




บทสรุปผู้บริหาร 
เรื่อง การก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

1. การก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีค าสั่งกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มอบหมาย
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ทั้ง 8 แห่ง ตามมาตรา 120 
ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การก ากับดูแล SFIs ทั้งในด้านก ากับความมั่นคง
และก ากับนโยบายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ SFIs โดยก าหนดให้ ธปท. ท าหน้าที ่
4 บทบาทหลักตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 คือ (1) การออกหลักเกณฑ์ก ากับดูแล  
(2) การตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริหาร (3) การติดตามและตรวจสอบ และ (4) การสั่งการให้แก้ไขปัญหา  

ต่อมากระทรวงการคลังร่วมกับ ธปท. เสนอแก้ไขปรับปรุงมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ ธปท. สามารถก ากับดูแล SFIs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรอบหลักการแก้ไขกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1.1 กรณีการด าเนินการตามปกติ 

 (1) การออกหลักเกณฑ์ก ากับดูแล SFIs: ก าหนดให้ ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลด้านความมั่นคง (Prudential 
Regulation) ของ SFIs เช่น การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่มิใช่กรรมการ 
โดยต าแหน่งและผู้บริหารระดับสูง แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และ
การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เป็นต้น 

 (2) อ านาจผู้ตรวจการ : ก าหนดให้ ธปท. มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน ธปท. เป็นผู้ตรวจการสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ โดยให้อ านาจตามที่ก าหนดในกฎหมาย เช่น การเข้าไปใน SFIs เพ่ือตรวจสอบ สั่งให้บุคคล
ที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค า และแสดงหลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น 

 (3) บทลงโทษ : ก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับ SFIs โดยในกรณีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ ได้มี
การลดเพดานเปรียบเทียบปรับและไม่น าบทลงโทษมาใช้กับองค์กร เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ  

1.2 กรณีเกิดปัญหาฐานะและการด าเนินการ 

 ในกรณีที่ ธปท. เห็นว่า SFIs ดังกล่าวมีฐานะหรือการด าเนินงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐ  ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถ
เสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายจัดตั้ง SFIs พิจารณาด าเนินการ (1) แก้ไขฐานะหรือการด าเนินงาน หรือระงับ
การด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนด (2) สั่งให้ผู้มีอ านาจหยุด
การปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนด (3) ให้ SFIs ลดทุนหรือเพ่ิมทุน 

2. หลักเกณฑ์การก ากับดูแล SFIs 

2.1 การยกร่างหลักเกณฑ์การก ากับดูแล SFIs 

 ในการออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแล SFIs ธปท. จะออกหลักเกณฑ์แบ่งเป็นระยะ (Phasing) 
ตามความส าคัญจ าเป็น โดยการออกหลักเกณฑ์แต่ละฉบับจะพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจและพันธกิจที่
แตกต่างกันของ SFIs แต่ละแห่ง และมีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การก ากับ
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ดูแล SFIs กับผู้แทนของ SFIs รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือท าการประเมินผลกระทบ และน ามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ใช้ได้ในทางปฏิบัติ ก่อนที่จะน าส่งไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 (1) หลักเกณฑ์การก ากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 

 ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 จ านวน 24 ฉบับ ในปี 2559 โดย
มีเป้าหมายส าคัญคือ 1) เพ่ือส่งเสริมให้ SFIs ให้บริการทางการเงินตามพันธกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  
มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 2) ไม่ซับซ้อนจนเกินไป และ 3) คงไว้ซึ่งหลักการเพ่ือความมั่นคงและ 
ความมเีสถียรภาพ โดยเน้นออกหลักเกณฑ์ที่ส าคัญต่อความมั่นคง 6 ด้านส าคัญ ได้แก่ ธรรมาภิบาล การ
ด ารงเงินกองทุน การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชื่อ การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ การบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งส่วนใหญบ่ังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา 

 นอกจากนี้ ในปี 2562 ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและ
สินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
การพิจารณาสินเชื่อของ SFIs และไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน โดยการก าหนดเพดาน
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV Ratio) และสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มี LTV Ratio  
ไม่เกินเพดานที่ก าหนด ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 35 อย่างไรก็ดี SFIs สามารถขอผ่อนผันเป็น 
รายกรณหีากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งได้ ส าหรับการด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือสินเชื่อสวัสดิการที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงไว้ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทั้งนี ้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 

 ในครั้งนี้ ธปท. ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแล SFIs ระยะที่ 1 ที่ SFIs 
ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นการปรับปรุงการอ้างอิงอ านาจกฎหมายให้สอดคล้องกับการแก้ไข
มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่ได้แก้ไขแล้ว รวมถึงปรับปรุงถ้อยค า 
ในหลักเกณฑ์บางฉบับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของหลักเกณฑ์  
รวม 23 ฉบับ ประกอบด้วยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 18 ฉบับ และแนวนโยบายจ านวน  
5 ฉบับ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

หลักเกณฑ ์ สิ่งที่ปรับปรุง 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
1. ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

- รวมประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 3/2559 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ และที ่สกส. 5/2559 เรื่อง อ านาจหน้าท่ีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส าคญัสูงสดุ ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 
- ปรับหลักเกณฑ์บางส่วนใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์ดา้นธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 
เพื่อยกระดับแนวทางดา้นธรรมาภบิาลของ SFIs ดังนี้  
 (1) เพิ่มเตมิบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ SFIs เช่น ก าหนดหรืออนุมัติกรอบการก ากบั
ดูแลความเสีย่งท่ีดี (Risk Governance Framework) รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) ดูแลให้มีการบรหิารจดัการด้านการให้บริการ 
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เป็นต้น 
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หลักเกณฑ ์ สิ่งที่ปรับปรุง 
 (2) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการของ SFIs ให้มีกรรมการที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้าน IT 1 คน เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจที่จะใช้ IT เป็นส่วนส าคญั 
 (3) ยกระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการก ากับความเสีย่ง ที่เป็น
ระดับ oversight level โดยให้มกีรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ในคณะกรรมการดังกล่าว 
 (4) ก าหนดเพิ่มเติมไม่ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไปด ารงต าแหน่งเป็นประธานใน
คณะกรรมการของ SFIs และคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 
 (5) ยกเลิกข้อก าหนดว่า SFIs ควรมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน เนื่องจาก SFIs ต้องมีกระบวนการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดอยู่แล้ว และเพื่อมิใหเ้ป็น
อุปสรรคต่อการจดัสรรกรรมการอสิระที่มจี านวนจ ากัด แต่ SFIs ยังคงต้องมีกระบวนการ 
สรรหาท่ีโปร่งใสและชัดเจน 

(6) ก าหนดเพิ่มนิยามกรรมการอิสระโดยให้หมายความตามเกณฑภ์ายในของ SFIs นั้น ๆ 
ทั้งนี้ หากในอนาคตมีกฎหมายอื่น หรือ ธปท. จ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดนิยามกรรมการอิสระ
ของ SFIs จะขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนด าเนินการ 

2. คุณสมบตัิและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการโดยต าแหน่ง ผูจ้ัดการ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการ และ 
ที่ปรึกษา ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 

- เพิ่มบทเฉพาะกาลให้บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 รายงานต่อ
ประธานกรรมการ หน่วยงานที่ท าหน้าที่เจ้าของ และ ธปท. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ 
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งกรรมการทีไ่ม่ใช่
กรรมการโดยต าแหน่ง ผูจ้ัดการ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการ และ 
ที่ปรึกษา ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ  

- เพิ่มข้อก าหนดในเรื่องการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง
ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (พ.ร.บ. 
SOE) โดยให้ SFIs ขอความเห็นชอบจาก ธปท. ก่อนการเสนอรายช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
- เพิ่มเติมรายละเอียดในแบบหนังสือขอความเห็นชอบฯ และแบบประวัติบุคคลที่ขอ 
ความเห็นชอบให้มีการชี้แจงลักษณะหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการด ารง
ต าแหน่ง เช่น การด ารงต าแหน่งทางการเมือง การถูกสอบสวนโดยหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น 
เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบท่ีครบถ้วนและรัดกุมยิ่งข้ึน 
- เพิ่มการให้บุคคลทีไ่ดร้ับแต่งตั้งรายงานต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีเจ้าของ 
และ ธปท. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีทราบ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าขาดคณุสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  

4. การก ากับดูแลเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 

5. องค์ประกอบเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- แก้ไขถ้อยค าการก าหนดคุณสมบัติของ Hybrid Tier 1 ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการ
ของตราสารทีจ่ะนับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ซึ่งต้องเป็นตราสารด้อยสิทธิที่ท่ีไม่มีหลักประกัน 
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หลักเกณฑ ์ สิ่งที่ปรับปรุง 
6. การค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ  

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงส าหรับสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย โดยให้
อ้างอิงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสนิเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเช่ืออ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยของ SFIs  

7. การก ากับดูแลความเสี่ยง
ด้านตลาดและการค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 
 

8. การค านวณมลูค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 

9. การด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อภาระผูกพันท่ีเกดิ
จากการรับประกันความเสีย่ง
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย  

- ปรับปรุงค านิยาม “การรับประกนัความเสีย่ง” ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) เพื่อรองรับ
การขยายขอบเขตธรุกิจจากการแก้ไขกฎหมายจัดตั้งของ ธสน. 

10. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 

11. การก ากับดูแลสินเช่ือท่ี
ได้รับการค้ าประกันโดยบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมแบบ Portfolio 
Guarantee Scheme ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 

12. การจัดชั้นและการกันเงิน
ส ารองของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ  

- ปรับปรุงรายละเอียดของแนวทางในการใช้ “สินค้าคงคลัง” เป็นหลักประกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
- เพิ่ม “สิทธิในบ าเหน็จตกทอด” เป็นหลักประกันท่ีสามารถน ามาหกัก่อนการกันเงินส ารอง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารพาณิชย์ที่ ธปท. เคยออกหนังสือเวียนเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา 
- ปรับปรุงแนวทางการจัดท าและจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาการจดัชั้น การกันเงิน
ส ารอง และการตดัรายการออกจากบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง Regulatory 
Impact Assessment (RIA) ของ ธปท. 

13. การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 
(Single Lending Limit) ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- ปรับปรุงอัตราการก ากับลูกหนีร้ายใหญ่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้เท่ากับร้อยละ 15 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น (จากเดิม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูฯ ที่ 500 ล้านบาท) เนื่องจาก 
ธพว. ได้ออกจากแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูแล้ว (ส าหรับข้อก าหนดการปล่อยสินเช่ือให้ผู้ประกอบการ 
SME รายย่อยในวงเงินไมเ่กินรายละ 15 ล้านบาท ยังคงเป็นไปตามที่ คนร. ก าหนด) 
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หลักเกณฑ ์ สิ่งที่ปรับปรุง 
- เพิ่มหลักเกณฑ์การนับลูกหนี้ท่ีมีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยการท าธุรกรรมอนุพันธ์
ด้านเครดิต (Credit derivatives) เพื่อรองรับการท าธุรกรรมดังกล่าวในการบริหารความเสี่ยง
ของ SFIs  
- เพิ่มหลักเกณฑ์การนับลูกหนี้ธุรกรรมประกันภัยสินเช่ือทางการค้า (Trade credit insurance) 
ที ่SFIs เป็นผูร้ับบริการและให้บรกิาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัต ิ
- ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลยอดคงค้างของลูกหนี้หรือลูกค้าทุกรายที่
เข้าข่ายได้รับการผ่อนผันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง RIA ของ ธปท. 

14. การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจท่ีประกอบ
ธุรกิจทางการเงินตามหลักการ
ของศาสนาอิสลาม  

- รวมประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สกส. 19/2559 และที่ สกส. 9/2560  
ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 
- เพิ่มหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยและสินเช่ืออ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
เพื่อท่ีอยู่อาศัย 
- เพิ่มหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเกีย่วกับช่องทางการให้บริการทางการเงิน 
- ปรับปรุงบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลให้สอดคล้อง
กับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการโดยต าแหน่ง ผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจในการจัดการ  
- ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลยอดคงค้างของลูกหนี้หรือลูกค้าทุกรายที่
เข้าข่ายได้รับการผ่อนผันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง RIA ของ ธปท. 

15. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ  

- ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 

16. การจัดท าและการประกาศ
งบการเงินของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ  

- ปรับปรุงค าจ ากัดความของ “ธุรกรรมนโยบายรัฐ” ให้เป็นไปตามทีส่ านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง (สศค.) ก าหนด 
- ก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน โดยให้ SFIs ถือปฏบิัติตามนโยบายที่
กระทรวงการคลังก าหนด  
- เพิ่มกรณี SFIs ที่จะน า IFRS9 มาถือปฏิบัติก่อนท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ให้สามารถ
หารือรูปแบบงบการเงินกับ ธปท. ได ้
- ปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยงบการเงินประจ าปี ณ ส านักงานใหญ่และส านักสาขา ให้
สามารถเปิดเผยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง RIA ของ ธปท. 
- ยกเลิกการแสดงและการเปดิเผยรายการในงบการเงิน ได้แก่ (1) สิทธิในการเรียกคืน
หลักทรัพย์ (2) ภาระของลูกค้าจากการรับรอง และ (3) ภาระของธนาคารจากการรับรอง  
เพื่อใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนในการน าไปปฏิบัต ิ
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17. การก ากับดูแลธุรกรรม
นโยบายรัฐ (Public Service 
Account: PSA)  

- ปรับปรุงค าจ ากัดความของ “ธุรกรรมนโยบายรัฐ” ให้เป็นไปตามที ่สศค. ก าหนด 

18. การส่งรายงานข้อมูลของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

- ปรับปรุงรายช่ือรายงานท่ีก าหนดให้ SFIs รายงาน โดยตัดรายงาน 2 ชุด ได้แก่ Card Usage 
Summary และ Electronic Banking Services Summary เพื่อไมใ่ห้ซ้ าซ้อนกับรายงานที่
ต้องส่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 14/2561 ซึ่งอ้างอิงพระราชบัญญัติ
ระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติมชุดข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ ข้อมูลสาขาท่ัวไปและจุด
ให้บริการ และสรุปจ านวนสาขาอิเล็กทรอนิกส์และจ านวนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามภาค 
เพื่อใช้ในการวิเคราะหภ์าพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนในประเทศ 
- ปรับปรุงช่องทางการรายงานชุดข้อมูล FI Data Set โดยก าหนดให ้SFIs รายงานชุดข้อมูล
ดังกล่าวมายัง ธปท. โดยตรง 
- เพิ่มบทเฉพาะกาลใหม้ีช่วงทดสอบระบบในการรับส่งข้อมูลระหว่าง SFIs และ ธปท. เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีประกาศมผีลบังคับใช้  

แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 
19. การบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 

- เพิ่มข้อก าหนดวิธีการรายงาน Funding Concentration เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
- เพิ่มค าอธิบายการลงรายการสินทรัพย์อ่ืน ในแบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิตามสญัญา 
(Contractual liquidity gap) เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

20. การท าธุรกรรมด้านสินเชื่อ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ และ
การขายสินทรัพย์ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

- ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาการท าธรุกรรมด้านสินเช่ือใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง RIA ของ ธปท. 

21. การสอบทานธุรกรรมด้าน
สินเช่ือของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 

- เพิ่มนิยามธุรกรรมประกันภัยสินเช่ือทางการค้า 
- ปรับปรุงการสอบทานภาระผูกพนั และก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการสอบทานภาระผูกพันของ
ธุรกรรมประกันภัยสินเช่ือทางการค้า (Trade credit insurance) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ธุรกรรมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
- ปรับปรุงการสอบทานลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง ให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้รายเดิมและลูกหนี้รายใหม่
ที่อนุมัติย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันที่จัดท าแผนงานการสอบทานประจ าปี เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการน าไปปฏบิัต ิ
- ปรับปรุงการสอบทานลูกหนี้รายย่อยโดยให้แบ่งกลุ่มสอบทานตามประเภทหรือวัตถุประสงค์
ของธุรกรรม 
- ปรับปรุงแนวทางการจัดท าและจัดเก็บเอกสารการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมด้านสนิเช่ือ แผนงานการสอบทาน และแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง RIA ของ ธปท. 

22. การประเมินราคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์
รอการขายที่ได้มาจากการรับ
ช าระหนี้ การประกันการให้

- เพิ่ม “การประกันการให้สินเช่ือ” ในนิยามการประเมินราคา เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติธรุกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  
- ปรับปรุงนิยามของผู้ประเมินราคาภายนอกและหลักเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมถึง
หลักประกันท่ีอยู่ในต่างประเทศ 
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หลักเกณฑ ์ สิ่งที่ปรับปรุง 
สินเช่ือ หรือท่ีซื้อจากการขาย
ทอดตลาดของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 

- ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บนโยบาย ระเบยีบ และวิธีปฏิบัตสิ าหรบัการประเมินราคา 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง RIA ของ ธปท.  
- ปรับปรุงข้อก าหนดให ้SFIs สามารถรับราคาหลักประกันทีลู่กค้าไดร้ับจากการยื่นขอสินเช่ือ
จากสถาบันการเงินแห่งอื่น ทั้งในกรณี Refinance และสินเช่ือใหม่ ตามแนวทาง RIA ของ 
ธปท.  

23. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

- ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง RIA ของ ธปท.  

ประกาศ ธปท. ที่ได้รับความเห็นชอบจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค 1006/ล402 ลงวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2562 
24. การก ากบัดูแลสนิเช่ือเพื่อที่อยู่
อาศัยและสินเช่ืออ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
กับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

- ก าหนดเพดานอัตราส่วนเงินใหส้นิเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV Ratio) โดยสินเช่ือเพื่อ 
ที่อยู่อาศัยที่มี LTV Ratio ไม่เกินเพดานท่ีก าหนด ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงท่ีร้อยละ 35  
- เพิ่มเติมใหไ้ม่ต้องน าสินเช่ือเพื่อช าระค่าประกันชีวิตแบบ Mortgage Level Term 
Assurance (MLTA) มารวมในการค านวณ LTV Ratio 
- เพิ่มเติมให้ SFIs สามารถขอผ่อนผันเป็นรายกรณีได้หากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือมีสินเช่ือสวัสดิการที่ได้
มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงไว้ก่อนวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 

 ทั้งนี้ สรุปโครงสร้างและสาระส าคัญของประกาศและแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวม 24 ฉบับตามเอกสารแนบ 1  

 (2) หลักเกณฑ์การก ากับดูแล SFIs ระยะที่ 2 

 ธปท. ได้พิจารณาออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการทางการเงิน
จ านวน 3 ฉบับ ตามค าแนะน าของ สศค. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ เพ่ิมความคล่องตัว 
และส่งเสริมให้ SFIs พัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจและการให้บริการทางการเงินที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและลักษณะของลูกค้าตามพันธกิจ ซึ่งหลักเกณฑส์่วนใหญ่อ้างอิงแนวทางการก ากับดูแลที่
ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ แต่ปรับเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับพันธกิจของ SFIs  

 นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) 
ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ FinTech ของไทยมีการพัฒนาและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมี 
ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ธปท. จึงได้ออกแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ SFIs สามารถน าเสนอบริการทางการเงินภายในพ้ืนที่หรือสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและ
การให้บริการที่จ ากัดได้  
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 ทั้งนี้ สาระส าคัญของหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ฉบับมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักเกณฑ ์ สาระส าคัญของหลกัเกณฑ ์

1. การใช้บริการจากผู้ให้บริการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
(Business Facilitator) ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงินของประชาชนให้ทั่วถึง
ยิ่งข้ึน และเพื่อให้ SFIs สามารถ
บริหารจดัการต้นทุนด าเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม) 

- เป็นการรวมร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทน (Banking agent) และร่างหลักเกณฑ์การใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) เพื่อลดการตีความ อีกทั้งร่างประกาศท้ัง 2 ฉบับ
ยังมีข้อก าหนดในการบริหารความเสี่ยงทีส่อดคล้องกันด้วย 
- มีการจัดกลุ่มงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) งานส าคญัต่อธุรกิจสถาบันการเงิน และ  
(2) งานสนับสนุนธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งสะท้อนความส าคัญของงานและแนวทางการก ากับดูแล 
- SFIs สามารถใช้บริการ Business Facilitator เพื่อให้ด าเนินการแทน SFIs ตามที่ ธปท. 
ก าหนดได้ โดยควบคุมดูแลในเรื่องส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้น 
(2) ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และ (3) การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ SFIs ยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสมือนเป็นผู้ด าเนินการเอง และดูแลให้ธุรกรรม
ที่ต้องมีผลเสร็จสมบูรณ์ (Finality) ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับการที่ผู้ใช้บริการท าธุรกรรมกับ SFIs 

2. การประกอบกิจการสาขาของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เพื่อให ้
SFIs มีกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงและการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับพันธกิจ) 

- ใช้แนวทางเดียวกับสถาบันการเงิน โดยก าหนดให้ SFIs มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
มีการคุ้มครองผู้ใช้บริการทีเ่หมาะสม ท้ังนี้ หลักเกณฑ์นี้จะไม่ครอบคลุมเรื่องการจัดตั้งสาขา 
ขอบเขตธุรกรรม การย้ายสถานที่ตั้ง การหยุดท าการช่ัวคราว และการยกเลิกสาขา เนื่องจากเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตพันธกิจตามกฎหมายจัดตั้งของ SFIs แต่ละแห่ง 
- การประกอบการนอกสถานท่ีกรณีการให้บริการแกผู่้ใช้บริการทั่วไป ประกอบด้วยการออกบูธ 
และการให้บริการโดยยานพาหนะเคลื่อนที่ SFIs สามารถให้บริการไดโ้ดยไม่จ ากดักลุม่ลูกค้า
และระยะเวลาในการด าเนินการ 
- การประกอบการนอกสถานทีน่อกเหนือจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปข้างต้น เช่น  
การให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการรายย่อยหรือกลุ่มผู้ใช้บริการฐานราก SFIs สามารถขออนุญาต
ต่อ ธปท. เป็นรายกรณีได้ ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวยังคงต้องเป็นไปตามกรอบพันธกิจของ SFIs  

3. การรับฝากเงินหรือการรับเงิน
จากประชาชนของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (เพื่อให้ SFIs  
มีกระบวนการรู้จักลูกค้า และ
พิสูจน์ตัวตนลูกค้าท่ีได้มาตรฐาน
และรองรับเทคโนโลยีใหม่) 

- ก าหนดกระบวนการในการรู้จักลูกค้าประกอบด้วยการระบตุัวตนและการพสิูจน์ตัวตนที่เป็น
มาตรฐานและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
- ส าหรับกระบวนการระบุตัวตน (Identification) ธปท. ก าหนดให้ธุรกรรมการเปิดบัญชีเข้าข่าย
เป็นผลติภณัฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. SFIs จึงต้องมีข้อมูลและเอกสารแสดง
ตนเพิ่มเติมตามที่ ปปง. ก าหนด 
- ส าหรับกระบวนการพสิูจน์ตัวตน (Verification) 

(1) กรณีให้บริการแบบพบเห็นต่อหน้า SFIs จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความแท้จริง
ของเอกสารแสดงตนโดยใช้ Smart card reader และตรวจสอบผ่าน Web-based service 
หรือหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ SFIs สามารถใช้เทคโนโลยีอื่น เช่น Biometrics ประกอบด้วยได้  

(2) กรณีให้บริการแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับธนาคารพาณิชย์ 
ทั้งกรณีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของ SFIs และเครื่องของลูกค้า 
- ในกรณีที่ SFIs ต้องการน าวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้ประกอบการเปิดบญัชี เช่น 
Biometrics หรือระบบการพสิูจนแ์ละยืนยันตัวตนทางดิจิทลั SFIs จะต้องขออนุญาตต่อ ธปท. 
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หลักเกณฑ ์ สาระส าคัญของหลกัเกณฑ ์

เป็นรายกรณีก่อนด าเนินการ จนกว่าจะมีมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการรู้จักลูกค้าและเพื่อรองรับวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง
โครงการภาครัฐท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4. การเข้าร่วมทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยี
ใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ
ทางการเงิน (Regulatory 
Sandbox) (เพื่อให้ SFIs 
สามารถน าเทคโนโลยีใหม่มา
พัฒนาบริการทางการเงิน รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน) 

- ก าหนดแนวทางส่งเสรมิการพัฒนา FinTech ด้วยกลไก Regulatory Sandbox ทีเ่ปิดโอกาส
ให ้SFIs สามารถน าเสนอบริการทางการเงินภายในพ้ืนท่ีหรือสภาพแวดล้อมของการประกอบ
ธุรกิจและการให้บริการที่จ ากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ยืดหยุ่น โดยมีหลักการ
ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน (2) มกีารคุ้มครองผู้บริโภคที่
เหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิของผูบ้ริโภคเป็นส าคัญ และ (3) ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้
- นวัตกรรมทางการเงินที่ควรทดสอบใน Sandbox ก่อนออกใช้ในวงกว้าง จะต้องเป็นบริการ 
ทางการเงินท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. และเป็นบริการทางการเงินหรือนวัตกรรรม 
FinTech ที่น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ โดยแบ่งกลุ่มการเข้าทดสอบใน Sandbox เป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 
 (1) การทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. 
       นวัตกรรมทางการเงินที่จะทดสอบใน Regulatory Sandbox ต้องมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) เป็นบริการทางการเงินที่จะพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือมาตรฐาน
กลางส าหรับภาคการเงินไทยทีผู่้ให้บริการจ าเป็นต้องทดสอบร่วมกนั หรือ 2) กฎหมายหรือ
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลก าหนดเกี่ยวกับการทดสอบใน  Regulatory Sandbox เช่น 
การให้บริการ P2P lending platform 
 (2) การทดสอบใน Own Sandbox ของผู้ให้บริการ 
        ส าหรับนวัตกรรมหรือบริการทางการเงินที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) SFIs สามารถทดสอบใน 
Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการทดสอบกับลูกค้า  
สร้างและปรับปรุงกระบวนการเรยีนรู้ การด าเนินการ รวมถึงการก ากับดูแลความเสี่ยงของ SFIs 
ในระยะต่อไป ท้ังนี้ SFIs จะต้องแจ้งแผนการทดสอบนวัตกรรม FinTech ใน Own Sandbox 
ประจ าปี และปรับปรุงข้อมูลใหเ้ปน็ปัจจุบันทุกไตรมาส รวมทั้งแจ้งผลการทดสอบแตล่ะโครงการ
ทุกเดือน มายัง ธปท. ด้วย 

 (3) หลักเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ที่น ามาใช้กับ SFIs โดยอนุโลม 

 ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นกลไกหลักในการให้บริการของ SFIs และหาก SFIs  
มีปัญหาจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งปัจจุบันมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามไซเบอร์มากขึ้น ดังนั้น SFIs จึงควรมีมาตรฐานการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ SFIs น ามาใช้ยังคงมีความแตกต่าง
จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งด้านปริมาณและความซับซ้อน รวมทั้ง SFIs ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ธปท. จึงก าหนดให้ SFIs น าหลักการและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน จ านวน 3 ฉบับ 
มาใช้โดยอนุโลม ได้แก่ 



10 
 

 1) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน ลงวันที่  
20 ธันวาคม 2560  

 2) แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management 
Implementation Guideline) และ  

 3) กรอบการประเมินความพร้อมด้าน Cyber Resilience  

 โดยหาก ธปท. เห็นว่า SFIs มีความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก ากับดูแลความเสี่ยง
ดังกล่าวแล้ว ธปท. จะยกร่างหลักเกณฑ์ก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ SFIs ต่อไป 

ทั้งนี้ สรุปโครงสร้างและสาระส าคัญของหลักเกณฑ์ตาม (2) และ (3) มีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2 

2.2 การบังคับใช้ 

ประกาศและแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 27 ฉบับ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ที่น ามาใช้กับ SFIs โดยอนุโลม จ านวน 
3 ฉบับ รวม 30 ฉบับ ส่วนใหญ่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ยกเว้นแนวนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อ การลงทุนในหลักทรัพย์ และการขายสินทรัพย์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการสอบทานเพ่ิมเติม จึงก าหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือไม่ให้กระทบกับแผนการสอบทานประจ าปี 2562  



เอกสารแนบ 1 
สรุปหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
การด ารงเงินกองทุน การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชื่อ  การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 

การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

ด้านธรรมาภิบาล 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
- ก ำหนดองค์ประกอบของ คกก. และ คกก. ชุดย่อย โดย คกก. ชุดย่อย ต้องมี คกก. (1) ตรวจสอบ (2) ก ำกับควำมเสี่ยง 
- ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ คกก. คกก. ชุดย่อย กรรมกำร รวมถึงผู้บริหำรระดับสูง  
- มีกรอบกำรก ำกับดูแลควำมเสี่ยงที่ด ี
- มีกำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรแจ้งเบำะแสภำยในองค์กร 
- มีกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ชัดเจน 
- มีกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนธรรมำภิบำลเพื่อควำมโปร่งใส 
 
 
 
 

ประกาศ ธปท. ที ่13/2562 เรื่อง คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และทีป่รึกษาของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 
- ลักษณะต้องห้ำมทั่วไป เช่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย/ ไม่ต้องโทษฐำนทุจริต เป็นต้น ลักษณะต้องห้ำม
เพิ่มเติม 3 ด้ำน คือ (1) ควำมซ่ือสัตย์ (2) ควำมรู้ควำมสำมำรถ และ (3) สถำนะกำรเงิน 

- กำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง 
 

 
 

ประกาศ ธปท. ที ่14/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแตง่ตั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการ และทีป่รึกษาของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
- กรรมกำรที่ไม่ใชก่รรมกำรโดยต ำแหน่ง ให้ขอควำมเห็นชอบจำก ธปท. ก่อนเสนอรำยชื่อบุคคลต่อ
คณะกรรมกำรกลัน่กรองกรรมกำรรัฐวิสำหกจิ 

- ผู้จัดกำร ผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร และที่ปรึกษำที่ท ำหน้ำที่เย่ียงผู้บริหำร ต้องย่ืนขอควำมเห็นชอบ 
ธปท. ก่อนกำรแต่งตั้ง 

 
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 26/2562 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ : SFIs ต้องจัดท ำบัญชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่สภำวิชำชีพบัญชีก ำหนด และในกรณีที่ไม่มี
มำตรฐำนดังกล่ำว ให ้SFIs ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชแีละมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 27/2562 เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ: 
SFIs ต้องจัดท ำงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยให้แยกแสดงรำยกำรที่เกี่ยวข้อง PSA 
ออกมำจำกธุรกรรมปกต ิรวมถึง ให้มกีำรเปิดเผยรำยกำรเกีย่วกบั PSA ในหมำยเหตุประกอบงบ และต้อง
จัดส่งงบไตรมำส และงบประจ ำปีให้ ธปท. ภำยใน 3 เดือน และ 4 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบบัญช ีตำมล ำดับ 
ส ำหรับกรณีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ให้ SFIs ถือปฏิบัติตำมนโยบำยที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด ทั้งนี้ หำก SFIs ประสงค์จะน ำ IFRS9 มำถือปฏิบัติก่อน สำมำรถหำรือ ธปท. ได ้
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 28/2562 หลักเกณฑ์การก ากับดูแลธุรกรรมนโยบาย
รัฐ (Public Service Account: PSA) : โครงกำรนโยบำยรัฐที่ด ำเนินกำรโดย 
SFIs ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี (หลังจำกวันที่ 5 ส.ค. 52) ทั้งนี้
ส ำหรับส่วนที่มีกำรชดเชยควำมเสียหำย ให้ SFIs จัดชั้นลูกหนี้เป็นปกติและไม่ต้อง 
กันเงินส ำรอง และให้ค ำนวณ RWA โดยถือว่ำเป็นลูกหนี้ที่ได้รับกำรค้ ำประกัน
โดยรัฐบำลหรือลูกหนี้รัฐบำล แล้วแต่กรณี  
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 25/2562 เรื่อง หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
ประกอบธุรกิจทางการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
ให้ปฏิบัติตำมหลักกำรกำรก ำกับดแูลซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำกับดแูล SFIs ทั่วไป แต่มีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมบำงประกำรเพื่อให้เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจทำงกำรเงินตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม 
 
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากบัดแูลเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ : SFIs ต้องด ำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนตอ่สินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นวันหนึ่งๆ ≥ 8.5% โดยที่ Tier 1 ratio ≥ 4.5% และ Tier 2 ≤ Tier 1 
 
 
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 16/2562 เรื่อง องค์ประกอบของเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ :  
- Tier 1 เช่น ทุนที่ได้รับพระรำชทำน ทุนประเดิม ทุนช ำระแล้ว ส่วนล้ ำมูลค่ำหุ้น ก ำไรสะสม เป็นหลัก + Hybrid tier 1 
- Tier 2 เช่น หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็น Tier 2 มูลค่ำส่วนที่เพิ่มจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด General provision  
- รำยกำรปรับ/รำยกำรหัก 
 

\ 

 

 

 
 
ร 
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 17/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 
วิธีมำตรฐำน (วิธี SA ใช้ RW ตำม ECAIs / วธิี SSA ใช้ RW 
ตำมที่ ธปท. ก ำหนด ) 

RWA =  
 
 
 

ประกาศ ธปท. ที ่สกส. 18/2562 เรื่อง หลักเกณฑ ์
การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
วิธีมำตรฐำน  
RWA = ฐำนะของธุรกรรม x น้ ำหนักเงินกองทนุ x 12.5 
ทั้งนี้ SFIs ต้องค ำนวณเงินกองทุนรองรับควำมเสี่ยงด้ำน Options ซึ่งมี  
3 วิธี แก่ วิธี Simplified วิธี Delta-plus และวิธี Contingent loss  
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 19/2562 เรื่อง หลักเกณฑ ์
การค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
1. วิธี BIA : RWA = Gross income x alpha (15%) x12.5 
2. วิธี SA-OR (รวม ASA) : Gross income x beta (12%, 15%, 18%) x 12.5 

 
(วิธี ASA ใช้วิธี Loan amount x 0.035 แทน Gross income  
ในสำยธุรกิจ Retail banking และ commercial banking) 

 

ประกาศ ธปท. ที ่สกส. 20/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อภาระผูกพันที่เกิดจากการ
รับประกันความเสี่ยงของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย 
 
                                                             
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 21/2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 
 

 

- เงินสดที่ SFIs  + เงินสด 
                    ที่ศูนย์เงินสดกลำง ธพ. 

- เงินฝำกประจ ำและกระแสรำยวันที่ ธปท.  
- หลักทรัพย์หรือตรำสำรซึ่งปรำศจำกภำระ

ผูกพัน และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 
- ตรำสำรหนี้ ธปท. 
- หลักทรัพย์หรือตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

- ให้มีสภำพคล่องเพียงพอทั้งในภำวะปกติและ
ภำวะวิกฤติต่ำง ๆ  

- บริหำรควบคุมควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำย 
กลยุทธ์ และอยู่ในระดับควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับอนุมัติจำก คกก. SFIs 

- ควรมีระบบงำนที่สำมำรถระบุ วัด ติดตำม และ
ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องได้ 

- ควรมีระบบกำรทดสอบภำวะวิกฤติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การท าธุรกรรม 
ด้านสินเชื่อ การลงทุนในหลักทรัพย์ และ 
การขายสินทรัพยข์องสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
- มีกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมด้ำนสินเชื่อที่

รัดกุม ครอบคลุมในเรื่องกำรมีนโยบำยที่ผ่ำนกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำร กำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกระบวนกำร
สินเชื่อ และกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
สินเชื่อ 

 
 
 
 

แนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การสอบทานธุรกรรม
ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
- ให้มีหน่วยงำนและกระบวนกำรสอบทำนที่เป็นอิสระ 
- จัดท ำแผนกำรสอบทำนประจ ำปี  
- ให้สอบทำน credit process ต้ังแต่ต้นจนจบ ยกเว้น 

บสย. บตท. ให้สอบทำนตำมขอบเขตธุรกิจ  
- อัตรำกำรสอบทำนขึ้นอยู่กับลักษณะกำรท ำธุรกรรม 

ด้ำนสินเชื่อและกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยในของ SFIs 
 
 
 แนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การประเมินราคา

หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายท่ีได้มา
จากการช าระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
- มีนโยบำย วิธีปฏิบัติในกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ที่เป็น

หลักประกัน และ NPA ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำก คกก. SFIs 
หลักประกัน ควำมถี่ในกำรประเมินรำคำ 
ปกติ/SM สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงของ SFIs 

NPL ทุกงวดบัญชี/ทุก 3 ปี/ทุก 1 ปี 
NPA ทุกปี 

 

 
 
 
 

แนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
- มีนโยบำยและมำตรกำรในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ซ่ึงได้รับ

ควำมเห็นชอบจำก คกก. SFIs 
- มีระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

กำรอนุมัติ กำรรำยงำน กำรติดตำมดูแล และมี Action plan 
- ติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของ TDR ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 

3 เดือน หรือ 3 งวดกำรช ำระเงิน แล้วแต่ระยะเวลำใด 
จะนำนกว่ำ ให้ SFIs รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์เงินสด   

 
 
 
 
 

ประกาศ ธปท. ท่ี สกส. 23/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
จัดชั้นและการกนัเงนิส ารองของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

ช้ัน ระยะเวลำค้ำง ค.สำมำรถ (ช ำระหน้ี) กันเงินส ำรอง 
ปกติ ≤ 1 เดือน  1 % 
SM > 1 – 3 เดือน  2 % 
SS > 3 – 6 เดือน มีเหตุท่ีแสดงว่ำ  

จะเรียกช ำระคืนไม่ได้
ครบถ้วน เช่น ลูกหน้ี
เลิกกิจกำร /ไม่สำมำรถ 
ติดต่อได้ เป็นต้น 

100 % x  
(ยอดหน้ีคงค้ำง

สุทธ)ิ 
D > 6 – 12 เดือน 
DL > 12 เดือน 
L   ตัดออกจำกบัญชี 

 
 
 
 
ประกาศ ธปท. ท่ี สกส. 22/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์การ
ก ากับดูแลสินเชือ่ท่ีได้รับการค้ าประกันโดยบรรษัท
ประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio 
Guarantee Scheme ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
รัฐบำลชดเชยควำมเสียหำยให้ บสย. ทั้งหมด (หรือ บำงส่วน) 
- RWA ด้ำนเครดิต : ส่วนที่ บสย. ค้ ำ เสมือนลูกหนี้ได้รับ

กำรค้ ำประกันโดยอ้อมจำกรัฐบำลไทย 
- กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรอง : ส่วนที่ บสย. ค้ ำ มำ

หักก่อนกำรกันเงินส ำรองได้ 
 
 
 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 24/2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้
รายใหญ่ (Single Lending Limit) 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 

 
 
 
 
 

SFIs อัตราที่ก าหนด 
ธ.ออมสิน 

ธ.ก.ส. 
ธอส. ธพว. 

15% 

ธสน. บตท. 25% 
ธอท. ลูกค้ำเดิม 1,000 ลบ. 

ลูกค้ำใหม ่500 ลบ. 
รัฐวสิำหกิจ 2,000 ลบ. 

ทั้งนี้ ธุรกรรมที่เป็น 
- PSA  => ไม่ต้องนับ SLL 
- โครงกำรสนับสนุนมำตรกำรกำรเงิน 

กำรคลังแต่ไม่ใช่ PSA => ต้องขอผ่อน
ผันแต่ไม่ต้องด ำรง Capital add-on 

- สอดคล้องกบัพันธกิจ => ต้องด ำรง 
Capital add-on 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินกองทุนทั้งสิน้ 

สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 
≥ 8.5%

% 
Basel II (เฉพาะ Pillar 1) 

สินทรัพย์สภำพคล่อง 
เงินฝำกทุกประเภท ≥ 6%  

≤ 

 

2.5% 

ณ สิ้นวัน 
ของสิ้นเดือน 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 

ภำระผูกพันที่เกิดจำกกำรรับประกันควำมเส่ียง 
≥ 20% 

สินเชื่อ ลงทุน ก่อภำระ
ผูกพัน หรือท ำธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  
รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ≤ 

อัตรำ 
ที่ก ำหนด 

ยอดสุทธิของสินทรัพย์ 
  /รำยกำรนอกงบดุล 

ปรับลดควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต 

RW - x 

ตามสายธุรกิจ 

ประกาศ ธปท. ที ่สกส. 9/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากบัดแูลสินเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ก ำหนดเพดำน LTV ratio และก ำหนดน้ ำหนักควำมเส่ียงในกำรค ำนวณสินทรัพย์เส่ียงด้ำนเครดิตส ำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 
LTV Ratio 

เงินกองทุนทั้งสิ้น 

ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 6/2562 เรื่อง 
การส่งรายงานข้อมูลของสถาบัน
การเงินเฉพาะกจิ : SFIs ต้องจัดท ำและ
ส่งรำยงำนข้อมูลในรูปแบบชุดข้อมูล 
(XML Data Set) และ Excel file 
มำยัง ธปท. ตำมที่ประกำศก ำหนด 
 
 
 

การส่งรายงานข้อมูล 



สรุปหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 2 
เอกสารแนบ 2 

 
การประกอบกิจการสาขา 

 
การใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

 

Regulatory Sandbox การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน 

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศ ธปท. ที ่สกส. 31/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรบัเงินจากประชาชนของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ: ในการเปิดบัญชี 
SFIs ต้องมีกระบวนการในการรู้จกัลูกคา้ (KYC) ที่สามารถระบุตวัตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) ลูกค้าได้อย่างถกูต้องและ 
มีประสิทธิผล 

ประกาศที่ ธปท. ที่ สนส. 19/2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Risk) 
ของสถาบันการเงิน:  
- SFIs ต้องมธีรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีด่ี มีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี และมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  
- หาก SFIs มีการน าเทคโนโลยีใดๆ มาใช้
เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยง
อย่างมีนัยส าคัญ ต้องยื่นขออนุญาต 
ธปท. 

กรอบการประเมินความพร้อมด้าน 
Cyber Resilience:  
- ให้ SFIs ใช้เป็นแนวทางอา้งอิงใน
การประเมินระดับความเส่ียงตั้งต้น
ทางไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk 
Assessment) และก าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการความเส่ียงทาง
ไซเบอร์และมาตรการควบคุมด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่พึงมีให้
สอดคล้องกับความเส่ียงตั้งต้นดังกล่าว 

แนวปฏบิัติในการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Risk Management 
Implementation Guideline): 
- ให้ SFIs ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ก าหนดวิธีบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง SFIs สามารถ 
พิจารณาปรับใช้อย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณ
ธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลย ี
ที่น ามาใช้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบในการเปิดบัญชี 

Identification: 
ข้อมูลและเอกสารแสดงตนที่เพียงพอ 

ในการระบุว่าเป็นบุคคลเดียวกัน 
กับที่ปรากฏในเอกสารแสดงตนนั้น 

Verification:  
ตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและ 

หลักฐานประกอบการแสดงตน 

แบบพบเห็นต่อหน้า  

  
 

แบบผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์
(ต้องขออนุญาตก่อนเร่ิม 

ให้บริการคร้ังแรก) 

เครื่อง 
ของธนาคาร 

  
 

  
 

เครื่อง 
ของลูกค้า 

  
 

ทั้งการเปิดบัญชีแบบพบเห็นต่อหน้าและแบบผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หาก SFIs จะใช้หรือเปลี่ยนแปลงระบบงาน IT ที่มีนัยส าคัญหรือใช้ Biometric comparison อื่น  
นอกเหนือจากที่ก าหนดหรือเคยได้รับอนุญาตจาก ธปท. แล้ว ต้องขออนุญาต ก่อนด าเนินการ 

 

  
1. ให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลส่วนตัว + จัดให้มี
เอกสาร / ส าเนาเอกสารแสดงตน* 

  
2. สังเกตพฤติกรรมลูกค้า 

  3. ลงลายมือช่ือแบบต่อหน้า 

 

 

1. ตรวจสอบบัตรประชาชนโดยเครื่อง 
Smart card reader 

2. Web-based service / ตรวจสอบ
ข้อมูลจากส่วนราชการ เช่น DOPA 

 

Optional (ต้องขออนุญาตกอ่นเริ่มให้บริการ) 

 
Biometrics comparison** 

 
ระบบการพิสูจน์และยืนยัน 
ตัวตนทางดิจิทัล** 

 เทคโนโลยีอื่น** 

1. ตรวจสอบบัตรประชาชนโดยเครื่อง 
Smart card reader 
2. Web-based service / ตรวจสอบ
ข้อมูลจากส่วนราชการ เช่น DOPA 
3. Biometrics comparison** 
 

 

 

Optional 

 
ระบบการพิสูจน์และยืนยัน 
ตัวตนทางดิจิทัล** 
เทคโนโลยีอื่น**  

1. บัตรประชาชน 
2. Web-based service / ตรวจสอบ
ข้อมูลจากส่วนราชการ เช่น DOPA 
3. Biometrics comparison** 
4. ระบบการพิสูจน์และยืนยัน 
ตัวตนทางดิจิทัล** 
 
 

 

 
 

 

 

 

Optional 

 เทคโนโลยีอื่น** 

  
1. ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว +  
ส่งเอกสาร / ส าเนาเอกสารแสดงตน* 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. มี VDO conference / Liveness 
capture / เทคโนโลยีอื่นเพื่อสังเกต
พฤติกรรมของลูกค้า 

  

 
3. ใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Signature) 

 

หมายเหตุ *  เอกสารหรือส าเนาเอกสารแสดงตนต้องมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ปปง. ว่าด้วยวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
** การใช้ Biometrics comparison หรือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือเทคโนโลยีอื่น อื่น ให้ SFIs ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ Regulatory Sandbox  
    ท้ังน้ี หาก ธปท. มีการก าหนดมาตรฐานส าหรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว ให้ SFIs ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวโดยไม่ต้องเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox 

หลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
ในระยะต่อไป 

- การให้สินเชื่อ Reverse Mortgage 
- การให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง 
เป็นธรรม (Market Conduct) 
- การให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล 
- การก ากับดแูลความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการและการควบคุมภายใน 
 

ประกาศ ธปท. ที ่สกส. 30/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ: SFIs ต้องมีกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกจิ ซ่ึงในการให้บริการนอกสถานที่ SFIs จะต้องยึดหลักการ Finality เช่นเดียวกับ 
การท าธุรกรรมที่สาขาเป็นส าคัญ 

 เงื่อนไขการให้บริการ:  
- สาขาทั่วไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และส านักงานแลกเปลีย่นเงิน: ให้บริการได้เป็นการทั่วไป 
- การประกอบกิจการนอกสถานที:่ มีข้อก าหนดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ดงันี้ 

ผู้ใช้บริการทั่วไป     ให้บริการได้เป็นการทั่วไป ไม่จ ากัดระยะเวลา และสถานที่ 

  ออกบูธ: ต้องมีลักษณะชั่วคราวโดยมแีผนงานรองรับ 

   ยานพาหนะ: มีที่จอดเป็นหลกัแหล่ง และระบุเส้นทางที่ชัดเจน 

ผู้ใช้บริการเฉพาะ     มเีงื่อนไขกอ่นการให้บรกิาร  

  รายย่อย: ขออนุญาต ทั้งบริการที่เกี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด 

  นิติบุคคล: อนุญาต เฉพาะบรกิารที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงนิสดเท่านัน้  

กรณอีื่นๆ     ขออนุญาตเป็นรายรูปแบบธุรกจิกอ่นด าเนินการ  

 หลักเกณฑ์ก ากับดูแล: มีนโยบายที่ได้รบัอนุมัติจาก Board รวมถึงแนวทางบริหารความเส่ียงและการดูแลผู้ใช้บริการที่รัดกุมและเป็นธรรม  
โดย SFIs ต้องรายงานแผนงานเปิดปิด การด าเนินการของสาขาทัว่ไปและจ านวนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มายัง ธปท. รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้า
ทราบ ทั้งข้อมูลการให้บริการทัว่ไปและกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ซ่ึงในการประกอบกิจการนอกสถานที ่SFIs ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงาน และสาขา/หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บรกิารการนอกสถานที่นั้นอยา่งชัดเจนด้วย 

ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 29/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ: SFIs ต้องดูแลการใช้บริการจาก Business Facilitator (BF) ทั้งการบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจ และ การคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดย SFIs ยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการเสมือนเป็นผู้ให้บริการเอง และยึดหลักการ Finality ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับการที่ลูกค้าท าธุรกรรมกับ SFIs  
 

 เงื่อนไขการให้บริการ:  

 เงื่อนไขการใช้บริการจาก BF:  
- งานส าคัญต่อธุรกิจสถาบันการเงิน:  

- งานหลักที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: SFIs ด าเนินการเอง เว้นแต่มีเหตผุลและความจ าเป็นซ่ึงต้องขออนุญาตจาก ธปท. 
- งานบริการทางการเงิน: มีข้อก าหนด ดังนี้ ( ให้ใช้บริการได้เป็นการทัว่ไป) 

บริการ 
บุคคลท่ี SFIs สามารถว่าจ้างให้เป็น BF (รวมท้ัง Subcontract) ได้ 

เง่ือนไขการให้บริการ ธพ. / 
SFIs 

บ. ไปรษณีย์ไทย ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

นิติบุคคล บุคคล
ธรรมดา 

อื่นๆ 

การรับฝากเงิน    
                   ขออนญุาตเป็นรายกรณ ี

 - 
การรับถอนเงิน   ≤5,000 ต่อรายการ (≤20,000 ต่อวัน) 
การจ่ายเงินส าหรับ
ผู้ใช้บริการรายย่อย 

  

การจ่ายเงินส าหรับ
ผู้ใช้บริการรายใหญ่ 

  - 

การรับช าระเงิน      กรณีนิติบุคคล & บุคคลธรรมดาต้องเป็นตัวแทนภายใต้
กฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน หากมิใช่ต้องขออนุญาต 

อื่นๆ ขออนญุาตเปน็รายกรณ ี - 

- งานสนับสนุนธุรกจิสถาบันการเงิน: ใช้บริการจาก BF ได้เป็นการทั่วไปตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด 
- กรณีอื่นๆ: ขออนุญาตเป็นรายกรณี 

 หลักเกณฑ์ก ากับดูแล: มีนโยบายการใช้บริการที่ได้รับอนุมัติจาก Board โดยก าหนดขอบเขตและลักษณะงานของ BF ที่ชัดเจน รวมทั้ง มีแนวทาง
บริหารความเส่ียงและการดูแลผู้ใช้บริการที่รัดกุมและเป็นธรรม ซ่ึง SFIs จะต้องท าสัญญาและข้อตกลงกับ BF เป็นลายลักษณ์อักษร และรายงาน
ข้อมูลการใช้บริการจาก BF มายัง ธปท. โดย SFIs จะต้องดูแลให้ BF ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ด้วย 

    ได้รับความเห็นชอบจาก รมว.คลัง  
ให้ SFIs น าแนวทางของหลักเกณฑ์ที่ใช้กับ  
ธพ. ในปัจจุบัน มาปรับใช้โดยอนุโลม 

แนวปฏิบัติ ธปท. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox): SFIs ที่สนใจน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนา หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการทางการเงิน หรือเพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานของธุรกิจให้มปีระสทิธิภาพมากขึ้น สามารถทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech ดังกล่าวได้ก่อนการให้บริการ 

 การเข้าร่วมทดสอบ:  

 
Regulatory Sandbox     ทดสอบภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. เมื่อบริการทางการเงนิมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้

  เป็นบรกิารทางการเงินที่จะพฒันาไปเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน / มาตรฐานกลางส าหรับ 
ภาคการเงินไทยที่ผู้ให้บริการทางการเงินจ าเป็นต้องทดสอบร่วมกนั 

 
    มกีฎหมายหรือหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลที่เกี่ยวข้องก าหนดให้เข้าทดสอบ 

Own Sandbox 
  ทดสอบเป็นการภายในของผู้ให้บรกิารทางการเงิน ในกรณทีี่บริการทางการเงนิมีลกัษณะ 
ที่นอกเหนือจากบริการทีต่้องเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox  

 

    SFIs ที่จะเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ต้องศึกษา / มีผลวจิัยที่แสดงความเป็นไปได้ของโครงการมาในระดับหนึ่งแล้ว 
และจะต้องด าเนนิการตามแนวปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การด าเนินการในระหวา่งทดสอบ และการออกจากการทดสอบ ซึ่ง SFIs  
ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องดว้ย 

   SFIs ที่จะทดสอบใน Own Sandbox ต้องก าหนดกรอบนโยบายที่ระบุแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของโครงการที่จะเข้าทดสอบ  
การบริหารความเสี่ยง การติดตามผลทดสอบ และการออกจาก Sandbox รวมทั้งจัดท ารายงานผลการทดสอบประจ าปี เพือ่แจ้งตอ่ ธปท.  
โดย SFIs ต้องมีกระบวนการภายในเพื่อรองรับการทดสอบที่เทียบเคียงกับการทดสอบใน Regulatory Sandbox และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งด้วย 
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