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รายละเอียดการผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

ล าดับ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ประเด็นหารือ แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
การดูแลลูกค้าด้านการให้บรกิารสาขาและบัตรเครดิต 

1 หลักเกณฑ์การประกอบกิจการสาขาของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (ประกาศ ธปท. ที ่สกส. 30/2562) 

เอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจแจ้งผู้ใช้บริการ เมื่อ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการ ดังนี้  
(1) การย้ายสถานที่ท าการ  
(2) การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการ  
(3) การหยุดท าการชั่วคราว  
(4) การเปลี่ยนแปลงประเภทการให้บริการ  
โดยก าหนดให้แจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
หรือทันทีท่ีเกิดการหยุดการให้บริการ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถแจ้งผู้ใช้บริการ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการให้บริการได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด เมื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจหยุดให้บริการ
ในบางช่องทาง ย้ายสถานที่ท าการ เปลี่ยนแปลงวันและ/
หรือเวลาท าการ เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือเงื่อนไขใน
การให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจแจ้งผู้ใช้บริการ
โดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
โดยให้ SFIs ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ต้องมีช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพ่ือ
สอบถาม แจ้งปัญหา หรือร้องเรียนการใช้บริการได้ 
(2) หากกระทบกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ท าให้
ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องมีการสื่อสารข้อมูลแก่
ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนครบถ้วน 
(3) แจ้งการกลับมาให้บริการตามเดิมในโอกาสแรกที่ท าได้ 
 

2 การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ (ประกาศ 
ธปท. ที ่สนส. 12/2560) ซึ่งบังคับใช้กับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

ข้อ 5.2.5 การเรียกให้ช าระหนี้และการติดตามทวงถามให้
ช าระหนี้ ก าหนดให้จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ถือบัตรหรือ
ผู้บริโภคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนถึงวันก าหนดช าระ
บัญชีหรือหักบัญชี 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไม่สามารถจัดส่งใบแจ้งหนี้
แก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันถึง
ก าหนดช าระหรือหักบัญชี 
 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวสามารถจัดส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วัน
ได้ โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบ
ก าหนดช าระและมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบและโต้แย้งรายการดังกล่าวได้ หากมีเหตุการณ์
ทีท่ าให้ผู้ใช้บริการทราบการแจ้งหนี้ช้าและส่งผลท าให้
ช าระหนี้หลังจากวันที่ครบก าหนดช าระ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากการ
ช าระหนี้ล่าช้าในหนี้ที่ค้างช าระนั้น 
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ล าดับ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ประเด็นหารือ แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
ข้อ 5.2.8 การปฏิบัติเมื่อมีเรื่องร้องเรียน ก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบเมื่อมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
และแจ้งความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ รวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนการด าเนินการต่อไปให้ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคทราบ
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ทันภายใน 7 วันนับ
จากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน  
 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องเรียนทราบ
ล่าช้ากว่า 7 วันได ้โดยควรแจ้งเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน
รับทราบว่าได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยเร็ว 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก ากับดูแลของ ธปท.  
3 (1) หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 
23/2562)  

ข้อ 4.2.5 แนวทางการประเมินราคา ก าหนดให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจประเมินราคาหลักประกันส าหรับ NPL 
โดยมีความถี่ตามที่ก าหนด และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
รอการขายที่ได้มาจากการรับช าระหนี้ การประกันการให้
สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดเป็นประจ าทุกปี 

(2) แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การประเมิน
ราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มา
จากการรับช าระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซ้ือ
จากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ข้อ 5.2.2 (2.3) ส าหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขายฯ หากมี
การประเมินราคาตามแนวนโยบายข้างต้น ให้กันส ารอง
เฉพาะส่วนต่างของราคาตามบัญชีที่มีมูลค่าสูงกว่าราคา
ประเมิน แต่หากได้ท าการประเมินราคาหรือตีราคาไว้เกิน

การที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถประเมิน
มูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายฯ 
ได้ตามระยะเวลาที่ ธปท. ก าหนด  

 

ผ่อนผันให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่สามารถประเมิน
มูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายฯ 
ในช่วงนี้ สามารถใช้ราคาประเมินเดิม และน ามูลค่า
หลักประกันดังกล่าวมาใช้ในการกันส ารองได้ โดยอนุโลม 
อย่างไรก็ดี หากมีข้อบ่งชี้ว่าอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
หรือหลักประกันอาจเกิดการด้อยค่า สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจต้องพิจารณาปรับลดมูลค่าเพ่ือให้สะท้อนมูลค่า 
ทีค่าดว่าจะได้รับคืนที่แท้จริง ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อ
เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
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ล าดับ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ประเด็นหารือ แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
กว่า 12 เดือน ให้น ามูลค่าที่ได้จากการประเมินราคาหรือตี
ราคามาใช้ได้เพียงร้อยละ 50 

ข้อ 5.2.8 ก าหนดให้ SFIs สามารถน ามูลค่าหลักประกันซึ่ง
ได้ประเมินราคาตามแนวนโยบายข้างต้น มาหักออกจาก
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินส ารองได้  

4 หลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk) ของ
สถาบันการเงิน (ประกาศ ธปท. ที ่สนส. 19/2560) ซ่ึง
บังคับใช้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยอนุโลม  

ข้อ 5.3.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT security) ข้อ (9) การจัดท าแผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการทบทวนและ
ทดสอบการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถทดสอบแผน
ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายปี ตามที่ ธปท. 
ก าหนด  

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตาม
เกณฑ์โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

5 การจัดท าและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 27/2562) 

ข้อ 5.2.5 การประกาศงบการเงิน ก าหนดให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเสนองบการเงินต่อ ธปท. ภายใน 3 เดือน นับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส และภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นปีบัญชี 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถเสนองบการเงิน
ต่อ ธปท. ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ผ่อนผัน โดยให้ปฏิบัติตามเกณฑ์โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์
กลับสู่ภาวะปกติ 

 




