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ธนาคารมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
ดังนัน้ ธนาคารจึงได้กาหนดนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ด้วยมาตรฐานขัน้ ต่า 9
หลักการ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นโยบายครอบคลุมถึงกระบวนการแบบ
ครบวงจรในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้าทุกคนจะต้องได้รบั การความคุม้ ครองจากธนาคารบนพืน้ ฐานการซือ้ ขายอย่างเป็ นธรรม
ซึ่ง การปฏิ บัติ ต่ อ ลูก ค้า อย่ า งเป็ น ธรรมนั้น ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น ไปตามพื น้ ฐานการปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบ แต่ธนาคารยังให้ความสาคัญถึง ความเป็ นธรรม ความโปร่งใส และประสบการณ์ท่ี
น่าพอใจของลูกค้าในการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรมของธนาคาร
1. หลั ก การที่ 1 วั ฒ นธรรมองค์ก ร และบทบาทหน้ า ที่ข องคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารและผู้บ ริห ารระดับ สูง ต้อ งรับ ผิ ด ชอบในการผลัก ดัน และ
สนับสนุนการให้บริการแก่ลกู ค้าที่เป็ นธรรม เป็ นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีหน้าที่
รวมถึงการมอบหมายและกาหนดบทบาทของผูบ้ ริหารหรือคณะทางาน เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติท่ีเป็ นรู ปธรรม ยิ่งไปกว่านั้นผูบ้ ริหารระดับสูงที่ได้รบั การมอบหมายี่รบั ผิดชอบ
เรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรมนัน้ จะต้องจัดการและควบคุมการปฏิบตั ิงานให้
มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็ นไปตามทิศทางและตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้
2. หลักการที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
ธนาคารนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี เหมาะสมกับความต้องการ ความสามารถทางการเงิ น
และความเข้าใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์ท่ีนาเสนอควรมีความ
เหมาะสมกับทักษะการขายของพนักงาน ระบบปฏิบัติการและดาเนินการ ตลอดจน
ความสามารถในการควบคุมคุณภาพการขายและการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
ในขณะที่ลกู ค้าได้รบั การนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นธรรมในแง่ของราคาและเงื่อนไข
3. หลักการที่ 3 การจ่ายค่าตอบแทน
ธนาคารกาหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษ โดยให้ความสาคัญ
สูงสุดกับคุณภาพการบริการซึ่งมีผลกับพนักงานทุกระดับเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ดังนัน้ การกาหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนแบบจูง
ใจ ตลอดจนมาตรการเตื อนและการลงโทษทางวินัยจะต้องนาหลักการการให้บริการ
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ลูกค้าอย่างเป็ นธรรมมาพิจารณารวมด้วย นอกจากนีด้ ชั นีชีว้ ดั ความสาเร็จของการขาย
ต้องไม่เน้นผลิตภัณฑ์มากเกิ นไป ซึ่งอาจนาไปสู่คุณภาพการขายที่ไม่ดีและการขาด
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (mis-selling) ดังนัน้ พนักงานขายควรสามารถมุ่งเน้นในการ
ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ซ่ึ ง เป็ น มี ค วามเชี่ ย วชาญ โดยไม่ มี ข ้อ จ ากั ด ในเป้ า หมายการขาย
ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
4. หลักการที่ 4 กระบวนการขาย
1. กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ: ธนาคารต้องมั่นใจใน
ความพร้อมของกระบวนการขาย ความสมบูรณ์และชัดเจนของกระบวนการขาย
สาหรับผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย โดยที่ไม่รบกวนความเป็ นส่วนตัวของ
ลูกค้า และการได้มาซึ่งข้อมูลสาหรับการขายต้องสอดคล้องกับกฎหมายและ
นโยบายนี ้ กรณีลกู ค้าเลือกไม่รบั การติดต่อจากธนาคาร ธนาคารต้องดาเนินการ
เพื่อไม่ให้มีการติดต่อลูกค้าให้เสร็จสิน้ โดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากที่
ได้รบั แจ้ง หากมีเหตุจาเป็ นที่ไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ที ต้องดาเนินการเพื่อ
ไม่ให้มีการติดต่อลูกค้าโดยไม่ชกั ช้าภายในไม่เกิน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
จากลูกค้า
2. กระบวนการในการขายและให้บริการ: ธนาคารต้องจัดให้มีกระบวนการทา
ความรู จ้ กั ลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ก่อนที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์ใด
ๆ โดยลูกค้าจะได้รบั นาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นที่สนใจ ทัง้ นี ้ กรณีเสนอขายและ
ให้บริการแก่ลกู ค้าที่มีความเปราะบาง (Vulnerable) ธนาคารต้องดูแลเป็ นกรณี
พิเศษ โดยปฏิบัติอย่างใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอผลิตภัณฑ์
รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลและคาเตือนที่เพียงพอ
5. หลักการที่ 5 การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน
พนักงานทุกระดับที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าได้รบั การสื่อสารเพื่อตระหนักถึง
ความสาคัญของการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ ได้รบั การฝึ กอบรมที่เพียงพอ
ให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ิหน้า เพื่อให้เกิดการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
และส่งเสริมการนาไปปฏิบตั ิจริง .
1. การสื่ อ สารกับ พนัก งาน: เนื อ้ หาใช้ใ นการสื่ อ สารกับ พนัก งานต้อ งครบถ้ว น
ถูกต้อง ชัดเจน ใช้งานได้จริงและเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ การให้บริการลูกค้าอย่าง
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เป็ นธรรมและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้แต่ละหลักการทัง้ 9
ต้องเป็ นส่วนหนึ่งของเนือ้ หาการสื่อ สาร นอกจากนีต้ อ้ งมีการประเมินผลการ
ฝึ ก อบรมและการสื่ อ สารเพื่ อ น าข้อ เสนอแนะมาปรับ ปรุ ง การสื่ อ สารอย่ า ง
ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น มีการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน โดย
การส่งลูกค้านิรนามไปตรวจสอบแบบไม่เปิ ดเผยตัว (mystery shopping) ซึ่ง
เป็ นเครื่องมือหนึ่งในการวัดความสาเร็จของการสื่อสารและการฝึ กอบรม
2. การฝึ กอบรมพนักงานขาย: มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานขายเพื่อปิ ดช่องว่างด้าน
ความรู ห้ รือทักษะ เช่น เน้นการแจ้งเงื่อนไข ข้อจากัด ข้อควรระวังที่อาจทาให้
ลูกค้าเสียประโยชน์และสิทธิของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเจ้าหน้าที่ท่ี มี
รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึน้ หรือผลิตภัณฑ์ท่ี มีความซับซ้อน เนือ้ หาการ
ฝึ กอบรมควรครอบคลุมถึงข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ีถกู ต้อง ตามข้อมูล
ที่ได้รบั จากผูพ้ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์หรือผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความคิดเห็นหรือ
ข้อสังเกตจากกระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่เหมาะสมกับ
ลูกค้าบางกลุ่ม ธนาคารมีการจัดฝึ กอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ี
ความซับซ้อน โดยพนักงานต้องเข้าร่วมการฝึ กอบรม พนักงานที่ไม่เข้าร่วมการ
ฝึ กอบรมผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือไม่ผ่านการทดสอบความรู เ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะ
ไม่ได้รบั อนุญาตให้ขายหรือเสนอผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
6. หลักการที่ 6 การดูแลข้อมูลของลูกค้า
ธนาคารต้องมี นโยบาย วิธีปฏิบัติ และระบบงานการดูแลรักษาความปลอดภัย ของ
ข้อมูลลูกค้า การเปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าให้บคุ คลอื่นต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน
และต้อ งตรวจสอบให้ม่ ันใจได้ว่ า หน่ ว ยงานภายนอกที่ ไ ด้ข ้อ มูล ของลูก ค้า ไปนั้น มี
กระบวนการปกป้องข้อมูลของลูกค้าที่รดั กุม
7. หลักการที่ 7 การแก้ไขปั ญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน
ปั ญหาและการจัดการข้อร้องเรียนของธนาคารมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้าน:
1. การยอมรับและการจัดการปั ญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า – ธนาคารแต่งตัง้
หน่วยงานอิสระที่รบั ผิดชอบเพื่อสร้างกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า หน่อยงานดังกล่าวจะได้รบั การฝึ กอบรมในการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
ปั ญหาเป็ นอย่างดี ข้อร้องเรียนของลูกค้าจะต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเป็ นธรรม
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ต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงโดยคานึงถึง 9 หลักการที่
เกี่ยวข้องและกระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม โดยพิจารณาจากข้อมูลทัง้ หมด
และสถานการณ์โดยรอบของแต่ละกรณี รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด มีการ
จัดตัง้ ระบบการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปั ญหาได้รบั การจัดการและพิจารณา
ตามแนวทางปฏิบัติเงื่อนไขและกรอบเวลาที่กาหนด อีกทั้งควรมีการประเมิน
หรือทดสอบคุณภาพการแก้ไขข้อร้องเรียน ในกรณีท่ีเกิดปั ญหาหรือข้อร้องเรียน
ซา้ ๆ หรือปั ญหาหรือข้อร้องเรียนที่อาจเกิ ดขึน้ ไม่บ่อยนักแต่อาจมี ผลอย่างมี
นัย ส าคัญ ต่ อ การปฏิ บัติ ต่อ ลูกค้า อย่า งเป็ น ธรรม ธนาคารจะต้อ งตรวจสอบ
สาเหตุท่ีแท้จริงและ/หรือขยายขอบเขตการตรวจสอบเพื่อยุติความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึน้
2. การแก้ไขปั ญหาของลูกค้า – ธนาคารต้องมีมาตรการในการแก้ไขและชดเชย
ให้กบั ลูกค้า พร้อมทัง้ กาหนดมาตรฐานสาหรับเหตุการณ์ประเภทเดียวกันเพื่อให้
มีการปฏิบตั ิเท่าเทียมกัน และกาหนดระยะเวลาที่ เหมาะสมของแต่ละขั้นตอน
การแก้ไขพร้อมกับการอัพเดตความคืบหน้าให้ลกู ค้าทราบเป็ นระยะ
3. การป้องกันปั ญหาหรือข้อร้องเรียนซา้ – ข้อร้องเรียนทัง้ หมดผ่านช่องทางต่าง ๆ
ต้องมี การบันทึก เช่นเดี ยวกันกับ ข้อ ซัก ถามเพื่อ นามาวิเคราะห์เ พิ่ม เติ ม และ
ปรับปรุ งสคริปต์การนาเสนอผลิตภัณฑ์และเอกสารการขาย ธนาคารต้องระบุ
หน่ว ยงานที่ ร ับ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งนี่ เ พื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ส าเหตุข องปั ญ หาการ
บริการหรือข้อร้องเรียนเพื่อนาไปปรับปรุ งและต้องจัดทารายงานการดาเนินการ
เกี่ยวกับปั ญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการธนาคารผ่าน
คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปั ญหาซา้
8. หลักการที่ 8 การควบคุม กากับ และตรวจสอบ
1. ธนาคารต้องมอบหมายหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบเพื่อดาเนินการทาหน้าที่การควบคุม
กากับ และตรวจสอบ พร้อมทัง้ ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของทุกเสาหลัก
ตามกฎหมายข้อกาหนดด้านกฎระเบียบและกระบวนการภายในเกี่ ยวกับการ
ดาเนินการในตลาดที่เป็ นธรรม ต้องติดตามและประเมินทั้ง 9 หลักการนีด้ ว้ ย

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
หลักการของ 3 Lines of Defense เพื่อระบุความเสี่ยงและมาตรการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงเหล่านีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
9. หลักการที่ 9 การปฏิบัตงิ านและแผนรองรับการปฏิบัตงิ าน
ต้องมาตรการที่จะบริหารจัดการการให้บริการแก่ลกู ค้า รวมถึงระบบการปฏิบตั ิการ การ
บริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจทัง้ กรณีปกติและกรณีฉกุ เฉิน
นอกจากนี ้ ธนาคารยังต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี ้
• ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อกล่าวหาที่เป็ นผลมาจากการปฏิบัติท่ี ไม่สอดคล้องกับนโยบายการ
ให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม
• ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และ
ลักษณะปั ญหาที่จะช่วยให้ลกู ค้าเข้าใจได้ง่าย

