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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่  สนส.  ๓/๒๕๕๙ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้เกิดความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย์  เกิดความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน 

๒. อํานาจตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล

ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และข้อ  ๑๗  และข้อ  ๒๓  แห่งประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)  จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. ประกาศที่ยกเลิก 
ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ที่  สรข.  ๒/๒๕๕๒  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒   

๔. ขอบเขตการบังคับใช้ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ

บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ ในประกาศฉบับนี้ 
 “ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบด้วยธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ  (บัญชี  ก)  ธุรกิจบริการที่ต้อง
ขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ  (บัญชี  ข)  และธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ  (บัญชี  ค)   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ก)  ได้แก่  การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้า
หรือให้บริการเพียงรายเดียว  ทั้งน้ี  เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จํากัดเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหากําไรจากการออกบัตร  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money  บัญชี  ก) 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ข)  ได้แก่ 
 (๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  (Credit  Card  Network) 
 (๒) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี  (EDC  Network) 
 (๓) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใด  (Transaction  Switching  

บัญชี  ข) 
 (๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  ณ  สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่าย
และการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ข) 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ค)  ได้แก่ 
 (๑) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
 (๒) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
 (๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่าน

ทางเครือข่าย 
 (๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  (Transaction  Switching  บัญชี  ค) 
 (๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน 
 (๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง 

ตามรายการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  โดยไม่จํากัดสถานที่และไม่อยู่
ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ค) 

๕.๒ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money) 
 ๕.๒.๑ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องดํารงฐานะ

ทางการเงินและสภาพคล่อง  เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ 
 ๕.๒.๒ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ

ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ต้องกันเงินรับล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ใช้บริการแยกไว้ต่างหาก 
จากเงินทุนหมุนเวียนของผู้ให้บริการ  และให้ฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์  หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่ายอดคงค้าง 
ของเงินรับล่วงหน้า  โดยเปิดบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากอื่น ๆ  ของผู้ให้บริการ  ซึ่งต้องปราศจาก
ภาระผูกพัน  และใช้สําหรับการชําระบัญชีอันเนื่องมาจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น   
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  สําหรับผู้ให้บริการท่ีเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ .ศ .  ๒๕๕๑  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๕.๒.๓ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ต้องดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ  เป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้าง 
ของเงินที่ได้รับล่วงหน้า  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๘  โดยให้คํานวณ  ณ  วันสิ้นไตรมาส  และจัดทํารายงานส่ง  ธปท.  
ภายใน  ๓๐  วันนับจากวันสิ้นไตรมาส  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการคํานวณและเง่ือนไขที่  ธปท.  กําหนด
ตามแบบรายงานแนบท้ายประกาศนี้ 

  กรณีอัตราส่วนดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ  ๘  ให้  ธปท.  เสนอคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาลงโทษปรับ  และ/หรือจะสั่งการเป็นรายกรณีเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและสาธารณชน  หรือเพื่อให้ผู้ให้บริการมีการปรับปรุง 
หรือแก้ไขฐานะทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เช่น  การจัดทําแผนแก้ไขฐานะทางการเงิน  การคืนเงิน
รับลว่งหน้าให้แก่ผู้ใช้บริการ  การสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

  นอกจากนี้  เพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผู้ให้บริการให้มีความม่ันคง
ทางการเงินและการพาณิชย์  มีความน่าเชื่อถือ  รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  ธปท.  กําหนด
มาตรการเพื่อกํากับดูแลเป็นลําดับขั้น  เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วน
กับยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้าลดลงโดยลําดับก่อนถึงระดับขั้นต่ําที่กําหนดไว้  ดังนี้ 

  (๑) อัตราส่วนดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ  ๑๒  ผู้ให้บริการต้องมีหนังสือชี้แจง
เหตุผลต่อ  ธปท.  ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขภายใน  ๓๐  วันนับจากวันสิ้นไตรมาส  ทั้งนี้  
ธปท .  อาจสั่งการให้ผู ้ให้บริการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือแก้ไขฐานะและผลการดําเนินงาน   
พร้อมกําหนดเงื่อนไขอื่นด้วยก็ได้   

  (๒) อัตราส่วนดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ  ๑๐  ธปท.  จะพิจารณาสั่งการให้ 
ผู้ให้บริการ  จัดทําแผนการปรับปรุงหรือแก้ไขฐานะและผลการดําเนินงาน  และให้ผู้ให้บริการเสนอแผนดังกล่าว
ต่อ  ธปท.  ในเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้  ธปท.  อาจพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหรือกําหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขอื่น
ไว้ด้วยก็ได้ 

 ๕.๒.๔ ในกรณีที่ผู้ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่ มิใช่สถาบันการเงิน 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้าง
ของเงินที่ได้รับล่วงหน้าในอัตราส่วนต่ํากว่าที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๕.๒.๓  เพราะมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  อัตราส่วนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการขยายตัวของเงินรับล่วงหน้าของ
ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว  โดยผู้ให้บริการยังคงมีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ดี  ให้ผู้ให้บริการ 
ย่ืนขออนุญาตยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นการชั่วคราวต่อ  ธปท.  พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น  
โดย  ธปท.  อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม 
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เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  จะใช้เวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการนับแต่
วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน   

 ๕.๒.๕ เ ม่ือผู้ ให้บริการเงินอิ เล็กทรอนิกส์ บัญชี  ค  ที่ มิ ใช่สถาบันการเงินตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไม่ดําเนินธุรกิจตามปกติเป็นระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  
ให้  ธปท.  เสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเพื่อเร่งรัดให้ผู้ให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ดําเนินธุรกิจบริการต่อไป  เพื่อดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค  โดยจะพิจารณาดําเนินการ
ตามลําดับขั้นกับผู้ให้บริการเป็นรายกรณี  ตั้งแต่  การแจ้งเตือนพร้อมให้จัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผล   
ให้จัดทําแผนแก้ไขฐานะทางการเงิน  สั่งคืนเงินรับล่วงหน้าให้แก่ผู้ใช้บริการ  พักใช้ใบอนุญาต   
หรือเพิกถอนใบอนุญาต   

 ๕.๒.๖ ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ทําให้ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไม่สามารถ
ดําเนินการตามข้อ  ๕.๒.๓  และข้อ  ๕.๒.๕  ได้  ให้ผู้ให้บริการย่ืนขออนุญาตยกเว้นการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  พร้อมชี้แจงเหตุผล  ความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะดําเนินการแล้วเสร็จต่อ  ธปท.   
และให้  ธปท.  เสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาต่อไป  โดยคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะใช้เวลาในการพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน   

๕.๓ การให้บริการชําระดุล  (Settlement)   
 ผู้ให้บริการต้องกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับผลสิ้นสุดสมบูรณ์ของการโอนเงิน  

(Finality)  ซึ่งผู้รับสามารถใช้เงินได้ทันทีโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้  (Irrevocable)  
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

๕.๔ การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย 
 ๕.๔.๑ ผู้ให้บริการต้องดํารงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง  เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ 
 ๕.๔.๒ ผู้ให้บริการต้องออกหลักฐานการชําระเงิน  หรือหลักฐานอื่นใดที่มีข้อความ

ทํานองเดียวกัน  และจัดส่งให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่ตกลงกับผู้ใช้บริการ   
 เม่ือผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการชําระเงิน  หรือหลักฐานอื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าการชําระเงินของผู้ใช้บริการมีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็ค
ให้ถือว่าการชําระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เม่ือเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน 

๕.๕ การให้บริการรับชําระเงินแทน 
 ๕.๕.๑ ผู้ให้บริการต้องดํารงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง  เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕.๕.๒ เม่ือได้รับชําระเงินแล้ว  ผู้ให้บริการต้องออกหลักฐานเพื่อแสดงว่าได้รับชําระเงิน
จากผู้ใช้บริการ  ในรูปของใบเสร็จรับเงิน  ใบรับเงิน  ใบรับฝากชําระ  หรือหลักฐานอื่นใด  ที่มีข้อความ
ทํานองเดียวกันและจัดส่งให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่ตกลงกับผู้ใช้บริการ  โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  
ดังนี้ 

   (๑) ชื่อผู้ให้บริการ  และชื่อเจ้าหนี้ 
   (๒) จํานวนเงินและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ชําระ  โดยอาจระบุ

เป็นชื่อย่อหรือรหัสก็ได้  รวมถึงรายละเอียดที่อ้างอิงถึงผู้ใช้บริการ 
   (๓) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่ออกหลักฐานการรับชําระเงิน   
   เม่ือผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการรับชําระเงินแล้ว  ให้ถือว่าการชําระเงิน 

ของผู้ใช้บริการมีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็คให้ถือว่าการชําระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์  
เม่ือเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน 

๕.๖ ในกรณีที่  ธปท.  เห็นสมควร  อาจกําหนดให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทางด้านความม่ันคงปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบอิสระตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดด้วยก็ได้ 

๖. บทเฉพาะกาล 
๖.๑ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน

การเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ให้บริการก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 
เป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ภายใน  ๑๘๐  วัน  
นับจากวนัที่ประกาศมีผลใช้บังคับ   

๖.๒ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ไม่สามารถดําเนินธุรกิจตามปกติเป็นระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี   
ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินธุรกิจภายใน  ๑๘๐  วัน  นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 

๗. วันเร่ิมต้นบังคับใช้ 
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วิรไท  สันติประภพ 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



รายงานการดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า
รหัสสถาบัน ...................................................
ชื่อผู้ให้บริการ  ...................................................
ประเภทบัญชี ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ค ที่มิใช่สถาบันการเงิน
งวดไตรมาสที่ ................................................... พ.ศ. ......................
กําหนดส่งภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วน
(1)

ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
(2) 

ยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า
เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดอืน

(1)/(2)x100
ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิต่อยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า

เดือน/ปี พ.ศ.



หลกัเกณฑ ์วิธีการคาํนวณ และเง่ือนไข

ช่ือรายงาน การดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า
ความถี่ในการส่ง รายไตรมาส
กําหนดส่ง ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
คําอธิบาย รายงานนี้เป็นรายงานการดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับ

ล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ หมายถึง รวมส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหนา้ หมายถึง มูลค่าเงินคงค้างท้ังสิ้นท่ีผู้ให้บริการได้รับล่วงหน้า
จากผู้ใช้บริการ ณ สิ้นเดือนท่ีรายงาน
ยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้าเฉลี่ย 6 เดือน หมายถึง มูลค่าเงินคงค้างท้ังสิ้น
ท่ีผู้ให้บริการได้รับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการรายเดือน เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า หมายถึง ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสุทธิหารด้วยยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า จากนั้นนํามาคิดเป็นร้อยละ

                                                          ร้อยละท่ี ธปท. กําหนด

ในการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวให้ใช้ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท ดังนี้
1) ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิจากข้อมูลงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
2) ยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของยอดเงินท่ีได้รับล่วงหน้า
รายเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดอืน

   ตัวอย่างวิธีคํานวณ

คําอธิบายรายงาน


