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รายละเอียดการผ่อนผัน 

ล าดับ ประเด็น  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 และ
หากกระทบกับค่าธรรมเนียมหรอืค่าบริการที่ท าให้
ผู้ใช้บริการเสียประโยชน ์ต้องมีการสื่อสารข้อมูล
แก่ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนครบถ้วน และ 
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่กระทบ
ผู้ใช้บริการในวงกว้างแก่ ธปท. โดยเร็วผ่าน
ช่องทาง e-application    

2.  การรายงานแผนกลยุทธ์ของช่องทางต่อ ธปท. 
(รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญรายไตรมาส)   

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินรายงาน ธปท. 
โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

3.  การจัดสรรก าไรครึ่งหลังของปี 2562 เป็น
เงินกองทุนตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการของ
สถาบันการเงิน ในระหว่างที่ยังไม่มีมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี  

ผ่อนผัน โดยให้น าก าไรที่ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดสรรเข้าเป็นเงินกองทุนได้ 
และเม่ือสถาบันการเงินสามารถจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีได้ ให้การนับเงินกองทุน
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

4.  การใช้คณะกรรมการสถาบันการเงินชุดเดิม
รักษาการ จนกว่าจะสามารถขอมติแต่งตั้ง
กรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้  

ผ่อนผันจนกว่าจะได้มติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น   

5.  การเสนองบการเงินต่อ ธปท. ภายใน 4 เดือนนับ
จากวันสิ้นปีบัญชี ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 

ผ่อนผัน โดยให้ปฏิบัติตามเกณฑ์โดยเร็ว 
เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

6.  การขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่อ ธปท. ภายใน 
30 วันก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเม่ือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีแล้ว 
ให้สถาบันการเงินแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ให้ ธปท. ทราบภายในวัน 30 วัน   

ผ่อนผัน โดยให้รีบแจ้ง ธปท. ในโอกาสแรกที่ท าได้ 

7.  สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ทันภายใน  
7 วันนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน  
 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงผู้ร้องเรียนทราบ
ช้ากว่า 7 วันได้ โดยควรแจ้งเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน
รับทราบว่าได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และให้
ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ 
และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว  
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ล าดับ ประเด็น  แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
8.  การจัดส่งใบแจ้งหนี้แก่ผู้ใช้บริการล่าช้า (ล่วงหน้า

น้อยกว่า 10 วันก่อนวันถึงก าหนดช าระหรือหัก
บัญชี)   
 

ผ่อนผันให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถจัดส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหนา้น้อยกว่า 10 วันได ้
โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบล่วงหน้าก่อนถึงวัน
ครบก าหนดช าระและมีระยะเวลาที่เพียงพอให้
ผู้ใช้บริการตรวจสอบและโต้แยง้รายการดังกล่าวได้ 
หากมีกรณีที่ท าให้ผู้ใช้บริการทราบการแจ้งหนี้ช้า
และส่งผลท าให้ช าระหนี้หลังจากวันที่ครบ
ก าหนดช าระ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากการช าระ
หนี้ล่าช้าในหนี้ที่ค้างช าระนั้น 

9.  การไม่สามารถก าหนดนโยบายการประกอบธุรกิจ 
IT related services ตามแนวทางและระยะเวลาที่
หลักเกณฑ์ก าหนด 

ผ่อนผัน โดยให้ธนาคารพาณิชย์ก าหนดนโยบาย
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่
ภาวะปกติ 

10.  การทบทวนความเหมาะสมของลูกค้าส าหรับการท า
ธุรกรรมอนุพันธ์ (Client suitability assessment) 
ส าหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันหรือกลุ่มท่ีเคยเป็นลูกค้า
ของธนาคารพาณิชย์  ที่ก าหนดให้ต้องทบทวนเป็น
ประจ าทุกปี เนื่องจากมีอุปสรรคในการติดต่อและ
ขอข้อมูลจากลูกค้าในช่วงนี้   

ผ่อนผัน ส าหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร
พาณิชย์  แต่ส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิมให้ธนาคาร
พาณิชย์สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พิจารณาความเหมาะสมได้ตามสถานการณ์  
โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนด้วย   

11.  การขอต่ออายุสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์ที่ใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะ 
HRR (Historical rate rollover) ส าหรับลูกค้าที่
ได้รับผลกระทบทางการค้า เช่น ลูกค้าท่ีไม่สามารถ
น าเข้า/ส่งออกสินค้าได้ตามปกติ  โดยอาจต้องมีการ
ขอต่อสัญญา HRR หลายครั้ง หรือต่อสัญญาที่มี
ระยะเวลานานกว่า 3 เดือน  

ผ่อนผัน โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
พิจารณาต่ออายุสัญญาธุรกรรมในลักษณะ HRR 
กับลูกค้าทีไ่ด้รับผลกระทบได้ตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการส่งมอบ 
underlying ของลูกค้า  

12.  การนับพันธบัตรที่ครบก าหนดไถ่ถอนแล้ว แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ เป็นสินทรัพย์ตามมาตรา 32 
ส าหรับสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  

ผ่อนผัน โดยให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
สามารถนับตราสารดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ตาม  
มาตรา 32 ต่อไปได้ โดยกรรมสิทธิ์ในตราสาร
ยังคงเป็นของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
และตราสารดังกล่าวยังเก็บอยู่กับนายทะเบียน  

13.  สถาบันการเงินไม่สามารถประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช าระหนี้
และหลักประกันได้ตามระยะเวลาที่ ธปท. ก าหนด 

ผ่อนผัน โดยไม่ต้องกันเงินส ารองเพ่ิมเติม  
และให้สถาบันการเงินประเมินราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่
ภาวะปกติ  
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ล าดับ ประเด็น  แนวทาง/เงื่อนไขการผ่อนผัน 
14.  การให้ส านักงานใหญ่/สาขา/บริษัทในกลุ่ม 

ในต่างประเทศปฏิบัติงานแทนส าหรับงานที่มี
ความส าคัญต่อธุรกิจของสถาบันการเงิน (เกณฑ์ต้อง
ให้ขออนุญาตการ outsource งานที่มีความส าคัญ
ไปต่างประเทศ)  

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

15.  การไมส่ามารถทดสอบแผนฉุกเฉินการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และ
แผนฉุกเฉินด้าน IT (IT Disaster Recovery Plan) 
รายปีได้ 

ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามเกณฑ์
โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

16.  การเปิดเผยข้อมูล Pillar 3 ช้ากว่าก าหนด ผ่อนผัน โดยให้สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูล
โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ  

17.  การบันทึกเสียงสนทนาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจไม่สามารถบันทึกเสียงได้  

ผ่อนผัน โดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องมีกระบวนการให้มั่นใจว่าการเสนอขาย
ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และมี
กระบวนการจัดการกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์  

 
 



ค ำถำม - ค ำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนที ่ธปท.ฝนส.(23)ว.395/2563  
เรื่อง กำรผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19  

ลงวันที่ 31 มีนำคม 2563 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1.  กรณีท่ีสถาบันการเงินไดป้ฏิบัติตามแผนรองรับ

การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) และแผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Disaster Recovery 
Plan: IT DRP) ระหว่างปีแล้ว เช่น ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 สถาบันการเงินยังต้อง
ทดสอบแผน BCP และ IT DRP ประจ าปี ตามที่
หลักเกณฑ์ก าหนดหรือไม่ 

หากสถาบันการเงินได้ปฏิบัติตามแผน BCP หรือ IT 
DRP ระหว่างปีแล้ว  สถาบันการเงินนั้นอาจไม่ต้อง
ท าการทดสอบแผน BCP หรอื IT DRP ประจ าปี  
โดยการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวต้องครอบคลุม
ประเด็นส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เช่น ความพร้อม
ในการให้บริการธุรกรรมงานที่ส าคัญ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้าน IT ที่ท าให้สถาบันการเงินสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงิน
น าผลการปฏิบัติตามแผนมาทบทวนแผน BCP และ 
IT DRP ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น   

 


