
    
 

 

27  กรกฎาคม  2564 

เรียน  ผู้จัดการ 
                  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง 
ส านักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศทุกแห่ง 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่
สถาบันการเงินทุกแห่ง 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทุกแห่ง 
ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน ทุกแห่ง 

ที ่ธปท.ฝนส2.ว.  689/2564  เรื่อง  การผ่อนผันการส่งรายงานข้อมูล และการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ
กลายพันธุ์มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน รวมทั้งกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจและการให้บริการของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ อันอาจเป็น
อุปสรรคต่อการจัดส่งรายงานข้อมูลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งสถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 
ในบางกรณไีด้ 

เพ่ือเป็นการลดภาระให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ 
ธปท. เห็นควรผ่อนผันการส่งรายงานข้อมูลและการปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนด จนกว่า ธปท. 
จะมีหนังสือแจ้งเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี้  

1.  การผ่อนผันการจัดส่งรายงานข้อมูล 

1.1 ชุดข้อมูลที่ผ่อนผันการจัดส่งตั้งแต่งวดเดือนมิถุนายน 2564 

      1.1.1 ชุดข้อมูล (Data Set) และข้อมูลที่ ธปท. ก าหนดให้น าส่งในรูปแบบอ่ืนใด 
เช่น Excel File Text File และเอกสารที่เป็น hard copy  
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      1.1.2 การจัดส่งรายงานตามเงื่อนไขในการอนุญาตรายกรณี และการจัดส่งข้อมูล
และรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Application  

1.2 ชุดข้อมูลทีมี่ความส าคัญต่อการติดตามเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน และ
ติดตามความเสี่ยงภาคครัวเรือนที่ให้จัดส่งตามปกติ จ าแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้ 

      1.2.1  ส าหรับสถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1 

1.2.2  ส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

1.2.3  ส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน บริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

ทั้งนี้ ส าหรับชุดข้อมูลหรือแบบรายงานที่ ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นที่ต้องขอเพ่ิมเติมตามสถานการณ์ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งจะเป็นผู้สื่อสารกับท่านโดยตรงในภายหลังเป็นรายกรณี 

2.  การผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ธปท. ให้ปฏิบัติตามการผ่อนผันที่จ าแนกตาม
ประเภทสถาบันที่ก าหนดในข้อ 2.1 และ 2.2 ทั้งนี้ ธปท. ขอยกเลิกหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.
395/2563 เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกฉ.(72)ว. 991/2563 เรื่อง ยกเลิกการ
ผ่อนผันการส่งรายงานข้อมูล และยกเลิกการผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 ข้อ 3 

2.1 ส าหรับสถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

2.2 ส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

3. การผ่อนผันส าหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับและบริการการ
ช าระเงินภายใต้การก ากับตามพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดการผ่อนผันตาม
เอกสารแนบ 6 
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เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ธปท. จะได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการผ่อนผันดังกล่าว 
โดยให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ จัดส่งรายงานตามระยะเวลาปกติ 
รวมถึงการจัดส่งข้อมูลของช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผันด้วย  

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามทาง e-mail ได้ที่เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของ
สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง โดยสามารถดูรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th) หรือผู้รับผิดชอบตามหมายเลขโทรศัพท์และ 
e-mail ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 - 6 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายรณดล  นุ่มนนท์) 

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน 
ผู้ว่าการแทน 

 
ฝ่ายนโยบายและก ากับสถาบันการเงิน 2 
โทรศัพท์ 0 2283 6875, 0 2283 5806 
 
หมายเหตุ     (    )  ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่...................ณ....................... 
     ( X )  ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง 
  

http://www.bot.or.th/
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เอกสารแนบ 1 : รายงาน/ชุดข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการติดตามดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
ทีก่ าหนดใหส้ถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดส่งตามระยะเวลาปกตหิรือตามที ่ธปท. ก าหนด 

1. ข้อมูลฐานะการด าเนินงาน 

กลุ่มข้อมูล รายงาน/ชุดข้อมูล 
1. ฐานะและผลการด าเนินงาน - DS_BLS, DS_PNL 

2. เงินกองทุน - DS_CAP 
- รายงานการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาด 

3. สภาพคล่อง - DS_LCR, DS_DCD, DS_NFR 
- รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (GAP) 
- รายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (FCC)  

4. สินเชื่อ ภาระผูกพัน และ NPL 
 
 
 

- DS_TCS, DS_LAR, DS_SMD, DS_CCS, DS_COS, DS_CAR, DS_SMP, 
DS_ARS, DS_MGL, DS_LPC, DS_PCL, DS_PLR, DS_DGC, DS_LMS, 
DS_PVS, DS_IPI 
- รายงานการจัดชั้นและกันเงินส ารองตาม TFRS 9 

5. เงินลงทุน - DS_IVP 
6. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ - รายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ (DRD) 

- รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติม ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 3 (MPD) 
- รายงานข้อมูลตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- รายงานข้อมูลตามโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง 

7. ข้อมูล Consolidated - DS_FPSC, DS_CISC, DS_CAPC, DS_COSC, DS_CRSC 

8. รายงานอื่นๆ 
  

- การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) (ส่งภายในเดือนกันยายน 
2564) 
- แผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (Recovery 
Plan) (ส่งภายในเดือนกันยายน 2564) 
- แบบรายงานแสดงการค านวณเงินน าส่งเข้าบัญชีสะสม (DS_FRR) 
- รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธพ. 1.1, ธพ. 1.2, บง. 1.2, บค. 1.2) 
- รายงานข้อมูลช่องทางให้บริการ (FIREG_GBR, FIREG_EBR, FIREG_EXB) 
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2.  ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้จัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

กลุ่มข้อมูล ชุดข้อมูล ระยะเวลาจัดส่ง 
1.  รายงานตามประกาศธนาคาร

แห่งประเทศไทยที่ สนส. 
21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแล ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Risk) 

1. รายงานปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รายงานทันที
เมื่อมีเหตุการณ์ 

2. การแจ้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลง
ระบบ หรือเทคโนโลยีที่มีนัยส าคัญ 

ให้รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. รายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยส าคัญ
ประจ าไตรมาส 

45 วันหลังสิ้น 
ไตรมาส 

2.  Cyber Resilience 4. รายงานผลการประเมินความพร้อมการรับมือภัยคุกคาม
ไซเบอร์ (Cyber Resilience Assessment Framework) 

ให้รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.  รายงานชุดข้อมูล (Data 
Set) ตามหนังสือเวียน  
ที่ ธปท.ฝตท.(01) ว. 
254/2563  

5. รายงานชุดข้อมูลเพื่อการก ากับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4. รายงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขัดข้อง ตาม
หนังสือเวียน ที่ ธปท.ฝตท.
(01) ว. 1208/2562 

6. รายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการส าคัญของ
ธนาคารพาณิชย์ 

ให้รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.  ข้อมูลด้าน Market Conduct 

   3.1 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการตามที่ก าหนดในหนังสือเวียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ เฉพาะข้อมูล
งวดไตรมาสที่ 2 - 4 ปี 2564 ให้จัดส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 และให้เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

   3.2  การรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน ตามแบบรายงาน
เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ศคง. 1213 ให้สถาบันการเงิน
ยังคงรายงานข้อมูลดังกล่าวมายัง ธปท. ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามปกติ และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเช่นเดิม 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ดังนี้ 
1. รายงานข้อมูลฐานะการด าเนินงาน : โทรศัพท์  0 2283 5993, 0 2356 7401, 0 2356 7406 หรือ 
e-mail:   WatchaTh@bot.or.th, AcharaJo@bot.or.th, JantanaM@bot.or.th  

mailto:WatchaTh@bot.or.th
mailto:AcharaJo@bot.or.th
mailto:JantanaM@bot.or.th
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2. รายงานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) : โทรศัพท์  0 2283 6347, 0 2283 6346 หรือ  
e-mail: ITSupervision@bot.or.th  
3. รายงานข้อมูลด้าน Market Conduct : โทรศัพท ์ 0 2283 6767, 0 2283 6388, 0 2283 6724 
หรือ e-mail:  MC-Policy-FCD@bot.or.th 

  

mailto:ITSupervision@bot.or.th
mailto:MC-Policy-FCD@bot.or.th
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เอกสารแนบ 2 : รายงาน/ชุดข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการติดตามดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน 
ที่ก าหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดส่งตามระยะเวลาปกติหรือตามที ่ธปท. ก าหนด 

1. ข้อมูลฐานะการด าเนินงาน 

กลุ่มข้อมูล รายงาน/ชุดข้อมูล 

1. ฐานะและผลการด าเนินงาน - DS_BLS, DS_PNL 
2. เงินกองทุน - DS_CAP, DS_CRS, DS_OPR 

- เงินกองทุนต่อภาระผูกพันที่เกิดจากการรับประกันความเสี่ยง 

3. สภาพคล่อง - DS_LQ1 
- รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (GAP) 
- รายงานการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (FCC) 

4. สินเชื่อ ภาระผูกพัน และ NPL 
 

- DS_TCS, DS_LAR, DS_SMD, DS_COS, DS_CAR, DS_SMP, DS_ARS, 
DS_MGL, DS_LPC, DS_LMS, DS_PVS, DS_IPI 

5. เงินลงทุน - DS_IVP 

6. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ - รายงานข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ (DRD) 
- รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติม ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 3 (MPD) 
- รายงานข้อมูลตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- รายงานข้อมูลตามโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง 

7. รายงานอื่นๆ  - รายงานข้อมูลช่องทางให้บริการ (FIREG_GBR, FIREG_EBR) 

 2.  ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้จัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

กลุ่มข้อมูล ชุดข้อมูล ระยะเวลาจัดส่ง 

1. รายงานตามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

1. รายงานปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รายงานทันที
เมื่อมีเหตุการณ์ 

2. การแจ้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ หรือการ
เปลี่ยนแปลงระบบ หรือเทคโนโลยีที่มีนัยส าคัญ 

ให้รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. Cyber Resilience  3. รายงานผลการประเมินความพร้อมการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Resilience 
Assessment Framework)  

ให้รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. รายงานชุดข้อมูล (Data Set)  
ตามหนังสือเวยีน ที่ ฝนส2. 271/2564 

4. รายงานชุดข้อมูลเพ่ือการก ากับดูแลความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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3. ข้อมูลด้าน Market Conduct : การรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมบริการ
ทางการเงิน ตามแบบรายงานเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
ศคง. 1213 ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงรายงานข้อมูลดังกล่าวมายัง ธปท. ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นเดิม 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ดังนี้ 
1. รายงานข้อมูลฐานะการด าเนินงาน : โทรศัพท์  0 2283 5993, 0 2356 7401, 0 2356 7406 หรือ 
e-mail:   WatchaTh@bot.or.th, AcharaJo@bot.or.th, JantanaM@bot.or.th  
2. รายงานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) : โทรศัพท์  0 2283 6347, 0 2283 6346 หรือ  
e-mail: ITSupervision@bot.or.th  
3. รายงานข้อมูลด้าน Market Conduct : โทรศัพท ์ 0 2283 6767, 0 2283 6388, 0 2283 6724 
หรือ e-mail:  MC-Policy-FCD@bot.or.th 

 
  

mailto:WatchaTh@bot.or.th
mailto:AcharaJo@bot.or.th
mailto:JantanaM@bot.or.th
mailto:ITSupervision@bot.or.th
mailto:MC-Policy-FCD@bot.or.th
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เอกสารแนบ 3 : รายงาน/ชุดข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการติดตามดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน 
ที่ก าหนดใหผู้้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และบริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สถาบันการเงิน จัดส่งตามระยะเวลาปกติ 

1. ข้อมูลเพ่ือการติดตามความเสี่ยงของภาคครัวเรือน 

2. ข้อมูลด้าน Market Conduct  

2.1  การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการตามที่ก าหนดในหนังสือเวียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ เฉพาะข้อมูลงวด
ไตรมาสที่ 2 - 4 ปี 2564 ให้จัดส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 และให้เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  

     2.2  การรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน ตามแบบรายงาน
เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ศคง. 1213 ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงรายงานข้อมูลดังกล่าวมายัง ธปท. ตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เช่นเดิม 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ดังนี้ 
1. รายงานข้อมูลเพ่ือการติดตามความเสี่ยงของภาคครัวเรือน : โทรศัพท์  0 2283 5993, 0 2356 7401, 
0 2356 7406 หรือ e-mail:   WatchaTh@bot.or.th, AcharaJo@bot.or.th, JantanaM@bot.or.th  
2. รายงานข้อมูลด้าน Market Conduct : โทรศัพท ์ 0 2283 6767, 0 2283 6388, 0 2283 6724 
หรือ e-mail:  MC-Policy-FCD@bot.or.th 

 

ธุรกิจ แบบรายงาน 

1. บัตรเครดิต - DS_CCS,  DS_LPC 
- รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติม ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 3 

2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับ 

- DS_LPC 
- แบบรายงานสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
- รายงานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติม ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 3 

3. สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

- แบบรายงานสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

mailto:WatchaTh@bot.or.th
mailto:AcharaJo@bot.or.th
mailto:JantanaM@bot.or.th
mailto:MC-Policy-FCD@bot.or.th
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดการผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงิน บริษัทที่
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

ล าดับ กรณี แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
1. สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถแจ้ง 

ธปท. หรือแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้าได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ ในกรณีการหยุดให้บริการ
ในบางช่องทาง การย้ายสถานที่ท าการ  
การเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาท าการ  
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือเงื่อนไขในการ
ให้บริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบนัการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ 
1. แจ้งผู้ใช้บริการโดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้แจ้งการกลับมา
ให้บริการตามเดิมในโอกาสแรกที่ท าได้ โดยต้องมี
ช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพ่ือสอบถาม 
แจ้งปัญหา หรือร้องเรียนการใช้บริการได้ และหาก
กระทบกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ท าให้
ผู้ใช้บริการเสียประโยชน ์ต้องมีการสื่อสารข้อมูล 
แก่ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนครบถ้วน และ 
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่กระทบ
ผู้ใช้บริการในวงกว้างแก่ ธปท. โดยเร็วผ่าน
ช่องทาง e-application    

2. การรายงานแผนกลยุทธ์ช่องทางให้บริการประจ าปี
ต่อ ธปท. และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินรายงาน ธปท. 
โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

3. การประกาศงบการเงินของสถาบันการเงิน ณ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ รวมทั้งการเสนองบการเงินต่อ ธปท. 
ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีส าหรับ
งบการเงินงวด 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับ
จากวันสิ้นปีบัญชีส าหรับงบการเงินงวด 12 เดือน 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 

การจัดส่งงบการเงินประจ าปีของผู้ประกอบธุรกิจ
มายัง ธปท. ภายใน 180 วัน ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทัน 

การประกาศงบการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา รวมทั้งการ
จัดส่งงบการเงินมายัง ธปท. ภายใน 6 เดือน  

ผ่อนผันหากมีเหตุจ าเป็น โดยให้ปฏิบัติตามเกณฑ์
โดยเร็ว 
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ล าดับ กรณี แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 

4. การขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่อ ธปท. ภายใน 
30 วันก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเม่ือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีแล้ว 
ให้สถาบันการเงินแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ให้ ธปท. ทราบภายในวัน 30 วัน ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน 

ผ่อนผันหากมีเหตุจ าเป็น โดยให้ปฏิบัติตามเกณฑ์
โดยเร็ว 

5. สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ทันภายใน 
7 วันนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน  

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องเรียนทราบ
ช้ากว่า 7 วันได้ โดยควรแจ้งเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน
รับทราบว่าได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และให้
ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ 
และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว  

6. การจัดส่งใบแจ้งหนี้แก่ผู้ใช้บริการล่าช้า (ล่วงหน้า
น้อยกว่า 10 วันก่อนวันถึงก าหนดช าระหรือ 
หักบัญชี) 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถจัดส่งใบแจ้งหนี้ลว่งหน้าน้อยกว่า 10 
วันได้ โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบล่วงหน้าก่อน
ถึงวันครบก าหนดช าระและมีระยะเวลาที่
เพียงพอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบและโต้แย้งรายการ
ดังกล่าวได ้หากมีกรณีท่ีท าให้ผู้ใช้บริการทราบการ
แจ้งหนี้ช้าและส่งผลท าให้ช าระหนี้หลังจากวันที่
ครบก าหนดช าระ สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจห้ามเรยีกเก็บดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากการ
ช าระหนี้ล่าช้าในหนี้ที่ค้างช าระนั้น 

7. การทบทวนความเหมาะสมของลูกค้าส าหรับการ
ท าธุรกรรมอนุพันธ์ (Client suitability 
assessment) ส าหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันหรือกลุ่ม
ที่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ ที่ก าหนดให้
ต้องทบทวนเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากมีอุปสรรค
ในการติดต่อและขอข้อมูลจากลูกค้าในช่วงนี้   

ผ่อนผัน ส าหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์ 
แต่ส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิมให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความ
เหมาะสมได้ตามสถานการณ์ โดยค านึงถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนด้วย   

8. การขอต่ออายุสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะ 
HRR (Historical rate rollover) ส าหรับลูกค้าที่

ผ่อนผัน โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณา
ต่ออายุสัญญาธุรกรรมในลักษณะ HRR กับลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบได้ตามความจ าเป็น และ
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ล าดับ กรณี แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
ได้รับผลกระทบทางการค้า เช่น ลูกค้าท่ีไม่สามารถ
น าเข้า/ส่งออกสินค้าได้ตามปกติ โดยอาจต้องมีการ
ขอต่อสัญญา HRR หลายครั้ง หรือต่อสัญญาที่มี
ระยะเวลานานกว่า 3 เดือน  

เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการส่งมอบ 
underlying ของลูกค้า  

9. การนับพันธบัตรที่ครบก าหนดไถ่ถอนแล้ว แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ เป็นสินทรัพย์ตามมาตรา 32 
ส าหรับสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  

ผ่อนผัน โดยให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
สามารถนับตราสารดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ตาม  
มาตรา 32 ต่อไปได้ โดยกรรมสิทธิ์ในตราสาร
ยังคงเป็นของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
และตราสารดังกล่าวยังเก็บอยู่กับนายทะเบียน  

10. สถาบันการเงินไม่สามารถประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช าระหนี้
และหลักประกันได้ตามระยะเวลาที่ ธปท. ก าหนด 

ผ่อนผัน โดยไม่ต้องกันเงินส ารองเพ่ิมเติม  
และให้สถาบันการเงินประเมินราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่
ภาวะปกติ 

11. การให้ส านักงานใหญ่/สาขา/บริษัทในกลุ่ม 
ในต่างประเทศปฏิบัติงานแทนส าหรับงานที่มี
ความส าคัญต่อธุรกิจของสถาบันการเงิน (เกณฑ์
ต้องให้ขออนุญาตการ outsource งานที่มี
ความส าคัญ)  

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงิน outsource  
งานไปยังส านักงานใหญ่/สาขา/บริษัทในกลุ่ม 
ในต่างประเทศด าเนินการแทนได้ โดยไม่ต้อง 
ขออนุญาต ธปท. และให้สถาบันการเงินดูแล 
การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของ
ข้อมูลอย่างเหมาะสม  

12. การไม่สามารถทดสอบแผนฉุกเฉินการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และ
แผนฉุกเฉินด้าน IT (IT Disaster Recovery Plan) 
รายปีได้ 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามเกณฑ์
โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

13. การบันทึกเสียงสนทนาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจไม่สามารถบันทึกเสียงได้  

ผ่อนผัน โดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องมีกระบวนการให้มั่นใจว่าการเสนอขายไม่
รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และมี
กระบวนการจัดการกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์  

14. การเปิดเผยข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ การปิดประกาศ ณ ส านักงานใหญ่
และ/หรือส านักงานสาขาแต่ละแห่งที่ให้บริการ  

ผ่อนผัน โดยยกเว้น การเปิดเผยรายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน (ธพ. 1.1, ธพ. 1.2, บง. 1.2 
หรือ บค. 1.2 แล้วแต่กรณี) และการเปิดเผย



13 

สนสว90-งป40001– 25640727 
 

ล าดับ กรณี แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
อาจไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ 

และเบี้ยปรับตามที่ก าหนดในประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย สว่นลด ค่าบริการต่าง ๆ 
และเบี้ยปรับให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเช่นเดิม 

15 สถาบันการเงินประสงค์จะน าอสังหาริมทรัพย์ 
รอการขายไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่สนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ COVID-19 เช่น สถานที่กักตัว 
(quarantine) สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสนาม 

สถาบันการเงินสามารถน าอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ของสถาบันการเงนิไปใช้ประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการช่วยเหลือดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
จาก ธปท. ทั้งนี้ ขอให้ผ่านกระบวนการพิจารณา
อนุมัติภายในของสถาบันการเงินตามปกติ 

 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหลักเกณฑ์ในแต่ละเรื่อง โดยดูรายชื่อผู้รับผดิชอบได้ทาง

เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/ 
fiba_notification.pdf) หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2283 6476 หรือ e-mail: FIOP-RPD2@bot.or.th  

 

 
 
  

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/fiba_notification.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/fiba_notification.pdf
mailto:FIOP-RPD2@bot.or.th
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เอกสารแนบ 5: รายละเอียดการผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ล าดับ กรณี แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 

1. สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถแจ้งผู้ใช้บริการ
ล่วงหน้าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ 
ในกรณีการหยุดให้บริการในบางช่องทาง การย้าย
สถานที่ท าการ การเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลา
ท าการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือเง่ือนไขใน
การให้บริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว 
 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
1. แจ้งผู้ใช้บริการโดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้แจ้งการกลับมา
ให้บริการตามเดิมในโอกาสแรกที่ท าได้ โดยต้องมี
ช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพ่ือสอบถาม 
แจ้งปัญหา หรือร้องเรียนการใช้บริการได้ และหาก
กระทบกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ท าให้
ผู้ใช้บริการเสียประโยชน ์ต้องมีการสื่อสารข้อมูล 
แก่ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนครบถ้วน และ 
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่กระทบ
ผู้ใช้บริการในวงกว้างแก่ ธปท. โดยเร็วผ่าน
ช่องทาง e-application    

2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีป่ระกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิตไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและชี้แจง 
ผู้ร้องเรียนได้ทันภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ 
ข้อร้องเรียน  
 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตรวจสอบข้อมูลและ
ชี้แจงผู้ร้องเรียนทราบช้ากว่า 7 วันได ้โดยควร
แจ้งเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนรับทราบว่าได้รับเรื่อง
ร้องเรียนไว้แล้ว และให้ด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว  

3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช าระหนี้
และหลักประกันได้ตามระยะเวลาที่ ธปท. ก าหนด 

ผ่อนผัน โดยไม่ต้องกันเงินส ารองเพ่ิมเติม  
และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจประเมินราคา
ทรัพย์สินดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อเหตุการณ์ 
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

4. การไม่สามารถทดสอบแผนฉุกเฉินด้าน IT  
(IT Disaster Recovery Plan) รายปีได้ 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติ
ตามเกณฑ์โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

5. การประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ รวมทั้งการเสนองบการเงินต่อ ธปท. 
ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีส าหรับ 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติ
ตามเกณฑ์โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎหมายจัดตั้งของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง 
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ล าดับ กรณี แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
งบการเงินรายไตรมาส และภายใน 4 เดือนนับจาก
วันสิ้นปีบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน 

6. การบันทึกเสียงสนทนาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจไม่สามารถบันทึกเสียงได้ 

ผ่อนผัน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องมี
กระบวนการให้มั่นใจว่าการเสนอขายไม่รบกวน
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และมีกระบวนการ
จัดการกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ 

7. การเปิดเผยข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ การปิดประกาศ ณ ส านักงานใหญ่
และ/หรือส านักงานสาขาแต่ละแห่งที่ให้บริการ อาจ
ไม่สามารถท าได้ 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติ
ตามเกณฑ์โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหลักเกณฑ์ในแต่ละเรื่อง โดยดูรายชื่อผู้รับผดิชอบได้ทาง

เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/ 
fiba_notification.pdf) หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2283 6476 หรือ e-mail: FIOP-RPD2@bot.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/fiba_notification.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/fiba_notification.pdf
mailto:FIOP-RPD2@bot.or.th
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เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการผ่อนผันการรายงานข้อมูลส าหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับและบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับตามพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน 
พ.ศ. 2560 

ธปท. เห็นควรผ่อนผันการส่ง แจ้งการด าเนินการ หรือรายงานข้อมูลต่อ ธปท. ออกไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี้  

1. ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ ตามที่ ธปท. ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับทราบหรืออนุญาตรายกรณี 

2. ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อ หลักเกณฑ์ 

ประกาศ ธปท. ที่ สนช. 4/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจระบบการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับ 

4.2.1 (4) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้ว 

4.2.2 (1.4) การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคล 

4.2.2 (3.4) การส่งส าเนาผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

4.2.3 (2.2) การส่งส าเนาผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 

4.2.3 (4.3.3) การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 

4.2.3 (5.1) การหยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

4.2.3 (7.1.1) การส่งงบการเงินงวด 6 เดือนแรกของปีบัญชี 

4.2.3 (7.1.2)  การส่งงบการเงินประจ าปีบัญชี  

4.2.3 (7.2) การส่งรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก 

ประกาศ ธปท. ที่ สนช. 6/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 
บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

4.2.1 (4) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้ว 

4.2.2 (1.4) การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคล 

4.2.2 (3.4) การส่งส าเนาผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

4.2.3 (4.2) การส่งส าเนาผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 

4.2.3 (7.2.3) การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 

4.2.3 (7.3) การรายงานการเปิดส านักงานสาขาแห่งใหม่ การย้าย หรือการปิดส านักงานสาขา 

4.2.3 (8.1) การหยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

4.2.3 (10.1.1) การส่งงบการเงินงวด 6 เดือนแรกของปีบัญชี 

4.2.3 (10.1.2) การส่งงบการเงินประจ าปีบัญชี  

4.2.3 (10.2) การส่งรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก 
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ข้อ หลักเกณฑ์ 

ประกาศ ธปท. ที่ สนช. 10/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจ 
บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

4.2.4 (4) การส่งรายงานสรุปรายชื่อตัวแทนและตัวแทนช่วง 

3. แบบรายงานที่ใช้ส าหรับการรายงานข้อมูลตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2561 และงวดเดือน
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนช. 14/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
การรายงานข้อมูลด้านการช าระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่  

ชื่อแบบรายงาน ผู้ประกอบธุรกิจที่รายงาน ความถี่ ก าหนดส่ง 

ตารางที่ 11 เครื่องรับข้อมูลจาก 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดรบัช าระ 

- บริการเงินอิเล็กทรอนิกส ์
- บริการแก่ผูร้ับบัตร 
- บริการสนับสนุนบริการแก่ผูร้ับบตัร 
- บริการรับช าระเงินแทน 

รายเดือน ภายใน 
สิ้นเดือน
ถัดไป 

ตารางที่ 15 การฉ้อโกงที่เกิดจากการท า
ธุรกรรมการช าระเงิน 

- บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
บัตรเอทีเอ็ม 
- บริการโอนเงินด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสผ์่าน Internet 
banking หรือ Mobile banking  

รายไตรมาส ภายใน 
สิ้นเดือน
ถัดไป 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของผู้ประกอบธุรกิจระบบ 
การช าระเงินภายใต้การก ากับและบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับแต่ละแห่ง หรือเบอร์โทรศัพท์  
0 2283 6719 หรือ e-Mail : Payment-Sup@bot.or.th 

 
 


