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2. อํานาจตามกฎหมาย
2.1 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 46 มาตรา 47
และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับ ใหธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนปฏิบัติตามทีก่ ําหนดในประกาศฉบับนี้
2.2 อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ขอ 4 ขอ 8 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 17 และขอ 21 แหง
ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตอ งขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ) ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับ ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
3. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก
3.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 2/2558 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
สําหรับสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 มกราคม 2558
3.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 1/2558 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
สําหรับผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 มกราคม 2558
3.3 หนังสือเวียนที่ ฝนส.(01)ว. 24/2558 เรื่อง นําสงแบบรายงานการใหสินเชื่อ
รายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ลงวันที่ 17 เมษายน 2558
3.4 หนังสือเวียนที่ ฝนส.(01)ว. 25/2558 เรื่อง นําสงแบบรายงานการใหสินเชื่อ
รายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ลงวันที่ 17 เมษายน 2558
4. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฉบับนีใ้ หใชบังคับกับธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน และผูป ระกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรือ่ ง สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ)
5. เนื้อหา
5.1 คําจํากัดความ
5.1.1 “สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ” หมายความวา การใหกูยมื เงิน
การรับซือ้ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลีย่ นมืออื่นใด การใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลีสซิง่
แกบุคคลธรรมดา ที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพที่ไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปนหลักประกัน
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5.1.2 “สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ” หมายความวา
สินเชื่อรายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ ที่มีวงเงินรวม
สินเชื่อไมเกินหนึ่งแสนบาทตอลูกหนี้แตละราย และมีระยะเวลาการใหสินเชื่อตามที่ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ
ไดตกลงกัน โดยมีกระบวนการใหสินเชื่อที่ยืดหยุนสอดคลองกับคุณลักษณะของกลุม ลูกหนี้ เชน ผูที่เริ่มตน
ธุรกิจใหม เปนตน
ทั้งนี้ ไมรวมถึงสินเชื่อทีเ่ กิดจากการใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลีสซิ่ง และ
การขายแลวเชากลับคืน (sale and lease back) ในสินคาที่ผูประกอบธุรกิจจําหนายเปนทางการคาปกติ
และในสินคาประเภทรถและเครื่องจักร สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน และสินเชื่อเพื่อการเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศ
5.1.3 “สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน” หมายความวา การใหกูยมื เงินแกบุคคล
ที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยผูประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคูมือจดทะเบียนรถ หรือจัดใหมีสัญญา
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อใหเจาของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไวลวงหนา เพื่อเปนประกัน
การชําระหนี้ หรือจัดใหมีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถนํารถ
ที่เปนกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขายหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อการชําระหนี้นั้น ทัง้ นี้ ลูกหนี้ยังคงสามารถ
ครอบครองรถและใชประโยชนในฐานะเจาของรถไดตามปกติ
5.1.4 “รถ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก
5.1.5 “ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
5.1.6 “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา สถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงิน
5.1.7 “สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.1.8 “ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงิน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตาม
ขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชือ่ รายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับ)
5.2 หลักการ
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลตามกรอบหลักการ (guiding principles)
ดังตอไปนี้
5.2.1 การใหสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับควรพิจารณา
ใหแกผทู มี่ ีความสามารถเพียงพอในการชําระหนี้ ไมกระตุน การกอหนี้ที่ไมจําเปน และคํานึงถึง
ความสามารถในการดํารงชีพของผูบริโภคภายหลังการอนุมัติธุรกรรมดานสินเชื่อ
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5.2.2 การเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ จากผูบริโภคควรคํานึงถึงตนทุนที่แทจริง ในอัตราที่เปนธรรม และไมเอาเปรียบผูบริโภค
รวมทั้งใหบริการแกผูบริโภคอยางเหมาะสมและเปนธรรม
5.3 คุณสมบัติผูประกอบธุรกิจและการยื่นคําขออนุญาตการประกอบธุรกิจ
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใช
สถาบันการเงิน ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน รวมถึงกรรมการ หุนสวนผูจัดการ ผูมอี ํานาจ
ในการจัดการของบริษัทแมของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินจะตองมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรือ่ ง สินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ)
ทั้งนี้ ในการยื่นคําขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหยื่นผานธนาคารแหงประเทศไทย
ตามแบบยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจและจัดสงตามชองทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใน
คูมือประชาชน
5.4 หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
5.4.1 คุณสมบัติของผูใชบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับ
ผูประกอบธุรกิจตองพิจารณาใหสินเชือ่ แกบุคคลธรรมดาที่ผปู ระกอบธุรกิจ
ประเมินแลววาเปนผูมีความสามารถเพียงพอสําหรับการชําระหนี้ โดยผูประกอบธุรกิจสามารถนําปจจัยอื่น
ที่สะทอนความสามารถในการชําระหนีข้ องผูใชบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับอยางถูกตองและนาเชื่อถือมาใชพิจารณาไดและตองมีนโยบายและกระบวนการในการพิจารณา
ใชปจจัยอื่นดังกลาวในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองทบทวนความสามารถในการชําระหนี้และความเสี่ยง
ดานเครดิตของผูบริโภคที่ใชบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ โดยหากปรากฏวา
ผูบริโภคมีความสามารถในการชําระหนี้และความเสี่ยงดานเครดิตที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับการใชบริการ
สินเชื่อประเภทอื่น ใหผปู ระกอบธุรกิจพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทสินเชือ่ ตามเห็นสมควรตามความเสี่ยง
ดานเครดิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแจงใหผูบริโภครับทราบและพิจารณาใหความยินยอม
อนึ่ง หามผูประกอบธุรกิจดําเนินการดังตอไปนี้
(1) หามผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนหนี้ประเภทอื่นมาเปนสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ เวนแตไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน
(2) หามผูป ระกอบธุรกิจใหสนิ เชื่อรายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใต
การกํากับแกผบู ริโภค หากผูบริโภคนั้นมีความสามารถในการชําระหนี้และความเสี่ยงดานเครดิตที่เขาขาย
จะไดรับสินเชื่อประเภทอื่นเวนแตผูบริโภคจะแสดงเจตจํานงโดยชัดแจง
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5.4.2 การกําหนดวงเงินสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ผูประกอบธุรกิจจะใหวงเงินสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับแกผบู ริโภคแตละรายไดไมเกิน 100,000 บาท
5.4.3 การเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ
และคาใชจายอื่น
ผูประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้คางชําระ หรือดอกเบี้ยในระหวาง
เวลาผิดนัดชําระหนี้ หรือคาบริการตาง ๆ หรือเบี้ยปรับหรือคาปรับในการชําระหนีล้ าชากวากําหนด หรือ
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายใด ๆ จากผูบ ริโภค ทัง้ นี้ เมือ่ คํานวณรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 33 ตอป
(effective rate)
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองไมนําดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ
คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ มารวมกับจํานวนหนี้ที่คางชําระเพื่อคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และคาปรับอีก
และตองดูแลมิใหนําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับเปนชองทางในการหลีกเลีย่ งขอกําหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ
คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายทีเ่ กี่ยวกับสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับดวย
5.4.4 การกําหนดนโยบายและแผนงาน
ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดนโยบายและแผนงานในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ
รายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ โดยควรประกอบดวยทิศทางและแนวทางในการใหบริการ
สินเชื่อรายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใตการกํากับ รวมถึงแนวทางการดูแลผูบริโภค
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพื่อลดตนทุน
การดําเนินงานและเพิ่มความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถใชบริการ
ไดเฉพาะในสวนของงานที่ไมใชงานหลักที่เกีย่ วของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function)
โดยใหถือปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ดวย
5.4.5 การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมรี ะบบการบริหารจัดการความเสีย่ งในการ
ใหสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ดังนี้
(1) ระบบการพิจารณาคุณสมบัติของผูบริโภคที่ยื่นขอสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ เพื่อใชในการอนุมัตแิ ละกําหนดวงเงินสินเชื่อรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับตามระดับความสามารถในการชําระหนี้
(2) ระบบการเรียกเก็บหนี้ เพือ่ ใชในการเตือนใหทราบเมือ่ ผูบริโภคเริ่ม
มีปญหาในการชําระหนีห้ รือไมสามารถชําระหนี้ไดตามขอตกลง ตลอดจนกลยุทธในการเรียกเก็บหนี้ในกรณี
ตาง ๆ
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(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพือ่ ใชในการกําหนดและทบทวน
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการใหสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
5.4.6 การดูแลผูบริโภค
ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) และถือปฏิบัติเพิ่มเติม
ในเรื่องการเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ย เบีย้ ปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมและคาใชจาย การจัดทํา
ตารางแสดงภาระหนี้ การเรียกใหชําระหนี้และการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ การเปลี่ยนประเภทหนี้
การปฏิบัติและการจัดการเกีย่ วกับขอมูลของผูบริโภค การปฏิบัติเมือ่ มีขอรองเรียน และการประกอบการ
นอกสถานที่ ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 3
5.4.7 การจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินสามารถจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลตาง ๆ ตามหลักเกณฑฉบับนี้ ตลอดจน
เปดเผยขอมูลตาง ๆ แกผูบริโภคเปนการทั่วไป หรือเปลี่ยนแปลงการแจงขอมูลตาง ๆ ใหแกผูบริโภค
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได โดยนําหลักเกณฑตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการจัดทํา
จัดเก็บ และจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินมาใชโดยอนุโลม
5.4.8 การดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมทั้งสิ้นตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity
ratio)
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลเกี่ยวกับธนาคารเงา (Shadow
Banking) ของคณะกรรมการดานเสถียรภาพการเงิน (Financial Stability Board: FSB) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ
ที่อาจสงผลกระทบตอระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงกําหนดใหการยื่นคําขออนุญาต
เปนผูป ระกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน ผูที่ยื่นขอ
อนุญาตตองมีอัตราสวนหนี้สินรวมทัง้ สิ้นตอสวนของผูถือหุนไมเกินกวา 7 เทา และตองดํารงอัตราสวน
ดังกลาวตลอดการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
5.4.9 การยายหรือปดสํานักงานสาขา
ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินแจงการยายหรือปดสํานักงานสาขา1 โดยรายงานในรูปแบบและตามระยะเวลาที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และใหประกาศกําหนดการยายหรือปดสํานักงานสาขาลวงหนา โดยอยางนอย
ตองประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานสาขานั้น ๆ และในชวงเวลาดําเนินการดังกลาว ผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหผบู ริโภคตามความเหมาะสม

1

กรณีปดสํานักงานสาขาเพียงชั่วคราว ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินสามารถ
ดําเนินการไดโดยแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบทันทีหลังจากปดสํานักงานสาขาชั่วคราวดังกลาว
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5.5 การรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย
5.5.1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําและจัดสงแบบรายงานในรูปแบบและ
ตามระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงจัดทําและจัดสงรายงานและขอมูลอื่นเพิ่มเติม
เปนรายกรณีตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยรองขอ
5.5.2 ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินตองจัดสงงบการเงินประจําปที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและลงนาม
รับรองความถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อ
การประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินมายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 180 วัน
นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5.6 การขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) การดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมทั้งสิ้น
ตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity ratio) และการรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย
ที่กําหนดในประกาศฉบับนี้เปนรายกรณีได โดยผูประกอบธุรกิจตองขออนุญาตผอนผันโดยแสดงเหตุผล
และความจําเปนมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน และในการพิจารณา
ผอนผันดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมดวยก็ได
5.7 การกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในลักษณะอื่นเปนการทั่วไป
ในกรณีเหตุจําเปนที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจหรือกระทบตอการใหบริการ
ตามปกติของผูประกอบธุรกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อมีเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค และการประกาศกําหนดการยายหรือปดสํานักงาน
สาขาที่กาํ หนดในประกาศฉบับนี้เปนการทั่วไปได และในการพิจารณาผอนผันดังกลาว ธนาคารแหง
ประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมดวยก็ได
5.8 การกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งใหแกไข ระงับ หรือเพิกถอนการอนุญาต
ในกรณีผปู ระกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใตการกํากับทีม่ ิใช
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยอาจสั่งการใหแกไข หรือระงับการดําเนินงานในธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับทัง้ หมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว
โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ใหผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับปฏิบัตดิ วยก็ได รวมทั้งอาจเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตได
ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
สงคืนใบอนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 15 วัน

ฝนสป90-คส21201-25630731

เอกสารแนบ 1

แนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
(information based lending)
ผูประกอบธุรกิจตองจัดทํานโยบายและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยใช
ปจจัยอื่นหรือเทคโนโลยีของตนเองภายใตแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
(1) มีการจัดทําขอบเขตและกระบวนการใชปจจัยอื่นหรือเทคโนโลยีในการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้ กําหนดเพดานวงเงินของลูกหนี้แตละรายและวงเงินรวม และกําหนดเปาหมายในการสะทอน
ความสามารถในการชําระหนี้ที่ยอมรับได
(2) มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดทั้งกระบวนการ รวมทั้งมีการแบงแยกหนาที่
ที่ชัดเจนและถวงดุลอํานาจกันอยางเปนอิสระ ดังตอไปนี้
(2.1) ผูที่รับผิดชอบในการทดสอบความนาเชื่อถือ และผูที่ติดตามประสิทธิภาพของ
การใชปจจัยอื่นหรือเทคโนโลยีในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ ตองมีความเปนอิสระ
จากผูที่รับผิดชอบในการวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรือพัฒนาแบบจําลอง (ถามี) เพื่อใชในการ
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
(2.2) ผูที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตองมีความเปนอิสระจาก
ผูที่รับการตรวจสอบ
(3) จัดใหมีแนวทางการพิจารณาวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรือพัฒนาแบบจําลอง (ถามี)
ที่สามารถใชในการประมาณการหรือพยากรณความสามารถและความเต็มใจในการชําระหนี้ (ability
and willingness to repay) ไดอยางถูกตอง โดยตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและใชสมมติฐาน
ที่มีความสมเหตุสมผล
(4) ดําเนินการทดสอบผลสําเร็จ (key success factor) ของการใชปจจัยหรือแบบจําลอง
ตามขอ (3) ในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ภายใตขอบเขตที่จํากัดเปนการภายใน
(internal sandbox) เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยหรือแบบจําลองดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
ผลลัพธที่ไดจากการนํามาใชพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้มีความถูกตองแมนยําอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองจํากัดขอบเขตการใหสินเชื่อตามนโยบายดังกลาวจนกวา
ผลทดสอบดังกลาวเปนไปตามเปาหมายในการสะทอนความสามารถในการชําระหนี้ที่ไดกําหนดไว
(5) จัดใหมีกระบวนการติดตามและสอบทานความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของการใชปจจัย
หรือแบบจําลองตามขอ (3) ดังกลาวในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ โดยควรดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนประจํา หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับปจจัยที่เลือกนํามาใชพิจารณา
ความสามารถในการชําระหนี้หรือแบบจําลอง (ถามี) อยางมีนัยสําคัญ เพื่อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
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เอกสารแนบ 2

หลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก
ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใช
สถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน
และเพิ่มความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองใชบริการจากผูใหบริการภายนอก
ที่มีความนาเชื่อถือ และตองรับผิดชอบตอผูบริโภคเสมือนกับดําเนินการดวยตนเอง โดยตองยึดหลักการ
สําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การมีระบบดูแลผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยเนนในเรื่องการเปดเผยขอมูล
แกผูบริโภคอยางเพียงพอ การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลผูบริโภค ตลอดจนการดูแล
เรื่องรองเรียนและแกปญหาใหแกผบู ริโภค (2) การดูแลเรือ่ งความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจและ
การใหบริการแกผูบริโภค และ (3) การมีระบบการบริหารความเสีย่ งจากการใชบริการจากผูใหบริการ
ภายนอก และผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบภายนอก หรือหนวยงานของทางการอื่น
สามารถเขาตรวจสอบการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายในตาง ๆ รวมทั้งเรียกดูขอมูลที่เกีย่ วของ
กับงานที่ใชบริการจากผูใหบริการภายนอกหรือผูรับจางชวงงานตอ (ถามี) เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงาน
และความเสี่ยงที่แทจริงอยางครบถวน รวมทั้งใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการ
ภายนอก ดังนี้
(1) การคัดเลือกผูใหบริการภายนอก
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการภายนอกอยางเหมาะสม กอนที่จะทําสัญญาใหมหรือทบทวน
เพื่อตออายุสัญญาการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกรายเดิม โดยตองพิจารณาใหครอบคลุม
ประเด็นสําคัญอยางนอย ดังตอไปนี้
(1.1) ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการดําเนินงาน
(1.2) สถานะความมั่นคงทางการเงิน
(1.3) ชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกรองเรียน หรือถูกฟองรองดําเนินคดี
(1.4) วัฒนธรรมองคกรและนโยบายการใหบริการที่มีความเหมาะสมกับผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงิน
(1.5) ผลการประเมินผูใหบริการภายนอก หากเปนการวาจางผูใหบริการภายนอกรายเดิม
(2) การดูแลและความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองตระหนักเสมอวา การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกเปนเพียงการมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน
เทานั้น ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินเอง
ยังคงมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคเสมือนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
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ภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินเปนผูดําเนินการเอง ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินจึงตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาไดดแู ล
และรับผิดชอบตอผูบริโภคอยางเหมาะสม อยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้
(2.1) ตองดูแลใหผูใหบริการภายนอกจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ
ขอมูลของผูบริโภค และขอมูลของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการ
กํากับที่มิใชสถาบันการเงินเปนอยางดี รวมทั้งตองตรวจสอบระบบดังกลาวอยางเหมาะสม และดูแลให
ผูใหบริการภายนอกควบคุมดูแลพนักงานอยางเขมงวดในการรักษาความลับของผูบริโภคและขอมูล
ของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
(2.2) ตองจัดใหมีระบบดูแลเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาแกผูบริโภคอยางเพียงพอ
เหมาะสม โดยตองมีการบันทึกและติดตามขอมูลขอรองเรียนจากผูบริโภค ซึ่งรวมถึงขอรองเรียน
เกี่ยวกับการดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาดังกลาว และ
รายงานขอมูลตอผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินใหรับทราบเปนระยะ
(2.3) ตองไมทําใหคุณภาพของบริการที่ผูบริโภคไดรับดอยลงหรือผลักภาระคาใชจายทั่วไป
ที่เกิดขึ้นเปนประจําอยูแ ลวของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินไปใหแกผูบริโภค ตลอดจนการใชบริการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางการ
(2.4) ตองเปดเผยขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอผูบริโภคใหทราบลวงหนาจากการมอบหมาย
ใหผูใหบริการภายนอกดําเนินการแทนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
(2.5) ในกรณีการสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาวาจางผูใหบริการภายนอกไมวาดวยสาเหตุใด
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตอง
ดําเนินการเพื่อใหแนใจวาขอมูลของผูบริโภคไดถูกทําลายหรือไดนําขอมูลทั้งหมดของผูบริโภคกลับมา
จากผูใหบริการภายนอกแลว
(2.6) ตองดูแลขอมูลของผูบริโภคหรือขอมูลของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎหมายวาดวยกิจการ
ที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับ) หรือประกาศที่ไดออกเพื่อการดําเนินการตามกฎหมาย
(2.7) พิจารณากําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเหมาะสม กรณีที่ผูใหบริการภายนอก
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ (2.1) – (2.6)
(3) การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจของผูใหบริการภายนอก
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดใหผูใหบริการภายนอกจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business continuity
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plan) โดยเฉพาะสําหรับกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของงานสําคัญหรืองานที่มีผลกระทบตอผูบริโภค
ในวงกวาง พรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรรองรับการดําเนินงานอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใช
สถาบันการเงินตองจัดใหมีการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องรวมกับผูใหบริการ
ภายนอก เพื่อใหสามารถใหบริการงานสําคัญอยางสม่ําเสมอ และตองมีการบันทึกผลการทดสอบไว
เปนเอกสารเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได
(4) การบริหารความเสี่ยงของผูใหบริการภายนอก
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสมกับความสําคัญของงานที่ใชบริการจากผูใหบริการภายนอก รวมทั้ง
สื่อสารใหบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด และตองจัดใหมีหรือ
ดําเนินการใหผูใหบริการภายนอกจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกีย่ วของ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ใหทันสมัยอยูเสมอ

ฝนสป90-คส21201-25630731

2/4

หลักการและตัวอยางงานหลักทีเ่ กี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function)
หลักการ
การพิจารณางานหลักที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินพิจารณา ดังนี้
(1) งานที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือการทําธุรกรรมที่กระทบตอฐานะการดําเนินงาน
และความเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใช
สถาบันการเงิน
(2) งานที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทานในขั้นตอนสุดทาย
กอนการตัดสินใจทําธุรกรรม
(3) งานที่เกี่ยวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทานภายหลังการอนุมัติหรือ
การทําธุรกรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานและความเสีย่ งของผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินหากดําเนินการไมเหมาะสม
ตัวอยางงานหลักที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function)
กลุมงาน

ตัวอยางงาน strategic function
กลุมงานสินเชื่อและธุรกรรมคลายสินเชื่อ - งานวิเคราะหสินเชื่อ
- งานอนุมัติสินเชื่อ
- งานตรวจสอบและลงนามผูกพันในสัญญา
- งานตรวจสอบ/สอบทานการตั้งวงเงิน เบิกจาย และติดตาม
การใชวงเงิน
- งานตรวจสอบหรือสอบทานการติดตามดูแลลูกหนี้
- งานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลลูกหนี้ในระบบฐานขอมูล
- งานตรวจสอบและอนุมัติผลการทํา KYC/CDD
ทั้งนี้ การรูจักลูกคาและการทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer : KYC / Customer Due Diligence :
CDD) ตองปฏิบัติใหสอดคลองตามหลักเกณฑทสี่ ํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
- งานตัดสินใจแกไขหนี้
กลุมงานบริหารความเสี่ยง
- งานตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ
- งาน portfolio management และควบคุมความเสี่ยง
กลุมงานบัญชีและการเงิน
- งานตรวจสอบหรือสอบทานความถูกตองของขอมูลบัญชีและ
การเงิน
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เอกสารแนบ 3

การดูแลผูบริโภค
นอกจากการถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) แลว ผูประกอบธุรกิจตองถือปฏิบัติ
เพิ่มเติมดังนี้
(1) การเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
(1.1) เปดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับอัตราดอกเบี้ย เบีย้ ปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม
และคาใชจายใด ๆ เกีย่ วกับสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับตามตารางแนบทาย
เอกสารแนบนี้ ในวันกอนวันทีอ่ ัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ
มีผลบังคับใช โดยผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวาผูบริโภคไดรับทราบและเขาใจ
ในรายละเอียดดังกลาวอยางชัดเจน เชน ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานทีท่ ําการทุกแหง เผยแพร
ในเว็บไซตหรือชองทางอื่นของผูประกอบธุรกิจ
(1.2) จัดเก็บตนฉบับของรายละเอียดตามขอ (1.1) ไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร หรือสื่อบันทึก
โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร หรือในรูปแบบใด ๆ เปนเวลาไมตา่ํ กวา 10 ปนับแตวันที่อัตราดอกเบี้ย เบีย้ ปรับ
คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ที่ประกาศมีผลบังคับใช เพื่อจัดใหผบู ริโภค ศาล
หรือหนวยงานของรัฐ ตามทีร่ องขอ
(1.3) แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม
และคาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับซึง่ มีผลบังคับใช
ในขณะนั้นตามตารางแนบทายเอกสารแนบนี้ ใหแกผูบริโภคหรือผูประสงคจะขอสินเชื่อรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับหรือขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาวทราบในเอกสารชี้ชวน ใบสมัคร และ
สัญญา หรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการขอสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
หรือการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาว เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการขอสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับหรือขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาว
(2) การจัดทําตารางแสดงภาระหนี้
เพือ่ ใหผบู ริโภคไดรบั ทราบขอมูลที่ชัดเจน ผูป ระกอบธุรกิจตองจัดทําตารางแสดงภาระหนี้
สําหรับผูบ ริโภคแตละราย โดยใหแสดงรายละเอียดของขอมูลเปนรายงวด ซึง่ อยางนอยขอมูลแตละงวด
ตองประกอบดวยจํานวนเงินทีผ่ บู ริโภคตองชําระ โดยแยกเปนเงินตนและดอกเบี้ย และจํานวนเงินตนคงคาง
เพื่อมอบใหแกผูบริโภคเมื่อมีการทําสัญญาขอสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับหรือ
เมือ่ มีการอนุมัตสิ ินเชื่อดังกลาว ทั้งนี้ สําหรับผูบริโภคที่ขอกูเงินประเภทวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (revolving
credit) ใหมอบตารางแสดงภาระหนี้ทจี่ ัดทําขึ้นเปนตัวอยางแทนได โดยผูป ระกอบธุรกิจสามารถอางอิง
ตัวอยางตารางแสดงภาระหนี้ไดจากตัวอยางที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแนบไวทายเอกสารแนบนี้
โดยจะตองมีรายการสําคัญตามทีก่ ลาวไวขางตนครบถวน
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(3) การเรียกใหชาํ ระหนี้และการติดตามทวงถามใหชาํ ระหนี้
(3.1) จัดทําใบแจงหนีเ้ พื่อแจงใหผูบริโภคทราบถึงภาระหนี้ พรอมวันถึงกําหนดชําระหรือ
หักบัญชีในแตละงวดตามรูปแบบและชองทางที่ไดตกลงกับผูบ ริโภค โดยผูป ระกอบธุรกิจตองแสดงยอดหนี้
ทั้งในสวนที่ตองชําระ สวนที่คางชําระ และที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยแยกเปนเงินตน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ไวในใบแจงหนี้ ทั้งนี้ ผูป ระกอบธุรกิจตองแจงใหผบู ริโภค
ทราบอยางนอยเดือนละครั้งและตองจัดสงใบแจงหนี้ใหแกผบู ริโภคภายในวันเวลาอันควรกอนวันถึงกําหนด
ชําระหรือหักบัญชีงวดแรกของเดือนนั้น
(3.2) ตองมีการแจงเตือนผูบ ริโภคที่ผิดนัดชําระหนี้กอนดําเนินการบังคับชําระหนีต้ ามกฎหมาย
โดยตองมีระยะเวลาที่เพียงพอใหผูบริโภคตรวจสอบและโตแยงรายการดังกลาว
(4) การเปลี่ยนประเภทหนี้
หามผูป ระกอบธุรกิจโอนหนี้ทเี่ กิดจากสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ไปเปนหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือหนีต้ ามสัญญาสินเชื่อประเภทอื่น เวนแตจะไดรับความยินยอม
จากผูบ ริโภคกอน
ทั้งนี้ หนี้อันเกิดจากสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่ยังมิไดโอน
ใหเปนหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้นทบเขากับตนเงินแลวคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงิน
ที่ทบเขากันนั้นไมได
(5) การปฏิบัติและการจัดการเกี่ยวกับขอมูลของผูบริโภค
(5.1) ผูประกอบธุรกิจตองใหความสําคัญและจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับผูบ ริโภคที่ถูกตอง
และครบถวน และควรตระหนักถึงภาระหนี้สินที่จะมีทั้งหมดของผูบริโภค เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติและกําหนดวงเงินสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับรวมถึงการเพิ่มวงเงิน
สินเชื่อดังกลาวที่เหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูบริโภค
นอกจากนี้ ผูประกอบธุรกิจอาจสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงภาระหนี้ทั้งหมดของ
ผูบริโภคอยางครบถวน เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริโภคในการประกอบการตัดสินใจขอสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับหรือขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาว
(5.2) ผูประกอบธุรกิจตองรักษาขอมูลของผูบริโภคไวเปนความลับ เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้
(5.2.1) การเปดเผยโดยไดรับความยินยอมจากผูบริโภค
(5.2.2) การเปดเผยตามหนาที่ หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดี
(5.2.3) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจนั้น
(5.2.4) การจัดสงขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิต
(5.2.5) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
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(6) การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน
ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อผูบริโภครองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการ
สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ
รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการตอไปใหผูบริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการ
รองเรียน รวมทั้งใหดําเนินการแกไขขอรองเรียนนั้นใหแลวเสร็จ และแจงใหผูบริโภคทราบโดยเร็ว
(7) การประกอบการนอกสถานที่
ใหผูประกอบธุรกิจที่เปนสถาบันการเงินถือปฏิบัติดังนี้
(7.1) อนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบการนอกสถานที่โดยใหพนักงานออกไปรับเงิน
รับชําระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ ณ สถานประกอบการของผูบ ริโภคไดเฉพาะธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับสินเชื่อ
รายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
(7.2) อนุญาตใหสถาบันการเงินใชบริการจากบุคคลภายนอกที่เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนรับเงิน รับชําระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ ณ สถานประกอบการของผูบริโภคไดเฉพาะ
ธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
(7.3) ในการอนุญาตตามขอ (7.1) และ (7.2) สถาบันการเงินตองถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(7.3.1) การจางบุคคลภายนอกที่เปนนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพือ่ ทําหนาที่
รับเงิน รับชําระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ สถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระบบ
การควบคุมภายในและวิธีปฏิบัติ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชน แนวทางการคัดเลือกตัวแทน
การกําหนดจํานวนเงินสูงสุดในการรับเงินของตัวแทน เปนตน นอกจากนี้ สถาบันการเงินตองรับผิดชอบ
ตอผูบริโภคเสมือนหนึ่งสถาบันการเงินเปนผูดําเนินการเอง และตองไมผลักภาระคาใชจายในการจาง
บุคคลภายนอกไปใหแกผบู ริโภค
(7.3.2) ในกรณีเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด สถาบันการเงินตองรับผิดชอบตอ
ผูบริโภค โดยการบันทึกรายการใหแกผบู ริโภคที่มีหลักฐานมาแสดงตามวันที่ที่ระบุไวในหลักฐานดังกลาว
โดยไมผลักภาระใหผบู ริโภคหรือตองใหผบู ริโภครอผลการตรวจสอบ เวนแตสถาบันการเงินมีหลักฐานที่ชัดเจน
วาผูบริโภคมีสวนรวมในการทุจริตหรือเจตนาใหเกิดขอผิดพลาดดังกลาว
(7.3.3) วันที่ทํารายการ (Transaction date) ใหมผี ลตั้งแตวันทีส่ ถาบันการเงิน
และ/หรือตัวแทนไดรับเงิน และไดออกหลักฐานการรับเงินใหผบู ริโภค โดยสถาบันการเงินและ/หรือตัวแทน
ตองออกหลักฐานการรับเงินใหผบู ริโภค ณ สถานที่รับเงินดวย
(7.3.4) สถาบันการเงินตองกําหนดวันใหบริการ รวมทัง้ แจงชื่อสาขาหรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลการใหบริการดังกลาว พรอมชองทางในการติดตอใหผูบริโภคทราบดวย
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ชื่อสถาบันการเงิน / บริษัท .................................
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจา ยใด ๆ ที่ผูประกอบธุรกิจอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ ………………………………
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ

………..…..% ตอป

หมายเหตุ
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ตัวอยางตารางแสดงภาระหนี้
กรณีผูบริโภคขอกูเงินจํานวน 12,000 บาท และมีกาํ หนดผอนชําระ 12 เดือน
โดยผูป ระกอบธุรกิจคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ในอัตรา 33% ตอป (effective rate)
ดังนัน้ ผูบริโภคจะมีภาระหนี้ในแตละเดือนเปนดังนี้
ชื่อผูบริโภค .........................กําหนดชําระทุกวันที่.............
สิ้นงวด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

รวมชําระตองวด

ชําระดอกเบี้ย 1/

ชําระคืนเงินตน 2/

เงินตนคงคาง 3/

(1)

(2)

(3)

(4)

1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
14,251

_

330
306
282
257
232
205
178
151
122
93
63
32
2,251

858
881
905
930
956
982
1,009
1,037
1,065
1,095
1,125
1,156
12,000

--

12,000
11,142
10,261
9,356
8,425
7,469
6,487
5,478
4,441
3,376
2,281
1,156
0

1/

ชําระดอกเบี้ยฯ ในแตละงวด เทากับเงินตนคงคางสิ้นงวดที่แลวคูณดวยอัตราดอกเบี้ยตอเดือน ที่คิดมาจากอัตราดอกเบี้ยฯ ตอป
(แบบลดตนลดดอก) ซึ่งเปนอัตราที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดสูงสุดไมเกิน 33% หารดวย 12 เดือน
(ตัวอยางนี้เปนการคํานวณดอกเบี้ยฯ รายเดือนเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ แตในทางปฏิบัติอาจคํานวณเปนรายวันได
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยฯ ที่แทจริงตลอดอายุสัญญาตองไมเกิน 33% ตอป)
2/
ชําระคืนเงินตนในแตละงวด เทากับจํานวนเงินที่ชําระตอเดือนหักดวยดอกเบี้ยฯ ในแตละงวด
3/
เงินตนคงคางในแตละงวด เทากับเงินตนคงคางในงวดที่แลวหักดวยเงินตนที่ชําระในงวดนี้
ขอสังเกต
(1) ตารางแสดงภาระหนี้ จัดทําขึ้นใหสอดคลองกับจํานวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการกูของผูบริโภคแตละราย
(2) จํานวนเงินผอนชําระจะเปนไปตามตารางขางตน ตอเมื่อผูบริโภคชําระเงินครบถวนและตรงกําหนดเวลาตามที่ตกลงกันไวเทานั้น
(3) อัตราดอกเบี้ยฯ ที่แทจริง (effective rate) ตลอดอายุสัญญาเงินกู ตองไมเกิน 33% ตอป
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการทีต่ ้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบั บ ที่ ๕๘ ลงวั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม กิ จ การค้ า ขายอั น กระทบถึ ง
ความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกาหนดให้
การให้ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพื่ อ การประกอบอาชี พ อั นเป็ นกิ จ การที่ มี ลั กษณะคล้ า ยคลึ ง กับ การธนาคาร
ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) ลงวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ” หมายความว่า การให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด
หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่งแก่บุคคล
ธรรมดา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
“สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ” หมายความว่า สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ ที่มีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทต่อลูกหนี้แต่ละราย และมีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน
โดยมีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้ เช่น ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่
เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
(๑) สินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง และการขายแล้วเช่ากลับคืน (Sale
and Lease Back) ในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายเป็นทางการค้าปกติ ในสินค้าประเภทรถ และ
ในทรัพย์อื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดเพิ่มเติม
(๒) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
(๓) สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
(๔) สินเชื่ออื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ” หมายความว่า การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถ โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นใด เพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไว้ ล่วงหน้า เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้
หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนารถที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของลูกหนี้ไปขายหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อการชาระหนี้นั้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังคงสามารถครอบครองรถและ
ใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของรถได้ตามปกติ
“รถ” หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
“ผู้ประกอบธุรกิจ ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับเป็นทางค้าปกติ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
“กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทแม่และมีบริษัทอื่นเป็นบริษัทลูกบริษัทเดียว
หรือหลายบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด หรือ
(๒) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจ แต่มีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลูก
โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
“บริษัทแม่” หมายความว่า บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อานาจในการควบคุมกิจการของบริษัทอื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๒) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง
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(๓) มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอานาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ
(๔) มีอานาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด
การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอานาจควบคุมกิจการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอานาจควบคุม
กิจการ
“บริษัทลูก” หมายความว่า
(๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่ หรือ
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สมรส
(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๓) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจในการจัดการ
(๔) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(๕) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ
(๖) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๗) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๘) เป็นตัวการ ตัวแทน หรือ
(๙) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ สัน นิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มเกิ น ร้ อ ยละสิ บ ของหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมด และให้ นั บ รวมหุ้ น ที่ ถื อ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงิน” หมายความว่า
(๑) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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(๒) ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย
(๓) ธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับและธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
(๔) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๕) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๖) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันวินาศภัย
(๗) ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น และธุ ร กิจ
ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๘) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(๙) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(๑๐) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๑๑) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
หมวด ๑
การจัดตั้งและการขออนุญาต
ข้อ ๓ ให้ การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับเป็น
กิจการที่ต้องขออนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่
(๑) สถาบันการเงิน
(๒) ผู้ประกอบการที่ให้ สิน เชื่อที่มีลักษณะเดียวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับ แก่ผู้บริโภคเพื่ อชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด อันเป็นธุรกิจของตนเอง
กลุ่มธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์เดียวกัน
(๓) ผู้ประกอบการที่ไ ม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ซึ่งเรียกเก็บอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ
และค่ า ธรรมเนี ย มใดรวมกั น แล้ ว ไม่ เ กิ น กว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ พึ ง คิ ด ได้ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์
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ในกรณีที่จานวนผู้บริโภคหรือปริมาณสินเชื่อหรือขอบเขตการใช้สินเชื่อตามวรรคสองอาจมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็ น ชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดให้ สินเชื่ อดังกล่าวเป็นสินเชื่อรายย่ อยเพื่ อ การ
ประกอบอาชีพภายใต้การกากับที่ต้องขออนุญาตตามประกาศนี้ก็ได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดดาเนินการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิตบิ ุคคลประเภทบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดซึง่ ได้รบั
อนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ตามที่
เห็นสมควรก็ได้
การยื่นคาขออนุญาตให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
เมื่อได้รับคาขออนุญาต และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การกากับให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตและเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจเชื่อได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
หรื อ ผู้ มี อ านาจในการจั ด การของผู้ ยื่ น ค าขอมี ลั ก ษณะหรื อ พฤติ ก ารณ์ เ ข้ า ข่ า ยลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามข้อ ๑๔ (๑๐) หรือ ข้อ ๑๔ (๑๑) หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
ของบริษัทแม่ของผู้ยื่นคาขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาคาขออนุญาตได้อีกคราวละไม่เกินหกสิบวันทาการ
นับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยรายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้รัฐมนตรีทราบด้วย
ข้อ ๕ ในการยื่นคาขออนุญาต นิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกากับต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
(๒) อยู่ระหว่างถูกระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือเคยถูกเพิกถอน
การอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงิน
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงิ นหรือเคยต้องคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ารกระท าอั นเป็ น การก่ อ การร้ า ยหรื อ การแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ทาลายล้างสูง
(๔) เคยเป็ น ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อ
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค
ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่ากว่าห้าสิบล้านบาท และมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วในวันที่ยื่นคาขออนุญาต
หมวด ๒
เงื่อนไขในการดาเนินงาน
ข้อ ๗ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจเรียกเก็บรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบหกต่อปี (Effective rate)
ข้อ ๘ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
อันเนื่องจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวน
ใบสมัคร สัญญา และเอกสารอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยโดยได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค
(๒) การเปิดเผยตามหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
(๔) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๖) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัด หาเงิน ทุน จากประชาชนเว้นแต่การออกตั๋วเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจากัด
(Private Placement : PP) และการออกหุ้ น กู้ โดยเป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์
(๒) ลดทุน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
(๓) ย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(๔) โอนหนี้ ที่ เ กิ ด จากสิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพื่ อ การประกอบอาชี พ ภายใต้ ก ารก ากั บ ไปเป็ น หนี้
ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคก่อน
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หนี้อันเกิดจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้
ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจานวนเงินที่ทบเข้ากัน
นั้นไม่ได้
(๕) หยุด หรือระงับการดาเนิ นกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ในการขออนุญาตตามความในข้อ ๑๐ (๒) หรือข้อ ๑๐ (๕) ของวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทาการนับ
แต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับและรวมถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
(๒) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
(๓) ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บได้ ทั้งนี้ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๗
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุ
จากผู้บริโภคได้ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(๔) การจัดการ การเก็บรักษา การเปิดเผยข้อมูล หรือการกระทาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้วย
(๕) การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับ รวมถึงระบบการให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
(๖) การบริห ารจัด การด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การเรียกให้ชาระหนี้
และการติดตามทวงถามให้ชาระหนี้
(๗) การจาหน่ายและโอนหนี้
(๘) การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีข้อโต้แย้งจากผู้บริโภค
(๙) การจัดทาบัญชีและรายงาน
(๑๐) การกาหนดนโยบาย แผนงาน และการประชาสัมพันธ์
(๑๑) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
(๑๒) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และกรรมการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
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(๑๓) การย้ายสานักงานใหญ่ และการเปิด การย้ายและการปิดสานักงานสาขา ทั้งนี้ สานักงาน
สาขาให้หมายความถึงสานักงานสาขาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
(๑๔) เรื่องอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจาเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจประกาศ
กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นดาเนินการได้
(๒) การทานิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ วิธีการคานวณผลประโยชน์
หรือแบบสัญญา
(๓) ข้ อ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห ากนิ ติ ก รรมหรื อ สั ญ ญาที่ ท าขึ้ น นั้ น ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่ายเดียว
(๔) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ และกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดตามประกาศนี้และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๔ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มี
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต ไม่ว่าจะมี
การรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิด เกี่ยวกับการปลอมและ
การแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๔) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ารกระท าอั นเป็ น การก่ อ การร้ า ยหรื อ การแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ทาลายล้างสูง
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(๕) เคยเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิ น และระบบการช าระเงิ น ในขณะที่ ถู ก เพิ ก ถอนการอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หรื อ เพิ ก ถอน
การจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาต
หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
(๖) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูก
ถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถอดถอนนั้น
ไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่
(๗) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(๘) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการชาระเงิน
(๙) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งใน
และต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกาลังถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต
เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด
(๑๐) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทาหรือ เคยกระทาการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง
หรือฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม
(๑๑) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทาหรือเคยกระทาการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of Interest) หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง
การกระทาอันส่อไปในทางไม่สุจริต
(๑๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๕ บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
ที่ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของ
บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์
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ตามที่ธ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน
สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการก่อนเริ่มดาเนินการดังกล่าว และให้แจ้งผู้บริโภคทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการก่อนเริ่มดาเนินการดังกล่าวด้วย โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคทราบได้
ข้อ ๑๗ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดาเนินงานประการใดประการหนึ่ง
(๒) ฐานะการเงินหรือการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(ข) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและ
ระบบการชาระเงิน
(ค) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงิน หรือเคยต้องคาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ารกระท าอั นเป็ น การก่ อ การร้ า ยหรื อ การแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ทาลายล้างสูง หรือ
(ง) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค
(๔) ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัด การของผู้ประกอบธุรกิจ หรือ
กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นบุคคล
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ นั้ น แก้ ไ ขการที่ ฝ่ า ฝื น ละเลย
หรื อ แก้ ไ ขฐานะการเงิ น หรื อ การด าเนิ น งานให้ ถูก ต้ อ งภายในระยะเวลาที่ กาหนด และให้ ร ายงาน
ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการดาเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการดาเนินการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว
ภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการ
และผลการดาเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันสั่งการ
หรื อ ทราบผลการด าเนิ น การ ในการนี้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้
หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามคาสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยตามความ
ในวรรคสอง หรือเป็นกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิอาจสั่งให้ดาเนินการตามความในวรรคสองได้
หรือไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของธนาคาร
แห่งประเทศไทย อาจมีคาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในการนี้ รัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่ อนไขใด ๆ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นคาขอ
อนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อได้รับคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาต และเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง
ให้ รัฐมนตรีโ ดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีคาสั่งว่าจะควร
อนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง เว้นแต่
มีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบธุรกิจ
ทราบก่ อ นครบก าหนดดั ง กล่ า ว ในการนี้ ให้ ข ยายระยะเวลาการพิ จ ารณาออกไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น
สามสิบวันทาการนับแต่วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ ๑๙ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ และประกาศนี้ รวมทั้ง ตรวจสอบการดาเนินงานของกิจการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้ และการดาเนินคดีสาหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๑๕
ข้อ ๒๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาให้ถ้อยคาหรือแสดงสมุดบัญชี
เอกสารและหลั ก ฐานอื่ น รวมถึ ง ต้ อ งจั ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้ มี อ านาจในการจั ด การ
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พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ หรือบริษัทแม่ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ มาให้ถ้อยคาหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร
และหลักฐานอื่น อันเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๑ เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดตามประกาศนี้ ต่อรัฐมนตรี
และให้ส่งสาเนารายงานตามที่ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กระทรวงการคลัง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อยู่ แ ล้ ว ในวั น ก่ อ นวั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในวันก่อนวันที่ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับ
ตามข้อ ๒๒ ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศนี้ หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการ
จัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ตามข้อ ๒๒ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบ
ธุรกิจ และกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คำถำม – คำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
ข้อ
คำถำม
คำตอบ
1. วัตถุประสงค์และนิยำมของสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
1.1 วัตถุประสงค์ของการมีสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
ประกอบอาชีพคืออะไร
และลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ
1.2 การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การให้สินเชื่อลักษณะดังกล่าวถือเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ เนื่องจากการมีบุคคลค้าประกัน
น้าไปใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มีบุคคลค้าประกัน ไม่ถือเป็นการให้สินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามประกาศฉบับนี
ถือเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพหรือไม่
1.3 สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพที่มีวงเงินสินเชื่อ
การก้ากับแตกต่างจากสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกหนีแต่ละรายและมีกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นกว่าสินเชื่อประเภทอื่น
อย่างไร
ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี เช่น ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่
1.4 หากบริษัทที่ขายสินค้าเงินผ่อนแก่ผู้บริโภคเป็น บริษัททีข่ ายสินค้าของตนเองเป็นทางการค้าปกติ (ผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเอง หรือไม่ได้เป็นผู้ผลิต
การค้าปกติเพื่อให้ผู้บริโภคน้าไปประกอบอาชีพ แต่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว เช่น การซือมาเพื่อจ้าหน่ายต่อไป) เพื่อให้ผู้บริโภคที่ซือสินค้าของบริษัทน้าสินค้า
จะอยู่ภายใต้การก้ากับหรือไม่
ดังกล่าวไปประกอบอาชีพโดยสามารถเลือกผ่อนช้าระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ได้ จะไม่ถือเป็นสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ
1.5 การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาท ไม่ถือเป็นสินเชื่อรายย่อย
โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาท ถือเป็น
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับหรือไม่

2
ข้อ
คำถำม
คำตอบ
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินและแนวทำงกำรขออนุญำต
2.1 กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับสำมำรถศึกษำวิธีกำร
เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ หรือ
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย เอกสำรประกอบกำรยื่นขออนุญำตได้จำกคู่มือกำรขออนุญำตของสถำบันกำรเงินและ Non–Bank
เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับสำมำรถ (คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ) ซึ่งปรำกฏใน
ศึกษำข้อมูลและเอกสำรที่ต้องยื่นมำยัง ธปท. website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดยเข้ำไปที่หัวข้อ: สถำบันกำรเงิน > มุมสถำบันกำรเงิน >
ได้จำกช่องทำงใดบ้ำง
คู่มือกำรขออนุญำตของสถำบันกำรเงินและ Non–Bank (คู่มือสำหรับประชำชน) > 5. คู่มือสำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
(Link: คู่มือสำหรับประชำชน)
2.2

บุคคลประเภทใดบ้างที่สามารถประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินโดยต้องเป็นบริษัทจ้ากัดหรือ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้ บริษัทมหาชนจ้ากัดที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก้าหนด
เช่น มีทุนจดทะเบียนซึ่งช้าระแล้วไม่ต่้ากว่า 50 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนีสินรวมทังสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
การก้ากับได้
(D/E Ratio) ไม่เกินกว่า 7 เท่า

2.3

หากธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนมีความสนใจ ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนสามารถด้าเนินการให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
จะให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพ การก้ากับได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ ธปท. ทราบ ทังนี ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ
ภายใต้การก้ากับ จะต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้ง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับที่ ธปท. ประกาศก้าหนดโดยเคร่งครัดด้วย
ต่อ ธปท. ก่อนด้าเนินการหรือไม่

2.4

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับได้หรือไม่

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไม่สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับได้
เนื่องจากธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์เป็นธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยต้องรับจ้านองอสังหาริมทรัพย์หรือการรับซือ
อสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก

3
ข้อ
คำถำม
คำตอบ
2.5 หากประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ไม่ต้องจัดตังบริษัทแยกต่างหาก เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว
เพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การก้ากับ
สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับได้ทุกจังหวัด
ในหลายจังหวัด ผู้ประกอบธุรกิจต้องแยก 1 บริษัท
ต่อ 1 จังหวัดหรือไม่ อย่างไร
2.6

หากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก้ากับประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเพิ่มเติม
ด้วย ต้องยื่นค้าขออนุญาตใหม่หรือไม่ และต้อง
จดทะเบียนเพิ่มทุนช้าระแล้วอีก 50 ล้านบาท
ด้วยหรือไม่ รวมทังสามารถใช้ชื่อนิติบุคคลเดิม
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับได้หรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับทีป่ ระสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเพิ่มเติม จะต้องยื่นค้าขออนุญาตใหม่ โดยไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนซึง่ ช้าระแล้ว
อีก 50 ล้านบาท และสามารถใช้ชื่อนิติบุคคลเดิมในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก้ากับได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่้ากว่า 50 ล้านบาท เช่น มีทุนจดทะเบียนซึ่งช้าระแล้ว
50 ล้านบาท หักขาดทุนสะสมแล้วมีมูลค่ารวมต่้ากว่า 50 ล้านบาท ผู้ประกอบธุรกิจต้องด้าเนินการให้มี
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่้ากว่า 50 ล้านบาท เช่น เพิ่มทุนจดทะเบียนซึง่ ช้าระแล้ว

2.7

หากผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเป็น
บริษัทต่างชาติ มีข้อจ้ากัดในการประกอบธุรกิจ
หรือไม่

ประกาศกระทรวงการคลังก้าหนดให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ
ต้องเป็นนิติบุคลประเภทบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นใหญ่
ของนิติบุคคลดังกล่าวอาจเป็นต่างชาติก็ได้ โดยนิติบุคคลนันต้องปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจต่างด้าวด้วย

2.8

สำหรับกรรมกำรทีต่ ้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจตำมทีป่ ระกำศกระทรวงกำรคลัง
ลักษณะต้องห้ำมตำมทีป่ ระกำศกระทรวงกำรคลัง กำหนดนั้น หมำยถึงกรรมกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้
เรื่อง กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่ง กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินทุกตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงกรรมกำรอิสระด้วย
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ)
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คำถำม
กำหนดนั้น ให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรอิสระ
ด้วยหรือไม่

คำตอบ

3. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องกำรขอสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
3.1 ผู้ทปี่ ระสงค์จะขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประชาชนรายย่อยที่เริ่มประกอบธุรกิจหรือประกอบธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม กลุ่มคนที่มี
ประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเป็นใครบ้าง
รายได้ไม่แน่นอน และอาจมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่เคยมีการเดินบัญชี
กับธนาคาร
3.2

ผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับต้องมี
รายได้อย่างน้อยเท่าไร

ธปท. ไม่ได้ก้าหนดเกณฑ์การพิจารณารายได้ขันต่้าของผู้ขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับ ดังนัน ผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นผู้ก้าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเอง

3.3

หลักฐานส้าคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ
มีอะไรบ้าง

การก้าหนดประเภทเอกสารหลักฐานที่ส้าคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ
จะเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาให้สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจก้าหนด

4. กำรกำหนดวงเงินสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
4.1 วงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกหนี วงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท เป็นการจ้ากัดวงเงินของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายต่อลูกหนีแต่ละราย
แต่ละราย หมายถึง วงเงินทังหมดที่กู้ยืมจาก
ดังนัน ผู้ประกอบธุรกิจ 1 รายสามารถให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับแก่ลูกหนี
ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายใช่หรือไม่
รายหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
5. กำรดูแลผู้บริโภค
5.1 ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยอัตราดอกเบีย เบียปรับ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยอัตราดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เช่น ประกาศ
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เป็น ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท้าการหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เป็นอัตรารวมที่เป็นอัตราสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจ
อัตราสูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจ้าแนก คิดกับผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ (ไม่เกิน 33% ต่อปี) ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่อาจมีรายละเอียดดอกเบีย
และค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุอัตรำและค่ำใช้จ่ำยที่จะเรียกเก็บให้ผู้บริโภคทรำบ
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5.2

คำถำม
คำตอบ
รายละเอียดตามชนิดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือ อย่ำงชัดเจนไว้ในสัญญำตำมประเภทสินเชื่อหรือวงเงินที่ผู้บริโภคใช้บริกำร และต้องปฏิบัติตำมประกำศ
วงเงิน ได้หรือไม่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market
Conduct) เมื่อมีกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยที่คิดกับผู้บริโภครำยนั้น แม้ว่ำอัตรำที่ปรับขึ้นจะยังไม่เกิน
อัตรำสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจประกำศไว้ก็ตำม
ธปท. มีการก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลา ธปท. ไม่ได้ก้าหนดระยะเวลาการผ่อนช้าระหนีหรืออัตราการผ่อนช้าระหนีขันต่้า ดังนัน ผู้ประกอบธุรกิจ
การผ่อนช้าระหรืออัตราการผ่อนช้าระหนีขันต่้า จะเป็นผู้พิจารณาก้าหนดตามความสามารถในการช้าระหนีของลูกหนีเอง
หรือไม่

5.3

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย เบียปรับ หากผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ท้าให้
ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคเสียประโยชน์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ รวมทั้งต้องเปิดเผยรายละเอียดดังกล่ำว
ต้องด้าเนินการอย่างไร
ในวันก่อนกำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนกำรที่ทำให้มั่นใจได้ว่ำ
ผู้บริโภคได้รับทรำบและเข้ำใจในรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน เช่น ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ
สถานที่ทาการทุกแห่ง เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือช่องทำงอื่นของผู้ประกอบธุรกิจ

5.4

ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้
จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อทราบ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจนัน หากแจ้งเป็นอัตราดอกเบีย
เป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนถือว่าเพียงพอหรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยเพียงว่าอัตราดอกเบียเป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้อง
เปิดเผยรายละเอียดให้ผู้บริโภคทราบอย่างน้อย ได้แก่ อัตราดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ
สูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกจากผู้บริโภคได้ ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจต้องชีแจงให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า
อัตราดอกเบียร้อยละต่อเดือนที่ผู้ประกอบธุรกิจก้าหนดนัน เมือ่ ค้านวณเป็น effective rate แล้วเป็นอัตราเท่าใด
เพื่อให้เทียบเคียงได้ว่าไม่เกินอัตราที่ ธปท. ก้าหนด และเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
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คำถำม
5.5 หำกผู้บริโภคต้องกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรกำกับ หรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ
ตำมประกำศฉบับนี้ ผู้บริโภคจะต้องทำอย่ำงไร

6. กำรจัดทำบัญชีและกำรรำยงำน
6.1 ธปท. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำและ
จัดส่งแบบรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรกำกับไว้ในเอกสำรฉบับใด
6.2

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ download ไฟล์
สำหรับจัดทำแบบรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบ
อำชีพภำยใต้กำรกำกับได้จำกช่องทำงใด





คำตอบ
ผู้บริโภคสำมำรถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินกำรตรวจสอบ
และแจ้งควำมคืบหน้ำรวมทั้งชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทรำบภำยใน 7 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้ง
ร้องเรียน รวมทั้งให้ดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทรำบโดยเร็ว
กรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วไม่ได้รับกำรชี้แจงหรือไม่ได้รับกำรปฏิบัติที่เหมำะสม
ผู้บริโภคสำมำรถขอคำปรึกษำหรือร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน โทรศัพท์
หมำยเลข 1213 หรือผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏใน https://www.1213.or.th

ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ฝนส.(01)ว. 30/2563 เรื่อง กำรส่งรำยงำนข้อมูล
กำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทรำบเกี่ยวกับกำรจัดทำและกำรจัดส่งรำยงำน
ข้อมูลตำมแบบรำยงำนรูปแบบใหม่
ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ download ไฟล์แบบรำยงำน ผ่ำน website ของ ธปท. (www.bot.or.th)
โดยเข้ำไปที่หัวข้อ : สถิติ > กำรรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรำยงำนและเอกสำรชี้แจงข้อมูล
สถำบันกำรเงิน > รำยงำนข้อมูลสินเชื่อรำยย่อย
(Link : รำยงำนข้อมูลกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ และ
รำยงำนสถำนที่ทำกำรสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน)
นอกเหนือจำกกำร download แบบรำยงำน excel file แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องศึกษำเอกสำรอื่น
และคำอธิบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรจัดทำข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำข้อมูล
โดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงล่ำสุดเสมอ (version ล่ำสุด) ซึ่งหำก ธปท. ทำกำรแก้ไข
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6.3

ในกำรย้ำยและกำรปิดสำนักงำนสำขำของ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบ
อำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินนั้น
ยังคงต้องแจ้งมำยัง ธปท. ล่วงหน้ำก่อนกำร
ดำเนินกำรหรือไม่

คำตอบ
รำยละเอียดของเอกสำรที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ธปท. จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ตำม Link ข้ำงต้น พร้อมคำอธิบำย
วันที่มีผลบังคับใช้และวันที่เผยแพร่
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูล
ในกำรเปิด กำรย้ำย และกำรปิดสถำนที่ทำกำร โดยถือปฏิบัติตำมที่หนังสือเวียนว่ำด้วยกำรส่งรำยงำน
ข้อมูลกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงิน
ไม่ต้องแจ้งกำรย้ำยหรือปิดสำนักงำนสำขำมำยัง ธปท. ผ่ำนทำงระบบงำน e-Application แล้ว
อย่ำงไรก็ดี สำหรับกำรย้ำยที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินยังคงต้องขออนุญำตมำยัง ธปท. ตำมที่หลักเกณฑ์กำหนด

6.4

ข้อมูลผู้บริโภครวม ให้รายงานอย่างไร

เนื่องจากในช่องข้อมูลผู้บริโภครวม ก้าหนดให้รายงานยอดคงค้าง (ณ สินเดือนนัน) ของทังจ้านวนบัญชีที่มี
ยอดสินเชื่อคงค้างและยอดสินเชื่อคงค้าง ดังนัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานข้อมูล ดังนี



จ้านวนบัญชี : ให้รายงานข้อมูลจ้านวนบัญชีที่มีอยู่ ณ สินเดือน ซึ่งรวมบัญชีใหม่ที่เพิ่มขึนในเดือนนันแล้ว และ
สินเชื่อคงค้าง : ให้รายงานจ้านวนเงินสินเชื่อที่มียอดคงค้างอยู่ ณ สินเดือน ซึ่งรวมสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึน
ในเดือนนันแล้ว

ทังนี ไม่รวมรายที่มีการตัดหนีสูญในเดือนนัน ซึ่งต้องรายงานในช่องสุดท้าย
6.5

ข้อมูลสินเชื่อใหม่ ให้รายงานอย่างไร

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ ดังนี



จ้านวนบัญชี : ให้รายงานเฉพาะจ้านวนบัญชีใหม่ที่เพิ่มขึนและมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สินเดือนที่รายงาน
สินเชื่อใหม่ : ให้รายงานจ้านวนเงินของสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยเพิ่มขึนแก่ผู้บริโภคในเดือนนัน ทังกรณี
ทีเ่ ป็นบัญชีเดิมและบัญชีใหม่ โดยไม่ต้องน้าไปหักกับยอดช้าระคืน
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คำตอบ
อัตรำดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ : ให้รำยงำนค่ำต่ำสุด สูงสุด
และเฉลี่ยของอัตรำดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคในเดือนนั้น

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีอนุมัติวงเงินเพิ่มอีกหนึ่งบัญชีให้ผู้บริโภครายเดิมที่มีบัญชีเดิมอยู่
เดือนมกราคม นาย ก มีบัญชีวงเงิน 30,000 บาท ยอดคงค้าง 20,000 บาท ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคม นาย ก
ได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมโดยเปิดเป็นบัญชีใหม่จ้านวน 40,000 บาท (วงเงินที่นาย ก มีกับผู้ประกอบธุรกิจรวมทัง
2 บัญชี คือ 70,000 บาท) และนาย ก เบิกเงินเพิ่มอีก 25,000 บาท จากบัญชีใหม่ดังกล่าว (ยอดคงค้างของ
นาย ก ที่มีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจรวม 45,000 บาท) โดยที่ไม่มีการเบิกเงินจากบัญชีเดิมที่มีวงเงินเหลืออยู่
การรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ในเดือนมีนาคม จะเป็นดังนี (1) รายงานจ้านวนบัญชีใหม่ที่เพิ่มขึนและ
มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สินเดือนที่รายงาน และ (2) รายงานจ้านวนเงินสินเชื่อที่ผู้บริโภคเบิกใช้จากบัญชีใหม่
ดังนัน การรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ในกรณีนี ให้รายงานจ้านวนบัญชีใหม่ 1 บัญชี และให้รายงานสินเชื่อใหม่
25,000 บาท ในบรรทัดวงเงิน 30,000.01 - 50,000.00 บาท
ตัวอย่างที่ 2 : กรณีอนุมัติขยายวงเงินเดิมให้สูงขึน
เดือนมกราคม นาย ก มีบัญชีวงเงิน 30,000 บาท และมียอดคงค้างเต็มวงเงิน 30,000 บาท ซึ่งต่อมาในเดือน
มีนาคม นาย ก ได้รับการขยายวงเงินเดิมจาก 30,000 บาท เป็น 70,000 บาท (ผู้ประกอบธุรกิจอนุมัติ
วงเงินเพิ่มให้อีก 40,000 บาท) และนาย ก เบิกเงินเพิ่มอีก 25,000 บาท
การรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ในเดือนมีนาคม ให้รายงานเฉพาะการเบิกใช้สินเชื่อเท่านัน ดังนัน การรายงาน
ข้อมูลสินเชื่อใหม่ในกรณีนีไม่ต้องรายงานจ้านวนบัญชีใหม่เนื่องจากไม่มีการเปิดบัญชีใหม่และให้รายงาน
สินเชื่อใหม่ 25,000 บาท แต่รายงานข้อมูลสินเชื่อในบรรทัดวงเงิน 50,000.01 - 75,000.00 บาท

9
ข้อ
คำถำม
คำตอบ
6.6 หากผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคแบบ O/D หากเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับแบบ O/D หรือวงเงิน revolving
หรือวงเงิน revolving ซึ่งผู้บริโภคมีการเบิกใช้และ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานจ้านวนสินเชื่อใหม่ในหัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยใช้ยอดสินเชื่อคงค้างใน
ช้าระคืนภายในเดือนเดียวกันหลายครัง จึงอาจ เดือนทีร่ ายงานหักกับยอดสินเชื่อคงค้างในเดือนก่อน
ไม่สามารถนับสินเชื่อใหม่ได้ ให้รายงานอย่างไร
6.7

หากผู้บริโภคเปิดบัญชีในเดือนที่รายงานแต่ไม่มี ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรายงานทังจ้านวนบัญชีและจ้านวนเงินสินเชื่อในหัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ เนื่องจาก
ไม่มียอดสินเชื่อในเดือนนัน แต่หากต่อมาผู้บริโภคมีการเบิกใช้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานข้อมูล
การเบิกใช้เงิน ให้รายงานอย่างไร
ในหัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ ดังนี



จ้านวนบัญชี : ไม่ต้องรายงานจ้านวนบัญชี เนื่องจากเป็นบัญชีเก่าของเดือนก่อนซึ่งไม่มีการเบิกใช้เงิน และ
สินเชื่อใหม่ : ให้รายงานจ้านวนเงินสินเชื่อที่ผู้บริโภคเบิกใช้ในเดือนที่รายงานข้อมูล

6.8

หากผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก้ากับแล้ว แต่ยังมิได้มีการเปิด
ด้าเนินการ จะต้องจัดท้าและส่งแบบรายงานการ
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับหรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับแล้ว
แต่ยังมิได้มีการเปิดด้าเนินการ ไม่ต้องจัดท้าและส่งแบบรายงานการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก้ากับ ทังนี เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้เปิดด้าเนินการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท้าและส่งแบบรายงาน
ตามที่ ธปท. ก้าหนด

6.9

หำกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อ
กำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่
สถำบันกำรเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถำนที่
ทำกำร ให้รำยงำนเฉพำะข้อมูลสถำนที่ทำกำรที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น หรือต้องรำยงำนข้อมูล

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินต้อง
รำยงำนข้อมูลสถำนที่ทำกำรทั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วย
ตัวอย่ำง : เดิมผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ทำกำรโดยแบ่งเป็นสำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และสำนักงำนสำขำ
รวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำมีกำรปิดสำนักงำนสำขำในพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร ไป 2 แห่ง จึงเหลือสำนักงำนสำขำรวมทั้งสิ้น 98 แห่ง ดังนั้น ในกำรรำยงำนข้อมูลให้
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สถำนที่ทำกำรทั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและ
ส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วย

6.10 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำกำร
ซึ่ง ธปท. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินจัดส่งข้อมูลเฉพำะเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องจัดส่งข้อมูลเมื่อใด

คำตอบ
ผู้ประกอบธุรกิจ A รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถำนที่ทำกำร โดยยังคงรำยงำนข้อมูลจำนวน
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำพื้นที่อื่นที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม ในขณะที่สำนักงำนสำขำ
ที่ในพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ให้ update จำนวนสำนักงำนสำขำ
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูล
กำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำกำร โดยจัดส่งข้อมูลภำยใน 21 วัน นับวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ทำกำรนั้น
ตัวอย่ำง : วันที่ 1 มกรำคม ผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ทำกำรโดยแบ่งเป็นสำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และ
สำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำในวันที่ 10 มกรำคม ปิดสำนักงำนสำขำ 1 แห่ง และในวันที่
20 มกรำคม ก็ปิดสำนักงำนสำขำอีก 2 แห่ง (ในเดือนมกรำคมปิดสำนักงำนสำขำจำนวนรวม 3 แห่ง
จึงเหลือสำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และสำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 97 แห่ง)
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรำยงำนข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำกำรของเดือนมกรำคมภำยใน 21 วัน
นับจำกวันสิ้นเดือนมกรำคม

7. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น
7.1 อัตรารวมสูงสุดของดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ (effective rate) เป็นการ
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ (effective rate) คิดดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเรียกเก็บจริงจากผู้บริโภคอย่างใดหรือ
ที่เก็บได้ไม่เกิน 33% ต่อปี หมายความว่าอย่างไร เท่าใด (เช่น คิดเป็นจ้านวนเงินบาทต่อครังหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ หรือเรียกเก็บในเวลาใด เช่น วันแรกที่
และจะประกอบด้วยรายการใดและเป็นจ้านวน
ขอสินเชื่อหรือเมื่อครบก้าหนดช้าระในแต่ละเดือน) เมื่อรวมกันแล้วต้องค้านวณเป็นอัตราที่แท้จริงต่อปี
เท่าไร
(effective rate) ได้และไม่เกิน 33% ต่อปี ซึ่งในการค้านวณอัตราที่แท้จริงดังกล่าวจะค้านวณจากฐานเงินต้น
เฉพาะส่วนที่ค้างช้าระ
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7.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบีย เบียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกิน
ติดตามทวงถามหนี หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
33% ต่อปี (effective rate) เท่านัน จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี หรือ
เกิดขึนจริงจากกรณีลูกหนีผิดนัดช้าระหนีได้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้บริโภคได้อีก
7.3

เพราะเหตุใดสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ เนื่องจากผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินเพียงพอในการช้าระหนี
อาชีพภายใต้การก้ากับจึงมีอัตราดอกเบียที่สูงกว่า มีรายได้ประจ้า และมีหลักฐานหรือเอกสารที่มาของแหล่งรายได้อย่างชัดเจน รวมทังอาจมีข้อมูลเครดิตจาก
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับ
แหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้ ในขณะทีผ่ ู้กู้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับนัน เป็นบุคคล
ทีม่ ีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงกว่า เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานหรือเอกสารในการพิสูจน์แหล่งรายได้อย่างชัดเจน
ดังนัน จึงมีอัตราดอกเบียที่สูงกว่า

8. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing)
8.1 ผู้ให้บริกำรภำยนอกหมำยถึงผู้ให้บริกำร
ในกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก ผู้ให้บริกำรภำยนอกดังกล่ำวหมำยถึงบุคคลอื่นซึ่งเข้ำทำสัญญำ
รับจัดกำรงำนที่โดยปกติผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินกำรเอง รวมถึงผู้ที่เข้ำทำสัญญำช่วงเพื่อรับช่วง
ภำยนอกประเภทไหน
จัดกำรงำนดังกล่ำวทุกทอด
8.2

ขอบเขตของงำนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถใช้บริกำรจำก
ผู้ให้บริกำรภำยนอกได้ครอบคลุมกลุ่มงำน
ประเภทใด

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถ
ใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอกได้เฉพำะในส่วนของงำนที่ไม่ใช่งำนหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ (strategic function) ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำร
ประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถพิจำรณำจัดกลุ่มตัวอย่ำงงำนได้ตำม
เอกสำรแนบ 2 ของประกำศฉบับนี้

8.3

แผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
กำรจัดทำแผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มีวัตถุประสงค์
(Business Continuity Plan) ควรมีลักษณะ เพื่อกำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรทำงำนกำรดำเนินงำนเมื่อเกิดเหตุหยุดชะงัก เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถ
อย่ำงไร
กลับมำดำเนินกำรได้ตำมปกติโดยเร็วเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในกำรจัดทำ
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แผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจ เช่น สถำนที่
อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติงำน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบุคลำกรของผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ แผนดังกล่ำวควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
 กำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำรดำเนินงำน รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่ำงชัดเจน
 กำหนดระยะเวลำที่ระบบงำนหรือกระบวนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถกลับสู่สภำพ
กำรทำงำนปกติได้
 สื่อสำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบและเข้ำใจถึงแนวทำงและขั้นตอนกำรดำเนินงำน

8.4

กำรจัดทำแผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง กำรจัดทำแผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเฉพำะสำหรับ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
กรณีท่เี กิดกำรหยุดชะงักของงำนสำคัญนั้น งำนสำคัญดังกล่ำวหมำยถึงงำนที่มีควำมสำคัญต่อธุรกิจของ
โดยเฉพำะสำหรับกรณีที่เกิดกำรหยุดชะงัก
ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรแก่ผู้บริโภค
ของงำนสำคัญหรืองำนที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริกำรในวงกว้ำงนั้น งำนสำคัญดังกล่ำว
มีลักษณะอย่ำงไร

9. สถำนที่ทำกำรในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรกำกับ
9.1 การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดส้านักงานสาขาได้โดยไม่จ้ากัดจ้านวน
อาชีพภายใต้การก้ากับมีการก้าหนดเรื่อง
จ้านวนของส้านักงานสาขาหรือไม่
9.2 หากในระยะเริ่มแรก ผูป้ ระกอบธุรกิจไม่ประสงค์ที่ สามารถด้าเนินการได้ โดยขึนกับแผนธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง
จะมีส้านักงานสาขาในการให้บริการได้หรือไม่

