หากมีความไม่ สอดคล้ องกันหรือขัดแย้ งกันระหว่ างเอกสารฉบับนีก้ ับฉบับภาษาอังกฤษ/ จีน จะถือว่ าฉบับ
ภาษาอังกฤษ/ จีนมีผลเหนือกว่ า
หลักการทั่วไป (ตอนที่ 1 ส่ วนที่ 2) ของหลักปฏิบตั ิของธนาคาร
1. หลักการทั่วไป
1.1 การปฏิบัติต่อลูกค้ าอย่ างเท่ าเทียมและยุติธรรม
สถาบันการเงิ นควรปฏิบัติต่อลูกค้ าอย่างเท่าเทียม ซื่อสัตย์ สุจริ ตและเป็ นธรรมในทุกขัน้ ตอนของความสัมพันธ์ กับ
สถาบันการเงิน การดูแลผู้บริ โภคอย่างเท่าเทียมควรเป็ นส่วนสาคัญในการกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ของสถาบันการเงินและตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของตน ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษกับความต้ องการของกลุม่ เสีย่ ง
1.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
สถาบันการเงินและตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของตนควรแจ้ งและอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะสาคัญ ความ
เสีย่ งและข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชัน่ หรื อค่าใช้ จ่ายที่บงั คับใช้ และให้ รายละเอียดเหล่านี ้แก่
ลูกค้ า ควรมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมรวมถึงคาเตือนที่เหมาะสม เพื่อให้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับลักษณะและความเสี่ยง
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ พวกเขายังควรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องที่ตวั แทนที่ได้ รับ
อนุญาตของสถาบันการเงิน ของตนนามาใช้ ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขาย ควรให้ ข้อมูลที่เหมาะสมในทุกขันตอนของ
้
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า เนื ้อหาด้ านการส่งเสริ มการขายทางการเงินทังหมดควรมี
้
ความถูกต้ อง ซื่อสัตย์ เข้ าใจง่ายและไม่
ทาให้ เกิ ดการเข้ าใจผิด การเปิ ดเผยข้ อมูลก่อนทาสัญญาควรนามาปฏิบตั ิให้ เป็ นมาตรฐานในกรณี ที่เหมาะสมและ
สามารถกระทาได้ เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบระหว่างผลิต ภัณฑ์ และบริ การที่ มีลกั ษณะเดียวกัน ได้ หากมีการให้
คาแนะนา คาแนะนาดังกล่าวควรเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ และโดยทัว่ ไปควรอิงตามข้ อมูล
ของลูกค้ าโดยพิจารณาจากความซับซ้ อนของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องรวมทังวั
้ ตถุประสงค์ทางการเงิน ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของลูกค้ า 1 สถาบันการเงินควรแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง ถูกต้ อง
และพร้ อมใช้ งานมีความสาคัญต่อสถาบันการเงิน
1.3. การศึกษาและการให้ ความรู้ทางการเงิน
ตระหนักว่าลูกค้ ามีความรับผิดชอบของตนเองในการเสริ มสร้ างความรู้ ทางการเงิ น สถาบันการเงิ นควรเข้ าร่ วมกับ
รัฐบาล องค์กรกากับดูแลและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่น ๆ เพื่อส่งเสริ มการศึกษาและการให้ ความรู้ ทางการเงิน และช่วยให้
ลูกค้ าปั จจุบนั และอนาคตพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชื่อมัน่ ที่เหมาะสมเพื่อทาความเข้ าใจกับความเสี่ยง รวมถึง
ความเสีย่ งทางการเงินและโอกาส สร้ างข้ อมูลทางเลือก ทราบว่าจะไปที่ไหนเพื่อขอความช่วยเหลือและดาเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงสถานะภาพทางการเงินที่ดีของตัวเอง ควรส่งเสริ มการให้ การศึกษาทางการเงินและข้ อมูล ที่
กว้ างขึ ้นเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความรู้ ทางการเงินและความสามารถที่มากขึ ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ข้ อมูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริ โภค สิทธิและความรับผิดชอบควรจะสามารถเข้ าถึงได้ อย่างง่ายดายโดยลูกค้ า
1.4. การดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบของสถาบันการเงินและตัวแทนที่ได้ รับอนุญาต
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สถาบันการเงินและตัวแทนที่ได้ รับจอนุญาตของตนควรมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทางานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ าของ
ตนและเป็ นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริ มการคุ้มครองผู้บริ โภคทางการเงิน สถาบันการเงินยังควรมีความรับผิดชอบและ
รับผิดชอบต่อผลของการกระทาของตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของตนและผู้ให้ บริ การบุคคลที่สาม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของธุรกรรมและขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ลกู ค้ าให้ ไว้ สถาบันการเงินควรประเมินความสามารถทางการเงินและความ
ต้ องการของลูกค้ าของตนก่อนที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ คาแนะนาหรื อบริ การ พนักงาน (โดยเฉพาะผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์ โดยตรง
กับลูกค้ า) ควรได้ รับการฝึ กอบรมและผ่านการรับรองอย่างเหมาะสม สถาบันการเงินและตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของตน
ควรพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พวกเขาควรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ อง มีกลไกในการจัดการความขัดแย้ งดังกล่าว หรื อปฏิเสธที่จะให้ ผลิตภัณฑ์ คาแนะนาหรื อบริ การ โครงสร้ าง
ค่าตอบแทนของพนักงานของสถาบันการเงินและ ตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของตนควรได้ รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริ ม
การดาเนินธุรกิ จ อย่างมีความรั บผิดชอบ การปฏิบตั ิต่อผู้บริ โภคอย่างเป็ นธรรมและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตามความเหมาะสม
1.5. การปกป้องทรัพย์ สินของลูกค้ าจากการฉ้ อโกงและใช้ ผิดวัตถุประสงค์
สถาบันการเงินควรมีกลไกข้ อมูล การควบคุมและป้องกันที่เกี่ยวข้ องในหน่วยงาน เพื่อปกป้องเงินฝาก เงินออมทรัพย์
และสินทรั พย์ ทางการเงิ นอื่น ๆ ที่ คล้ ายคลึงกัน ของลูกค้ า อย่างเหมาะสมและด้ วยความเชื่ อมั่น ระดับสูงรวมถึงการ
ต่อต้ านการฉ้ อโกง การยักยอกหรื อการใช้ ผิดประเภทอื่น ๆ
1.6. การคุ้มครองข้ อมูลผู้บริโภคและข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถาบันการเงินควรมีกลไกการควบคุมและการป้องกันที่เหมาะสมในหน่วยงาน เพื่อปกป้องข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้ า กลไกเหล่านี ้ควรเป็ นไปตามที่กฎหมายบังคับใช้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อให้ สามารถรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยได้ กลไกดังกล่าวควรเคารพสิทธิของลูกค้ าในการรับทราบ
เกี่ยวกับการแบ่งปั นข้ อมูล เพื่อการเข้ าถึงข้ อมูลและเพื่อรับการแก้ ไข และ/หรื อลบข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อการเก็บรวบรวม
ทีผ่ ิดกฎหมายโดยทันที
1.7. การจัดการเรื่องร้ องเรียนและการแก้ ไข
สถาบันการเงินและ ตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของตนควรจัดสรรช่องทางที่เหมาะสมในการยื่นคาร้ อง ทาเรื่ องร้ องเรี ยน
และหาทางแก้ ปัญหาที่สามารถเข้ าถึงได้ ยุติธรรม รับผิดชอบต่อผลที่เกิด ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ช่องทางดังกล่าว
ไม่ควรกาหนดค่าใช้ จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล ล่าช้ าหรื อเป็ นภาระต่อลูกค้ าตามความเหมาะสม
1.8. การแข่ งขัน
สถาบันการเงินควรอนุญาตให้ ลกู ค้ าค้ นหา เปรี ยบเทียบและการสับเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และสถาบัน การเงินได้
อย่างง่ายดาย และด้ วยราคาที่สมเหตุสมผลและเปิ ดเผยตามความเหมาะสม
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