าการตลาดและการโฆษณา
ควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลในสื่อทางการตลาดและโฆษณา 

(2) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

(2.1) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจของลูกค้าอย่างถูกต้อง เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์และความเสีย่งของผลิตภัณฑ์ 
ผลตอบแทนและค่าใช้จ่าย 

(2.2) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรละเลยข้อความส าคัญ 
หรือแสดงข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือมีความหมายคลุมเครือ เน่ืองจากจะส่งผลต่อทัศนคติของลูกค้า 
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

(2.3) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรมีการน าเสนอทั้งในส่วนของ
ผลประโยชน์ที่อาจได้รับและความเสีย่งที่เกีย่วข้อง โดยไม่ควรเน้นย้ าถึงผลประโยชน์เพียงด้านเดียว 
ทั้งน้ี แม้ระดับของการเปิดเผยรายละเอยีดที่จ าเป็นต่อลูกค้าในด้านความเสีย่งจะขึ้นอยู่กบัความซับซ้อน
ของความเสีย่งและรูปแบบของสื่อทางการตลาดและโฆษณาที่เลอืกใช้ แต่การแสดงข้อความในด้านความเสี่ยง
ควรมีความชัดเจนและไม่มีการปิดบัง 

(2.4) สื่อทางการตลาดและโฆษณาไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ยังมี
ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า เช่น ไม่ควรเปิดเผยราคาที่ไม่แน่นอน หรือราคา
ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้ไว้ในสื่อทางการตลาดและโฆษณา 

(2.5) สื่อทางการตลาดและโฆษณาที่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
รายการส่งเสริมการขายควรระบุระยะเวลา รายละเอียด และเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายน้ันด้วย 
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(2.6) สื่อทางการตลาดและโฆษณาประเภทที่มีขอ้จ ากัดในด้านเวลา 
จ านวนเน้ือหา หรือข้อความที่น าเสนอ ควรกล่าวถึงเน้ือหาที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดในสาระส าคัญหรือ
สร้างการรับรู้ที่เป็นเท็จ ยกเว้น ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ท าการตลาดและการโฆษณาถูกก าหนดให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ทั้งน้ี ให้ผู้ท าการตลาดและการโฆษณา
แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลที่จะสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์น้ัน รวมทั้งจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการร้องขอ 

(2.7) สื่อทางการตลาดและโฆษณาควรระบุค าเตือนไว้ในรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยในกรณีของสื่อสิ่งพิมพ์ ควรมีการแสดง 
ให้เห็นอย่างชัดเจน หรือในกรณีของสื่อประเภทอื่น เช่น สื่อวิทยุ ควรมีการอ่านข้อความค าเตือนดังกล่าว
อย่างชัดเจนในตอนท้ายของการออกอากาศในแต่ละคร้ัง 

3.4.4 การบริการหลังการขาย 

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรมีการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าตามสมควร โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไมใ่ช่ผู้ออกผลิตภัณฑ์เอง แต่เป็นเพียงผู้แนะน า
หรือผู้ขายเท่าน้ัน 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  
โดยให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์จัดท าใบยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าลงนามแยกต่างหากจากเอกสาร 
การขอใช้ผลิตภัณฑ์ และให้สิทธิลูกค้าเป็นผู้เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งให้ระบุรายชื่อ
ของบริษัทผู้รับข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลให้ชัดเจน เว้นแต่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถให้ความยินยอมเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
และไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล ทั้งน้ี ผู้ขายผลิตภัณฑ์ไม่ควรน าเร่ืองการไม่ยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้บริการผลิตภัณฑ์กับลูกค้า 

นอกจากน้ี ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรควบคุมดูแลบริษัทผู้รับข้อมูลให้น า
ข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์และมีมาตรฐานที่ดใีนการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเช่นเดียวกับผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรใช้ข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
กับทั้งลูกค้าใหมแ่ละลูกค้าปัจจุบันเมื่อมีการซื้อหรือต่ออายผุลิตภัณฑ์ในคร้ังแรก รวมทัง้จัดให้มีช่องทาง
แก่ลูกค้าในการแจ้งยกเลิกความยินยอมเปิดเผยข้อมูลด้วย 
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3.4.6 การจัดการและควบคุมผู้ให้บริการภายนอก 

ในกรณีที่ผู้ขายผลิตภัณฑ์ใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการด าเนินการแทน
ในงานของผูข้ายผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์รับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนเป็นผู้ด าเนินการเอง และดูแล
ในเร่ืองส าคัญ 3 ด้าน ได้แก ่(1) ความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า (2) การคุ้มครอง
ลูกค้า และ (3) การบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 

3.4.7 การจัดการเร่ืองร้องเรียนและชดเชยความเสียหาย 

(1) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรจัดให้มีระบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ
และก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการจัดการกับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้าอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง 

(2.1) ช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและ
รายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ เช่น สายด่วน 
และ/หรือ เว็บไซต์ 

(2.2) ขั้นตอนและระยะเวลามาตรฐานในการจัดการกับเร่ืองร้องเรียน
ของลูกค้า รวมทั้งสถานะของการจัดการในกรณีที่ใช้เวลามากกว่าระยะเวลามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

(2.3) รายละเอียดในการติดต่อกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือ
แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

(3) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรมีแนวทางในการชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า
ตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าผู้ขายผลิตภัณฑ์ละเลยไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายน้ีอย่างเหมาะสม 

3.5 การสร้างความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ผู้ขายผลิตภัณฑ์มีบทบาทส าคัญในกระบวนการสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้บริโภค เน่ืองจากผู้ขายผลิตภัณฑ์เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงและมีความใกล้ชิด
กับผู้บริโภค ดังน้ัน ผู้ขายผลิตภัณฑ์จึงควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรแนะน าลูกค้าให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ที่จะสามารถหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ ผู้ขายผลิตภัณฑ์
และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) และค าอธิบายผลิตภัณฑ์ของผูข้ายผลิตภัณฑ์เอง 

4. วันท่ีประกาศให้ทราบ 

แนวนโยบายน้ีประกาศให้ทราบต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และธนาคาร 
แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกแห่งพิจารณา 
น าแนวนโยบายฉบับน้ีมาใช้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศให้ทราบ 

http://www.bot.or.th/
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เอกสารแนบ 1 

ประกาศ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ีเก่ียวข้อง1 ท่ีมีผลบังคับใช้ ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 

2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 01/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 02/2551 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทเงินทุนให้เช่าซื้อ
สังหาริมทรัพย์และการรับโอนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจ าหน่ายสินค้าในกิจการเงินทุน 
เพื่อการจ าหน่ายและการบริโภค 

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 การก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ 
ถือปฏิบัติเรื่องบัตรเงินฝาก 

                                         
1 เอกสารแนบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

ทราบถึงประกาศ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ 
การก ากับดูแลการออกผลิตภัณฑห์รือการใหบ้ริการทางการเงิน ซึ่งอาจไม่ได้ครอบคลมุหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการออกผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทางการเงินทั้งหมด 
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11. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 48/2551 เรื่อง การก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทเงินทุนปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายต๋ัวเงิน 

12. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 73/2551 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับส าหรับสถาบันการเงิน 

13. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 80/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

14. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 81/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับส าหรับบริษัทเงินทุน 

15. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 82/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับส าหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

16. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 83/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับทีส่ถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ 

17. แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหน้ี 

18. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2552 เรื่อง การท าสัญญาค้ าประกันด้วยบุคคลของ
สถาบันการเงิน 

19. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 7/2552 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทเงินทุนให้บริการรับฝากเงินที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามค าสั่งลูกค้า 

20. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

21. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 15/2552 เรื่อง อ านาจหน้าที่ของกรรมการของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญสูงสุด 

22. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 16/2552 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ 

23. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  

24. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 18/2552 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตส าหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

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 หลักเกณฑ์การแต่งต้ังตัวแทนของ
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
ผลตอบแทนที่สืบเน่ืองจากการระดมเงินจากประชาชน 

31. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 8/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การออกต๋ัวเงินของ 
ธนาคารพาณิชย์ 

32. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 9/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือรับเงิน
จากประชาชนส าหรับบริษัทเงินทุน 

33. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 10/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือรับเงิน
จากประชาชนส าหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

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 



- 2/1 - 

ฝนสว90-คบ00001-25561001 

เอกสารแนบ 2 

ข้อก่าหนดข้ันต ่าในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

1. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก 

เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ย 
แบบขั้นบันได (step up) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

1.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

ขั้นพื้นฐาน 
- ประเภทของผลิตภัณฑ์เงินฝากขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ 

เงินฝากประจ า และเงินฝากกระแสรายวัน รวมทั้งรายละเอียด
และเงื่อนไขที่ส าคัญของเงินฝากแต่ละประเภทดังกล่าว 

ข. จ านวนเงินฝากขั้นต่ า - จ านวนเงินฝากขั้นต่ าที่ก าหนดส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก 
แต่ละประเภทและจ านวนเงินฝากขั้นต่ าที่ต้องด ารงไว้ในบัญชี 

- ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด ารงเงินฝากไว้ในบัญชีตามจ านวนขั้นต่ า 
ที่ก าหนด เช่น การเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนและค่าบริการ 
ในการรักษาบัญชี (ถ้ามี) 

ค. อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าบริการ 

- อัตราดอกเบี้ยรายปี (annual percentage rate) หรืออัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate) แล้วแต่กรณี 
วิธีการและจ านวนวันต่อปีที่ใช้ในการค านวณดอกเบี้ย เช่น  
365 วัน หรือ 360 วัน ความถี่ในการรับดอกเบี้ย เช่น รายเดือน 
หรือรายคร่ึงปี และสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ย 
ที่ลูกค้าจะได้รับ เช่น ระยะเวลาการฝาก และจ านวนเงินฝาก 

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 
- ค่าบริการทั้งหมดที่อาจถูกเรียกเก็บส าหรับบัญชีเงินฝาก 

แต่ละประเภท 
- อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการที่อาจมี รวมทั้งวันที่อัตราดอกเบี้ย

และค่าบริการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ สถานที่ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน 

ง. การคุ้มครองเงินฝาก - ประเภทของบัญชีเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองโดยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนเงินสูงสุด 
ที่ได้รับการคุ้มครอง วันที่การคุ้มครองมีผลบังคับใช้ และเงื่อนไข
ความคุ้มครองส าหรับบัญชีร่วม บัญชีเพื่อ...... 

  



- 2/2 - 

ฝนสว90-คบ00001-25561001 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
จ. ความถี่ในการใช้บริการ - จ านวนคร้ังในหน่ึงเดือนที่สามารถใช้บริการฝาก ถอน โอน  

โดยไม่เสียค่าบริการ (ถ้ามี) 
1.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. บัญชีที่ถอนเงินได้ 

เกินกว่ายอดคงเหลือ 
ในบัญชีหรือวงเงิน 
ที่ได้รับ 

- อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการที่อาจมีส าหรับบัญชีกระแสรายวัน
ประเภทที่สามารถถอนเงินได้เกินกว่ายอดคงเหลือในบัญชีหรือ
วงเงินที่ได้รับ รวมถึงสิทธิของสถาบันการเงินในการด าเนินการ
หักกลบลบหน้ีในบัญชีดังกล่าวกับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่ 

ข. การปิดบัญชีก่อนครบ
ก าหนดและการถอน
เงินฝากประจ าก่อน 
ครบก าหนด 

- เบี้ยปรับและอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในกรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี 
หรือถอนเงินฝากประจ าก่อนครบก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 

ค. การด าเนินการส าหรับ
บัญชีร่วม 

- สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีร่วมแต่ละคน 
- ความหมายของอ านาจการลงนามที่จะระบุไว้ในค าสั่งด าเนินการ

ของบัญชีร่วม 
- รูปแบบที่เป็นไปได้ส าหรับการเลือกผู้มีอ านาจในการลงนาม 

จากเจ้าของบัญชีร่วม 
- สิทธิของสถาบันการเงินในการด าเนินการหักเงินฝากในบัญชี

ร่วมกับยอดหน้ีคงค้างที่เจ้าของบัญชีร่วมแต่ละคนมีอยู่ 
- ผลกระทบและการด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีร่วมในกรณีที่เจ้าของ

บัญชีร่วมถึงแก่กรรม 
ง. การสูญหายของ 

สมุดบัญชีเงินฝากและ
บัตรเงินฝาก 

- ความส าคัญของการเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเงินฝาก
อย่างเหมาะสมและการด าเนินการในกรณีที่สมุดบัญชีเงินฝาก
และบัตรเงินฝากสูญหาย รวมถึงค่าบริการในการออกสมุดบัญชี
เงินฝากและบัตรเงินฝากใหม่ (ถ้ามี) 

จ. บัญชีเงินฝากที่ไม่
เคลื่อนไหวหรือ
เคลื่อนไหวแต่มียอดเงิน
ต่ ากว่าที่ก าหนด 

- เงื่อนไขที่บัญชีเงินฝากจะถูกจัดประเภทเป็นบัญชีเงินฝาก 
ที่ไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวแต่มียอดเงินต่ ากว่าที่ก าหนด 
รวมทั้งค่าบริการที่อาจเรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
เงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวแต่มียอดเงินต่ ากว่า 
ที่ก าหนด 

ฉ. สิทธิในการหักกลบ 
ลบหน้ี 

- สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับ 
ยอดหน้ีคงค้างที่ลูกค้ามีอยู่ 

ช. การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการ
ติดต่อของลูกค้า 

- ความส าคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในการติดต่อของลูกค้า 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

1.3 ช่วงเวลาระหว่างที สัญญามีผลบังคับใช้ 
ก. ใบแจ้งรายการเคลื่อนไหว

ของบัญชีเงินฝากประเภท
ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก 

- ความถี่ในการจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี  
โดยอย่างน้อยควรจัดส่งให้แก่ลูกค้าเดือนละหน่ึงคร้ัง 
ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ 

- ค่าบริการ (ถ้ามี) ในทุกคร้ังเมื่อลูกค้าร้องขอให้จัดส่งใบแจ้ง
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเพิ่มเติมจากที่จัดส่งให้แล้ว 

- ส าหรับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงใบแจ้งรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
สถาบันการเงินควรจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี 
ให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการร้องขอ 

ข. การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยและค่าบริการ 

- การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและการเปลี่ยนแปลง
ของค่าบริการซึ่งท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยต้องแจ้งลูกค้า 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ 
ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน 

ค. บัญชีเงินฝากที่ไม่
เคลื่อนไหว 

- ในกรณีที่สถาบันการเงินก าหนดเงื่อนไขในการจัดบัญชีเงินฝาก
เป็นประเภทบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว ให้สถาบันการเงิน 
แจ้งเตือนลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนด าเนินการเรียกเก็บค่าบริการ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึง
ทางเลือกที่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว เช่น ปิดบัญชี
หรือท ารายการเพื่อให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว รวมทั้งแจ้งเตือน
ลูกค้าถึงเงื่อนไขของการจัดประเภทเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว
และค่าบริการที่อาจเรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 
เงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว 
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2. ผลิตภัณฑ์สินเชื อ 

เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อให้เช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง และเงินเบิกเกินบัญชี 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

2.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. อัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเรียกเกบ็และประเภทของอัตราดอกเบีย้

ว่าเป็นอัตราคงที ่อัตราลอยตัว หรือมีทัง้สองประเภทตามชว่งเวลา 
และอัตราดอกเบี้ยรายปี (annual percentage rate) หรืออัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate) แล้วแต่กรณี 
จ านวนเงินที่ต้องช าระคืนทั้งหมด วิธีการค านวณและจ านวนวัน
ต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย เช่น 365 หรือ 360 วัน และความถี่
ในการจ่ายดอกเบี้ย เช่น รายวันหรือรายเดือน 

- ส าหรับสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่ม
สูงขึ้นและผลกระทบที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น เช่น 
จ านวนเงินค่างวดหรือจ านวนงวดที่ต้องช าระคืนเพิ่มขึ้น 

- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณและวันที่อัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ 
ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถ 
ให้กู้ยืมได้ 

- วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ และในกรณีที่เป็นไปได้ ให้แสดง
เป็นสัดส่วนร้อยละของมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 

ค. อายุของสัญญา (ระยะเวลา
สิ้นสุดของสัญญา) 

- อายุของสัญญาสินเชื่อ (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาสินเชื่อ) 

ง. หลักประกัน - ข้อก าหนดในเรื่องหลักประกันที่ต้องมีส าหรับกรณีที่สินเชื่อ 
มีการก าหนดให้มีหลักประกัน 

จ. ค่าบริการและ 
เบี้ยปรับ 

- ค่าบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่อาจเรียกเก็บ รวมถึงค่าบริการ 
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นด้วย โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
สถานที่ท าการแต่ละแห่งทีใ่ห้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

- การเปิดเผยควรแสดงให้ชัดเจนเกี่ยวกับค่าบริการแต่ละรายการ 
ที่เรียกเก็บ วิธีการในการค านวณ เวลาที่เริ่มต้นค านวณ และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนค่าบริการที่เรียกเก็บ (ถ้ามี) 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ฉ. การประกันภัย - ข้อก าหนดในเรื่องการประกันวินาศภัยและความคุ้มครองขั้นต่ า 

ที่จ าเป็นส าหรับสินเชื่อน้ัน ๆ เช่น การประกันอัคคีภัย อุทกภัย 
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยต่าง ๆ ได้ 

แต่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่า ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะ
ท าประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกัน
หรือตัวแทนรายใดก็ได้ตามความต้องการของลูกค้า 

ช. ผู้ค้ าประกัน - ข้อก าหนดส าหรับการมีผู้ค้ าประกัน และแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน 
และ/หรือ ผู้กู้ยืมทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของการเป็นผู้ค้ าประกัน 

ซ. การเปิดเผยข้อมูล 
โดยตัวแทน 

- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้า
ทราบว่าตนเองเป็นตัวแทนของผู้ขายผลิตภัณฑ์ทุกคร้ังที่ติดต่อ
กับลูกค้า และควรอธบิายให้ลูกค้าทราบและเขา้ใจถงึรายละเอยีด
และเงื่อนไขที่ส าคัญ ผลประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 
ที่น าเสนอ 

2.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. จ านวนเงินและเงื่อนไข

ในการกู้ยืม 
- จ านวนเงินกู้ยืม รายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญ จ านวนเงิน 

ที่ต้องช าระคืนทั้งหมดและจ านวนดอกเบี้ยทั้งหมดส าหรับ 
เงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงความถี่ในการค านวณดอกเบี้ย เช่น 
ค านวณเป็นรายเดือนหรือตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน 

ข. ตารางเวลาการช าระคืน
เงินกู้ยืม 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ตารางเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืมแก่ลูกค้า
ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ เวลาที่ต้อง
ช าระคืนงวดแรก จ านวนงวดที่ต้องช าระคืน ความถี่ในการช าระคืน
และจ านวนเงินที่ต้องช าระในแต่ละงวด 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักว่าข้อมูลต่าง ๆ  
ตามที่แสดงในตารางเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืมค านวณมาจาก
อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด ณ วันท าสัญญา และควรเน้นให้ลูกค้า
ทราบว่า จ านวนเงินที่ต้องช าระคืนจริงอาจจะสูงกว่าจ านวนเงิน 
ที่แสดงในตารางเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืมหากอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นในระหว่างอายุของสัญญา 

ค. อัตราดอกเบี้ยกรณี 
ผิดนัดช าระหน้ี 

- สถานการณ์ที่ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด
ช าระหน้ี รวมถึงยอดคงค้างที่ใช้ในการค านวณ เช่น ยอดเงิน 
งวดค้างช าระ หรือยอดคงค้างทั้งหมด 

- อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหน้ีและวันที่อัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ 
ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ง. ระยะเวลาขั้นต่ าของ

สัญญาและการช าระ 
เงินกู้ยืมทั้งจ านวน 
ก่อนครบก าหนด 

- ระยะเวลาขั้นต่ าของสัญญา (ถ้าม)ี เบี้ยปรับในกรณชี าระเงินกู้ยืม
ทั้งจ านวนก่อนครบก าหนด วิธีการค านวณเบี้ยปรับดังกล่าวและ
ก าหนดเวลาที่จะเรียกเก็บ รวมทั้งส่วนลดของเบี้ยปรับ (ถ้ามี) 

จ. การช าระเงินค่างวด
ล่วงหน้าและการช าระ
เงินเกินกว่าค่างวด 
ที่ก าหนด 

- ข้อก าหนดในกรณีการช าระเงินค่างวดล่วงหน้าและการช าระ 
เกินจ านวนเงินค่างวดที่ก าหนดและผลกระทบที่มีต่อการค านวณ
ดอกเบี้ย 

ฉ. สิทธิในการหักกลบ 
ลบหน้ี 

- สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับ 
ยอดหน้ีคงค้างที่ลูกค้ามีอยู่ 

ช. สิทธิในการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอก 
ในการเก็บหน้ีและการ
ขายหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ 

- สิทธิของผู้ขายผลิตภัณฑ์ในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
ในการเก็บหน้ีและการขายหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่
บุคคลภายนอก 

ซ. การถึงแก่กรรมของผู้กู้
หรือผู้กู้ร่วม 

- ผลกระทบและการด าเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมในกรณีที่ผู้กู้หรือ 
ผู้กู้ร่วมถึงแก่กรรม 

ฌ. การผิดนัดช าระหน้ี - การด าเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช าระหน้ี เช่น การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดช าระหน้ี การด าเนินคดีทางศาล 

ญ. การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการ
ติดต่อของลูกค้า 

- ความส าคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในการติดต่อของลูกค้า 

2.3 ช่วงเวลาระหว่างที สัญญามีผลบังคับใช้ 
ก. ใบแจ้งรายการเคลื่อนไหว

ของยอดหน้ีคงค้าง 
- ความถี่ในการจัดส่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของยอดหน้ีคงค้าง 

โดยอย่างน้อยควรจัดส่งให้แก่ลูกค้าทุก 6 เดือน (มิถุนายนและ
ธันวาคม) ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้
เลือกไว ้ซึ่งใบแจ้งรายการเคลื่อนไหวของยอดหน้ีคงค้างควรแสดง
ยอดคงค้าง ณ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของช่วงระยะเวลาที่รายงาน 
รายการบวกและหักต่าง ๆ เช่น จ านวนเงินที่ช าระ ดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงวันที่เกิดรายการต่าง ๆ ดังกล่าว 

ข. การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย 

- การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภทต่าง ๆ และ 
อัตราดอกเบีย้อ้างอิงของผู้ออกผลิตภัณฑ์ โดยประกาศไวใ้นที่เปิดเผย 
ณ สถานที่ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของ 
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
- การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดจากลักษณะ

ความเสี่ยงของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (ถ้ามี) 
- ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ดังกล่าวแก่ลูกค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงในจ านวนเงินค่างวด 
หรือจ านวนงวดที่ต้องช าระคืน นอกจากน้ี ส าหรับสินเชื่อที่มี
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้า
ทราบถึงสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อจ านวนเงินค่างวดหรือจ านวนงวดที่ต้องช าระคืน
เพิ่มขึ้น 

ค. การเปลี่ยนแปลง
ค่าบริการและเบี้ยปรับ 

- การเปลี่ยนแปลงในค่าบริการและเบี้ยปรับต่าง ๆ ของเงินกู้ยืม  
ซึ่งท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
สถานที่ท าการแต่ละแห่งทีใ่ห้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

ง. การจัดการกับ 
เรื่องร้องเรียน 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรด าเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้า 
และชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่ก าหนด 
นับจากวันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน รวมทั้งให้ด าเนินการแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนน้ันให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว 

จ. การแจ้งลูกค้าก่อน
ด าเนินการหักกลบ 
ลบหน้ี 

- สถาบันการเงินควรจัดส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
ถึงการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับยอดหน้ีคงค้าง 
ที่ลูกค้ามีอยู่ 

ฉ. การด าเนินการกับลูกหน้ี
ค้างช าระ 

- ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดให้มีการแจ้งเตือนลูกหน้ีค้างช าระ 
ให้ทราบถึงยอดหน้ีและดอกเบี้ยคงค้างในบัญชี รวมถึง 
การด าเนินการที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปหากลูกหน้ีที่ค้างช าระ
ยังไม่ช าระยอดคงค้างดังกล่าว 

- ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
ผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าหลังจากที่ 
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ขายหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บุคคลภายนอก 
รวมทั้งควรระบุถึงชื่อและรายละเอียดในการติดต่อของ
บุคคลภายนอกดังกล่าว นอกจากน้ี ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดส่ง
ส าเนาหนังสือแจ้งดังกล่าวให้แก่ผู้ค้ าประกันด้วย 

- ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ออกผลิตภัณฑ์ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ 
ให้ผู้ออกผลิตภัณฑ์จัดส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังที่อยู่ล่าสุด 
ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้ 

- ในการติดตามทวงถามหน้ี ผู้ออกผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ 
เรียกเก็บหน้ีควรแสดงตัวต่อลูกหน้ีโดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์
ในการติดต่อให้ลูกหน้ีได้ทราบอย่างเหมาะสม 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
- การให้บริการของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยการระบุ

ข้อความเป็นหมายเหตุในหนังสือแจ้งเตือนที่ส่งถึงลูกค้า และ 
ใช้ขนาดตัวอักษรไมเ่ล็กกว่าตัวอักษรส่วนใหญ่ในหนังสือแจ้งเตือน
ดังกล่าว ดังน้ี 
“ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าปรึกษา รับและดูแล
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน 
หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลข
โทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th” 

  

mailto:fcc@bot.or.th
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3. ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

3.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน - คุณลักษณะของบัตรเครดิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรายละเอียดและ

เงื่อนไขที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ข. อัตราดอกเบี้ย 

ค่าบริการ และ 
เบี้ยปรับ 

- อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต
ทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม 
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 

- อัตราดอกเบี้ยและวิธีการค านวณดอกเบี้ย ในกรณีที่การจ่าย
ช าระเงินของลูกค้าเป็นการจ่ายช าระเพียงบางส่วน ช าระขั้นต่ า 
หรือมิได้ช าระ 

- อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับทั้งหมดของบัตรเครดิต 
และวันที่มีผลใช้บังคับ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ 
ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

- ค่าธรรมเนียมของการท าธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ และค่าความเสี่ยงจากการแปลงค่าสกุลเงินส าหรับ
การท าธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึง วิธีการ
ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนที่คิดกับลูกค้าอย่างโปร่งใส 

ค. การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรให้ข้อมูลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และภาระหรือค่าใช้จ่าย 
ที่ลูกค้าจะต้องจ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง 

ง. การเปิดเผยข้อมูล 
โดยตัวแทน 

- กรณีมีตัวแทนขายและการตลาดในการหาลูกค้าบัตรเครดิต  
ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่ตน 
เป็นตัวแทน ทุกคร้ังที่ติดต่อกับลูกค้า 

- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรอธิบาย 
ให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไขส าคัญ ผลประโยชน์และ 
ความเสี่ยงของบัตรเครดิต 

3.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. รายละเอียดของสัญญา

และเงื่อนไข 
- รายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต 

รวมถึงความรับผิดชอบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ลูกค้าและความรับผิดชอบของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแนะน าให้ลูกค้าอ่านและท าความเข้าใจใน
รายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการ 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ข. เงื่อนไขการผ่อนจ่าย

ช าระเงิน 
- ข้อก าหนดการผ่อนช าระขั้นต่ า / ช าระคืนบางส่วน / มิได้ช าระ 

และวิธีการช าระเงินขั้นต่ า / ช าระคืนบางส่วน / มิได้ช าระ และ
อัตราดอกเบี้ยการผ่อนช าระขั้นต่ าต่อเดือนหรือต่อปี 

ค. เบี้ยปรับในการช าระหน้ี
ล่าช้ากว่าก าหนด 

- เบี้ยปรับในการช าระหน้ีล่าช้ากว่าก าหนด รวมถึงวิธีการค านวณ
เบี้ยปรับดังกล่าว 

ง. ความรับผิดชอบของ 
ผู้ถือบัตรหลักและ 
บัตรเสริม 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแนะน าให้ลูกค้าพึงระมัดระวังต่อ 
ความรับผิดชอบของการถือบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมกัน 
เน่ืองจากผู้ถือบัตรหลักจะต้องรับผิดชอบช าระหน้ีที่เกิดจาก 
บัตรเสริมทั้งหมด 

จ. การเบิกเงินสดล่วงหน้า - วงเงินเบิกเงินสดล่วงหน้า (ถ้าม)ี และค่าบริการการเบิกเงินสด
ล่วงหน้า 

ฉ. ความรับผิดชอบของ
ลูกค้าที่เกิดจากการ
ไม่ได้การท าธุรกรรม 
ด้วยตนเอง 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักถึงภาระหน้าที่ 
ในการดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี 
และแนะน าให้ลูกค้าไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านบัตรเครดิตหรือ
ข้อมูลบัตรเครดิตให้แก่บุคคลอื่น 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรเตือนและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดจากความละเลยของลูกค้า และ/หรือ  
การเพิกเฉยต่อการแจ้งให้ผู้ออกผลิตภัณฑ์ทราบหลังจากที่พบว่า
บัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมย หรือเมื่อลูกค้าสงสัยว่าอาจเกิด
จากธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นผู้กระท าด้วยตนเอง 

- เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
ธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นผู้ท ารายการด้วยตนเอง 

ช. สิทธิในการหักกลบ 
ลบหน้ี 

- สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับ 
ยอดหน้ีคงค้างที่ลูกค้ามีอยู่ 

ซ. การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการ
ติดต่อของลูกค้า 

- ความส าคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในการติดต่อของลูกค้า 

3.3 ช่วงเวลาระหว่างที สัญญามีผลบังคับใช้ 
ก. ใบแจ้งยอดบัญชี 

บัตรเครดิต 
- ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตประจ าเดือน

ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้  
ซึ่งอย่างน้อยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่บันทึกรายการ 
รายการค่าใช้จ่าย ยอดหน้ีคงค้าง ยอดช าระขั้นต่ า และอัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี เป็นต้น 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ข. การเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ย ค่าบริการ และ
เบี้ยปรับ 

- การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ  
โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการแต่ละแห่ง 
ที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

ค. การจัดการกับ 
เรื่องร้องเรียน 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรด าเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและ
ชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่ก าหนด 
นับจากวันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน รวมทั้งให้ด าเนินการแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนน้ันให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว 

ง. การแจ้งลูกค้าก่อน
ด าเนินการหักกลบ 
ลบหน้ี 

- สถาบันการเงินควรจัดส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
ถึงการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้ากับยอดหน้ีคงค้าง 
ที่ลูกค้ามีอยู่ 

จ. การด าเนินการกับลูกหน้ี
ค้างช าระ 

- ผู้ออกผลิตภัณฑ์ควรจัดให้มีการแจ้งเตือนการค้างช าระ 
บัตรเครดิตเพื่อให้ทราบถึงยอดหน้ีคงค้าง รวมถึงการด าเนินการ
ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปหากลูกหน้ีที่ค้างช าระยังไม่ช าระ 
ยอดคงค้างดังกล่าว 

- ในการติดตามทวงถามหน้ี ผู้ออกผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ 
เรียกเก็บหน้ีควรแสดงตัวต่อลูกหน้ีโดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์
ในการติดต่อให้ลูกหน้ีได้ทราบอย่างเหมาะสม 

- การให้บริการของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยการ
ระบุข้อความเป็นหมายเหตุในหนังสือแจ้งเตือนที่ส่งถึงลูกค้า  
และใช้ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าตัวอักษรส่วนใหญ่ในหนังสือ 
แจ้งเตือนดังกล่าว ดังน้ี 
“ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าปรึกษา รับและดูแล
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินหรือ
ผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน  
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลข
โทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th” 
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4. ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็ม 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

4.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน - ลักษณะหรือคุณสมบัติของบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม รวมทั้ง

รายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ข. ค่าบริการของ 

บัตรเดบิต /  
บัตรเอทีเอ็ม 

- ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม ทั้งหมด เช่น 
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี 
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมข้ามเขต 

- หากบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินสามารถ 
ใช้ถอนเงินจากเคร่ืองเอทีเอ็มในต่างประเทศได้ สถาบันการเงิน 
ควรเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
รวมถึงวิธีการค านวณอัตราแลกเปลี่ยนที่คิดกับลูกค้าอย่างโปร่งใส 

ค. การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

- ข้อมูลที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ควรระบุรายละเอียดทั้งด้านสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและภาระหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย  

4.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. รายละเอียดของสัญญา

และเงื่อนไข 
- สถาบันการเงินควรอธิบายรายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไข 

ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็มให้ชัดเจน รวมถึง 
ความรับผิดชอบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ
ความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน 

- สถาบันการเงินควรแนะน าให้ลูกค้าอ่านและท าความเข้าใจ 
ในสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการบัตรเดบิต / 
บัตรเอทีเอ็ม 

ข. ความรับผิดชอบของ
ลูกค้าที่เกิดจากการ
ไม่ได้ท าธุรกรรม 
ด้วยตนเอง 

- สถาบันการเงินควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักถึงภาระหน้าที่ 
ในการดูแลรักษาบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม และรหัสผ่านบัตร 
และแนะน าให้ลูกค้าไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัตรหรือข้อมูลบัตร 
ไปยังบุคคลอื่น 

- สถาบันการเงินควรแจ้งเตือนและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง 
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความละเลยของ
ลูกค้า และ/หรือ การเพิกเฉยต่อการแจ้งให้สถาบันการเงินทราบ
หลังจากที่พบว่าบัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็มสูญหายหรือถูกขโมย 
หรือเมื่อลูกค้าสงสัยว่าอาจเกิดจากธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็น
ผู้กระท าด้วยตนเอง 

- เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
ธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นผู้ท ารายการด้วยตนเอง 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ค. การเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในการ
ติดต่อของลูกค้า 

- ความส าคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในการติดต่อของลูกค้า 

4.3 ช่วงเวลาระหว่างที สัญญามีผลบังคับใช้ 
ก. ใบแจ้งยอดการ

เคลื่อนไหวบัญชี 
- วันที่ท ารายการ ยอดการเคลื่อนไหวบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 

ยอดเงินค่าใช้จ่ายและยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น 
ข. การเปลี่ยนแปลง

ค่าบริการ 
- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย  

ณ สถานที่ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน 

ค. การจัดการกับ 
เรื่องร้องเรียน 

- สถาบันการเงินควรด าเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและ
ชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่ก าหนดนับจาก
วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน รวมทั้งให้ด าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนน้ัน
ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว 
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5. ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

5.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน - ลักษณะหรือบริการที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ข. ค่าบริการของ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

- ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด  
เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการออกบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

ค. การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

- ข้อมูลที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ควรระบุรายละเอียดทั้งด้านสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและภาระหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย  

ง. การเปิดเผยข้อมูล 
โดยตัวแทน 

- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้า
ทราบอย่างชัดเจนถึงผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนทุกคร้ัง 
ที่ติดต่อกับลูกค้า 

- ตัวแทนขายและการตลาดของผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรอธบิาย 
ให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไขส าคัญ ผลประโยชน์และ 
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

5.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. รายละเอียดของสัญญา

และเงื่อนไข 
- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรอธิบายรายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไข 

ที่เกี่ยวข้องกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน รวมถึง ความรับผิดชอบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและความรับผิดชอบ
ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแนะน าให้ลูกค้าอ่านและท าความเข้าใจ 
ในสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการ 

ข. ความรับผิดชอบส าหรับ
การสูญหายหรือถูกขโมย 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ้งให้ลูกค้าตระหนักถึงภาระหน้าที่ 
ในการดูแลรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอย่างดี และแนะน าให้ลูกค้าไม่เปิดเผยรหัสผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์
หรือข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น 

- เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของลูกค้าต่อความเสียหาย 
อันเน่ืองจากธุรกรรมที่ลูกค้าขาดความระมัดระวัง 

ค. การแลกเปลี่ยนมูลค่า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
คืนเป็นเงินสด 

- รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข และค่าบริการการแลกเปลี่ยนมูลค่า
เงินอิเล็กทรอนิกส์คืนเป็นเงินสดให้ลูกค้าทราบ โดยประกาศไว ้
ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการทุกแห่ง รวมทั้งจุดรับบริการต่าง ๆ 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

5.3 ช่วงเวลาระหว่างที สัญญามีผลบังคับใช้ 
ก. การเปลี่ยนแปลง

ค่าบริการ 
- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย  

ณ สถานที่ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของผู้ออก
ผลิตภัณฑ์ 

ข. การจัดการกับ 
เรื่องร้องเรียน 

- ผู้ขายผลิตภัณฑ์ควรด าเนินการตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและ
ชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าทราบภายในเวลาที่ก าหนดนับจาก
วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน รวมทั้งให้ด าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนน้ัน
ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว 
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6. บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

6.1 ช่วงเวลาก่อนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. การบริการขั้นพื้นฐาน - ลักษณะและบริการต่าง ๆ ที่สามารถท าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข. ค่าบริการของการใช้

บริการการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม 

- หากการใช้บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 
สถาบันการเงินสามารถใช้โอนเงินต่างประเทศได้ สถาบันการเงิน
ควรเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
รวมถึงวิธีการค านวณอัตราแลกเปลี่ยนที่สถาบันการเงินคิด 
กับลูกค้าอย่างโปร่งใส 

ค. เอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมัติการใช้
บริการการเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้บริการ
การเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ 

ง. การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

- ข้อมูลที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ควรระบุรายละเอียดทั้งด้านสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและภาระหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย  

6.2 ช่วงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้าท่าสัญญา 
ก. รายละเอียดของสัญญา

และเงื่อนไข 
- สถาบันการเงินควรอธิบายรายละเอียดของสัญญาและเงื่อนไข 

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ชัดเจนถึงความรับผิดชอบและข้อบังคับต่าง ๆ ของลูกค้าและ
สถาบันการเงินในสัญญา 

- สถาบันการเงินควรแนะน าให้ลูกค้าอ่านและท าความเข้าใจ 
ในสัญญาและเงื่อนไขก่อนการยืนยันตกลงใช้บริการ 

ข. ความรับผิดชอบของ
ลูกค้าที่เกิดจากการ
ไม่ได้ท าธุรกรรม 
ด้วยตนเอง 

- สถาบันการเงินควรแนะน าให้ลูกค้าไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเลขประจ าตัว
และรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ 
ที่เห็นได้ง่าย ท าลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจ าตัวและรหัสผ่าน 
รวมทั้งแนะน าลูกค้าให้ระมัดระวังการถูกแอบอ้างหรือหลอกลวง
ให้เปิดเผยข้อมูลเลขประจ าตัวและรหัสผ่าน 

- ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความละเลยของ
ลูกค้า และ/หรือ การเพิกเฉยต่อการแจ้งให้สถาบันการเงินทราบ
หลังจากที่ลูกค้าสงสัยว่าอาจเกิดจากธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นคน
กระท าด้วยตนเอง 

- เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเน่ืองจาก
ธุรกรรมที่ลูกค้ามิได้เป็นคนกระท าด้วยตนเอง 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที เปิดเผยและหน้าที ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
ค. การเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในการ
ติดต่อของลูกค้า 

- ความส าคัญและช่องทางของการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในการติดต่อของลูกค้า 

ง. การรักษาความปลอดภัย
ในการใช้บริการการเงิน
ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- สถาบันการเงินควรให้ค าแนะน าและแจ้งเตือนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การต้ังรหัสผ่านที่ยากต่อการ
คาดเดา วิธีการป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างอิง
แนวทางตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

6.3 ช่วงเวลาระหว่างที สัญญามีผลบังคับใช้ 
ก. การตรวจสอบข้อผิดพลาด

จากการใช้บริการ 
- สถาบันการเงินควรแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ใช้บริการหรือ

เจ้าของบัญชีทราบภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่สถาบันการเงิน
ทราบผลการตรวจสอบน้ัน 

ข. การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและค่าบริการ 

- การเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย  
ณ สถานที่ท าการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน 
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เอกสารแนบ 3 

ตัวอย่างตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

1. ผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีมีอัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
เงินฝากท่ีมีอัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดน้ีเป็นเงินฝากประจ าระยะเวลา xx เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
xx% ต่อปี และได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 จ านวนเงินฝากขั้นต่ า : 10,000 บาท และไม่จ ากัดจ านวนเงินสูงสุด 
 ระยะเวลาการฝาก : 11 เดือน 
 อัตราดอกเบี้ย 

เดือนที่ 1 – 6   : xx% ต่อปี 
เดือนที่ 7 – 10 : xx% ต่อปี 
เดือนที่ 11      : xx% ต่อปี 

 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : xx% ต่อปี (ค านวณ ณ วันที่ออกเอกสารฉบับน้ี) 
 จ านวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : 365 วัน หรือ 360 วัน 
 ความถี่ในการรับดอกเบี้ย : คร้ังแรก ณ สิ้นเดือนที่ 3 หลังจากน้ันเป็นรายเดือน 
[ระบุลักษณะส าคัญอื่น ๆ] 

หมายเหตุ: ท่านจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% ของจ านวนดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยท่านมีสิทธิเลือก
ที่จะน าดอกเบี้ยที่ได้รับไปรวมเป็นรายได้ประจ าปีเพื่อค านวณภาษีเงินได้หรือไม่ก็ได้ 
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 

[ระบุค่าบริการที่อาจเรียกเก็บ] 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 
 ท่านต้องฝากเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2 

มิฉะน้ัน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 5 
 จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องคงเหลือไว้ในบัญชีเพื่อรักษาสถานะประเภทบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี้ย 

แบบขั้นบันไดในกรณีที่มีการถอนเงินบางส่วนออกไป : xx บาท 
 สิทธิในการหักกลบลบหน้ี : สถาบันการเงินมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อช าระ 

หน้ีคงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน 
[ระบุภาระหน้าที่ที่ส าคัญอื่น ๆ] 

5. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านถอนเงินก่อนครบก าหนด 
 หากท่านถอนเงินทั้งจ านวนในระหว่าง 

เดือนที่ 1 – 6   : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี 
เดือนที่ 7 – 10 : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี 
เดือนที่ 11      : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี 
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 หากท่านถอนเงินบางส่วน 
ส่วนที่ถอนออกไป : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี หรือไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ 
ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ : ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ย xx% ต่อปี หรือตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2 

[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 
6. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเม่ือเงินฝากจ านวนนี้ครบก าหนด 
 เงินฝากทั้งหมดในบัญชีน้ีจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากประเภท .......................... โดยอัตโนมัติ

หลังครบก าหนด โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอัตราที่สถาบันการเงินประกาศในขณะน้ัน 
 [ระบุทางเลือกที่ส าคัญอื่น ๆ] 

7. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 ท่านควรค านึงถึงความต้องการใช้เงินในระหว่างระยะเวลาการฝาก 11 เดือน เน่ืองจาก 

ท่านอาจมีความจ าเป็นต้องใช้เงินฝากจ านวนน้ี และบัญชีเงินฝากน้ีมีรายละเอียดและเงื่อนไข
ในการถอนเงินก่อนครบก าหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 

 ท่านควรตระหนักว่าในกรณีที่สถาบันการเงินถูกปิดกิจการ เงินฝากของท่านจะได้รับ 
ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนเงินฝากทั้งหมดรวมดอกเบี้ย 
เมื่อนับรวมกันทุกบัญชีที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงินแห่งน้ี แต่สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท 
จนถึง 10 ส.ค. 2558 หลังจากน้ันความคุ้มครองจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาท จนถึง  
10 ส.ค. 2559 และไมเ่กิน 1 ล้านบาท ต้ังแต่ 11 ส.ค. 2559 ทั้งน้ี ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม
ถึงบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

 ส าหรับเงินฝากส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครอง ท่านอาจจะได้รับคืนไม่เต็มจ านวนโดยต้องเฉลี่ย
ตามสัดส่วนหลังจากที่มีการช าระบัญชีทรัพย์สินของสถาบันการเงิน  

[ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอื่น ๆ] 
8. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 

ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้สถาบันการเงินทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] 

10. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
 เงินฝาก ก 
 เงินฝาก ข 

 

ค าเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ 
ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้น 
จะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 



- 3/3 - 

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ ์

ฝนสว90-คบ00001-25561001 

2. ผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศัย 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยน้ีคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และลอยตัว และต้องมีการจ านองที่อยู่อาศัย
ดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 วงเงินกู้ยืมทั้งหมด : xx บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง) 
 อัตราส่วนของวงเงินกู้ยืมสงูสุดต่อหลักประกัน : xx% 
 ระยะเวลาการกู้ยืม : xx ป ีหรือ xx เดือน 
 อัตราดอกเบี้ย 

ปทีี่ xx – xx : xx% ต่อปี 
ปทีี่ xx – xx : MLR + xx% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = xx% ต่อปี) 
ปีต่อ ๆ ไป   : MLR + xx% ต่อปี 

 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : xx% ต่อปี (ค านวณ ณ วันที่ออกเอกสารฉบับน้ี) 
 อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : xx% ต่อปี ทั้งน้ี ให้สอดคลอ้งกับ

หนังสือเวยีนเกี่ยวกับการเปิดเผยอัตราดอกเบีย้เงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า 
 การค านวณดอกเบี้ย : รายวัน หรือ รายเดือน 
[ระบุลักษณะส าคัญอื่น ๆ] 

หมายเหตุ: ส าหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) สถาบันการเงินจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยโดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ท าการที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน 
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมจดจ านอง  
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต  

ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน 
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน เช่น ค่าส ารวจและประเมิน

หลักประกัน 
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 
 ค่างวดผ่อนช าระรายเดือน : xx บาท โดยต้องช าระภายในวันที่ ….. ของทุกเดือน  

หากช าระหลังจากวันที่ครบก าหนดช าระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 จ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระคืนตลอดอายุสัญญา : xx บาท (ค านวณตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน) 
 หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงิน

ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอื่น 
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[ระบุภาระหน้าที่ที่ส าคัญอื่น ๆ] 
หมายเหตุ: จ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก MLR เปลี่ยนแปลงไป 
5. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าท่ีได้ 
 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี : xx% ของยอดคงค้างทั้งหมด 
 ค่าติดตามทวงถามหน้ี : xx บาท ต่อคร้ัง 
 สิทธิในการหักกลบลบหน้ี : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน 

เพื่อช าระหน้ีคงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน 
 สถาบันการเงินอาจจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 

6. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด 
 หากท่านช าระเงินกู้ยืมทั้งจ านวนภายใน xx ป ีหรือ xx เดือนแรก โดยการ refinance  

ท่านต้องจ่ายเบี้ยปรับการช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด : xx% ของยอดหน้ีคงค้าง 
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 

7. ท่านจะต้องท าประกันวินาศภัยอะไรบ้าง 
[ระบุประเภทของประกันวินาศภัยและวงเงินคุ้มครองที่ต้องท า] 

หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกที่จะท าประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกันหรือ
ตัวแทนรายใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน 

8. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมน้ี จะคงที่แค่ xx ปีแรก อัตราดอกเบี้ยของปีต่อ ๆ ไป  

อาจเปลี่ยนแปลงได้หาก MLR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจท าให้
จ านวนเงินค่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืนเพิ่มมากขึ้นได้ 

[ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอื่น ๆ] 
9. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 

ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้สถาบันการเงินทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] 

11. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ก 
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ข 

 

ค าเตือน : ท่ีอยู่อาศัยซึ่งท่านใช้เป็นหลักประกันอาจถูกยึดได้ หากท่านค้างช าระค่างวดหรือ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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3. ผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเช่ือส่วนบุคคล 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
สนิเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการรักษาพยาบาลประเภทไม่มีหลักประกันน้ีมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่และลอยตัว 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 จ านวนเงินกู้ยืมทั้งหมด : xx บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง) 
 ระยะเวลาการกู้ยืม : xx เดือน 
 อัตราดอกเบี้ย 

เดือนที่ xx – xx : xx% ต่อปี 
เดือนที่ xx – xx : xx% ต่อปี 
เดือนต่อ ๆ ไป   : MRR + xx% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = xx% ต่อปี) 

 การค านวณดอกเบี้ย : รายวัน หรือ รายเดือน 
[ระบุลักษณะส าคัญอื่น ๆ] 

หมายเหตุ: ส าหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี 
(MRR) สถาบันการเงินหรือบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดยจะประกาศไว้ 
ณ สถานที่ท าการที่ให้บริการและเว็บไซต์ของสถาบันการเงินหรือบริษัท 
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น อากรแสตมป์ 
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 

ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน 
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท เช่น ค่าขอส าเนา 

ใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 
 ค่างวดผ่อนช าระรายเดือน : xx บาท โดยต้องช าระภายในวันที่ ….. ของทุกเดือน  

หากช าระหลังจากวันที่ครบก าหนดช าระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 จ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระคืนตลอดอายุสัญญา : xx บาท (ค านวณตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน) 
 หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงินหรือ

บริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอื่น 
[ระบุภาระหน้าที่ที่ส าคัญอื่น ๆ] 

หมายเหตุ: จ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป 
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5. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าท่ีได้ 
 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี : xx% ของยอดคงค้างทั้งหมด 
 ค่าติดตามทวงถามหน้ี : xx บาท ต่อคร้ัง 
 สิทธิในการหักกลบลบหน้ี : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน 

เพื่อช าระหน้ีคงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน  
 สถาบันการเงินหรือบริษัทอาจจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 

6. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด 
 หากท่านช าระเงินกู้ยืมทั้งจ านวนภายใน xx เดือนแรก ท่านต้องจ่ายเบี้ยปรับการช าระ 

เงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด : xx% ของยอดหน้ีคงค้าง หรือขั้นต่ า xx บาท 
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 

7. ท่านจะต้องมีผู้ค้ าประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
[ระบุข้อก าหนดในเรื่องผู้ค้ าประกันหรือหลักประกันที่ต้องมี] 

8. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมน้ี จะคงที่แค่ xx เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยของเดือนต่อ ๆ ไป  

อาจเปลี่ยนแปลงได้หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจท าให้
จ านวนเงินค่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืนเพิ่มมากขึ้นได้ 

[ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอื่น ๆ] 
9. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 

ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงินหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
แฟกซ์ อีเมล] 

11. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล 
 สินเชื่อส่วนบุคคล ก 
 สินเชื่อส่วนบุคคล ข 

 

ค าเตือน : สถาบันการเงินหรือบริษัทจ าเป็นต้องด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระค่างวด
อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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4. ผลิตภัณฑ์สินเช่ือให้เช่าซื้อ 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเช่ือให้เช่าซื้อ 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
สนิเชื่อให้เช่าซื้อรถยนต์น้ีมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และผู้ให้เช่าซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ 
ในรถยนต์ดังกล่าวให้ท่านเมื่อท่านได้ช าระเงินค่างวดครบตามที่ก าหนดในสัญญา 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 จ านวนเงินให้เช่าซื้อทั้งหมด : xx บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง) 
 อัตราส่วนของวงเงินให้เช่าซื้อสูงสุดต่อราคารถยนต์ : xx% 
 ระยะเวลาการให้เช่าซื้อ : xx เดือน หรือ xx ป ี
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ : xx% ต่อปี 
 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : xx% ต่อปี 
 การค านวณดอกเบี้ย : รายวัน หรือ รายเดือน 
[ระบุลักษณะส าคัญอื่น ๆ] 

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์  
 ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ 
 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 
 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
[ระบุค่าบริการที่ส าคัญอื่น ๆ] 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 
 จ านวนเงินดาวน์ที่ท่านต้องช าระ : xx บาท 
 ค่างวดเช่าซื้อรายเดือน : xx บาท โดยต้องช าระภายในวันที่ ..... ของทุกเดือน  

หากช าระหลังจากวันที่ครบก าหนดช าระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 จ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระคืนตลอดอายุสัญญา : xx บาท 
 หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินให้เช่าซื้อตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงิน

หรือบริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอื่น 
[ระบุภาระหน้าที่ที่ส าคัญอื่น ๆ] 

5. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าท่ีได้ 
 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี : xx% ของยอดคงค้างทั้งหมด 
 ค่าติดตามทวงถามหน้ี : xx บาท ต่อคร้ัง 
 ค่าติดตามยึดรถคืน : xx บาท ต่อคร้ัง 
 สิทธิในการหักกลบลบหน้ี : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน 
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เพื่อช าระหน้ีคงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน 
 สถาบันการเงินหรือบริษัทอาจจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 

6. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านช าระเงินให้เช่าซื้อก่อนครบก าหนด 
 หากท่านช าระเงินให้เช่าซื้อทั้งจ านวนก่อนครบก าหนดสัญญา ท่านจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 

7. ท่านจะต้องท าประกันวินาศภัยอะไรบ้าง 
[ระบุประเภทของประกันวินาศภัยและวงเงินคุ้มครองที่ต้องท า] 

หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกที่จะท าประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกันหรือ
ตัวแทนรายใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน 

8. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 แม้ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยให้เช่าซื้อในตลาดลดลงต่ ากว่าอัตราที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ

ของท่าน ท่านยังคงมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดิมคงที่ตลอดอายุสัญญา  
[ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอื่น ๆ] 

9. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงินหรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงินหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
แฟกซ์ อีเมล] 

11. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือให้เช่าซื้อ 
 สินเชื่อให้เช่าซื้อ ก 
 สินเชื่อให้เช่าซื้อ ข 

 

ค าเตือน : รถยนต์ของท่านอาจถูกยึดได้ หากค้างช าระค่างวดติดต่อกัน ...... งวด 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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5. ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
บัตรเครดิต 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
บัตรเครดิตน้ีใช้เพื่อช าระค่าสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และท่านจะต้องช าระเงิน 
ในภายหลัง โดยมีระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยหากช าระเต็มจ านวนตามวันครบ
ก าหนดโดยมีระยะเวลาสูงสุด xx วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ และสามารถใช้เบิกถอน 
เงินสดล่วงหน้าได้ 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 วงเงินบัตรเครดิต : xx บาท 
 อัตราการผ่อนช าระคืนขั้นต่ า xx% จากยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน หรือ  

ขั้นต่ า xx บาท แล้วแต่จ านวนใดสูงกว่า 
 จ านวนเงินสดล่วงหน้าที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละคร้ัง : xx บาท 
 ดอกเบี้ย : xx% ต่อปี ส าหรับกรณีการช าระคืนขั้นต่ า (ช าระคืนบางส่วน) หรือมิได้ช าระ  

โดยคิดดอกเบี้ยส าหรับ [ยอดหน้ีคงค้าง] นับจาก [วันครบก าหนดช าระตามใบแจ้งหน้ี] 
 ดอกเบี้ยกรณีเบิกถอนเงินสด : xx% ต่อปี โดยนับจากวันที่ถอนเงิน 
[ระบุลักษณะส าคัญอื่น ๆ] 

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : xx% ของจ านวนเงินสดที่เบิกถอน 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท ต่อบัตร 
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี 
 ค่าติดตามทวงถามหน้ี : xx (โปรดระบุหน่วย) 
[ระบุค่าบริการที่ส าคัญอื่น ๆ] 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง 
 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : ไม่เกิน xx% ของรายการใช้จ่าย หรือการเบิกถอน 

เงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก ...................... 
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่ส าคัญอื่น ๆ] 

5. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 
 ท่านจะต้องช าระหน้ีตามยอดในใบแจ้งหน้ี ไม่เกินกว่าวันที่ครบก าหนดช าระตามใบแจ้งหน้ี 

หากช าระหลังจากวันที่ครบก าหนดช าระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 หากท่านเป็นผู้ถือบัตรหลัก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ 
 ท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่าน

บัตรเครดิตหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น 
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 ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ท าบัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคาร
หรือบริษัททราบทันที เพื่อด าเนินการแก้ไขและตรวจสอบ 

[ระบุภาระหน้าที่ที่ส าคัญอื่น ๆ] 
6. อะไรจะเกิดข้ึนหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าท่ีได้ 
 ค่าปรับในการช าระหน้ีล่าช้ากว่าก าหนดจากยอดค้างช าระบัตรเครดิต : สูงสุด xx%  

ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือ ขั้นต่ า xx บาท แล้วแต่จ านวนใดสูงกว่า 
 สิทธิในการหักกลบลบหน้ี : ธนาคารมีสิทธใินการหักเงินจากบัญชเีงินฝากของท่านเพื่อช าระหน้ี 

คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร 
[ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญอื่น ๆ] 

7. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 หากท่านท าบัตรเครดิตหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบช าระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ก่อนการระงับบัตรเครดิต 
 หากท่านมีปัญหาในการช าระยอดเงินคงค้าง ควรแจ้งให้ทางธนาคารหรือบริษัททราบทันที 

เพื่อพิจารณาการผ่อนจ่ายเงินในรูปแบบอื่น 
[ระบุความเสี่ยงส าคัญอื่น ๆ] 

8. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารหรือบริษัท 
ได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร
หรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคารหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] 

10. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 
 บัตรเครดิต ก 
 บัตรเครดิต ข 

 

ค าเตือน : บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือบริษัท ท่านต้องช าระเต็มจ านวน 
มิฉะนั้น ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยส าหรับ [ยอดหนี้คงค้าง] นับจาก [วันครบก าหนดช าระ
ตามใบแจ้งหนี้] 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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6. ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
บัตรเดบิต 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
บัตรเดบิตน้ีสามารถใช้เบิกถอนเงินสด ฝากเงินสด โอนเงินผ่านเคร่ือง ATM และช าระค่าสินค้า
และบริการได้ที่เคร่ือง ATM และร้านค้าที่ร่วมรับบัตรเดบิตน้ี และหากมีการถอน โอนเงิน หรือ
ช าระค่าสินค้าและบริการ จ านวนเงินดังกล่าวจะถูกหักโดยตรงจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรน้ัน
ทันที และอาจมีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารก าหนด 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิต 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท 
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี 
 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหายหรือช ารุด : xx บาท ต่อบัตร 

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 
 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดต้ังแต่รายการที่ 

xx ของเดือน 
 ถอนเงินต่างธนาคารในเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดต้ังแต่รายการที่ xx ของเดือน 
 ถอนเงินต่างธนาคารข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดต้ังแต่รายการที่ 

xx ของเดือน 
 โอนเงินต่างธนาคาร : xx บาท ต่อรายการ 

[ระบุค่าบริการที่ส าคัญอื่น ๆ] 
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง 
 ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ 
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่ส าคัญอื่น ๆ] 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 ท่านควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตรเดบิตและรหัสผ่านบัตรเดบิตเป็นอย่างดี และไม่ควร

เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเดบิตหรือข้อมูลบัตรเดบิตให้บุคคลอื่น 
 ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ท าบัตรเดบิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคาร

ทราบทันที เพื่อด าเนินการอายัดบัตร 
[ระบุความเสี่ยงและข้อควรระวังที่ส าคัญอื่น ๆ] 
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5. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

6. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร] 
หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] 

7. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตและผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 บัตรเดบิต / บัตร ATM ก 
 บัตรเดบิต / บัตร ATM ข 

 

ค าเตือน : [ใช้ระบุค าเตือนเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าควรทราบ] 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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7. ผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็ม (ATM) 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
บัตรเอทีเอ็ม (ATM) 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
บัตร ATM น้ีสามารถใช้เบิกถอนเงินสด ฝากเงินสด โอนเงิน และช าระค่าสินค้าและบริการ 
ผ่านเคร่ือง ATM เท่าน้ัน และหากมีการถอน โอนเงิน หรือช าระค่าสินค้าและบริการ จ านวนเงิน
ดังกล่าวจะถูกหักโดยตรงจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรน้ันทันที และอาจมีค่าธรรมเนียมตามที่
ธนาคารก าหนด 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าธรรมเนียมของบัตร ATM 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท 
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี 
 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหายหรือช ารุด : xx บาท ต่อบัตร 

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 
 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดต้ังแต่รายการที่ 

xx ของเดือน 
 ถอนเงินต่างธนาคารในเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดต้ังแต่รายการที่ xx ของเดือน 
 ถอนเงินต่างธนาคารข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกันข้ามเขต : xx บาท ต่อรายการ โดยเริ่มคิดต้ังแต่รายการที่ 

xx ของเดือน 
 โอนเงินต่างธนาคาร : xx บาท ต่อรายการ 

[ระบุค่าบริการที่ส าคัญอื่น ๆ] 
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง 
 ค่าบริการการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างประเทศ : xx บาท ต่อรายการ 
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่ส าคัญอื่น ๆ] 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 ท่านควรระมัดระวังและดูแลรักษาบัตร ATM และรหสัผ่าน ATM เป็นอย่างดี และไม่ควร

เปิดเผยรหัสผ่านบัตร ATM หรือข้อมูลบัตร ATM ให้บุคคลอื่น 
 ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ท าบัตร ATM หายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคาร

ทราบทันที เพื่อด าเนินการอายัดบัตร 
[ระบุความเสี่ยงและข้อควรระวังที่ส าคัญอื่น ๆ] 
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5. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

6. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร] 
หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] 

7. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตร ATM และผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 บัตร ATM / บัตรเดบิต ก 
 บัตร ATM / บัตรเดบิต ข 

 

ค าเตือน : [ใช้ระบุค าเตือนเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าควรทราบ] 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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8. ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผลิตภัณฑ์> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
เงินอิเล็กทรอนิกส์น้ีออกเป็นบัตร/รูปแบบอื่น ที่เป็นสกุลเงินบาท และใช้ในประเทศไทย 
ซึ่งท่านต้องช าระเงินล่วงหน้ากับธนาคารหรือบริษัท และสามารถเติมเงินได้สูงสุด xx บาท  
โดยเงินอิเล็กทรอนิกส์น้ีสามารถน าไปใช้ช าระค่าสินค้าและบริการ และถอนเงินสดได้ตามเงื่อนไข  
ของผู้ออกบัตร 

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : xx บาท 
 ค่าธรรมเนียมการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ทดแทน) : xx บาท ต่อคร้ัง 
[ระบุค่าบริการที่ส าคัญอื่น ๆ] 

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง 
[ระบุค่าบริการและหมายเหตุที่ส าคัญอื่น ๆ] 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 เงินอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนเงินสด ซึ่งในกรณีบัตรสญูหายหรือถูกขโมย ธนาคารหรือบริษัท

ผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับผิดชอบต่อมูลค่าเงินคงเหลือที่มีอยู่ในเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนการกระท าทุจริตใด ๆ 

 ท่านจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดย 
 ควรเก็บรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขประจ าตัวและรหัสผ่าน 

ไว้กับตนเอง 
 ควรตรวจสอบการท ารายการหรือตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นประจ า 
 หากท่านพบปัญหาระหว่างการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ควรแจ้งไปยังธนาคารหรือบริษัท 

ผู้ออกบัตร เพื่อด าเนินการแก้ไขและตรวจสอบโดยทันที เป็นต้น 
[ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอื่น ๆ] 

5. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารหรือบริษัททราบทันทีทาง [สาขา 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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6. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารหรือบริษัท 
ได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของธนาคาร
หรือบริษัท] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่ธนาคารหรือบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อเีมล] 

7. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 เงินอิเล็กทรอนิกส์ ก 
 เงินอิเล็กทรอนิกส์ ข 

 

ค าเตือน : [ใช้ระบุค าเตือนเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าควรทราบ] 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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9. บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด  
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

<ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์> 
<ช่ือบริการ> 
<วัน เดือน ปี> 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร 
บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นช่องทางการให้บริการที่ท่านสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงิน เช่น โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการ และสอบถามยอดเงินในบัญชีของตนเอง 
ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานโดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แต่ละสถาบันการเงินผู้ให้บริการก าหนด 
หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตลอดช่วงเวลา 
ในการให้บริการต้ังแต่เวลา __:__ น. – __:__ น. 

 

 
2. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
 ค่าธรรมเนียมรายปี : xx บาท ต่อปี 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
 โอนเงินภายในสถาบันการเงินเดียวกัน : xx บาท ต่อรายการ 
 โอนเงินต่างสถาบันการเงิน : xx บาท ต่อรายการ 

[ระบุค่าบริการที่ส าคัญอื่น ๆ] 
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อควรระวังท่ีส าคัญอะไรบ้าง 

ท่านจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาเลขประจ าตัวและรหัสผ่าน และ 
ความปลอดภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเป็นอย่างดี โดย 
 เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์หรือบัตรที่ใช้

เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Token หรือ Smart Card) 
 ไม่เปิดเผยเลขประจ าตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ 
 ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย 
 ท าลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจ าตัวและรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจ า  
 ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็นประจ า 
 ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกคร้ัง หลังจากท ารายการเสร็จสิ้น 
 ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัย และใช้บริการกรอง

ไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ เป็นต้น 
[ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอื่น ๆ] 
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หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ ์

ฝนสว90-คบ00001-25561001 

 

4. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้สถาบันการเงินทราบทันทีทาง [สาขา หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

5. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของสถาบัน
การเงิน] หรือที่ [ชื่อและที่อยู่สถาบันการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ อีเมล] 

6. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มบริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Phone Banking 
 บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Internet Banking 
 บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking 

 

ค าเตือน : [ใช้ระบุค าเตือนเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าควรทราบ] 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ถึง [วัน เดือน ปี] 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : [ใช้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์] 
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คําถาม – คําตอบเกี่ยวกับแนวนโยบาย 
เรื่อง การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารพาณิชย (banking products) 

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

ขอ ประเด็นคําถาม แนวคําตอบ 

การพิจารณานํามาใช 
1. บริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีมีกฎหมายอ่ืน

ควบคุมเปนการเฉพาะสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายเฉพาะน้ันได โดยไมตองพิจารณาปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายน้ี รวมถึง ขอกําหนดในเร่ือง
ท่ีเก่ียวของตามประกาศหนังสือเวียน แนวปฏิบัต ิ
และแนวนโยบายฉบับอ่ืนของ ธปท. อีก ใชหรือไม 

หากบริษัทลูกใดมีการนําเสนอผลิตภัณฑดาน
ธนาคารพาณิชย (banking products) ใหแกลูกคา 
บริษัทลูกน้ันควรพิจารณาปฏิบัติตามขอกําหนด 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวของตามแนวนโยบายน้ีเหมือนกับ
ธนาคารพาณิชย  

คําจํากัดความ 
2. การยกเวนผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนธุรกรรม 

ท่ีทําเสร็จสิ้นในคร้ังเดียว ไมมีผลผูกพันตอเน่ือง 
และมีความเสี่ยงต่ํา เชน การโอนเงินหรือชําระเงิน
ใหรวมถึงการโอนเงินหรือชําระเงินผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน internet หรือ mobile ดวย 
ใชหรือไม 

การโอนเงินหรือชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
แตละคร้ัง เปนเพียงการทําธุรกรรมตามปกติท่ีมีลักษณะ
เสร็จสิ้นในคร้ังเดียว และไมมีผลผูกพันตอเน่ือง ดังน้ัน 
การทําธุรกรรมโอนเงินหรือชําระเงินดังกลาว จึงไมอยูใน
ขอบเขตของแนวนโยบายน้ี แตการขอใชบริการชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ถือเปนการขอใชบริการทางการเงิน 
ท่ีมีผลผูกพันตอเน่ืองและมีความเสี่ยงสูง จึงอยูในขอบเขต
ของแนวนโยบายน้ี 

3. ธนาคารสามารถพิจารณาลูกคานิติบุคคลเปน
รายกลุม ไดหรือไม เน่ืองจากนิติบุคคลบางแหง
อาจเขาขายเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตามแนวนโยบายน้ี แตมีความเก่ียวของกับบริษัท
ขนาดใหญท่ีไมเขาขายคําจํากัดความของการเปน
ลูกคาตามแนวนโยบายน้ี เชน บริษัทลูกท่ีตั้งขึ้นใหม
โดยมีบริษัทแมเปนบริษัทขนาดใหญท่ีทําธุรกรรม
กับธนาคารอยูแลว 

ธนาคารควรพิจารณากําหนดคํานิยามของลูกคานิติบุคคล
ตามการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ดังน้ัน หากธนาคาร
มีการบริหารความเสี่ยงเปนรายกลุมและตองการพิจารณา
ลูกคานิติบุคคลเปนรายกลุมก็สามารถทําได ท้ังน้ี 
หากลูกคาท่ีไมอยูในขอบเขตของคํานิยามของธนาคาร 
ตองการทราบขอมูลผลิตภัณฑตามแนวนโยบายน้ี 
ธนาคารควรพิจารณาใหขอมูลแกลูกคารายดังกลาว
เพ่ิมเติมดวย 

4. สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเขาขายเปนผลิตภัณฑ
ตามแนวนโยบายน้ี หรือไม 

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานไมเขาขายเปนผลิตภัณฑ
ตามแนวนโยบายน้ี เน่ืองจากสินเชื่อลักษณะดังกลาว
เปนบริการท่ีใหเฉพาะพนักงานเทาน้ัน ไมเก่ียวของกับ
ผูบริโภครายยอยโดยท่ัวไป อยางไรก็ด ีธนาคารอาจ
พิจารณาเปดเผยขอมูลสินเชื่อสวัสดิการพนักงานเพ่ิมเติม
ผานชองทางท่ีเหมาะสมใหแกพนักงานได เชน 
webpage ภายในของธนาคาร 
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ขอ ประเด็นคําถาม แนวคําตอบ 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและฝายจัดการของผูขายผลิตภัณฑ 
5. กลุมธุรกิจทางการเงินสามารถตั้งคณะกรรมการ

และฝายจัดการท่ีเปนคณะกรรมการกลางในการ
ควบคุมดูแลการขายผลิตภัณฑของท้ังกลุมธุรกิจ
ทางการเงินโดยไมแยกเปนรายบริษัท ไดหรือไม 

กลุมธุรกิจทางการเงินสามารถพิจารณาใชแนวทางหรือ
วิธีการบริหารจัดการตามแนวนโยบายของตนเอง ดังน้ัน 
หากกลุมธุรกิจทางการเงินมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
แบบรวมศูนย และตองการตั้งคณะกรรมการกลาง
เพ่ือควบคุมดูแลการขายผลิตภัณฑของท้ังกลุมธุรกิจ
ทางการเงินก็สามารถทําได 

6. ธนาคารสามารถรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
ท่ีไมเปนไปตามแนวปฏิบัติและการจัดการเร่ือง
รองเรียนตอคณะกรรมการตรวจสอบแทนการ
รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร ไดหรือไม 

ธนาคารอาจพิจารณารายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
ท่ีไมเปนไปตามแนวปฏิบัติและการจัดการเร่ืองรองเรียน
ตอคณะกรรมการตรวจสอบแทนการรายงานตอ
คณะกรรมการธนาคารไดหากมีกระบวนการท่ีกําหนดให
คณะกรรมการตรวจสอบตองนําเร่ืองดังกลาวเสนอ
ใหคณะกรรมการธนาคารทราบในภายหลัง โดยธนาคาร
ควรพิจารณาความถี่ของการรายงานตามความเหมาะสม 

การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : หลักการในการเปดเผยขอมูล 
7. แนวนโยบายน้ีกําหนดใหผูขายผลิตภัณฑควรนําเสนอ

ขอมูลสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจของลูกคา
ดวยรูปแบบและขนาดตัวอักษรท่ีสามารถอานได
ชัดเจน ในกรณีน้ี ผูขายผลิตภัณฑตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ สคบ. ดวยหรือไม เน่ืองจากประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหธุรกิจ
ใหเชาซ้ือธุรกิจบัตรเครดิต เปนธุรกิจท่ีควบคุม
สัญญาในเร่ืองขนาดตัวอักษร 

ผูขายผลิตภัณฑยังคงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กฎหมายท่ีควบคุมเปนการเฉพาะน้ันกําหนด 

การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : ชวงเวลาในการเปดเผยขอมูล 
8. การกําหนดใหเปดเผยขอมูลในใบแจงรายการ

เคลื่อนไหวของบัญชีในระหวางท่ีสัญญามีผลบังคับใช
ควรระบุชวงเวลาขั้นต่ํา เชน ไมเกินเดือนละคร้ัง 
เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

ความถี่ของการเปดเผยขอมูลควรอางอิงตามความถี่
ในการจัดสงใบแจงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตาม
ประเภทผลิตภัณฑท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 2 

การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : ขอกําหนดข้ันตํ่าในการเปดเผยขอมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ 
9. หากธนาคารมีผลิตภัณฑใหลูกคาเลือกจํานวนมาก 

โดยอาจเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ธนาคาร
ควรเปดเผยขอมูลสําหรับผลิตภัณฑท้ังหมด หรือไม 

ธนาคารควรวิเคราะหความตองการของลูกคาในเบื้องตน 
และสามารถเปดเผยขอมูลเฉพาะผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม
กับลูกคาหรือลูกคาใหความสนใจ 

10. หากธนาคารมีการขายผลิตภัณฑควบ 
(bundled products) เชน บัตรเครดิตและ
สินเชื่อสวนบุคคล ธนาคารควรให fact sheet 
ท้ัง 2 ผลิตภัณฑแยกจากกัน ใชหรือไม 

ธนาคารอาจพิจารณาเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑควบ 
(bundled products) รวมใน fact sheet เดียวกันได 
เน่ืองจากการนําผลิตภัณฑ 2 ผลิตภัณฑมาขายควบกันน้ัน 
อาจทําใหผลิตภัณฑควบน้ี มีลักษณะท่ีแตกตางออกไป
จากการขายแตละผลิตภัณฑแยกออกจากกัน  
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11. ธนาคารควรจัดทําเอกสารท่ีมีขอมูลตามรูปแบบ
และเน้ือหาในเอกสารแนบ 2 หรือไม อยางไร 
และธนาคารสามารถเลือกนําเสนอขอมูลดังกลาว
ในเอกสารอ่ืน เชน เอกสารประกอบการขาย 
ใบสมัคร ขอตกลงในการใชบริการหรือสัญญา
แทนการจัดทําเปนตาราง ไดหรือไม 

ธนาคารสามารถจัดทําเอกสารท่ีมีขอมูลตามรูปแบบท่ี
ตางจากในเอกสารแนบ 2 ได เน่ืองจากขอกําหนดใน
เอกสารแนบ 2 แสดงถึงขอมูลท่ีควรเปดเผยใหแกลูกคา
และหนาท่ีของผูขายผลิตภัณฑ ท้ังน้ี ธนาคารสามารถ
เลือกชองทางในการนําเสนอขอมูลใหลูกคาไดตาม
ความเหมาะสม ยกเวนในกรณีท่ีมีการระบุชองทางไว
เปนการเฉพาะธนาคารควรพิจารณาใชชองทางน้ัน
ในการนําเสนอขอมูลเปนขั้นต่ํา 

12. ขอทราบความแตกตางระหวางเอกสารแนบ 2 
และเอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 2 แสดงขอมูลท่ีธนาคารควรเปดเผยใหแก
ลูกคาและหนาท่ีของผูขายผลิตภัณฑ ซ่ึงธนาคาร
สามารถเลือกชองทางและรูปแบบในการนําเสนอ
ขอมูลไดตามความเหมาะสม สวนเอกสารแนบ 3 
แสดงถึงตัวอยางตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ
ท่ีสําคัญใหแกลูกคา 

การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ : ตารางการเปดเผยขอมูลตามประเภทผลิตภัณฑ (fact sheet) 
13. ธนาคารควรจัดทําเอกสารท่ีมีขอมูลตามรูปแบบ

และเน้ือหาในเอกสารแนบ 3 หรือไม อยางไร 
และธนาคารสามารถเลือกนําเสนอขอมูลดังกลาว
ในเอกสารอ่ืน เชน เอกสารประกอบการขาย 
ใบสมัคร ขอตกลงในการใชบริการหรือสัญญา
แทนการจัดทําเปนตาราง ไดหรือไม 

ธนาคารสามารถสลับหัวขอหรือปรับเปลี่ยนเน้ือหาใน
แตละหัวขอไดตามความเหมาะสม หากธนาคารเห็นวา
จะชวยใหลูกคาเขาใจผลิตภัณฑไดชัดเจนมากขึ้น และ
สามารถมอบเอกสารดังกลาวใหกับลูกคาตามชองทางท่ี
ลูกคาตองการได ท้ังน้ี เอกสารท่ีมอบใหแกลูกคาน้ัน 
ตองมีขอมูลอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบ 3 

14. ธนาคารสามารถจัดทํา fact sheet ไวใน website 
ของธนาคารเพ่ือสรางความรูใหลูกคาไดรับรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑดวยตนเอง ในชวงกอนซ้ือ
ผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา ในขณะซ้ือผลิตภัณฑ
หรือเขาทําสัญญา และระหวางท่ีสัญญามีผลบังคับใช 
แทนการให fact sheet กับลูกคาแตละราย 
ไดหรือไม 

ธนาคารอาจพิจารณาใหขอมูลใน website เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการสงมอบ fact sheet ใหแกลูกคา
แตละรายได 

15. หากธนาคารไดให fact sheet กับลูกคาแลว
ในชวงกอนซ้ือผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา และ
หากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญ
หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงขณะซ้ือผลิตภัณฑ
หรือเขาทําสัญญา ธนาคารไมจําเปนตองให 
fact sheet กับลูกคาอีกคร้ัง ใชหรือไม 

ธนาคารไมจําเปนตองให fact sheet กับลูกคาอีกคร้ัง
ในชวงขณะซ้ือผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญาหากขอมูล
ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และธนาคาร
อาจพิจารณาเลือกใชชองทางอ่ืนในการเปดเผยขอมูลท่ี
เปลี่ยนแปลงดังกลาวได 

16. หากธนาคารเสนอผลิตภัณฑซ่ึงตอเน่ืองจาก 
การขายผลิตภัณฑเดิม เชน นําเสนอสินเชื่อ
สวนบุคคล โดยแปลงวงเงินมาจากวงเงินคงเหลือ

ธนาคารควรพิจารณาให fact sheet ผลิตภัณฑใหม
แกลูกคาหากมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมท่ีแตกตางจาก
ผลิตภัณฑเดิมหรือมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
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ของบัตรเครดิต ธนาคารควรจัดทํา fact sheet 
สินเชื่อสวนบุคคลใหแกลูกคา อีกหรือไม 

17. หากลูกคาปฏิเสธการเสนอขอมูลผลิตภัณฑ 
เพราะเห็นวา ขอมูลมีเน้ือหามากหรือซับซอน 
หรือเคยใชบริการผลิตภัณฑน้ันแลว จึงปฏิเสธ
ท่ีจะรับฟงขอมูลหรือตองการจะศึกษาดวยตนเอง
ภายหลัง ธนาคารจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร เชน 
ควรใหลูกคาลงนามรับทราบเอกสาร ดวยหรือไม 
อยางไร เพ่ือจะไดมีหลักฐานเก็บไวชี้แจงหนวยงาน
ภาครัฐหากไดรับการรองเรียน 

ธนาคารไมจําเปนตองใหลูกคาลงนามรับทราบ ท้ังน้ี 
หากธนาคารไดปฏิบัติหนาท่ีในการใหขอมูลท่ีสําคัญ
แกลูกคาตามระบบและแนวปฏิบัติท่ีฝายจัดการของ
ธนาคารกําหนดขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบาย
ฉบับน้ีแลว ยอมถือไดวา ธนาคารไดปฏิบัตดิวย
ความระมัดระวังและรอบคอบแลว 

18. ในกรณีท่ีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีขอมูล
จํานวนมาก ธนาคารสามารถสราง sale kit ท่ีมี
ขอมูลหลักท่ีสําคัญ เพ่ือใหขอมูลน้ันในขณะท่ีขาย
ผลิตภัณฑ สวนขอมูลอ่ืนจํานวนมากน้ัน สามารถ
ใสไวใน fact sheet เพ่ือใหลูกคาไปศึกษาตอเอง 
ไดหรือไม เชน อัตราคาธรรมเนียมฝาก-ถอน 
หรือหลักเกณฑการโอนระหวางบัญชีเงินฝาก
เงินตราตางประเทศ 

ธนาคารควรพิจารณาใหขอมูลท่ีสําคัญแกลูกคาเพ่ือใช
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ และควรให fact sheet 
สรุปขอมูลสําคัญท่ีใชเพ่ือการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
อยางครบถวนแกลูกคา ท้ังน้ี ธนาคารสามารถสราง 
sale kit เพ่ิมเติมเพ่ือใชประโยชนในขณะท่ีขายผลิตภัณฑ
ใหแกลูกคาได 

19. ธนาคารจําเปนตองทํา fact sheet สําหรับ
ผลิตภัณฑประเภทตอไปน้ี หรือไม  

1) เงินฝากประจําพิเศษท่ีใหอัตราดอกเบี้ยเปน 
single rate โดยมีเงื่อนไขเหมือนกับเงินฝากประจํา
พ้ืนฐาน ยกเวนใน 2 เร่ือง ไดแก จํานวนเงินรับฝาก
ขั้นต่ําและทางเลือกในการรับดอกเบี้ยเปน 
รายเดือนหรือเม่ือครบกําหนด  

2) เงินฝากประจําพิเศษท่ีใหอัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษ
สําหรับการเปดบัญชีท่ี 2 โดยมีเงื่อนไขอ่ืนเหมือนกับ
เงินฝากประจําพ้ืนฐาน 

3) เงินฝากเงินตราตางประเทศ 

ธนาคารไมจําเปนตองจัดทํา fact sheet สําหรับ
ผลิตภัณฑเงินฝากตาม ขอ 1) และ 2) ท่ีมีลักษณะ
เหมือนเงินฝากขั้นพ้ืนฐาน แตแตกตางกันเฉพาะ
เงื่อนไขในการจายดอกเบี้ย แตควรเปดเผยขอแตกตาง
ดังกลาวใหลูกคาทราบโดยวิธีอ่ืน ท้ังน้ี ธนาคารควร
จัดทํา fact sheet สําหรับผลิตภัณฑเงินฝาก
เงินตราตางประเทศ 

การตลาดและการโฆษณา 
20. สําหรับการโฆษณาผลิตภัณฑเงินฝากผานชองทาง

วิทยุ ธนาคารควรเปดเผยขอมูลคําเตือนเร่ือง
การคุมครองเงินฝากตามตัวอยางใน fact sheet 
หรือไม 

ธนาคารไมจําเปนตองแจงคําเตือนการคุมครองเงินฝาก
ในการโฆษณาผานชองทางวิทยุสําหรับเงินฝากประเภทท่ี
ไดรับการคุมครอง แตธนาคารควรพิจารณาแจงคําเตือน
สําหรับเงินฝากประเภทท่ีไมไดรับการคุมครองเงินฝาก 
หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีอาจทําใหผูบริโภคโดยท่ัวไป
เขาใจผิดวาเปนเงินฝาก เชน การประกันชีวิตแบบ
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สะสมทรัพย หรือการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน 
ใหชัดเจนวา ผลิตภัณฑดังกลาวไมไดรับการคุมครอง
จากสถาบันคุมครองเงินฝาก 

21. ในการโฆษณาผานสื่อบางประเภท เชน โทรทัศน
หรือวิทยุ ธนาคารไมสามารถระบุความเสี่ยง
ท้ังหมดของผลิตภัณฑได เน่ืองจากมีขอจํากัด
ในดานปริมาณเน้ือหาและเวลา ดังน้ัน ธนาคาร
จะแจงใหมีการติดตอสอบถามเพ่ิมเติมท่ีสายดวน 
(call center) หรือชองทางอ่ืน ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาระบขุอมูลสําคัญของผลิตภัณฑ
รวมถึงคําเตือนความเสี่ยงเพ่ือไมทําใหลูกคาเขาใจผิด
ในสาระสําคัญหรือสรางการรับรูท่ีเปนเท็จไวในสื่อ
ทางการตลาดและการโฆษณาทุกประเภท แตหากธนาคาร
ไมสามารถระบุความเสี่ยงท้ังหมดผานสื่อโฆษณา
บางประเภทได ก็ควรเปดเผยความเสี่ยงท่ีสําคัญ และ
ระบุใหผูบริโภคสามารถติดตอสอบถามเพ่ิมเติมทาง
ชองทางอ่ืนได ท้ังน้ี ไมรวมถึงผลิตภัณฑท่ีหลักเกณฑอ่ืน
กําหนดใหตองชี้แจงขอเท็จจริงใหครบถวน เชน 
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 

22. หากธนาคารมีการนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายเชน แผนพับ สมุดขนาดพกพา 
อาจทําใหธนาคารไมสามารถระบุคําเตือนในเร่ือง
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑไวใกลกับขอมูลท่ีอางอิง
และอยูในหนาเดียวกันได ธนาคารจะสามารถใช
การเนนขอความหรือทําสัญลักษณท่ีชัดเจนแทน 
ไดหรือไม หรือหากธนาคารใชสื่อทางการตลาด
และโฆษณาท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด ทําใหธนาคารไมสามารถ
แสดงเชิงอรรถ (footnote) ไวใกลกับขอมูลท่ีอางอิง
และอยูในหนาเดียวกันได ในทางปฏิบัต ิยังคงถือวา 
ธนาคารไดปฏิบัติตามแนวนโยบายน้ีแลว ใชหรือไม 

ธนาคารควรแสดงคําเตือนหรือขอมูลเชิงอรรถ (footnote) 
ไวใกลกับขอมูลท่ีอางอิงและอยูในหนาเดียวกัน เพ่ือให
ลูกคาสามารถอานขอมูลเชิงอรรถไดอยางชัดเจน
และครบถวน ซ่ึงธนาคารควรคํานึงถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้น 
กับลูกคาจากการท่ีไมไดรับทราบคําเตือนหรือขอมูล
เชิงอรรถดังกลาว 

การบริการหลังการขาย 
23. สําหรับผูขายผลิตภัณฑท่ีไมใชผูออกผลิตภัณฑ

เชน ธนาคารขายบัตรเครดิตของบริษัทลูก  
การบริการหลังการขายเพ่ือดูแลและอํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคาตามสมควร มีขอบเขต
เพียงใด ครอบคลุมถึงขอมูลการใชผลิตภัณฑและ
ขอมูลบัญชีของลูกคา เชน การเคลื่อนไหวของ
วงเงินบัตรเครดิต หรือไม 

การบริการหลังการขายครอบคลุมท้ังเร่ืองการใหบริการ
เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผลิตภัณฑ (เชนเดียวกับขอมูล
ท่ีควรเปดเผยในชวงกอนซ้ือผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา 
และชวงขณะซ้ือผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญา) และ
การอํานวยความสะดวกในการรับประสานงาน หรือ
แจงชองทางการติดตอ รับ และสงตอเร่ืองตาง  ๆใหกับ
ผูออกผลิตภัณฑ ซ่ึงหากผูขายผลิตภัณฑไมมีขอมูลใด
ท่ีลูกคาตองการก็ควรประสานงานใหผูออกผลิตภัณฑ
ดําเนินการตอไป โดยผูขายผลิตภัณฑไมจําเปนตองมี
ขอมูลรายละเอียดของลูกคาแตละราย เชน ขอมูล
การเคลื่อนไหวของวงเงินบัตร 
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การเก็บรักษาขอมูลลูกคา 
24. ธนาคารสามารถใชขอความเร่ืองการเปดเผยขอมูล

ท่ีมีอยูในใบสมัครหรือเอกสารการขอใชผลิตภัณฑ
ท่ีใชในปจจุบันแทนการจัดทําใบยินยอมการเปดเผย
ขอมูล ไดหรือไม หากไมได ธนาคารสามารถ
แยกสวนของการลงนามใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูลของลูกคาออกมาเปนสัดสวนท่ีเห็นไดชัดเจน
จากสวนอ่ืนในใบสมัครหรือเอกสารการขอใช
ผลิตภัณฑโดยไมแยกเปนใบยินยอมการเปดเผย
ขอมูลออกมาตางหาก ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาจัดทําใบยินยอมเปดเผยขอมูล
เพ่ือใหลูกคาลงนามแยกตางหากจากการลงนามขอใช
ผลิตภัณฑตามวิธีการท่ีพิจารณาวาเหมาะสม เชน 
แยกใบยินยอมการเปดเผยขอมูลออกมาตางหาก 
หรือแยกสวนการลงนามใหความยินยอมเปดเผยขอมูล
ออกมาเปนสวนท่ีเห็นไดชัดเจนจากสวนอ่ืน แตยังคง
รวมอยูในใบสมัครหรือเอกสารการขอใชผลิตภัณฑ 
(ดังเชนรูปแบบหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผย
ขอมูลกับบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด)  ท้ังน้ี 
ขอมูลของลูกคาท่ีเปดเผยน้ัน ไมควรรวมถึงขอมูล
ของผูเก่ียวของของลูกคา เชน คูสมรส บุตร หรือ 
ผูค้ําประกัน  

25. การกําหนดใหลูกคาลงนามใหความยินยอม
เปดเผยขอมูลกับบริษัทในกลุมหรือบุคคลอ่ืน 
เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด แยกตางหาก
จากเอกสารการเปดเผยขอมูลเครดิตอาจทําให
ลูกคารองเรียนวาตองลงนามในเอกสารมากเกิน 

ธนาคารควรชี้แจงลูกคาถึงเหตุผล ความจําเปน 
ผลประโยชนของลูกคา และวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน
ระหวางเอกสารการยินยอมเปดเผยขอมูลใหกับ
บริษัทในกลุมหรือบุคคลอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคทาง
การตลาด และเอกสารการเปดเผยขอมูลเครดิต 

26. ธนาคารสามารถใชคํายินยอมท่ีธนาคารเคยไดรับ
จากลูกคาปจจุบันแลวกอนการออกแนวนโยบาย
ฉบับน้ี ไดหรือไม หรือธนาคารตองจัดใหลูกคา
ปจจุบันทุกรายใหความยินยอมเปดเผยขอมูลใหม 
อีกคร้ัง 

ธนาคารสามารถใชคํายินยอมท่ีลูกคาเคยลงนามไวแลว
ตอไปจนถึงวันท่ีลูกคาปจจุบันมาซ้ือผลิตภัณฑใหม
หรือตออายุผลิตภัณฑเดิมในคร้ังแรก โดยในการซ้ือ
หรือตออายุผลิตภัณฑในคร้ังแรกน้ัน ธนาคารควร
จัดใหลูกคาพิจารณาลงนามใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูลตามแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายฉบับน้ี
เพ่ือยืนยันความตองการของลูกคาในการเปดเผยขอมูล 

27. ธนาคารควรใหลูกคายินยอมเปดเผยขอมูล
สําหรับการซ้ือผลิตภัณฑในแตละคร้ังหรือไม
หากลูกคาลงนามยินยอมเปดเผยขอมูลในคร้ังแรก
ท่ีซ้ือผลิตภัณฑหรือใชบริการแลว ธนาคารไมจําเปน 
ตองใหลูกคาลงนามอีกในการซ้ือผลิตภัณฑ
หรือใชบริการในคร้ังตอไปอีก ใชหรือไม 

ธนาคารไมจําเปนตองใหลูกคาใหความยินยอมอีก  
หากการใหความยินยอมในคร้ังแรกสอดคลองกับ
แนวทางท่ีกําหนดในแนวนโยบายฉบับน้ี และขอบเขต
การเปดเผยขอมูลยังคงเดิม ท้ังน้ี ธนาคารควรพิจารณา
จัดใหมีชองทางแกลูกคาในการแจงยกเลิกความยินยอม
เปดเผยขอมูลดวย 

28. หากลูกคาซ้ือผลิตภัณฑหรือใชบริการหลายคร้ัง 
และการใหความยินยอมในแตละคร้ังไมเหมือนกัน 
(เชน ในคร้ังแรก ลูกคาไมลงนามใหความยินยอม
ในการเปดเผยขอมูล แตในคร้ังถัดมา ลูกคาลงนาม
ใหความยินยอม) ธนาคารสามารถยึดถือคร้ังสุดทาย
ของการลงนามเปดเผยขอมูล ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณากําหนดใหลูกคาใหความยินยอม
ในคร้ังแรกท่ีมาใชบริการและไมจําเปนตองใหลูกคา
ใหความยินยอมอีกในการซ้ือหรือใชบริการคร้ังตอไป 
เวนแตลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงความยินยอมน้ัน 
โดยธนาคารสามารถใชความยินยอมคร้ังลาสุดได 
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29. ลูกคาสามารถแจงยกเลิกการยินยอมเปดเผย
ขอมูลในลักษณะท่ีไมเปนลายลักษณอักษร  
ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณากําหนดใหลูกคาแจงยกเลิก
การยินยอมเปดเผยขอมูลเปนลายลักษณอักษร แตหาก
ธนาคารพิจารณาแลววา การแจงยกเลิกการยินยอม
เปดเผยขอมูลในลักษณะอ่ืน ไมมีความเสี่ยงตอการถูก
ฟองรอง (หรือมีความเสี่ยงแตไมมีนัยสําคัญ) ธนาคาร
อาจพิจารณาใชวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

30. ธนาคารสามารถเปดเผยขอมูลของลูกคาใหกับ
บริษัทในกลุมเดียวกันแตไมใชบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินตามท่ีไดรับอนุญาตจาก ธปท. 
เชน ธนาคารแมในตางประเทศ ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยขอมูลของลูกคาใหกับ
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินหรือบุคคลอ่ืนก็ตอเม่ือ
ไดรับความยินยอมจากลูกคา แตเน่ืองจากธนาคารแม
ในตางประเทศไมใชบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ตามท่ีไดรับอนุญาตจาก ธปท. จึงถือเปนบุคคลอ่ืนตาม
แนวนโยบายฉบับน้ี ดังน้ัน ธนาคารควรระบุชื่อธนาคารแม
ในตางประเทศและวัตถุประสงคในการใชขอมูลใหชัดเจน 

31. ในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล
ลูกคา ธนาคารควรระบุรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินท่ีตองการเปดเผยขอมูลเปนรายบริษัท 
หรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาระบุรายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินเปนรายบริษัทแตไมตองระบุวัตถุประสงค
ในการใชขอมูล แตหากเปนบริษัทนอกกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคารควรพิจารณาระบุท้ังรายชื่อและ
วัตถุประสงคในการใชขอมูลใหชัดเจน โดยธนาคาร
ไมจําเปนตองใหลูกคาเลือกเปดเผยขอมูลเปนรายบริษัท 

32. การเปดเผยขอมูลลูกคาใหกับบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินเดียวกันหรือบริษัทอ่ืนท่ีอาจเพ่ิมขึ้น
ในอนาคต ธนาคารควรมีแนวทางแจงใหลูกคาทราบ 
อยางไร 

ธนาคารควรพิจารณาขอความยินยอมจากลูกคาอีกคร้ัง 
เพ่ือใหครอบคลุมบริษัทท่ีธนาคารตองการเปดเผย
ขอมูลใหเพ่ิมเติม ท้ังน้ี ธนาคารอาจพิจารณาระบุไว
ในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลลูกคาวา 
รายชื่อบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินหรือบริษัทอ่ืน
อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในอนาคต โดยอาจระบุถึงชองทาง
ท่ีจะแจงรายชื่อบริษัทดังกลาวใหลูกคาทราบเพ่ิมเติม
ในภายหลัง รวมถึงชองทางท่ีจะใหลูกคาแจงยกเลิก
ความยินยอมเปดเผยขอมูลดวย 

33. กรณีการขายผลิตภัณฑผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
ธนาคารสามารถจัดใหลูกคายินยอมเปดเผยขอมูล
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไดหรือไม 

ธนาคารอาจพิจารณาใหลูกคาใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกสได 

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

ธนาคารควรพิจารณาดําเนินการตามขอบเขตท่ีกําหนด
ใน พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังน้ี 
ธนาคารควรพิจารณากําหนดขัน้ตอนการยินยอม
เปดเผยขอมูลแยกจากขั้นตอนการสมัครขอใชผลิตภัณฑ 
โดยควรใหลูกคาแสดงความยินยอมเปดเผยขอมูล
เม่ือลูกคาเขาทําสัญญาซ้ือผลิตภัณฑ 
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35. การเปดเผยขอมูลลูกคาเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 
ท่ีไมใชเพ่ือการตลาดและสงเสริมการขาย เชน 
การเปดเผยขอมูลลูกคาเน่ืองจากการใชบริการ
จากบุคคลภายนอก (outsourcing) เชน 
บริษัทประเมินราคา บริษัทติดตามหน้ี และ
ทนายความ รวมถึง ตัวแทนขายผลิตภัณฑของ
ธนาคาร ไมอยูภายใตขอบเขตของแนวนโยบายน้ี 
ใชหรือไม 

เน่ืองจากแนวนโยบายฉบับน้ีเนนใหความสําคัญในเร่ือง
การเปดเผยขอมูลลูกคาเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด
และการสงเสริมการขาย ดังน้ัน หากธนาคารตองเปดเผย
ขอมูลลูกคาดวยเหตุผลอ่ืน ธนาคารตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย เชน ธนาคารตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศวาดวยหลักเกณฑ
การใชบริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) 
ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน หากธนาคาร
ตองเปดเผยขอมูลลูกคาเน่ืองจากการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก 

36. ธนาคารสามารถเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบัญชี
ของลูกคาในบางกรณี เชน ฐานะทางการเงิน 
วงเงินท่ีไดรับ ประวัติการชําระเงินใหแกบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงินเดียวกัน เพ่ือประโยชน
ในการวิเคราะหและนําเสนอผลิตภัณฑใหตรงกับ
กลุมลูกคามากท่ีสุด โดยยังคงมีวัตถุประสงค
เพ่ือการตลาดและการสงเสริมการขาย ไดหรือไม 

เน่ืองจากแนวนโยบายฉบับน้ีเนนเร่ืองการเปดเผย
ขอมูลลูกคาเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดและ 
การสงเสริมการขาย ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวควรเปนขอมูล
พ้ืนฐานของลูกคา เชน ชื่อ ชองทางในการติดตอ 
หรือขอมูลสวนตัวอ่ืน ท่ีไมใชขอมูลเก่ียวกับบัญชี
ของลูกคา ซ่ึงหากธนาคารตองการเปดเผยขอมูลอ่ืน
เพ่ิมเติม เชน ขอมูลบัญชีของลูกคา เพ่ือประโยชน
ดานการตลาดและการสงเสริมการขาย ธนาคารควร
พิจารณาใหลูกคาใหความยินยอมเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับบัญชีดังกลาวเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

37. ในกรณีของบัตรเครดิตท่ีรวมระหวางธนาคาร
และบริษัทอ่ืน (co-brand) ธนาคารจําเปนตอง
เปดเผยขอมูลลูกคาใหกับบริษัทอ่ืนดังกลาว 
เพ่ือใชในการจัดทําขอมูลสมาชิก ดังน้ัน หากลูกคา
ไมยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล ธนาคารจะ
ไมสามารถพิจารณาอนุมัติบัตรใหได การกระทํา
ดังกลาวถือวาเขาขายเปนการนําเร่ืองการไมยินยอม
ใหเปดเผยขอมูลมาเปนเงื่อนไขในการพิจารณา
ใหบริการผลิตภัณฑกับลูกคา หรือไม 

ธนาคารควรชี้แจงลูกคาถึงความจําเปนในการเปดเผย
ขอมูลใหกับบริษัทอ่ืนดังกลาว เพ่ือประโยชนในการใชสิทธิ
สมาชิกซ่ึงเปนไปตามกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงหากลูกคา
ไมยินยอมในการเปดเผยขอมูล และธนาคารไมสามารถ
อนุมัติบัตรไดดวยเงื่อนไขของบริษัทคูสัญญา จะไมถือวา
เขาขายเปนการนําเร่ืองการไมยินยอมใหเปดเผยขอมูล
มาเปนเงื่อนไขในการพิจารณาใหบริการผลิตภัณฑกับ
ลูกคา อยางไรก็ตาม ธนาคารควรพิจารณาแจงให
ลูกคาทราบถึงทางเลือกใชผลิตภัณฑหรือบัตรเครดิต
ประเภทอ่ืนท่ีไมไดเปนประเภท co-brand 

38. หากลูกคาตองการทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
โดยตรง โดยติดตอใหพนักงานธนาคารประสานงาน
ใหบริษัทประกันภัยติดตอกลับเพ่ือขายประกันภัย
ใหแกลูกคา ธนาคารตองทําหนังสือใหความยินยอม
เปดเผยขอมูล หรือไม 

เน่ืองจากพนักงานธนาคารทําหนาท่ีอํานวยความสะดวก
ตามความตองการของลูกคาเทาน้ัน โดยท่ีธนาคาร
ไมไดเปนผูนําเสนอขายประกันภัยใหแกลูกคา ดังน้ัน 
ธนาคารจึงไมตองทําหนังสือใหความยินยอมเปดเผย
ขอมูล 
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การจัดการเรื่องรองเรียนและชดเชยความเสียหาย 
39. หากธนาคารไดเปดเผยชองทางการติดตอและ

ระยะเวลามาตรฐานในการจัดการเร่ืองรองเรียน
ใหแกลูกคาอยางเพียงพอแลว ธนาคารไมจําเปน 
ตองระบุขั้นตอนดําเนินการภายในใหกับลูกคา
รับทราบ ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาแจงขั้นตอนโดยท่ัวไปใหลูกคาทราบ 
เชน แนวทางการแกไขปญหา การติดตอประสาน 
ไปยังผูออกผลิตภัณฑ และระยะเวลาการแจงผลกลับ 
โดยธนาคารไมจําเปนตองแจงขั้นตอนภายในอยาง
ละเอียด ท้ังน้ี หากลูกคาตองการทราบความคืบหนา
ของการดําเนินการ ธนาคารควรแจงความคืบหนา
และการดําเนินการตอไปใหลูกคาทราบ 

ขอกําหนดข้ันตํ่าในการเปดเผยขอมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ (เอกสารแนบ 2) 
40. การกําหนดใหแจงผูค้ําประกันทราบถึงสิทธิและ

หนาท่ีของการเปนผูค้ําประกันในชวงเวลากอนซ้ือ
ผลิตภัณฑหรือเขาทําสัญญาน้ัน ในทางปฏิบัติ
ของธนาคารเม่ือลูกคาตัดสินใจเขาทําสัญญา
และธนาคารกําหนดใหมีผูค้ําประกันรวม ธนาคาร
จะจัดเตรียมเอกสารสําหรับผูค้ําประกัน (คําเตือน
สําหรับผูค้ําประกัน) เพ่ือใหผูค้ําประกันพิจารณา
เพ่ือลงนาม ณ ชวงเวลาขณะซ้ือผลิตภัณฑหรือ
เขาทําสัญญา 

ธนาคารควรพิจารณาแจงเหตุผลของการมีผูค้ําประกัน
และสิทธิและหนาท่ีของผูค้ําประกัน ตั้งแตชวงกอนเขาทํา
สัญญา (ไมวาผูค้ําประกันจะมาพรอมกับลูกคาหรือไม) 
เพ่ือใหผูค้ําประกันไดรับทราบรายละเอียดกอนวันท่ี
ตองลงนามในสัญญา และธนาคารควรพิจารณาให
ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑมีขอมูลเชนเดียวกับท่ี
ใหแกผูกูยืมแกผูค้ําประกันดวย หากมีการรองขอ 

41. สําหรับสินเชื่อมีหลักประกัน เชน สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู
อาศัย ผูขายผลิตภัณฑควรใหตารางเวลาการชําระคืน
เงินกูยืม หรือไม เน่ืองจากระยะเวลาการชําระคืน
เงินกูยืมเปนเวลานาน เชน 25 - 35 ป ทําให
ตารางการชําระคืนเงินกูยืมมีจํานวนหลายหนา 

ผูขายผลิตภัณฑควรพิจารณาใหตารางเวลาการชําระคืน
เงินกูยืมแกลูกคาสําหรับสินเชื่อทุกประเภทเพ่ือให
ลูกคาทราบภาระหน้ีเงินกูยืมและดอกเบี้ยคงเหลือ
ท้ังหมด 

42. สําหรับสินเชื่อเชาซ้ือท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี คางวด
ท่ีลูกคาตองชําระจะเทากันทุกเดือนตลอดอายุ
สัญญา ซ่ึงมีการระบุรายละเอียดดังกลาวไวใน
สัญญาเชาซ้ือ และมีการมอบสัญญาเปนหลักฐาน
ใหลูกคาขณะเขาทําสัญญาแลว ธนาคารควรให
ตารางเวลาการชําระคืนเงินกูยืมกับลูกคา อีกหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาจัดทําตารางเวลาการชําระคืน
เงินกูยืมเชนเดียวกับสินเชื่อประเภทอ่ืน เพ่ือให
ลูกคาทราบถึงภาระหน้ีท่ีคงคางตลอดระยะเวลา
ของการกูยืม 

43. หากธนาคารสงใบเสร็จรับเงินใหแกลูกคาทุกเดือน
และใหขอมูลรายงานประจําป (ขอมูลรายงาน 
NCB) แลว ธนาคารไมจําเปนตองสงใบแจงรายการ
เคลื่อนไหวของยอดหน้ีคงคาง ไดหรือไม หากลูกคา
บางรายไมประสงครับใบแจงรายการเคลื่อนไหว
เปนรายเดือนหรือราย 6 เดือน ธนาคารสามารถสง
ขั้นต่ําเปนรายป เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตประกาศ

ธนาคารควรพิจารณาแจงรายการเคลื่อนไหวของ
ยอดหน้ีคงคางใหลูกคาทราบ โดยใชเอกสารท่ีสงให
ลูกคาตามปกติได เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจงหน้ี 
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กําหนดเร่ืองการแจงขอมูลเครดิตใหลูกคาทราบ 
ซ่ึงกําหนดใหแจงเปนรายป ไดหรือไม 

44. สําหรับผลิตภัณฑสินเชื่อเชาซ้ือและสัญญาเชา
ทางการเงิน (financial lease) หากลูกคาผิดนัด
ชําระหน้ีและมีการยกเลิกสัญญาแลว ธนาคาร
ควรแจงยอดหน้ีคงคางใหลูกคาทราบทุก 6 เดือน 
หรือไม 

ธนาคารไมจําเปนตองแจงยอดหน้ีคงคางใหลูกคาทราบ
ทุก 6 เดือน หากมีการยกเลิกสัญญาแลว แตควร
ชี้แจงถึงคาใชจายเก่ียวกับการติดตามทวงถามหน้ี 
การฟองรองทางกฎหมาย และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ตามชองทางท่ีเหมาะสม เชน แจงพรอมการสงหนังสือ
ยกเลิกสัญญาหรือหนังสือติดตามทวงถามหน้ี 

45. ในกรณีท่ีกําหนดใหผูออกผลิตภัณฑควรจัดสง
หนังสือแจงใหลูกคาทราบถึงผลกระทบท่ีอาจมี
ตอสิทธิและหนาท่ีของลูกคาหลังจากการขายหน้ี
ท่ีไมกอใหเกิดรายไดใหแกบุคคลภายนอก และ
ใหระบุชื่อและรายละเอียดในการติดตอของ
บุคคลภายนอกน้ัน รวมท้ังควรจัดสงสําเนา
หนังสือแจงดังกลาวใหแกผูค้ําประกัน ธนาคาร
สามารถจัดทําเอกสารดังกลาวใหลูกคา และ/หรือ 
ผูค้ําประกันเซ็นรับทราบถึงผลกระทบและเงื่อนไข
ตั้งแตวันท่ีเซ็นสัญญากูยืม และ/หรือ สัญญา
ค้ําประกัน รวมถึงแจงสิทธิและหนาท่ีของลูกคา
อันเน่ืองมาจากการโอนหน้ีใหบุคคลภายนอก 
และรายชื่อบุคคลภายนอกดังกลาว ในใบสมัครสินเชื่อ 
website และสถานท่ีทําการของธนาคาร 
แทนการดําเนินการในภายหลังจากการขายหน้ี 
ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาจัดสงหนังสือแจงใหลูกคาทราบ
หลังจากท่ีไดขายหน้ีใหแกบุคคลภายนอกแลวโดยควร
ระบุชื่อและรายละเอียดในการติดตอของบุคคลภายนอก
ดังกลาวดวย เพ่ือใหลูกคาไดรับทราบถึงเจาหน้ีรายใหม
ท่ีตองชําระหน้ีใหตอไป 

46. ในเร่ืองการคิดคาธรรมเนียมรายปบัตรเครดิตน้ัน 
โดยปกติแลว ธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียม
ใหกับลูกคาในปแรก สวนในปตอ ๆ ไป ธนาคาร
จะพิจารณายกเวนใหเฉพาะกรณีท่ีลูกคามียอด
การใชจายตอปไมต่ํากวาอัตราท่ีกําหนด ดังน้ัน 
หากลูกคามียอดการใชจายนอยกวาอัตราท่ีกําหนด
ในปตอ ๆ ไป ธนาคารสามารถคิดคาธรรมเนียม
รายปจากลูกคา ไดหรือไม 

ธนาคารอาจพิจารณาคิดคาธรรมเนียมรายปจากลูกคา
ในปท่ีลูกคามียอดการใชจายนอยกวาท่ีกําหนดไวได
หากไดมีการแจงใหลูกคาทราบถึงเงื่อนไขดังกลาวแลว 
และธนาคารควรพิจารณาเปดเผยรายละเอียดและ
เงื่อนไขของการคิดหรือยกเวนคาธรรมเนียมรายป 
ไวในตารางการเปดเผยขอมูลดวย 

47. การกําหนดใหเปดเผยคาธรรมเนียมและอัตรา
แลกเปลี่ยนของบัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็ม ในกรณี
การถอนเงินจากเคร่ืองเอทีเอ็มในตางประเทศ
ในชวงเวลากอนเขาทําสัญญาน้ัน ธนาคารไมสามารถ
ทําไดในทางปฏิบัติเน่ืองจากอัตราคาธรรมเนียม

ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการท่ีลูกคาตองจายในการถอนเงินจากเคร่ือง
เอทีเอ็มในตางประเทศ เชน คาบริการของธนาคาร
เจาของบัตร คาบริการของธนาคารเจาของเคร่ืองเอทีเอ็ม 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และวิธีการคํานวณ
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และอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีน้ีจะแตกตางกันไป
ตามอัตราตลาดและอัตราท่ีธนาคารคูคาปลายทาง
เปนผูกําหนดและไมใชอัตราเดียวกันท่ัวโลก 
ซ่ึงจะขึ้นอยูกับวา ลูกคาไปใชบริการท่ีธนาคารใด
และในประเทศใด 

อัตราแลกเปลี่ยน โดยหากธนาคารไมสามารถระบุ
จํานวนท่ีแนนอนได เน่ืองจากอัตราคาบริการขึ้นอยูกับ
แตละประเทศและปจจัยอ่ืน ธนาคารควรพิจารณา
เปดเผยรายการคาธรรมเนียมและวิธีการคํานวณ
คาบริการดังกลาวแทน 

48. ธนาคารตองดําเนินการอยางไรในการแจงให
ลูกคาทราบถึงรายละเอียดในการติดตอกับ
ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน เพ่ือไม
กอใหเกิดความสับสนระหวางขอมูลการติดตอ
ธนาคารผูเปนเจาของผลิตภัณฑและขอมูล
ติดตอศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 

ธนาคารควรระบุขอความเปนหมายเหตุในหนังสือ 
แจงเตือนท่ีสงถึงลูกคาไวในตําแหนงท่ีเหมาะสม โดยใช
รูปแบบและถอยคําท่ีชัดเจน และแยกตางหากจาก
ขอมูลการติดตอธนาคารผูเปนเจาของผลิตภัณฑ
เพ่ือใหลูกคาทราบถึงรายละเอียดในการติดตอกับ 
ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน 

ตัวอยางตารางการเปดเผยขอมูลตามประเภทผลิตภัณฑ (เอกสารแนบ 3) 
49. สําหรับผลิตภัณฑเงินฝาก ขอมูลในสวนของ

ขอตกลงการรับฝากเงินท่ีธนาคารมอบใหลูกคา
ขณะเปดบัญชีถือเปนขอมูลท่ีควรระบุในตาราง
การเปดเผยขอมูลตามประเภทผลิตภัณฑ หรือไม 

ธนาคารควรพิจารณานําขอมูลท่ีสําคัญในขอตกลง 
การรับฝากเงินมาใสในตารางการเปดเผยขอมูลตาม
ประเภทผลิตภัณฑดวย 

50. สําหรับผลิตภัณฑท่ีแนวนโยบายไมไดยกตัวอยาง
คําเตือนใน fact sheet ไว เชน บัตรเอทีเอ็ม 
เงินอิเล็กทรอนิกส บริการการเงินผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ธนาคารควรดําเนินการ อยางไร 

ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยคําเตือนเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ตามความเหมาะสม โดยหากพิจารณาแลววา ผลิตภัณฑใด
ไมจําเปนตองมีคําเตือนท่ีมีนัยสําคัญ ธนาคารก็ไมตอง
ระบุเร่ืองดังกลาวไวใน fact sheet 

51. เน่ืองจากมีการกําหนดใหระบุวันท่ีเสนอขาย
ผลิตภัณฑไวในตารางการเปดเผยขอมูล ตามประเภท
ผลิตภัณฑ แตธนาคารเห็นวา ควรใชวันท่ีจัดทํา
เอกสาร เน่ืองจากธนาคารสามารถคุมลําดับท่ี
ของเอกสารใหเปนภาพรวมของธนาคารได 

ธนาคารควรพิจารณาระบุวันท่ีเสนอขายผลิตภัณฑ 
เน่ืองจากอาจสามารถใชเปนเอกสารอางอิง หากมี 
ขอโตแยงได 

52. ในกรณีท่ีลูกคายังไมไดรับการอนุมัติสินเชื่อ 
ธนาคารไมสามารถระบุขอมูลใหชัดเจนได เชน 
จํานวนเงินกูยืม ระยะเวลาการกูยืม คางวด
ผอนชําระรายเดือน จํานวนเงินท้ังหมดท่ีตอง
ชําระคืนตลอดอายุสัญญา และวันครบกําหนด
ชําระ ธนาคารจะสามารถระบุขอมูลในลักษณะท่ี
ครอบคลุมลูกคาทุกรายกอน เชน วงเงินกูยืม
ตั้งแต 30,000 – 1,000,000 บาท และระยะเวลา
การกูยืม 12 – 60 เดือน และเม่ือลูกคาไดรับ
อนุมัติสินเชื่อแลว ธนาคารจึงสงหนังสือแจงผล
การอนุมัติท่ีมีขอมูลครบถวนใหลูกคา ไดหรือไม 

ธนาคารควรพิจารณาเปดเผยขอมูลใหใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑท่ีลูกคาตองการ โดยธนาคารสามารถประเมิน
ในเบื้องตนจากขอมูลท่ีไดรับจากลูกคา เชน ราคาซ้ือขาย
ของหลักประกัน รายไดของลูกคา จํานวนเงิน และ
ระยะเวลาท่ีตองการกูยืม และอาจพิจารณาระบุ
หมายเหตุไววา ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดตามจํานวนเงิน
และระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติจริง 
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ขอ ประเด็นคําถาม แนวคําตอบ 

53. ในกรณีท่ีลูกคามีสิทธิเลือกวันชําระหน้ีเองได
ธนาคารเห็นวา ควรเปดเผยขอมูลในหัวขอ 
“ผลิตภัณฑน้ีมีขอกําหนดและอาจทําใหทานมี
ภาระหนาท่ีอะไรบาง” ดังน้ี “คางวดผอนชําระ
รายเดือน xx บาท โดยตองชําระภายในวันท่ี 
15, 20, 25 ของทุกเดือน ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของลูกคาแตละราย” 

ธนาคารสามารถพิจารณาเปดเผยขอมูลในลักษณะ
ดังกลาวเพ่ือเปนทางเลือกใหลูกคาไดในชวงกอนเขาทํา
สัญญา แตในชวงขณะเขาทําสัญญา ธนาคารควรระบุ
ทางเลือกท่ีลูกคาไดเลือกไวแลวใหชัดเจน 

ฝายนโยบายความเส่ียง 

โทร. 0-2283-5806, 0-2283-6939 




