
 

 

 

  

11  มิถุนายน  2564 

เรียน  ผู้จัดการ 
 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง 
 บริษัทเงินทุนทุกแหง่ 
 บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัทีม่ิใช่สถาบันการเงินทุกแหง่ 
 บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่

สถาบันการเงินทุกแหง่ 

ที่ ฝขอ.(ว) 31/2564  เรื่อง  การสง่รายงานข้อมูลสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั 
และรายงานข้อมูลสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากบัต่อธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อาศัยอ านาจตามข้อ 5.5 ของประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ สนส. 12/2563 เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และข้อ 5.5 ของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ สนส. 13/2563 เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
สินเช่ือรายยอ่ยเพือ่การประกอบอาชีพภายใต้การก ากบั ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทที่ประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน 
และบริษัททีป่ระกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับทีม่ิใช่สถาบันการเงิน 
(ผู้ประกอบธุรกิจ) ต้องจัดท าและน าส่งแบบรายงานในรปูแบบและระยะเวลาที่ ธปท. ก าหนด 

ในการนี้ ธปท. ขอแจ้งแบบรายงาน และข้อก าหนดการน าสง่ข้อมูลสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับและข้อมลูสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้

1. รูปแบบการรายงานและรายละเอียดการรายงาน 
 1.1 รูปแบบรายงาน : CSV file   
 1.2 ช่องทางการจัดสง่ : ระบบ DMS Data Acquisition 
 1.3 แบบรายงานและความถ่ีในการรายงาน (รายละเอียดและเงื่อนไขการรายงานตาม 

ที่เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ของ ธปท.) 
 
 



 

 

 
 
 

แบบรายงาน ความถ่ี ก าหนดการน าส่ง 
1) แบบรายงานข้อมูลสัญญาของสินเช่ือภายใต้
การก ากบัรายสัญญา 

รายเดือน  
 

ภายใน 21 วันนับ
จากวันสิ้นเดอืน* 

2) แบบรายงานข้อมูลยอดคงค้างของสินเช่ือ
ภายใต้การก ากับรายสญัญา 

รายเดือน  
 

ภายใน 21 วันนับ
จากวันสิ้นเดอืน* 

3) แบบรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
สินเช่ือส่วนบุคคลดิจทิัลของสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับรายสญัญา 

รายเดือน  
 

ภายใน 21 วันนับ
จากวันสิ้นเดอืน* 

4) แบบรายงานข้อมูลประกอบฐานะการเงิน
ของสินเช่ือภายใต้การก ากับรายสัญญา 
(รายงานเฉพาะบริษัทผู้ประกอบธุรกจิสินเช่ือ
รายย่อยเพือ่การประกอบอาชีพภายใต้การ
ก ากับทีม่ิใช่สถาบันการเงินเท่านั้น) 

ไตรมาส 
 

ภายใน 21 วันนับ
จากวันสิ้นไตรมาส* 

5) แบบรายงานข้อมูลยอดคงค้างของสินเช่ือที่
ไม่อยู่ภายใต้การก ากับ 

รายเดือน  
 

ภายใน 21 วันนับ
จากวันสิ้นเดอืน* 

*หากวันครบก าหนดส่งตรงกบัวันหยุดใหส้่งภายในวันท าการถัดไป 

2. การรายงานและวันท่ีเริ่มส่งรายงานข้อมูล 
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าและเริ่มน าส่งรายงานข้อมลู ตามก าหนดตามข้อ 2.1 และ 

ข้อ 2.2 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ ผู้ประกอบธุรกจิอาจขอผ่อนผันจาก ธปท. โดยในการ
ผ่อนผัน ธปท. อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิม่เตมิดว้ยก็ได้ 

 2.1 ผู้ประกอบธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน 
  2.1.1 กรณีผู้ประกอบธุรกจิที่ไม่ได้ประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบุคคลดิจทิัล  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าและเริ่มน าส่งรายงานตามหนงัสือเวียนฉบับนี้ต้ังแต่งวดเดอืนมกราคม 2565 เป็น
ต้นไป หากผูป้ระกอบธุรกิจใดประสงค์จะจัดท าและเริม่น าสง่รายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์การรายงาน
ข้อมูลตามหนังสือเวียนฉบบันี้แทนหลกัเกณฑก์ารรายงานข้อมูลตามหนังสือเวียนที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
ก่อนก าหนดข้างต้น ใหผู้้ประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยต้องแจง้ให้ ธปท. ทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดน าส่งรายงานข้อมลูในงวดต่อไป 

 2.1.2 กรณีผู้ประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบุคคลดิจทิัล ใหจ้ัดท าและเริ่มน าส่ง 
รายงานตามหนังสือเวียนฉบบันี้ นับแต่วันที่ในหนังสือเวียนฉบับนี้ 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 2.2 ผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รบัอนุญาต หรือสามารถประกอบธุรกิจได้อยู่แล้ว แต่ยัง 
ไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ 

                   หากผู้ประกอบธุรกจิยังไม่ไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั 
สินเช่ือส่วนบุคคลดิจทิัล หรือสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากบั ให้จัดท าและเริ่ม
น าส่งรายงานตามหนังสือเวียนฉบบันี้ ตั้งแต่งวดที่ผูป้ระกอบธุรกิจ ได้เริม่ประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบุคคล 
ภายใต้การก ากับ สินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทลั หรือสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
แล้วแต่กรณี 

 3. การยกเลิกหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลสินเชื่อ 
 3.1 เมื่อมกีารประกาศใช้หนงัสือเวียนฉบับนี้ ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์การรายงานข้อมลู 

สินเช่ือของผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลดจิิทัล ตามข้อ 4. การรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ของหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกส.(01)ว. 977/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลดจิิทลั ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 

 3.2 เมื่อถึงงวดรายงานเดือนมกราคม 2565 ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์การรายงานข้อมลู 
สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ตามข้อ 1 ของหนังสือเวียนที่ ฝนส.(01)ว. 29/2563 เรื่อง การส่ง
รายงานข้อมลูสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
และยกเลิกหลกัเกณฑ์การรายงานข้อมลูสินเช่ือรายย่อยเพือ่การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ ตามข้อ 1 
ของหนังสือเวียนที่ ฝนส.(01)ว. 30/2563 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลสนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การก ากับต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัต ิ

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายวันประชา  เชาวลิตวงศ์) 

ผู้อ านวยการอาวุโส  ฝ่ายบริหารข้อมลูและดาต้าอนาไลตกิส์ 
ผู้ว่าการแทน 

 
ฝ่ายบริหารข้อมลูและดาต้าอนาไลตกิส ์
โทรศัพท ์ 0 2283 5633, 0 2283 5454 
โทรสาร 0 2283 5111  

 


