
Selling Guideline SME Freedom (version_102019) 

ผลการตดิต่อ  ไม่สนใจสมัครผลิตภัณฑ์ ลังเล รอการตัดสินใจสมัคร สนใจ / ตัดสินใจสมัคร 
คุยเป็นปกต ิ  แนะน ำช่ือ+ธนำคำร (ผู้แทนกำรตลำด) 

 เสนอขำยผลิตภณัฑ์ (ต้องแจ้งข้อมลูขัน้
ต ่ำตำมเกณฑ์ ธปท. ให้ครบถ้วน เช่น 
ดอกเบีย้ โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำกใน Sales 
Sheet) 

 หำกไม่ประสงค์ให้ธนำคำรตดิตอ่เพ่ือ
เสนอผลิตภณัฑ์ โปรดตดิตอ่  KKP 
Contact Center 02 165 5555  

 กรณีลกูค้ำสอบถำมแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
ต้องชีแ้จงแหล่งท่ีมำของข้อมลูลกูค้ำได้
อย่ำงชดัเจนและรวดเร็ว 

 แนะน ำช่ือ+ธนำคำร (ผู้แทนกำรตลำด) 

 เสนอขำยผลิตภณัฑ์ (ต้องแจ้งข้อมลูขัน้ต ่ำ
ตำมเกณฑ์ ธปท. ให้ครบถ้วน เช่น ดอกเบีย้ 
โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำกใน Sales Sheet) 

 แจ้งขออนญุำตตดิตอ่กลบัมำอีกครัง้ ลกูค้ำ
สะดวกเม่ือไร  

 หำกลูกค้ำสนใจ ให้ใช้ Selling Guideline 
หวัข้อ ตดัสินใจสมคัร 

 หำกไม่ประสงค์ให้ธนำคำรตดิตอ่เพ่ือเสนอ
ผลิตภณัฑ์ โปรดตดิตอ่  KKP Contact 
Center 02 165 5555 

 กรณีลกูค้ำสอบถำมแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
ต้องชีแ้จงแหล่งท่ีมำของข้อมลูลกูค้ำได้อย่ำง
ชดัเจนและรวดเร็ว 

 แนะน ำช่ือ+ธนำคำร (ผู้แทนกำรตลำด) 

 เสนอขำยผลิตภณัฑ์ (ต้องแจ้งข้อมลูขัน้ต ่ำตำม
เกณฑ์ ธปท. ให้ครบถ้วน เช่น ดอกเบีย้ โดย
อ้ำงอิงข้อมลูจำกใน Sales Sheet) 

 กรณีลกูค้ำสอบถำมแหล่งท่ีมำของข้อมลู ต้อง

ชีแ้จงแหล่งท่ีมำของข้อมลูลกูค้ำได้อย่ำงชดัเจน

และรวดเร็ว 

 สอบถำมข้อมลูลกูค้ำเบือ้งต้น เช่น อำชีพ รำยได้  

 คำ่บริกำร คำ่ธรรมเนียม คำ่ปรับตำ่งๆ ลกูค้ำ
สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเตมิได้จำกหน้ำ  
website ของธนำคำร หรือ Sales Sheet ท่ี
ธนำคำรจะจดัส่งให้  
*เคร่ืองมือ : ใบ Sales Sheet  

รีบวางสาย  
(ตดิประชุม, ขับ
รถ ฯลฯ) 

 แนะน ำช่ือ+ธนำคำร (ผู้แทนกำรตลำด) 

 เสนอขำยผลิตภณัฑ์ (ต้องแจ้งข้อมลูขัน้
ต ่ำตำมเกณฑ์ ธปท. ให้ครบถ้วน เช่น 
ดอกเบีย้ โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำกใน Sales 
Sheet) 

 แจ้งขออภยัท่ีโทรมำรบกวนลกูค้ำทนัที  

 กรณีลกูค้ำสอบถำมแหล่งท่ีมำของข้อมลู 

ต้องชีแ้จงแหล่งท่ีมำของข้อมลูลกูค้ำได้

อย่ำงชดัเจนและรวดเร็ว 

 หำกไม่ประสงค์ให้ธนำคำรตดิตอ่เพ่ือ
เสนอผลิตภณัฑ์ โปรดตดิตอ่  KKP 
Contact Center 02 165 5555  

 แนะน ำช่ือ+ธนำคำร (ผู้แทนกำรตลำด) 

 เสนอขำยผลิตภณัฑ์ (ต้องแจ้งข้อมลูขัน้ต ่ำ
ตำมเกณฑ์ ธปท. ให้ครบถ้วน เช่น ดอกเบีย้ 
โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำกใน Sales Sheet) 

 แจ้งขออนญุำตตดิตอ่กลบัมำอีกครัง้ ลกูค้ำ
สะดวกเม่ือไร 

 กรณีลกูค้ำสอบถำมแหล่งท่ีมำของข้อมลู 

ต้องชีแ้จงแหล่งท่ีมำของข้อมลูลกูค้ำได้อย่ำง

ชดัเจนและรวดเร็ว 

 หำกไม่ประสงค์ให้ธนำคำรตดิตอ่เพ่ือเสนอ
ผลิตภณัฑ์ โปรดตดิตอ่  KKP Contact 
Center 02 165 5555 

 แนะน ำช่ือ+ธนำคำร (ผู้แทนกำรตลำด) 

 เสนอขำยผลิตภณัฑ์ (ต้องแจ้งข้อมลูขัน้ต ่ำตำม
เกณฑ์ ธปท. ให้ครบถ้วน) 

 ตดิตอ่กลบัตำมเวลำท่ีลกูค้ำสะดวก 

 กรณีลกูค้ำสอบถำมแหล่งท่ีมำของข้อมลู ต้อง
ชีแ้จงแหล่งท่ีมำของข้อมลูลกูค้ำได้อย่ำงชดัเจน
และรวดเร็ว  

โกรธ โมโหท่ี
ตดิต่อมารบกวน 

 แนะน ำช่ือ+ธนำคำร (ผู้แทนกำรตลำด) 

 เสนอขำยผลิตภณัฑ์ (ต้องแจ้งข้อมลูขัน้ต ่ำตำมเกณฑ์ ธปท. ให้ครบถ้วน เช่น ดอกเบีย้ โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำกใน Sales Sheet) 

 แจ้งขออภยัท่ีโทรมำรบกวนลกูค้ำทนัที   

 กรณีลกูค้ำสอบถำมแหล่งท่ีมำของข้อมลู ต้องชีแ้จงแหล่งท่ีมำของข้อมลูลกูค้ำได้อย่ำงชดัเจนและรวดเร็ว 

 หำกไม่ประสงค์ให้ธนำคำรตดิตอ่เพ่ือเสนอผลิตภณัฑ์ โปรดตดิตอ่  KKP Contact Center 02 165 5555  
ถ้าลูกค้าไม่พอใจ  

 ขอช่ือและเบอร์โทรตดิตอ่ของลกูค้ำ + แจ้งธนำคำรจะท ำกำรบล็อคเบอร์ให้เสร็จสิน้ภำยใน 7 วนัจำกวนัท่ีได้รับแจ้ง และหลงัจำกนัน้จะไม่ท ำกำร 
ตดิตอ่ลกูค้ำอีกเป็นเวลำ 1 ปี  กรณีลกูค้ำประสงค์จะไม่ให้ธนำคำรตดิต่อตลอดไป ให้ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดเวลำข้ำงต้นตอ่ไป 

 ส่งช่ือและเบอร์โทรตดิตอ่ของลกูค้ำให้ TM เพ่ือ TM ด ำเนินกำรส่งให้ Sales Co 
ถ้าลูกค้ายังไม่พอใจ 

 แจ้งลกูค้ำให้ถือสำยรอสกัครู่ เพ่ือเรียน TM ดแูลลกูค้ำ  

 แจ้ง TM ให้รับเร่ืองดแูลลกูค้ำทนัที 



 

 

กรณีลูกค้าสอบถามรู้จัก Market Conduct ? 

- Market Conduct คือ กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรให้บริกำรลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม โดยธนำคำรแหง่ประเทศไทยมุ่งเน้นให้สถำบนักำรเงินและ 
Non-Bank ทกุแหง่ มีกำรให้บริกำรลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรมทัง้ด้ำนรำคำและเง่ือนไข จริงใจ ไม่เอำเปรียบ ลกูค้ำได้รับข้อมลูที่ชดัเจน ครบถ้วน และไม่
รบกวนลูกค้ำ    
- ส ำหรับมำตรฐำนขัน้ต ่ำของกระบวนกำรขำย (Sales Process) ท่ีส ำคญั เช่น  

1) แหล่งท่ีมำของข้อมลูที่ใช้ในกำรตดิตอ่ลกูค้ำต้องได้มำอย่ำงถูกกฎหมำยและเป็นไปตำมนโยบำยภำยในของธนำคำร   
2) แจ้งอย่ำงชดัเจนทกุครัง้ว่ำลกูค้ำมีสิทธิเลือกท่ีจะไม่รับกำรตดิตอ่จำกธนำคำร และแจ้งช่องทำงในกำรยกเลิกกำรตดิตอ่ 

3) น ำส่งเอกสำรข้อมลูส ำคญัของผลิตภณัฑ์ (Sales Sheet) ให้ลกูค้ำทกุครัง้  

หมายเหตุ:  ในกำรตดิตอ่ลกูค้ำเพ่ือเสนอขำย ผู้แทนกำรตลำดต้องอธิบำยข้อมลูขัน้ต ่ำให้ลกูค้ำทรำบโดยครบถ้วนก่อน Disburse โดยปรับให้
สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ท่ีได้ตดิตอ่ลกูค้ำ ซึง่บำงกรณีผู้แทนกำรตลำดอำจไม่ได้ตดิต่อลกูค้ำเพียงครัง้เดียว  

 
 
 
 

ผู้แทนการตลาดต้องแจ้งสิทธิการยกเลกิการตดิต่อจากธนาคารให้ลูกค้า ตอนไหน ? 
ต้องแจ้งสิทธิ 

“ หำกไม่ประสงค์ให้ธนำคำรตดิตอ่เพ่ือเสนอผลิตภณัฑ์ โปรดตดิตอ่ KKP 

Contact Center 02 165 5555 “ 

ไม่ต้องแจ้งสิทธิ 

 ลกูค้ำไม่สนใจ / ไม่สมคัร ณ ขณะทีเ่สนอขำย  โดยท่ีลูกค้ำ ...  

 อนญุำตให้ Sales โทรหำถ้ำมีโปรโมชัน่ดีๆ 

 ขอให้ Sales ตดิตอ่มำเสนออีกครัง้ (เดือนหน้ำ / ปลำยปี )  

 มีหลกัประกนัพร้อมแตข่อรำยละเอียดไว้ก่อน เผ่ือสมคัรสินเช่ือ

ครัง้ตอ่ไป 

 

++ กรณี Sales พูดขอโทษ / ขอบคุณลูกค้าแล้วไม่ได้แจ้งสิทธิ จะ

เป็นประเดน็การตรวจสอบ SGSA ++  

 ผู้ รับสำยไม่ใช่คนท่ีเรำจะเสนอขำยผลิตภณัฑ์ แตม่ำรับสำยแทน เช่น เลขำนกุำร, 

จนท. Admin ฯลฯ 

 หมำยเลขตดิตอ่ไม่ถกูต้อง เช่น เรำจะโทรหำ “คณุเกษร” แตผู่้ รับสำยแจ้งเบอร์นี ้

ไม่ใช่ของคณุเกษร   

 ลกูค้ำไม่สนใจและวำงสำยก่อนท่ีเซลล์จะแจ้งสิทธิ (ลกูค้ำวำงสำยไปก่อนจะแจ้ง

สิทธิจริงๆ) 

 ณ ขณะที่คยุเสนอขำย  ลกูค้ำไม่วำ่ง แตล่กูค้ำอนญุำตให้  Sales โทรกลบัมำคยุ

ในช่วงวนั-เวลำท่ีลกูค้ำสะดวก     

 
 


