
 
ฉบับท่ี 7/2561 

เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 
ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) 

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช าระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  16 มกราคม 2561  
ธปท.ได้ออกแนวทางการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นการทั่วไปใน
การให้บริการช่องทางการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และช าระเงินออนไลน์แบบครบวงจร รวมถึงให้  
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพัฒนาธุรกิจและสร้างช่องทางเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านแพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจน
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในการค้นหาข้อมูลภายในแหล่งเดียวแบบต่อเนื่อง 

ที่ผ่านมา ธปท. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและได้อนุญาตให้ 
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจและช่วยให้สามารถตอบสนองบริการทางการเงินตามความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นตามล าดับ และ
ให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ในบริบทที่
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค และ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่จะให้บริการจะต้องมีความพร้อม
ทั้งด้านระบบงาน บุคลากร และมีการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านปฏิบัติการ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม และจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง 
การอนุญาตการให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) ที่ ธปท. ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้มั่นใจว่าประชาชน ผู้บริโภคจะได้รับบริการอย่างเป็นธรรม  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 30 มกราคม 2561 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: ฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน 
โทรศัพท์ 0 2283 5882, 0 2356 7367, 0 2283 6837  
E-mail: e-Marketplace-WG-FID@bot.or.th 



แนวทางการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Marketplace Platform)

บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนาคารพาณิชย์ 

ผู้ให้บรกิาร

ธพ. /บริษัทในกลุ่มฯ จัดให้มีผู้ให้บริการอื่น
ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

งานสนบัสนนุธุรกจิ e-Marketplace Platform ด้านอืน่ๆ
เช่น packaging / logistics / accounting และ stock management

e-Marketplace Platform คือ ? ใคร คือผู้ให้บริการ ? 

เป็นช่องทางในการซื้อขาย
สินค้า หรือ  บริการผู้ประกอบการ 

SMEs

1

2

34

5

6

e-commerce
ธพ. 

บริษัทในกลุ่มฯ
การซื้อขายสนิคา้หรอืบรกิาร

ที่มีหลกัฐานการซื้อขายในรปูอิเลก็ทรอนกิส์

การซื้อขายสนิคา้หรอืบรกิารทีต่อ้ง
ขนส่งหรอืสง่มอบสนิคา้

การซ้ือขายสินค้าหรือ
บริการทีเ่ชื่อมต่อกับ

เว็บไซต์อ่ืน

ผู้บริโภค

Digital Platform
ช่องทางการซื้อขาย
สินคา้หรือบริการ

ให้ค าแนะน า ข้อมลู 
ความรู้ผูข้าย

Support Seller

Marketing/Promotion
โฆษณา Platform ให้เปน็ทีรู่้จกั
ท า Promotion ร่วมกบัรา้นคา้

Payment
ให้บรกิารระบบการช าระเงิน
ค่าสนิคา้หรือบรกิารแบบออนไลน์

Business Analysis
วิเคราะหข์อ้มลู เพื่อเสนอ
บริการอืน่ตอ่ไป

Customer Service
ช่องทางการสือ่สาร ชี้แจงขอ้มลู
รับเรื่องรอ้งเรยีนจากลกูคา้

ประเภทสนิคา้และบรกิาร
ทุกประเภท ที่ไม่ขดัตอ่กฎหมายหรือไมผ่ิดศลีธรรม หรือ 

ไมน่ าไปสูค่วามเสือ่มเสยีตอ่วฒันธรรมของชาติ

ธพ. /บรษิทัในกลุม่ฯ ต้องไมท่ าใหล้กูคา้หรอื
บุคคลภายนอกเขา้ใจผดิว่า สินค้าหรอืบริการดงักลา่วเปน็

ของ ธพ. หรือบริษทัในกลุม่ฯ 

!

การใหบ้รกิารพืน้ทีห่รอืสือ่กลาง ผ่านเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั

ให้ข้อมูล ข่าวสาร 
การอบรมเพื่อพัฒนา

ธุรกิจออนไลน์

บทบาทในการให้บริการ 

สร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย

e-Marketplace Platform

ให้บริการช าระเงิน
ออนไลน์แบบครบวงจร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



ผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะ SMEs

ใช้ e-Marketplace Platform แล้ว มีประโยชน์ ยังไงนะ ?

ผู้บริโภค

ธนาคารพาณิชย์
/ บริษัทในกลุ่มฯ

เพิ่ม ช่องทางการขายสินค้า

เข้าถึง สินเชื่อได้ง่ายขึ้น 
(Information based lending) 

เข้าถึง บริการทางการเงินได้ง่าย
รวดเร็วตาม lifestyle 
(Anywhere  Anytime Any devices)

เพิ่มความสะดวก ให้แกผู่้บริโภค
สามารถค้นหาข้อมูลและช าระเงิน
ได้ในแหล่งเดียว

ได้รับประโยชน์
ทั้งผู้ซือ้และผูข้าย

แนวทางการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Marketplace Platform)

Protection

และกระบวนการจัดการ แก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม 

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ดูแลผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ค านึงถึงความเป็นส่วนตัว และ การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



แนวทางการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Marketplace Platform)

วันที่ 30 มกราคม 2561



Landscape และบริบทที่เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรม

ผู้บริโภคยุค Digital

การช าระเงินออนไลน์
ผ่าน Internet Banking 
และ Mobile Banking 

เพิ่มขึ้น

ผู้ให้บริการที่มีบทบาท
ในธุรกิจ 

e-Marketplace มีมากขึ้น

Digital Transformation
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การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Digital

Digital Transformation

คนไทยมี lifestyle ใช้ smartphone ในการค้นหาข้อมูล เลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ และจ่ายช าระเงินเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าการ

ซ้ือขายประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 9.86%
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ที่มา: รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / ETDA

ข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน Internet ในปี 60

ความเป็นมา

มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย ปี 57-60p



 การช าระเงินออนไลน์ผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking เพิ่มขึ้น

ความเป็นมา
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จ านวนบัญชีลูกค้าผู้ใช้บริการ internet banking และ mobile banking ปี 55-60
หน่วย : ล้านรายการ
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ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย



 ผู้ให้บริการที่มีบทบาทในธุรกิจ e-Marketplace

ผู้ให้บริการ e-Marketplace ในระบบ
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ทีม่า: https://ecommerceiq.asia/top-ecommerce-sites-thailand/
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Top 6 Web Traffic e-Marketplace Website in Thailand (พ.ค. 59 – พ.ย. 60)

6 อันดับเว็บไซต์ ที่มีผู้เข้าชมสูงสุด (พ.ย. 60)
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ความเป็นมา
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ผู้บริโภคธนาคารพาณิชย์
/ บริษัทในกลุ่มฯ 

ผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะ SMEs

• ยกระดับ การให้บริการทางการเงิน 
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนา
สู่ Information based lending 

วัตถุประสงค์ในการอนุญาต

• เพิ่ม ช่องทางการขายสินค้า

• เข้าถึง สินเชื่อได้ง่ายขึ้น 
(Information based 
lending) 

• เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย 
รวดเร็วตาม lifestyle (Anywhere 
Anytime Any devices)

• เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค
สามารถค้นหาข้อมูลและช าระเงิน
ได้ในแหล่งเดียว

ส่งเสริมนโยบาย National e-Payment ลดการใช้เงินสด
เพิ่มประสิทธิภาพ ช่องทางและการเข้าถึงสินค้าและบริการ

(Digitization & Financial Access)
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ขอบเขตการอนุญาต

สาขา ธพ. ต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้ก ากับดูแลหลักของประเทศ (home regulator) 
ที่ head Office จัดตั้งอยู่ก่อน และต้องมีการให้บริการในประเทศที่ Head Office จัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 

ผู้ให้บริการ

ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทในกลุ่มฯ 

ธุรกิจทางการเงิน• ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551

• ประกาศ สนส.ที่ 5/2554 
(services)

• ม.56 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551

• ประกาศ สนส.ที่ 6/2560 
(Consolidated Supervision)

การให้บริการพื้นที่หรือส่ือกลาง ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อ
• เป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
• ให้บริการช าระเงินออนไลน์แบบครบวงจร 
• การสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย
• การให้ข้อมูล ข่าวสาร การอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจแบบออนไลน์

e-Marketplace Platform
ผู้บริโภคผู้ประกอบการ

อนุญาตเป็นการทั่วไป
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ธพ. /บริษัทในกลุ่มฯ จัดใหม้ีผู้ให้บริการอื่นที่มี
ความช านาญเฉพาะด้าน 

 งานสนับสนุนธุรกิจ e-Marketplace Platform ด้านอ่ืนๆ
เช่น packaging/ logistics/ accounting และ stock management

 Digital Platform
 ช่องทางการซ้ือขายสินค้าหรือ

บริการ

 ให้ค าแนะน า ข้อมูล ความรู้ผู้ขาย
 Support Seller

 Marketing/Promotion
 โฆษณา Platform ให้เป็นที่รู้จัก
 ท า Promotion ร่วมกับร้านค้า

 Payment
 ให้บริการระบบการช าระเงิน

ค่าสินค้าหรือบริการแบบออนไลน์

 Business Analysis
 วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอ
บริการอื่นต่อไป

 Customer Service
 ช่องทางการสื่อสาร ชี้แจงข้อมูล
รับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้า

บทบาทในการให้บริการ 
e-Marketplace Platform

บทบาทของ ธพ./บริษัทในกลุ่มฯ และสินค้า
ที่จะวางขายใน e-Marketplace Platform

ประเภทสินค้าและบริการ
ทุกประเภท ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

หรือไม่ผิดศีลธรรม หรือ 
ไม่น าไปสู่ความเสื่อมเสียต่อ

วัฒนธรรมของชาติ

ธพ. /บริษัทในกลุ่มฯ ต้องไม่ท า
ใหลู้กค้าหรือบุคคลภายนอกเขา้ใจ
ผิดว่า สินค้าหรือบริการดังกล่าว
เป็นของ ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มฯ 

!

ตัวอย่างการซื้อขายสินค้าบน e-Marketplace Platform 
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ

ที่เช่ือมต่อกับเว็บไซต์อื่น

e-commerce

ธพ. 
บริษัทในกลุ่ม

การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
ที่มีหลักฐานการซือ้ขายในรูป

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น

Delivery

การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
ที่ต้องขนส่งหรือส่งมอบสินค้า
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงขั้นต่ าที่ ธพ./บริษัทลูกฯ ต้องปฏิบัติ
• มีนโยบายการให้บริการและการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพ. /ที่ได้รับมอบหมาย 

และมีการทบทวนนโยบายในระยะเวลาที่เหมาะสม
• ศักยภาพและความเพียงพอของ บุคลากร
• ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของระบบงาน
• ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
• หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้บริการ e-Marketplace Platform ของ ธพ. หรือ บ.ในกลุ่ม เช่น ฝ่าย Product / IT / 

Compliance เป็นต้น ต้องเห็นชอบและลงนามร่วมกัน 

• การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) 
• ความถูกต้องเชื่อถือได ้(Integrity) 
• ความเสถียรและความพร้อมใช้งาน (Availability)

ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
มีระบบการควบคุมภายใน / มีสัญญา
กับลูกค้าผู้ขายสินค้า

Strategic Risk

IT Risk / 
Cyber Risk

Operational Risk

ก่อนการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
• กระบวนการตรวจสอบตัวตน และกระบวนการ
รู้จัก ทั้งด้านผู้ขายและผู้ซื้อก่อนเริ่มให้บริการ

• การเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน 

• การคัดกรองคุณสมบัติ/คุณภาพผู้ขาย

ระหว่างและหลังการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
• มีเอกสารหลักฐาน หรือ หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์

• มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และ
ตรวจสอบ รวมทั้ง การรับเรื่องร้องเรียน
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Consumer 
Protection 

• ต้องค านึงถึงสิทธิของผู้บริโภค และปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
บริหารจัดการดา้นการให้บริการอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)



• แจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเริ่มให้บริการ 
• รายงานมูลค่าการให้บริการแก่ลูกค้า และปัญหาข้อร้องเรียน พร้อมแนวแก้ไข 

น าส่งให้ ธปท. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับจากสิ้นไตรมาส

การรายงานข้อมูล

วันเริ่มต้นบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561

การายงานข้อมูลและการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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