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2. อํานาจตามกฎหมาย 

2.1 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 46 มาตรา 47 
และมาตรา 71 แหงพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสนิเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากบั ใหธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนปฏิบัติตามทีก่ําหนดในประกาศฉบบัน้ี 

2.2 อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ขอ 4 ขอ 8 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 17 และขอ 21 แหง
ประกาศกระทรวงการคลงัวาดวยกจิการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ 58 
(เรื่อง สินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั) ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสนิเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากบั ใหผูประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงิน
ปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศฉบบัน้ี 

3. ประกาศและหนังสือเวียนท่ียกเลิก 

3.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 2/2558 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
สําหรับสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558 

3.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 1/2558 เรื่อง การกําหนดหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
สําหรับผูประกอบธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558 

3.3 หนังสือเวียนท่ี ฝนส.(01)ว. 24/2558 เรื่อง นําสงแบบรายงานการใหสินเชื่อ
รายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ลงวันท่ี 17 เมษายน 2558 

3.4 หนังสือเวียนท่ี ฝนส.(01)ว. 25/2558 เรื่อง นําสงแบบรายงานการใหสินเชื่อ
รายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ลงวันท่ี 17 เมษายน 2558 

4. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบบัน้ีใหใชบังคับกบัธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธุรกจิ
สถาบันการเงิน และผูประกอบธุรกจิสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58 (เรือ่ง สินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั)  

5. เน้ือหา  

5.1 คําจํากัดความ 

5.1.1 “สินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ” หมายความวา การใหกูยืมเงิน 
การรบัซือ้ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดต๋ัวเงนิ หรือตราสารเปลีย่นมืออื่นใด การใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลสีซิง่
แกบุคคลธรรมดา ที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพที่ไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปนหลักประกัน 
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5.1.2 “สินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั” หมายความวา 
สินเช่ือรายยอยเพือ่การประกอบอาชีพที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ ที่มีวงเงินรวม
สินเช่ือไมเกินหน่ึงแสนบาทตอลูกหน้ีแตละราย และมีระยะเวลาการใหสินเช่ือตามที่ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ
ไดตกลงกัน โดยมีกระบวนการใหสินเช่ือที่ยืดหยุนสอดคลองกบัคุณลักษณะของกลุมลกูหน้ี เชน ผูที่เริ่มตน
ธุรกจิใหม เปนตน 

ทั้งน้ี ไมรวมถึงสินเช่ือทีเ่กิดจากการใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลสีซิ่ง และ
การขายแลวเชากลับคืน (sale and lease back) ในสินคาที่ผูประกอบธุรกิจจําหนายเปนทางการคาปกติ 
และในสินคาประเภทรถและเครื่องจักร สินเช่ือที่มีทะเบียนรถเปนประกัน และสินเช่ือเพื่อการเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศ  

5.1.3 “สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน” หมายความวา การใหกูยมืเงินแกบุคคล
ท่ีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยผูประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคูมือจดทะเบียนรถ หรือจัดใหมีสัญญา 
เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือใหเจาของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไวลวงหนา เพ่ือเปนประกัน
การชาํระหน้ี หรือจัดใหมีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจสามารถนํารถ
ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของลูกหน้ีไปขายหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือการชําระหน้ีน้ัน ท้ังน้ี ลูกหน้ียังคงสามารถ
ครอบครองรถและใชประโยชนในฐานะเจาของรถไดตามปกติ 

5.1.4 “รถ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก 

5.1.5 “ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

5.1.6 “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา สถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

5.1.7 “สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

5.1.8 “ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ท่ีมิใชสถาบันการเงิน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการท่ีตองขออนุญาตตาม
ขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง สินเชือ่รายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับ) 

5.2 หลักการ 

ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชพีภายใตการกํากับ  
ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลตามกรอบหลักการ (guiding principles) 
ดังตอไปน้ี 

5.2.1 การใหสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับควรพิจารณา
ใหแกผูท่ีมีความสามารถเพียงพอในการชําระหน้ี ไมกระตุนการกอหน้ีท่ีไมจําเปน และคํานึงถึง
ความสามารถในการดํารงชีพของผูบริโภคภายหลังการอนุมัติธุรกรรมดานสินเชื่อ 
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5.2.2 การเรียกเก็บดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ จากผูบริโภคควรคํานึงถึงตนทุนท่ีแทจริง ในอัตราท่ีเปนธรรม และไมเอาเปรียบผูบริโภค 
รวมท้ังใหบริการแกผูบริโภคอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

5.3 คุณสมบัติผูประกอบธุรกิจและการยื่นคําขออนุญาตการประกอบธุรกิจ 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใช
สถาบันการเงิน ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน รวมถึงกรรมการ หุนสวนผูจัดการ ผูมอํีานาจ
ในการจัดการของบริษัทแมของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ท่ีมิใชสถาบันการเงินจะตองมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง กิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรือ่ง สินเชื่อรายยอย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ) 

ทั้งน้ี ในการย่ืนคําขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากบัทีม่ิใชสถาบันการเงินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหย่ืนผานธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามแบบย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจและจัดสงตามชองทางท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใน
คูมือประชาชน  

5.4 หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ 

5.4.1 คุณสมบัติของผูใชบริการสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับ 

ผูประกอบธุรกจิตองพจิารณาใหสินเช่ือแกบุคคลธรรมดาที่ผูประกอบธุรกจิ
ประเมินแลววาเปนผูมีความสามารถเพียงพอสําหรับการชําระหน้ี โดยผูประกอบธุรกิจสามารถนําปจจัยอ่ืน
ท่ีสะทอนความสามารถในการชาํระหน้ีของผูใชบริการสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับอยางถูกตองและนาเชื่อถือมาใชพิจารณาไดและตองมีนโยบายและกระบวนการในการพิจารณา
ใชปจจัยอ่ืนดังกลาวในการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองทบทวนความสามารถในการชําระหน้ีและความเสี่ยง
ดานเครดิตของผูบริโภคที่ใชบริการสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ โดยหากปรากฏวา
ผูบริโภคมีความสามารถในการชําระหน้ีและความเสี่ยงดานเครดิตที่ดีข้ึนและเหมาะสมกับการใชบรกิาร
สินเช่ือประเภทอื่น ใหผูประกอบธุรกิจพิจารณาปรบัเปลี่ยนประเภทสินเช่ือตามเห็นสมควรตามความเสี่ยง
ดานเครดิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแจงใหผูบริโภครับทราบและพิจารณาใหความยินยอม 

อน่ึง หามผูประกอบธุรกิจดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) หามผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนหน้ีประเภทอื่นมาเปนสินเช่ือรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ เวนแตไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน 

(2) หามผูประกอบธุรกจิใหสนิเช่ือรายยอยเพือ่การประกอบอาชีพภายใต
การกํากับแกผูบริโภค หากผูบริโภคน้ันมีความสามารถในการชําระหน้ีและความเสี่ยงดานเครดิตที่เขาขาย
จะไดรับสินเช่ือประเภทอื่นเวนแตผูบริโภคจะแสดงเจตจํานงโดยชัดแจง 



5 

 ฝนสป90-คส21201-25630731       

5.4.2 การกําหนดวงเงินสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชพีภายใตการกํากับ 

ผูประกอบธุรกิจจะใหวงเงินสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต
การกํากบัแกผูบรโิภคแตละรายไดไมเกิน 100,000 บาท  

5.4.3 การเรียกเก็บดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ 
และคาใชจายอ่ืน 

ผูประกอบธุรกิจอาจเรียกเกบ็ดอกเบี้ยในหน้ีคางชําระ หรือดอกเบี้ยในระหวาง
เวลาผิดนัดชําระหน้ี หรือคาบริการตาง ๆ หรือเบี้ยปรับหรือคาปรับในการชําระหน้ีลาชากวากําหนด หรือ
คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายใด ๆ จากผูบรโิภค ทัง้น้ี เมือ่คํานวณรวมกันแลวตองไมเกนิรอยละ 33 ตอป 
(effective rate)  

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองไมนําดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรบั คาบริการ 
คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ  มารวมกับจํานวนหน้ีที่คางชําระเพื่อคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และคาปรับอีก 
และตองดูแลมิใหนําการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หรือปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาสินเชื่อรายยอยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับเปนชองทางในการหลีกเลีย่งขอกําหนดเก่ียวกับดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ 
คาบริการ คาธรรมเนียมใด  ๆและคาใชจายท่ีเก่ียวกับสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับดวย  

5.4.4 การกําหนดนโยบายและแผนงาน  

 ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดนโยบายและแผนงานในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ
รายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกาํกบั โดยควรประกอบดวยทิศทางและแนวทางในการใหบริการ
สินเช่ือรายยอยเพือ่การประกอบอาชีพภายใตการกํากบั รวมถึงแนวทางการดูแลผูบริโภค 

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพ่ือลดตนทุน
การดําเนินงานและเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถใชบริการ
ไดเฉพาะในสวนของงานท่ีไมใชงานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function) 
โดยใหถือปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ดวย  

5.4.5 การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมรีะบบการบริหารจัดการความเสีย่งในการ 
ใหสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ดังน้ี 

 (1)     ระบบการพจิารณาคุณสมบัติของผูบริโภคที่ย่ืนขอสินเช่ือรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั เพื่อใชในการอนุมัติและกําหนดวงเงินสินเช่ือรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับตามระดับความสามารถในการชําระหน้ี 

 (2)     ระบบการเรียกเก็บหน้ี เพือ่ใชในการเตือนใหทราบเมือ่ผูบริโภคเริ่ม
มีปญหาในการชําระหน้ีหรือไมสามารถชําระหน้ีไดตามขอตกลง ตลอดจนกลยุทธในการเรียกเก็บหน้ีในกรณี
ตาง ๆ 
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 (3)     ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร เพือ่ใชในการกําหนดและทบทวน
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการใหสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ 

5.4.6 การดูแลผูบริโภค 

ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) และถือปฏิบัติเพ่ิมเติม
ในเรื่องการเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ย เบีย้ปรบั คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมและคาใชจาย การจัดทํา
ตารางแสดงภาระหน้ี การเรียกใหชําระหน้ีและการติดตามทวงถามใหชําระหน้ี การเปลี่ยนประเภทหน้ี 
การปฏิบัติและการจัดการเก่ียวกับขอมลูของผูบริโภค การปฏิบัติเมือ่มีขอรองเรียน และการประกอบการ
นอกสถานที ่ท้ังน้ี รายละเอียดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 3 

5.4.7 การจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมลูอิเล็กทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ท่ีมิใชสถาบันการเงินสามารถจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลตาง ๆ ตามหลักเกณฑฉบับน้ี ตลอดจน
เปดเผยขอมูลตาง ๆ แกผูบริโภคเปนการท่ัวไป หรือเปลี่ยนแปลงการแจงขอมูลตาง ๆ ใหแกผูบริโภค
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได โดยนําหลักเกณฑตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการจัดทํา 
จัดเก็บ และจัดสงขอมลูอิเลก็ทรอนิกสของสถาบันการเงินมาใชโดยอนุโลม 

5.4.8 การดํารงอัตราสวนหน้ีสินรวมท้ังสิ้นตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity 
ratio)  

เพื่อใหสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลเกี่ยวกับธนาคารเงา (Shadow 
Banking) ของคณะกรรมการดานเสถียรภาพการเงิน (Financial Stability Board: FSB) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ
ที่อาจสงผลกระทบตอระบบสถาบันการเงนิ ธนาคารแหงประเทศไทยจงึกําหนดใหการย่ืนคําขออนุญาต
เปนผูประกอบธุรกจิสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบนัการเงิน ผูที่ย่ืนขอ
อนุญาตตองมอีัตราสวนหน้ีสินรวมทัง้สิ้นตอสวนของผูถือหุนไมเกินกวา 7 เทา และตองดํารงอัตราสวน
ดังกลาวตลอดการประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั  

5.4.9 การยายหรือปดสํานักงานสาขา 

ใหผูประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั
ที่มิใชสถาบันการเงินแจงการยายหรือปดสํานักงานสาขา1 โดยรายงานในรูปแบบและตามระยะเวลาท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และใหประกาศกาํหนดการยายหรือปดสาํนักงานสาขาลวงหนา โดยอยางนอย
ตองประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานสาขาน้ัน ๆ และในชวงเวลาดําเนินการดังกลาว ผูประกอบธุรกิจ
สินเช่ือรายยอยเพือ่การประกอบอาชีพภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริโภคตามความเหมาะสม  

                                                        
1 กรณีปดสํานักงานสาขาเพียงชั่วคราว ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินสามารถ
ดําเนินการไดโดยแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบทันทีหลังจากปดสํานักงานสาขาชั่วคราวดังกลาว 
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5.5 การรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย 

5.5.1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําและจัดสงแบบรายงานในรูปแบบและ 
ตามระยะเวลาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงจัดทําและจัดสงรายงานและขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม
เปนรายกรณีตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยรองขอ  

5.5.2 ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ท่ีมิใชสถาบันการเงินตองจัดสงงบการเงินประจําปท่ีผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและลงนาม
รับรองความถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินมายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 180 วัน
นับจากวันสิ้นงวดบัญช ี 

5.6 การขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไข
เก่ียวกับการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) การดํารงอัตราสวนหน้ีสินรวมท้ังสิ้น
ตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity ratio) และการรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย
ท่ีกําหนดในประกาศฉบับน้ีเปนรายกรณีได โดยผูประกอบธุรกิจตองขออนุญาตผอนผันโดยแสดงเหตุผล
และความจําเปนมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามท่ีกําหนดในคูมือประชาชน และในการพิจารณา
ผอนผันดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติมดวยก็ได 

5.7 การกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขในลักษณะอ่ืนเปนการท่ัวไป 

 ในกรณีเหตุจําเปนท่ีสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจหรือกระทบตอการใหบริการ
ตามปกติของผูประกอบธุรกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันหลักเกณฑหรือเง่ือนไข
เก่ียวกับการปฏิบัติเมื่อมีเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค และการประกาศกําหนดการยายหรือปดสาํนักงาน
สาขาท่ีกําหนดในประกาศฉบับน้ีเปนการท่ัวไปได และในการพิจารณาผอนผันดังกลาว ธนาคารแหง
ประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติมดวยก็ได 

5.8 การกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม สั่งใหแกไข ระงับ หรือเพิกถอนการอนุญาต 

ในกรณีผูประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยเพือ่การประกอบอาชีพภายใตการกํากับทีม่ิใช
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยอาจสั่งการใหแกไข หรือระงับการดําเนินงานในธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว  
โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ใหผูประกอบธุรกจิ
สินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับปฏิบัติดวยก็ได รวมท้ังอาจเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตได  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งเพิกถอนการอนุญาต  
ใหผูประกอบธรุกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชพีภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน
สงคืนใบอนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 15 วัน  
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เอกสารแนบ 1 

แนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี ้
 (information based lending) 

ผูประกอบธุรกิจตองจัดทํานโยบายและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยใช
ปจจัยอ่ืนหรือเทคโนโลยีของตนเองภายใตแนวทางท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

(1) มีการจัดทําขอบเขตและกระบวนการใชปจจัยอ่ืนหรือเทคโนโลยีในการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหน้ี กําหนดเพดานวงเงินของลูกหน้ีแตละรายและวงเงินรวม และกําหนดเปาหมายในการสะทอน
ความสามารถในการชําระหน้ีท่ียอมรับได 

(2) มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญท่ีเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดท้ังกระบวนการ รวมท้ังมีการแบงแยกหนาท่ี
ท่ีชัดเจนและถวงดุลอํานาจกันอยางเปนอิสระ ดังตอไปน้ี 

(2.1)  ผูท่ีรับผิดชอบในการทดสอบความนาเชื่อถือ และผูท่ีติดตามประสิทธิภาพของ
การใชปจจัยอ่ืนหรือเทคโนโลยีในการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ี ตองมีความเปนอิสระ
จากผูท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรือพัฒนาแบบจําลอง (ถามี) เพ่ือใชในการ
พิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ี 

(2.2)  ผูท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตองมีความเปนอิสระจาก 
ผูท่ีรับการตรวจสอบ 

(3) จัดใหมีแนวทางการพิจารณาวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรือพัฒนาแบบจําลอง (ถามี) 
ท่ีสามารถใชในการประมาณการหรือพยากรณความสามารถและความเต็มใจในการชําระหน้ี (ability 
and willingness to repay) ไดอยางถูกตอง โดยตองอางอิงจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือและใชสมมติฐาน
ท่ีมีความสมเหตุสมผล 

(4) ดําเนินการทดสอบผลสาํเร็จ (key success factor) ของการใชปจจัยหรือแบบจําลอง
ตามขอ (3) ในการพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตขอบเขตท่ีจํากัดเปนการภายใน 
(internal sandbox) เพ่ือใหมั่นใจวาปจจัยหรือแบบจําลองดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
ผลลัพธท่ีไดจากการนํามาใชพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ีมีความถูกตองแมนยาํอยูในระดับ 
ท่ียอมรับได ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจตองจํากัดขอบเขตการใหสินเชื่อตามนโยบายดังกลาวจนกวา
ผลทดสอบดังกลาวเปนไปตามเปาหมายในการสะทอนความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีไดกําหนดไว 

(5) จัดใหมีกระบวนการติดตามและสอบทานความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของการใชปจจัย
หรือแบบจําลองตามขอ (3) ดังกลาวในการพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ี โดยควรดําเนินการ
อยางตอเน่ืองเปนประจํา หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีเลือกนํามาใชพิจารณา
ความสามารถในการชาํระหน้ีหรือแบบจําลอง (ถามี) อยางมนัียสําคัญ เพ่ือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการใชปจจัยอ่ืนในการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ี
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เอกสารแนบ 2 

หลักเกณฑการกํากบัดแูลการใชบรกิารจากผูใหบรกิารภายนอก 

ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใช
สถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน
และเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพ่ือการประกอบอาชพีภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินตองใชบริการจากผูใหบริการภายนอก
ท่ีมีความนาเชื่อถือ และตองรับผิดชอบตอผูบริโภคเสมือนกับดําเนินการดวยตนเอง โดยตองยึดหลักการ
สําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การมีระบบดูแลผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยเนนในเรื่องการเปดเผยขอมลู
แกผูบริโภคอยางเพียงพอ การรกัษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลผูบริโภค ตลอดจนการดูแล
เรื่องรองเรียนและแกปญหาใหแกผูบริโภค (2) การดูแลเรือ่งความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจและ
การใหบริการแกผูบริโภค และ (3) การมีระบบการบริหารความเสีย่งจากการใชบริการจากผูใหบริการ
ภายนอก และผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน
ตองดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบภายนอก หรือหนวยงานของทางการอ่ืน 
สามารถเขาตรวจสอบการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายในตาง ๆ รวมท้ังเรยีกดูขอมลูท่ีเก่ียวของ
กับงานท่ีใชบริการจากผูใหบริการภายนอกหรือผูรับจางชวงงานตอ (ถามี) เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงาน
และความเสี่ยงท่ีแทจริงอยางครบถวน รวมท้ังใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการ
ภายนอก ดังน้ี 

(1) การคัดเลือกผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการภายนอกอยางเหมาะสม กอนท่ีจะทําสัญญาใหมหรือทบทวน
เพ่ือตออายุสัญญาการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกรายเดิม โดยตองพิจารณาใหครอบคลุม
ประเด็นสําคัญอยางนอย ดังตอไปน้ี 

(1.1)  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการดําเนินงาน  

(1.2)  สถานะความมั่นคงทางการเงิน 

(1.3)  ชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกรองเรียน หรือถูกฟองรองดําเนินคดี 

(1.4)  วัฒนธรรมองคกรและนโยบายการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมกับผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

(1.5)  ผลการประเมินผูใหบริการภายนอก หากเปนการวาจางผูใหบริการภายนอกรายเดิม 

(2) การดูแลและความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน
ตองตระหนักเสมอวา การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกเปนเพียงการมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทน
เทาน้ัน ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินเอง
ยังคงมีความรับผิดชอบตอผูบรโิภคเสมือนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพ
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ภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินเปนผูดําเนินการเอง ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินจึงตองดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาไดดูแล
และรับผิดชอบตอผูบริโภคอยางเหมาะสม อยางนอยในเรื่องดังตอไปน้ี 

(2.1)  ตองดูแลใหผูใหบริการภายนอกจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ 
ขอมลูของผูบริโภค และขอมลูของผูประกอบธรุกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการ
กํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินเปนอยางดี รวมท้ังตองตรวจสอบระบบดังกลาวอยางเหมาะสม และดูแลให
ผูใหบริการภายนอกควบคุมดูแลพนักงานอยางเขมงวดในการรักษาความลับของผูบริโภคและขอมูล
ของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

(2.2)  ตองจัดใหมีระบบดูแลเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาแกผูบริโภคอยางเพียงพอ
เหมาะสม โดยตองมีการบันทึกและติดตามขอมลูขอรองเรยีนจากผูบริโภค ซึ่งรวมถึงขอรองเรียน
เก่ียวกับการดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาดังกลาว และ
รายงานขอมูลตอผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินใหรับทราบเปนระยะ 

(2.3)  ตองไมทําใหคุณภาพของบริการท่ีผูบริโภคไดรับดอยลงหรือผลักภาระคาใชจายท่ัวไป
ท่ีเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
ท่ีมิใชสถาบันการเงินไปใหแกผูบริโภค ตลอดจนการใชบริการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางการ 

(2.4)  ตองเปดเผยขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอผูบริโภคใหทราบลวงหนาจากการมอบหมาย
ใหผูใหบริการภายนอกดําเนินการแทนผูประกอบธรุกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต
การกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

(2.5)  ในกรณีการสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาวาจางผูใหบริการภายนอกไมวาดวยสาเหตุใด  
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินตอง
ดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาขอมลูของผูบริโภคไดถูกทําลายหรือไดนําขอมลูท้ังหมดของผูบรโิภคกลับมา
จากผูใหบริการภายนอกแลว 

(2.6)  ตองดูแลขอมูลของผูบริโภคหรือขอมูลของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการ
ประกอบอาชพีภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยกิจการ
ท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง สินเชื่อรายยอยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับ) หรือประกาศท่ีไดออกเพ่ือการดําเนินการตามกฎหมาย 

(2.7)  พิจารณากําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเหมาะสม กรณีท่ีผูใหบริการภายนอก
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ (2.1) – (2.6) 

(3) การบริหารความตอเน่ืองทางธรุกิจของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดใหผูใหบริการภายนอกจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business continuity 
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plan) โดยเฉพาะสาํหรับกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักของงานสําคัญหรืองานท่ีมีผลกระทบตอผูบริโภค
ในวงกวาง พรอมท้ังจัดสรรทรัพยากรรองรับการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใช
สถาบันการเงินตองจัดใหมีการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองรวมกับผูใหบริการ
ภายนอก เพ่ือใหสามารถใหบริการงานสําคัญอยางสม่ําเสมอ และตองมีการบันทึกผลการทดสอบไว
เปนเอกสารเพ่ือใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได 

(4) การบริหารความเสี่ยงของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสมกับความสําคัญของงานท่ีใชบริการจากผูใหบริการภายนอก รวมท้ัง
สื่อสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด และตองจัดใหมีหรือ
ดําเนินการใหผูใหบริการภายนอกจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการปรับปรุง
ใหทันสมัยอยูเสมอ 
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หลักการและตัวอยางงานหลกัทีเ่กี่ยวของกับการตดัสินใจเชิงกลยทุธ (strategic function) 

หลักการ 

การพิจารณางานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินพิจารณา ดังน้ี 

(1) งานท่ีเก่ียวของกับการตัดสนิใจหรือการทําธุรกรรมท่ีกระทบตอฐานะการดําเนินงาน
และความเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใช
สถาบันการเงิน 

(2) งานท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทานในขั้นตอนสุดทาย
กอนการตัดสินใจทําธุรกรรม  

(3) งานท่ีเก่ียวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทานภายหลังการอนุมัติหรือ
การทําธุรกรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานและความเสีย่งของผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินหากดําเนินการไมเหมาะสม 

 

ตัวอยางงานหลกัท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function) 

กลุมงาน ตัวอยางงาน strategic function 

กลุมงานสินเชื่อและธุรกรรมคลายสินเชื่อ - งานวิเคราะหสินเช่ือ  
- งานอนุมัติสินเช่ือ  
- งานตรวจสอบและลงนามผูกพันในสัญญา 
- งานตรวจสอบ/สอบทานการต้ังวงเงิน เบกิจาย และติดตาม

การใชวงเงิน 
- งานตรวจสอบหรอืสอบทานการติดตามดูแลลูกหน้ี 
- งานตรวจสอบความถูกตองของขอมลูลูกหน้ีในระบบฐานขอมูล 
- งานตรวจสอบและอนุมัติผลการทํา KYC/CDD  

ทั้งน้ี การรูจักลูกคาและการทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกบัลกูคา 
(Know Your Customer : KYC / Customer Due Diligence : 
CDD) ตองปฏิบัติใหสอดคลองตามหลักเกณฑทีส่ํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

- งานตัดสินใจแกไขหน้ี 
กลุมงานบริหารความเสี่ยง - งานตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

- งาน portfolio management และควบคุมความเสี่ยง 
กลุมงานบัญชีและการเงิน - งานตรวจสอบหรอืสอบทานความถูกตองของขอมลูบญัชีและ

การเงิน 
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เอกสารแนบ 3 

การดแูลผูบริโภค 

นอกจากการถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการ 
ดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) แลว ผูประกอบธุรกิจตองถือปฏิบัติ
เพ่ิมเติมดังน้ี 

(1) การเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ เก่ียวกับสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ 

(1.1)  เปดเผยรายละเอียดเกีย่วกับอัตราดอกเบี้ย เบีย้ปรบั คาปรบั คาบรกิาร คาธรรมเนียม 
และคาใชจายใด ๆ เกีย่วกบัสนิเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบัตามตารางแนบทาย
เอกสารแนบน้ี ในวันกอนวันท่ีอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ  
มีผลบังคับใช โดยผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการท่ีทําใหมั่นใจไดวาผูบริโภคไดรับทราบและเขาใจ
ในรายละเอียดดังกลาวอยางชัดเจน เชน ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานทีท่ําการทุกแหง เผยแพร
ในเว็บไซตหรือชองทางอ่ืนของผูประกอบธุรกิจ 

(1.2)  จัดเกบ็ตนฉบบัของรายละเอียดตามขอ (1.1) ไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร หรือสื่อบันทกึ
โดยเครือ่งคอมพิวเตอร หรอืในรปูแบบใด ๆ เปนเวลาไมตํ่ากวา 10 ปนับแตวันที่อัตราดอกเบี้ย เบีย้ปรบั 
คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ที่ประกาศมีผลบังคับใช เพื่อจัดใหผูบริโภค ศาล 
หรือหนวยงานของรัฐ ตามทีร่องขอ 

(1.3)  แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราดอกเบีย้ เบีย้ปรบั คาปรับ คาบรกิาร คาธรรมเนียม 
และคาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบัซึง่มผีลบังคับใช
ในขณะน้ันตามตารางแนบทายเอกสารแนบน้ี ใหแกผูบริโภคหรือผูประสงคจะขอสินเช่ือรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใตการกํากับหรือขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาวทราบในเอกสารชี้ชวน ใบสมัคร และ
สัญญา หรือในเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการขอสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
หรือการขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาว เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการขอสนิเช่ือรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบัหรือขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาว 

(2) การจัดทําตารางแสดงภาระหน้ี 

เพือ่ใหผูบริโภคไดรบัทราบขอมลูที่ชัดเจน ผูประกอบธุรกจิตองจัดทําตารางแสดงภาระหน้ี
สําหรบัผูบรโิภคแตละราย โดยใหแสดงรายละเอยีดของขอมลูเปนรายงวด ซึง่อยางนอยขอมลูแตละงวด
ตองประกอบดวยจาํนวนเงนิทีผู่บรโิภคตองชําระ โดยแยกเปนเงินตนและดอกเบี้ย และจํานวนเงนิตนคงคาง 
เพื่อมอบใหแกผูบริโภคเมื่อมีการทําสัญญาขอสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับหรือ
เมือ่มีการอนุมัติสินเช่ือดังกลาว ทั้งน้ี สําหรบัผูบริโภคที่ขอกูเงนิประเภทวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน (revolving 
credit) ใหมอบตารางแสดงภาระหน้ีทีจ่ัดทําข้ึนเปนตัวอยางแทนได โดยผูประกอบธุรกจิสามารถอางองิ
ตัวอยางตารางแสดงภาระหน้ีไดจากตัวอยางที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแนบไวทายเอกสารแนบน้ี 
โดยจะตองมีรายการสําคัญตามทีก่ลาวไวขางตนครบถวน 
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(3) การเรียกใหชาํระหน้ีและการติดตามทวงถามใหชาํระหน้ี 

(3.1)  จัดทําใบแจงหน้ีเพื่อแจงใหผูบริโภคทราบถึงภาระหน้ี พรอมวันถึงกําหนดชําระหรือ
หักบัญชีในแตละงวดตามรปูแบบและชองทางที่ไดตกลงกับผูบริโภค โดยผูประกอบธุรกิจตองแสดงยอดหน้ี
ทั้งในสวนที่ตองชําระ สวนที่คางชําระ และที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยแยกเปนเงินตน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 
คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ  ไวในใบแจงหน้ี ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองแจงใหผูบริโภค
ทราบอยางนอยเดือนละครั้งและตองจัดสงใบแจงหน้ีใหแกผูบรโิภคภายในวันเวลาอันควรกอนวันถึงกําหนด
ชําระหรอืหักบัญชีงวดแรกของเดือนน้ัน 

(3.2)  ตองมกีารแจงเตือนผูบริโภคที่ผิดนัดชําระหน้ีกอนดําเนินการบงัคับชําระหน้ีตามกฎหมาย 
โดยตองมีระยะเวลาท่ีเพียงพอใหผูบริโภคตรวจสอบและโตแยงรายการดังกลาว 

(4) การเปลี่ยนประเภทหน้ี 

หามผูประกอบธุรกจิโอนหน้ีทีเ่กดิจากสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั
ไปเปนหน้ีตามสญัญาบญัชีเดินสะพัดหรือหน้ีตามสญัญาสินเช่ือประเภทอื่น เวนแตจะไดรับความยินยอม
จากผูบรโิภคกอน 

ทั้งน้ี หน้ีอันเกิดจากสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับที่ยังมิไดโอน
ใหเปนหน้ีตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยน้ันทบเขากับตนเงินแลวคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงิน 
ที่ทบเขากันน้ันไมได 

(5) การปฏิบัติและการจัดการเก่ียวกับขอมูลของผูบริโภค 

(5.1)  ผูประกอบธุรกิจตองใหความสําคัญและจัดใหมีขอมูลเก่ียวกับผูบริโภคท่ีถูกตอง
และครบถวน และควรตระหนักถึงภาระหน้ีสินท่ีจะมีท้ังหมดของผูบริโภค เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติและกําหนดวงเงินสินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับรวมถึงการเพ่ิมวงเงิน
สินเชื่อดังกลาวท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถในการชําระหน้ีของผูบริโภค 

นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกิจอาจสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงภาระหน้ีท้ังหมดของ
ผูบริโภคอยางครบถวน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริโภคในการประกอบการตัดสินใจขอสินเชื่อรายยอย
เพ่ือการประกอบอาชพีภายใตการกํากับหรือขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาว 

(5.2)  ผูประกอบธุรกิจตองรักษาขอมูลของผูบริโภคไวเปนความลับ เวนแตในกรณี
ดังตอไปน้ี 

(5.2.1) การเปดเผยโดยไดรับความยินยอมจากผูบริโภค 

(5.2.2) การเปดเผยตามหนาท่ี หรือเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือ 
การพิจารณาคดี 

(5.2.3) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจน้ัน 

(5.2.4) การจัดสงขอมลูเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ 
ขอมูลเครดิต 

(5.2.5) การเปดเผยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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(6) การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน 

ผูประกอบธุรกจิตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อผูบริโภครองเรยีนเกี่ยวกับการใชบรกิาร
สินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการตอไปใหผูบริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการ
รองเรียน รวมทั้งใหดําเนินการแกไขขอรองเรียนน้ันใหแลวเสรจ็ และแจงใหผูบริโภคทราบโดยเร็ว 

(7) การประกอบการนอกสถานท่ี 

ใหผูประกอบธุรกิจที่เปนสถาบันการเงินถือปฏิบัติดังน้ี 

(7.1)  อนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบการนอกสถานที่โดยใหพนักงานออกไปรับเงิน 
รับชําระหน้ี ติดตามทวงถามหน้ี ณ สถานประกอบการของผูบริโภคไดเฉพาะธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับสินเช่ือ
รายยอยเพือ่การประกอบอาชีพภายใตการกํากบั 

(7.2)  อนุญาตใหสถาบันการเงินใชบริการจากบุคคลภายนอกที่เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อทําหนาทีเ่ปนตัวแทนรบัเงิน รบัชําระหน้ี ติดตามทวงถามหน้ี ณ สถานประกอบการของผูบริโภคไดเฉพาะ
ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากบั 

(7.3)  ในการอนุญาตตามขอ (7.1) และ (7.2) สถาบันการเงนิตองถือปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(7.3.1) การจางบุคคลภายนอกที่เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพือ่ทําหนาที ่
รับเงิน รับชําระหน้ี ติดตามทวงถามหน้ี สถาบันการเงินตองกาํหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระบบ
การควบคุมภายในและวิธีปฏิบัติ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เชน แนวทางการคัดเลือกตัวแทน 
การกําหนดจํานวนเงินสูงสุดในการรับเงินของตัวแทน เปนตน นอกจากน้ี สถาบันการเงินตองรับผิดชอบ
ตอผูบริโภคเสมือนหน่ึงสถาบันการเงินเปนผูดําเนินการเอง และตองไมผลักภาระคาใชจายในการจาง
บุคคลภายนอกไปใหแกผูบริโภค 

(7.3.2) ในกรณีเกิดการทจุริตหรอืขอผิดพลาด สถาบันการเงินตองรบัผิดชอบตอ
ผูบริโภค โดยการบันทึกรายการใหแกผูบริโภคที่มีหลกัฐานมาแสดงตามวันที่ที่ระบุไวในหลักฐานดังกลาว 
โดยไมผลักภาระใหผูบริโภคหรือตองใหผูบรโิภครอผลการตรวจสอบ เวนแตสถาบันการเงินมหีลกัฐานที่ชัดเจน
วาผูบริโภคมสีวนรวมในการทจุริตหรือเจตนาใหเกิดขอผิดพลาดดังกลาว 

(7.3.3) วันที่ทํารายการ (Transaction date) ใหมผีลต้ังแตวันทีส่ถาบันการเงิน
และ/หรือตัวแทนไดรับเงิน และไดออกหลักฐานการรับเงินใหผูบริโภค โดยสถาบันการเงินและ/หรือตัวแทน
ตองออกหลกัฐานการรับเงินใหผูบรโิภค ณ สถานที่รับเงินดวย 

(7.3.4) สถาบันการเงนิตองกําหนดวันใหบรกิาร รวมทัง้แจงช่ือสาขาหรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลการใหบริการดังกลาว พรอมชองทางในการติดตอใหผูบริโภคทราบดวย 
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ชื่อสถาบันการเงิน / บริษัท ................................. 
รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ที่ผูประกอบธุรกจิอาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจ 

สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ 
เร่ิมใชตั้งแตวันที่ ……………………………… 

 
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ  

 ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ 
 
 
 
 

………..…..% ตอป 

หมายเหต ุ
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ตัวอยางตารางแสดงภาระหนี ้

  กรณีผูบริโภคขอกูเงินจาํนวน 12,000 บาท และมีกาํหนดผอนชําระ 12 เดือน        

  โดยผูประกอบธุรกจิคดิดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ในอัตรา 33% ตอป (effective rate)   
  ดังนัน้ ผูบริโภคจะมีภาระหนี้ในแตละเดือนเปนดังนี ้       

   ชื่อผูบริโภค .........................กําหนดชําระทุกวันที่.............      
            

   สิ้นงวด รวมชําระตองวด ชําระดอกเบี้ย 1/ ชําระคืนเงินตน 2/ เงินตนคงคาง 3/     

     (1) (2) (3)  (4)      

   0      12,000     
   1 1,188 330 858 11,142     

   2 1,188 306 881 10,261     
   3 1,188 282 905 9,356     
   4 1,188 257 930 8,425     

   5 1,188 232 956 7,469     
   6 1,188 205 982 6,487     

   7 1,188 178 1,009 5,478     
   8 1,188 151 1,037 4,441     
   9 1,188 122 1,065 3,376     

   10 1,188 93 1,095 2,281     
   11 1,188 63 1,125 1,156     
   12 1,188 32 1,156 0     

   รวม 14,251 2,251 12,000      

            
            

  1/  ชําระดอกเบี้ยฯ ในแตละงวด  เทากับเงินตนคงคางสิ้นงวดที่แลวคูณดวยอัตราดอกเบ้ียตอเดือน ที่คิดมาจากอัตราดอกเบ้ียฯ ตอป  
     (แบบลดตนลดดอก) ซ่ึงเปนอัตราที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดสูงสุดไมเกิน 33% หารดวย 12 เดือน     
     (ตัวอยางนี้เปนการคํานวณดอกเบ้ียฯ รายเดือนเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ แตในทางปฏิบัติอาจคํานวณเปนรายวันได   

     ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยฯ ที่แทจริงตลอดอายุสัญญาตองไมเกิน 33% ตอป)      
  2/  ชําระคืนเงินตนในแตละงวด  เทากับจํานวนเงินที่ชําระตอเดือนหักดวยดอกเบ้ียฯ ในแตละงวด     
  3/  เงินตนคงคางในแตละงวด  เทากับเงินตนคงคางในงวดที่แลวหักดวยเงินตนที่ชําระในงวดนี ้     

ขอสังเกต          

(1)   ตารางแสดงภาระหนี ้จัดทําขึ้นใหสอดคลองกับจํานวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการกูของผูบริโภคแตละราย    

(2)   จํานวนเงินผอนชําระจะเปนไปตามตารางขางตน ตอเมื่อผูบริโภคชําระเงินครบถวนและตรงกําหนดเวลาตามที่ตกลงกันไวเทานั้น 

(3)   อัตราดอกเบ้ียฯ ที่แทจริง (effective rate) ตลอดอายุสัญญาเงินกู ตองไมเกิน 33% ตอป      

                    

 

_ 

-- 



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  กิจการทีต่้องขออนุญาตตามขอ้  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ  ฉบับที ่ ๕๘ 

(เรื่อง  สนิเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากบั) 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๔  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่   ๕๘  ลงวันที่   ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึง 
ความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศก าหนดให้
การให้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพอันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร   
ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่   
๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ)  (ฉบับที่  ๒)  
ลงวันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ”  หมายความว่า  การให้กู้ยืมเงิน  การรับซื้อ  ซื้อลด  

หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน  หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด  การให้เช่าซื้อ  การให้เช่าแบบลีสซิ่งแก่บุคคล
ธรรมดา  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

“สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ”  หมายความว่า  สินเชื่อรายย่อย 
เพ่ือการประกอบอาชีพที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ  ที่มีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทตอ่ลูกหนี้แต่ละราย  และมีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจไดต้กลงกนั  
โดยมีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้  เช่น  ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่  
เป็นต้น   

ทั้งนี้  ไม่รวมถึง 
(๑) สินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ  การให้เช่าแบบลีสซิ่ง  และการขายแล้วเช่ากลับคืน  (Sale  

and  Lease  Back)  ในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเป็นทางการค้าปกติ  ในสินค้าประเภทรถ  และ
ในทรัพย์อื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

(๒) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
(๓) สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ   
(๔) สินเชื่ออื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน”  หมายความว่า  การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถ  โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือจัดให้มีสัญญา  เอกสาร  หรือ
หลักฐานอื่นใด  เพ่ือให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไว้ล่วงหน้า  เพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้  
หรือจัดให้มีสัญญา  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นใด  เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ารถที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของลูกหนี้ไปขายหรือด าเนินการอื่นใดเพื่อการช าระหนี้นั้น  ทั้งนี้  ลูกหนี้ยังคงสามารถครอบครองรถและ
ใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของรถได้ตามปกติ 

“รถ”  หมายความว่า  รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การก ากับเป็นทางค้าปกติ 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า   
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า   
(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่ง

เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธรุกิจท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ 
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรอืครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการ

ของผู้ประกอบธรุกจิ  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 
“กลุ่มธุรกิจ”  หมายความว่า  กลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทแม่และมีบริษัทอื่นเป็นบริษัทลูกบริษัทเดียว 

หรือหลายบริษัท  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด  หรือ 
(๒) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจ  แต่มีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลูก  

โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด 

“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น 

“บริษัทแม่”  หมายความว่า  บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น   
“อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  อ านาจในการควบคุมกิจการของบริษัทอื่น  ไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(๒) มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๓) มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอ านาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่  
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง  หรือ 

(๔) มีอ านาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด 

การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอ านาจควบคุมกิจการ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอ านาจควบคุม
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)  มีอ านาจในการจัดการ 
(๔) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(๕) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือ 

ถอดถอนกรรมการ 
(๖) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ  (๕) 
(๗) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ  (๕) 
(๘) เป็นตัวการ  ตัวแทน  หรือ 
(๙) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว   
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด   และให้นับรวมหุ้นที่ถือ 
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

“ธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน”  หมายความว่า 
(๑) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๒) ธุรกิจบัตรเครดิต  ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ  ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

(๓) ธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับและธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

(๔) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(๕) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   
(๖) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต  และธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยประกันวินาศภัย 
(๗) ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน  ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน  และธุรกิจ

ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๘) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(๙) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

(๑๐) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(๑๑) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งและการขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ ให้การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับเป็น
กิจการที่ต้องขออนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) สถาบันการเงิน 
(๒) ผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ภายใต้การก ากับ  แก่ผู้บริโภคเพ่ือช าระค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  อันเป็นธุรกิจของตนเอง   
กลุ่มธุรกิจของตนเอง  หรือธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์เดียวกัน 

(๓) ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ซึ่งเรียกเก็บอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  
และค่าธรรมเนียมใดรวมกันแล้วไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ พึงคิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์   
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ในกรณีที่จ านวนผู้บริโภคหรือปริมาณสินเชื่อหรือขอบเขตการใช้สินเชื่อตามวรรคสองอาจมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่ต้องขออนุญาตตามประกาศนี้ก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดด าเนินการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด   

ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิตบิุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัซึง่ไดร้บั
อนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

การยื่นค าขออนุญาตให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนด 

เมื่อได้รับค าขออนุญาต  และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบ
อาชีพภายใต้การก ากับให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตและเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจเชื่อได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่   กรรมการ   
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ยื่นค าขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ  ๑๔  (๑๐)  หรือ  ข้อ  ๑๔  (๑๑)  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ
ของบริษัทแม่ของผู้ยื่นค าขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังกล่าว   ให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาค าขออนุญาตได้อีกคราวละไม่เกินหกสิบวันท าการ
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ท้ังนี้  ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยรายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้รัฐมนตรีทราบด้วย 

ข้อ ๕ ในการยื่นค าขออนุญาต  นิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์   
(๒) อยู่ระหว่างถูกระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือเคยถูกเพิกถอน 

การอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน   
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง 

(๔) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ  
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่ต่ ากว่าห้าสิบล้านบาท  และมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วในวันที่ยื่นค าขออนุญาต 

หมวด  ๒ 
เงื่อนไขในการด าเนินงาน 

 
 

ข้อ ๗ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนยีมใด ๆ   ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจเรียกเก็บรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบหกต่อปี  (Effective  rate) 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียม  ดอกเบี้ย  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
อันเนื่องจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวน  
ใบสมัคร  สัญญา  และเอกสารอื่นใด  ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   

ข้อ ๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปิดเผยโดยได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค 
(๒) การเปิดเผยตามหน้าที่  หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
(๔) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๖) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหาเงินทุนจากประชาชนเว้นแต่การออกตั๋วเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจ ากัด   

(Private  Placement  :  PP)  และการออกหุ้นกู้   โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์   

(๒) ลดทุน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๓) ย้ายท่ีตั้งส านักงานใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๔) โอนหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับไปเป็นหนี้ 

ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคก่อน   
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หนี้อันเกิดจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้
ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ทบเข้ากัน
นั้นไม่ได้ 

(๕) หยุดหรือระงับการด าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ในการขออนุญาตตามความในข้อ  ๑๐  (๒)  หรือข้อ  ๑๐  (๕)  ของวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาเสนอความเหน็ตอ่รัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในหกสิบวนัท าการนบั
แต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ ๑๑ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับและรวมถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
(๒) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ 
(๓) ดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ   เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การก ากับที่ผู้ประกอบธรุกิจจะเรียกเกบ็ได้  ทั้งนี้  อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  
ค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗   

อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง  และพอสมควรแก่เหตุ
จากผู้บริโภคได้  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(๔) การจัดการ  การเก็บรักษา  การเปิดเผยข้อมูล  หรือการกระท าใด ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลสินเชื่อ
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้วย   

(๕) การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับ  รวมถึงระบบการให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

(๖) การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม  การเรียกให้ช าระหนี้   
และการติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ 

(๗) การจ าหน่ายและโอนหนี้ 
(๘) การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีข้อโต้แย้งจากผู้บริโภค 
(๙) การจัดท าบัญชีและรายงาน 

(๑๐) การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และการประชาสัมพันธ์ 
(๑๑) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ 
(๑๒) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ   และกรรมการ 

หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 
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(๑๓) การย้ายส านักงานใหญ่  และการเปิด  การย้ายและการปิดส านักงานสาขา  ทั้งนี้  ส านักงาน
สาขาให้หมายความถึงส านักงานสาขาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

(๑๔) เรื่องอื่น ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจ าเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจประกาศ
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นด าเนินการได้ 
(๒) การท านิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค  ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ

ธุรกิจตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ  วิธีการค านวณผลประโยชน์  
หรือแบบสัญญา 

(๓) ข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ท าขึ้นนั้นให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะ
เปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่ายเดียว 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ   
ข้อ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจเปิดเผย

ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ  และกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดตามประกาศนี้และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๔ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มี
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกีย่วกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจรติ  ไม่ว่าจะมี

การรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและ 

การแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง   
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(๕) เคยเป็นกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการช าระเงินในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเพิกถอน  
การจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาต  
หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 

(๖) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   หรือเคยถูก 
ถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย  
ประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย   เว้นแต่การถอดถอนนั้น 
ไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

(๗) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรฐั  ฐานทุจรติ
ต่อหน้าที่ 

(๘) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการช าระเงิน 

(๙) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   หรือหน่วยงานของรัฐทั้งใน 
และต่างประเทศ  กล่าวโทษ  ร้องทุกข์  หรือก าลังถูกด าเนินคดี  ในความผิดฐานฉ้อโกง  หรือทุจริต   
เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด 

(๑๐) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง  
หรือฉ้อโกงประชาชน  หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม 

(๑๑) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือกอ่ให้เกิดการเลือกปฏบิตัิ
หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การกระท าอันส่อไปในทางไม่สุจริต 

(๑๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๕ บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ  
ที่ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ
บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 
สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าว  และให้แจ้งผู้บริโภคทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าวด้วย  โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคทราบได้ 

ข้อ ๑๗ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด าเนินงานประการใดประการหนึ่ง 
(๒) ฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  

แก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย   
 (ข) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและ

ระบบการช าระเงิน   
 (ค) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงิน  หรือเคยต้องค าพิพากษา

หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภ าพ 
ท าลายล้างสูง  หรือ 

 (ง) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

(๔) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือ
กรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  เป็นบุคคล 
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  แล้วแต่กรณี 

ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน  ละเลย   
หรือแก้ไขฐานะการเงินหรือการด าเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด   และให้รายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า   แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการด าเนินการ 
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หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการ
และผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันสั่งการ
หรือทราบผลการด าเนินการ  ในการนี้   ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยตามความ
ในวรรคสอง  หรือเป็นกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิอาจสั่งให้ด าเนินการตามความในวรรคสองได้   
หรือไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน  รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  อาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ในการนี้  รัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขใด ๆ   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นค าขอ
อนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย 

เมื่อได้รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็น 
ต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต  และเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีค าสั่งว่าจะควร  
อนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด  ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด  ทั้งนี้  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง   เว้นแต ่
มีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบธุรกิจ 
ทราบก่อนครบก าหนดดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก   ไม่เกิน 
สามสิบวันท าการนับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๙ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  และประกาศนี้  รวมทั้ง  ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการตามที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศนี้  และการด าเนินคดีส าหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕ 

ข้อ ๒๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาให้ถ้อยค าหรือแสดงสมุดบัญชี
เอกสารและหลักฐานอื่น  รวมถึงต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  
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พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือบริษัทแม่  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  มาให้ถ้อยค าหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร
และหลักฐานอื่น  อันเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๒๑ เพ่ือให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามประกาศนี้   ต่อรัฐมนตรี   
และให้ส่งส าเนารายงานตามที่ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กระทรวงการคลัง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๒ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ 

ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจในวันกอ่นวันที่ประกาศนีม้ีผลใช้บังคบั
ตามข้อ  ๒๒  ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้  หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการ
จัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงัคบั
ตามข้อ  ๒๒  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  และผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบ
ธุรกิจ  และกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สันต ิ พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



  

  

 

ค ำถำม – ค ำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 

ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. วัตถุประสงค์และนิยำมของสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 
1.1 วัตถุประสงค์ของการมีสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพคืออะไร 
เพ่ือช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
และลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ  

1.2 การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น้าไปใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มีบุคคลค ้าประกัน 
ถือเป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพหรือไม่  

การให้สินเชื่อลักษณะดังกล่าวถือเป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ เนื่องจากการมีบุคคลค ้าประกัน 
ไม่ถือเป็นการให้สินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามประกาศฉบับนี  

1.3 สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับแตกต่างจากสินเชื่อรายย่อยประเภทอ่ืน 
อย่างไร 

สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพที่มีวงเงินสินเชื่อ
รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกหนี แต่ละรายและมีกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นกว่าสินเชื่อประเภทอ่ืน 
ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี  เช่น ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่  

1.4 หากบริษัทที่ขายสินค้าเงินผ่อนแก่ผู้บริโภคเป็น
การค้าปกติเพ่ือให้ผู้บริโภคน้าไปประกอบอาชีพ 
จะอยู่ภายใต้การก้ากับหรือไม่ 

บริษัททีข่ายสินค้าของตนเองเป็นทางการค้าปกติ (ผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเอง หรือไม่ได้เป็นผู้ผลิต 
แต่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว เช่น การซื อมาเพ่ือจ้าหน่ายต่อไป) เพ่ือให้ผู้บริโภคที่ซื อสินค้าของบริษัทน้าสินค้า
ดังกล่าวไปประกอบอาชีพโดยสามารถเลือกผ่อนช้าระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ได ้จะไม่ถือเป็นสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ  

1.5 การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 
โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาท ถือเป็น
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับหรือไม่ 

การให้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาท ไม่ถือเป็นสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ  
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินและแนวทำงกำรขออนุญำต 
2.1 กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย

เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ  
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย
เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกับสำมำรถ
ศึกษำข้อมูลและเอกสำรที่ต้องย่ืนมำยัง ธปท. 
ได้จำกช่องทำงใดบ้ำง 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับสำมำรถศึกษำวิธีกำร 
ยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ หรือ
เอกสำรประกอบกำรยื่นขออนุญำตได้จำกคู่มือกำรขออนุญำตของสถำบันกำรเงินและ Non–Bank  
(คู่มือส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ) ซึ่งปรำกฏใน 
website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดยเข้ำไปท่ีหัวข้อ: สถำบันกำรเงิน > มุมสถำบันกำรเงิน > 
คู่มือกำรขออนุญำตของสถำบันกำรเงินและ Non–Bank (คู่มือส ำหรับประชำชน) > 5. คู่มือส ำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 

(Link: คู่มือส ำหรับประชำชน) 

2.2 บุคคลประเภทใดบ้างที่สามารถประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับได้ 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินโดยต้องเป็นบริษัทจ้ากัดหรือ 
บริษัทมหาชนจ้ากัดที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก้าหนด 
เช่น มีทุนจดทะเบียนซึ่งช้าระแล้วไม่ต่้ากว่า 50 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี สินรวมทั งสิ นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(D/E Ratio) ไม่เกินกว่า 7 เท่า 

2.3 หากธนาคารพาณิชยแ์ละบริษัทเงินทุนมีความสนใจ
จะให้บริการสนิเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก้ากับ จะต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้ง
ต่อ ธปท. ก่อนด้าเนินการหรือไม่ 

ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนสามารถด้าเนินการให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ ธปท. ทราบ ทั งนี  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับที ่ธปท. ประกาศก้าหนดโดยเคร่งครัดด้วย 

2.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถประกอบธุรกิจ 
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับได้หรือไม่ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไม่สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับได้ 
เนื่องจากธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์เป็นธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยต้องรับจ้านองอสังหาริมทรัพย์หรือการรับซื อ
อสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก  

http://www.bot.or.th/
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Doc_Form/Pages/PeopleManual.aspx
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
2.5 หากประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 

เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ 
ในหลายจังหวัด ผู้ประกอบธุรกิจต้องแยก 1 บริษัท
ต่อ 1 จังหวัดหรือไม่ อย่างไร 

ไม่ต้องจัดตั งบริษัทแยกต่างหาก เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว 
สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับได้ทุกจังหวัด  

2.6 หากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก้ากับประสงค์จะประกอบธรุกิจสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเพ่ิมเติม
ด้วย ต้องยื่นค้าขออนุญาตใหม่หรือไม่ และต้อง
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช้าระแล้วอีก 50 ล้านบาท 
ด้วยหรือไม่ รวมทั งสามารถใช้ชื่อนิติบุคคลเดิม 
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ 
การประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับทีป่ระสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเพ่ิมเติม จะต้องยื่นค้าขออนุญาตใหม่ โดยไม่ต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนซ่ึงช้าระแลว้
อีก 50 ล้านบาท และสามารถใช้ชื่อนิติบุคคลเดิมในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก้ากับได้ อย่างไรก็ด ีในกรณีท่ีมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่้ากว่า 50 ล้านบาท เช่น มีทุนจดทะเบียนซึ่งช้าระแล้ว 
50 ล้านบาท หักขาดทุนสะสมแล้วมีมูลค่ารวมต่้ากว่า 50 ล้านบาท ผู้ประกอบธุรกิจต้องด้าเนินการให้มี 
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่้ากว่า 50 ล้านบาท เช่น เพ่ิมทุนจดทะเบียนซ่ึงช้าระแล้ว  

 

2.7 หากผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเป็น
บริษัทต่างชาติ มีข้อจ้ากัดในการประกอบธุรกิจ
หรือไม่ 

ประกาศกระทรวงการคลังก้าหนดให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ 
ต้องเป็นนิติบุคลประเภทบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีผู้ถือหุ้นใหญ่
ของนิติบุคคลดังกล่าวอาจเป็นต่างชาติก็ได้ โดยนิติบุคคลนั นต้องปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจต่างด้าวด้วย  

2.8 ส ำหรับกรรมกำรทีต่้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมทีป่ระกำศกระทรวงกำรคลัง 
เรื่อง กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่ง
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ) 

ในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจตำมทีป่ระกำศกระทรวงกำรคลัง 
ก ำหนดนั้น หมำยถึงกรรมกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้ 
กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินทุกต ำแหน่ง ซ่ึงรวมถึงกรรมกำรอิสระด้วย 
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ก ำหนดนั้น ให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรอิสระ
ด้วยหรือไม่ 

3. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องกำรขอสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 
3.1 ผู้ทีป่ระสงค์จะขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับเป็นใครบ้าง 
ประชาชนรายย่อยท่ีเริ่มประกอบธุรกิจหรือประกอบธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการเงินทุนเพ่ิมเติม กลุ่มคนที่มี 
รายไดไ้ม่แน่นอน และอาจมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่เคยมีการเดินบัญชี
กับธนาคาร 

3.2 ผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ 
การประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับต้องมี
รายไดอ้ย่างน้อยเท่าไร 

ธปท. ไม่ได้ก้าหนดเกณฑ์การพิจารณารายได้ขั นต่้าของผู้ขอสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับ ดังนั น ผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นผู้ก้าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเอง 

3.3 หลักฐานส้าคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ 
มีอะไรบ้าง 

การก้าหนดประเภทเอกสารหลักฐานที่ส้าคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับ
จะเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาให้สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจก้าหนด 

4. กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 
4.1 วงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกหนี 

แต่ละราย หมายถึง วงเงินทั งหมดที่กู้ยืมจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายใช่หรือไม่ 

วงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท เป็นการจ้ากัดวงเงินของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายต่อลูกหนี แต่ละราย 
ดังนั น ผู้ประกอบธุรกิจ 1 รายสามารถให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับแก่ลูกหนี 
รายหนึ่ง ๆ ไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 

5. กำรดูแลผู้บริโภค 
5.1 ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยอัตราดอกเบี ย เบี ยปรับ 

ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เป็น
อัตราสูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจ้าแนก

ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี ย เบี ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เช่น ประกาศ 
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท้าการหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เป็นอัตรารวมที่เป็นอัตราสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจ
คิดกับผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ (ไม่เกิน 33% ต่อปี) ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่อาจมีรายละเอียดดอกเบี ย
และค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบอัุตรำและค่ำใช้จ่ำยที่จะเรียกเก็บให้ผู้บริโภคทรำบ
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รายละเอียดตามชนิดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือ
วงเงิน ได้หรือไม่ 

อย่ำงชัดเจนไว้ในสัญญำตำมประเภทสินเชื่อหรือวงเงินที่ผู้บริโภคใช้บริกำร และต้องปฏิบัติตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market 
Conduct) เมื่อมีกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยที่คิดกับผู้บริโภครำยนั้น แม้ว่ำอัตรำที่ปรับขึ้นจะยังไม่เกิน
อัตรำสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจประกำศไว้ก็ตำม 

5.2 ธปท. มีการก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลา
การผ่อนช้าระหรืออัตราการผ่อนช้าระหนี ขั นต่้า
หรือไม่ 

ธปท. ไม่ได้ก้าหนดระยะเวลาการผ่อนช้าระหนี หรืออัตราการผ่อนช้าระหนี ขั นต่้า ดังนั น ผู้ประกอบธุรกิจ 
จะเป็นผู้พิจารณาก้าหนดตามความสามารถในการช้าระหนี ของลูกหนี เอง  

5.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ย เบี ยปรับ 
ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ  ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องด้าเนินการอย่างไร 

หากผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ย เบี ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ท้าให้
ผู้บริโภคเสียประโยชน์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ รวมทั้งต้องเปิดเผยรายละเอยีดดังกล่ำว 
ในวันก่อนกำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนกำรที่ท ำให้ม่ันใจได้ว่ำ
ผู้บริโภคได้รับทรำบและเข้ำใจในรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน เช่น ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
สถานที่ท าการทุกแห่ง เผยแพรใ่นเวบ็ไซต์หรือช่องทำงอ่ืนของผู้ประกอบธุรกิจ 

5.4 ข้อก้าหนดที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี ย เบี ยปรบั ค่าปรับ ค่าบริการ 
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้ 
จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อทราบ
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจนั น หากแจ้งเป็นอัตราดอกเบี ย
เป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนถือว่าเพียงพอหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยเพียงว่าอัตราดอกเบี ยเป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้อง
เปิดเผยรายละเอียดให้ผู้บริโภคทราบอย่างน้อย ได้แก่ อัตราดอกเบี ย เบี ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ  
สูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกจากผู้บริโภคได้ ทั งนี  ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี แจงให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า 
อัตราดอกเบี ยร้อยละต่อเดือนที่ผู้ประกอบธุรกิจก้าหนดนั น เมือ่ค้านวณเป็น effective rate แล้วเป็นอัตราเท่าใด 
เพ่ือให้เทียบเคียงได้ว่าไม่เกินอัตราที่ ธปท. ก้าหนด และเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน 
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5.5 หำกผู้บริโภคต้องกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้

บริกำรสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรก ำกับ หรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ
ตำมประกำศฉบับนี้ ผู้บริโภคจะต้องท ำอย่ำงไร 

 ผู้บริโภคสำมำรถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
และแจ้งควำมคืบหน้ำรวมทั้งชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทรำบภำยใน 7 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้ง
ร้องเรียน รวมทั้งให้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทรำบโดยเร็ว 

 กรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วไม่ได้รับกำรชี้แจงหรือไม่ได้รับกำรปฏิบัติที่เหมำะสม 
ผู้บริโภคสำมำรถขอค ำปรึกษำหรือร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน โทรศัพท์
หมำยเลข 1213 หรือผ่ำนช่องทำงอ่ืน ๆ ตำมที่ปรำกฏใน https://www.1213.or.th 

6. กำรจัดท ำบัญชีและกำรรำยงำน 
6.1 ธปท. ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท ำและ

จัดส่งแบบรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรก ำกับไว้ในเอกสำรฉบับใด 

ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ฝนส.(01)ว. 30/2563 เรื่อง กำรส่งรำยงำนข้อมูล 
กำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทรำบเกี่ยวกับกำรจัดท ำและกำรจัดส่งรำยงำน
ข้อมูลตำมแบบรำยงำนรูปแบบใหม่  

6.2 ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ download ไฟล์
ส ำหรับจัดท ำแบบรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบ
อำชีพภำยใต้กำรก ำกับได้จำกช่องทำงใด  

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ download ไฟล์แบบรำยงำน ผ่ำน website ของ ธปท. (www.bot.or.th)  
โดยเข้ำไปท่ีหัวข้อ : สถิติ > กำรรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรำยงำนและเอกสำรชี้แจงข้อมูล 
สถำบันกำรเงิน > รำยงำนข้อมูลสินเชื่อรำยย่อย 

(Link : รำยงำนข้อมูลกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ และ
รำยงำนสถำนที่ท ำกำรส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน) 

นอกเหนือจำกกำร download แบบรำยงำน excel file แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจ ำเป็นต้องศึกษำเอกสำรอ่ืน
และค ำอธิบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท ำข้อมูล
โดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงล่ำสุดเสมอ (version ล่ำสุด) ซึ่งหำก ธปท. ท ำกำรแก้ไข

https://www.1213.or.th/
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
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รำยละเอียดของเอกสำรที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ธปท. จะเผยแพรบ่นเว็บไซตต์ำม Link ข้ำงตน้ พร้อมค ำอธิบำย
วันที่มีผลบังคับใช้และวันที่เผยแพร่  

6.3 ในกำรย้ำยและกำรปิดส ำนักงำนสำขำของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบ
อำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินนั้น 
ยังคงต้องแจ้งมำยัง ธปท. ล่วงหน้ำก่อนกำร
ด ำเนินกำรหรือไม่ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูล 
ในกำรเปิด กำรย้ำย และกำรปิดสถำนที่ท ำกำร โดยถือปฏิบัติตำมที่หนังสือเวียนว่ำด้วยกำรส่งรำยงำน
ข้อมูลกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงิน
ไม่ต้องแจ้งกำรย้ำยหรือปิดส ำนักงำนสำขำมำยัง ธปท. ผ่ำนทำงระบบงำน e-Application แล้ว 

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับกำรย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ภำยใต้กำรก ำกับท่ีมิใช่สถำบันกำรเงินยังคงต้องขออนุญำตมำยัง ธปท. ตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 

6.4 ข้อมูลผู้บริโภครวม ให้รายงานอย่างไร เนื่องจากในช่องข้อมูลผู้บริโภครวม ก้าหนดให้รายงานยอดคงค้าง (ณ สิ นเดือนนั น) ของทั งจ้านวนบัญชีที่มี
ยอดสินเชื่อคงค้างและยอดสินเชื่อคงค้าง ดังนั น ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานข้อมูล ดังนี  

 จ้านวนบัญช ี: ใหร้ายงานข้อมูลจ้านวนบัญชีที่มีอยู่ ณ สิ นเดือน ซึ่งรวมบัญชีใหม่ที่เพ่ิมขึ นในเดือนนั นแล้ว และ 
 สินเชื่อคงค้าง : ให้รายงานจ้านวนเงินสินเชื่อที่มียอดคงค้างอยู่ ณ สิ นเดือน ซึ่งรวมสินเชื่อใหม่ที่เพ่ิมขึ น

ในเดือนนั นแล้ว 

ทั งนี  ไม่รวมรายที่มีการตัดหนี สูญในเดือนนั น ซึ่งต้องรายงานในช่องสุดท้าย 

6.5 ข้อมูลสินเชื่อใหม่ ให้รายงานอย่างไร ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ ดังนี  

 จ้านวนบัญชี : ให้รายงานเฉพาะจ้านวนบัญชีใหม่ที่เพ่ิมขึ นและมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ นเดือนที่รายงาน 
 สินเชื่อใหม่ : ใหร้ายงานจ้านวนเงินของสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยเพ่ิมขึ นแก่ผู้บริโภคในเดือนนั น ทั งกรณี

ทีเ่ป็นบัญชีเดิมและบัญชีใหม่ โดยไม่ต้องน้าไปหักกับยอดช้าระคืน 
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 อัตรำดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ : ให้รำยงำนค่ำต่ ำสุด 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 
ได้รับอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมโดยเปิดเป็นบัญชีใหม่จ้านวน 40,000 บาท (วงเงินที่นาย ก มีกับผู้ประกอบธุรกิจรวมทั ง 
2 บัญชี คือ 70,000 บาท) และนาย ก เบิกเงินเพ่ิมอีก 25,000 บาท จากบัญชีใหม่ดังกล่าว (ยอดคงค้างของ
นาย ก ที่มีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจรวม 45,000 บาท) โดยที่ไม่มีการเบิกเงินจากบัญชีเดิมที่มีวงเงินเหลืออยู่  

การรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ในเดือนมีนาคม จะเป็นดังนี  (1) รายงานจ้านวนบัญชีใหม่ที่เพ่ิมขึ นและ 
มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ นเดือนที่รายงาน และ (2) รายงานจ้านวนเงินสินเชื่อที่ผู้บริโภคเบิกใช้จากบัญชีใหม่ 

ดังนั น การรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ในกรณีนี  ให้รายงานจ้านวนบัญชีใหม่ 1 บัญชี และให้รายงานสินเชื่อใหม่ 
25,000 บาท ในบรรทัดวงเงิน 30,000.01 - 50,000.00 บาท 

ตัวอย่างที่ 2 : กรณีอนุมัติขยายวงเงินเดิมให้สูงขึ น 

เดือนมกราคม นาย ก มีบัญชีวงเงิน 30,000 บาท และมียอดคงค้างเต็มวงเงิน 30,000 บาท ซึ่งต่อมาในเดือน
มีนาคม นาย ก ได้รับการขยายวงเงินเดิมจาก 30,000 บาท เป็น 70,000 บาท (ผู้ประกอบธุรกิจอนุมัติ
วงเงินเพ่ิมให้อีก 40,000 บาท) และนาย ก เบิกเงินเพ่ิมอีก 25,000 บาท 

การรายงานข้อมูลสินเชื่อใหม่ในเดือนมีนาคม ให้รายงานเฉพาะการเบิกใช้สินเชื่อเท่านั น ดังนั น การรายงาน
ข้อมูลสินเชื่อใหม่ในกรณีนี ไม่ต้องรายงานจ้านวนบัญชีใหม่เนื่องจากไม่มีการเปิดบัญชีใหม่และให้รายงาน
สินเชื่อใหม่ 25,000 บาท แต่รายงานข้อมูลสินเชื่อในบรรทัดวงเงิน 50,000.01 - 75,000.00 บาท 
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6.6 หากผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคแบบ O/D 

หรือวงเงิน revolving ซึ่งผู้บรโิภคมีการเบิกใช้และ
ช้าระคืนภายในเดือนเดียวกันหลายครั ง จึงอาจ
ไม่สามารถนับสินเชื่อใหม่ได้ ให้รายงานอย่างไร 

หากเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับแบบ O/D หรือวงเงิน revolving  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานจ้านวนสินเชื่อใหม่ในหัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยใช้ยอดสินเชื่อคงค้างใน 
เดือนที่รายงานหักกับยอดสินเชื่อคงค้างในเดือนก่อน 

6.7 หากผู้บริโภคเปิดบัญชีในเดือนที่รายงานแต่ไม่มี
การเบิกใช้เงิน ให้รายงานอย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรายงานทั งจ้านวนบัญชีและจ้านวนเงินสินเชื่อในหัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ เนื่องจาก 
ไม่มียอดสินเชื่อในเดือนนั น แต่หากต่อมาผู้บริโภคมีการเบิกใช้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานข้อมูล 
ในหัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ ดังนี  

 จ้านวนบัญชี : ไม่ต้องรายงานจ้านวนบัญชี เนื่องจากเป็นบัญชีเก่าของเดือนก่อนซึ่งไม่มีการเบิกใช้เงิน และ 
 สินเชื่อใหม่ : ให้รายงานจ้านวนเงินสินเชื่อที่ผู้บริโภคเบิกใช้ในเดือนที่รายงานข้อมูล 

6.8 หากผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก้ากับแล้ว แต่ยังมิได้มีการเปิด
ด้าเนินการ จะต้องจัดท้าและส่งแบบรายงานการ
ให้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก้ากับหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก้ากับแล้ว 
แต่ยังมิได้มีการเปิดด้าเนินการ ไม่ต้องจัดท้าและส่งแบบรายงานการให้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก้ากับ ทั งนี  เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้เปิดด้าเนินการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท้าและส่งแบบรายงาน
ตามท่ี ธปท. ก้าหนด 

6.9 หำกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อ 
กำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่
สถำบันกำรเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถำนที่
ท ำกำร ให้รำยงำนเฉพำะข้อมูลสถำนที่ท ำกำรที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น หรือต้องรำยงำนข้อมูล

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินต้อง
รำยงำนข้อมูลสถำนที่ท ำกำรทั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วย  

ตัวอย่ำง : เดิมผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ท ำกำรโดยแบ่งเป็นส ำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และส ำนักงำนสำขำ
รวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำมีกำรปิดส ำนักงำนสำขำในพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร ไป 2 แห่ง จึงเหลือส ำนักงำนสำขำรวมทั้งสิ้น 98 แห่ง ดังนั้น ในกำรรำยงำนข้อมูลให้ 
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สถำนที่ท ำกำรทั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและ 
ส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วย 

ผู้ประกอบธุรกิจ A รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถำนที่ท ำกำร โดยยังคงรำยงำนข้อมูลจ ำนวน
ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำพื้นที่อ่ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม ในขณะที่ส ำนักงำนสำขำ
ที่ในพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ให้ update จ ำนวนส ำนักงำนสำขำ
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

6.10 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำกำร  
ซึ่ง ธปท. ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินจัดส่งข้อมูลเฉพำะเม่ือมีกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องจัดส่งข้อมูลเมื่อใด 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูล 
กำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำกำร โดยจัดส่งข้อมูลภำยใน 21 วัน นับวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ท ำกำรนั้น 

ตัวอย่ำง : วันที่ 1 มกรำคม ผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ท ำกำรโดยแบ่งเป็นส ำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และ
ส ำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำในวันที่ 10 มกรำคม ปิดส ำนักงำนสำขำ 1 แห่ง และในวันที่ 
20 มกรำคม ก็ปิดส ำนักงำนสำขำอีก 2 แห่ง (ในเดือนมกรำคมปิดส ำนักงำนสำขำจ ำนวนรวม 3 แห่ง 
จึงเหลือส ำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และส ำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 97 แห่ง)  

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรำยงำนข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำกำรของเดือนมกรำคมภำยใน 21 วัน 
นับจำกวันสิ้นเดือนมกรำคม  

7. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
7.1 อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี ย เบี ยปรับ ค่าปรับ 

ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ  (effective rate) 
ที่เก็บได้ไม่เกิน 33% ต่อปี หมายความว่าอย่างไร 
และจะประกอบด้วยรายการใดและเป็นจ้านวน
เท่าไร 

อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี ย เบี ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนยีมใด ๆ (effective rate) เป็นการ 
คิดดอกเบี ย เบี ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเรียกเก็บจริงจากผู้บริโภคอย่างใดหรือ
เท่าใด (เช่น คิดเป็นจ้านวนเงินบาทต่อครั งหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ หรือเรียกเก็บในเวลาใด เช่น วันแรกที่ 
ขอสินเชื่อหรือเมื่อครบก้าหนดช้าระในแต่ละเดือน) เมื่อรวมกันแล้วต้องค้านวณเป็นอัตราที่แท้จริงต่อปี 
(effective rate) ได้และไม่เกิน 33% ต่อปี ซึ่งในการค้านวณอัตราที่แท้จริงดังกล่าวจะค้านวณจากฐานเงินต้น
เฉพาะส่วนที่ค้างช้าระ  
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7.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ

ติดตามทวงถามหนี  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ นจริงจากกรณีลูกหนี ผิดนัดช้าระหนี ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี ย เบี ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกิน 
33% ต่อปี (effective rate) เท่านั น จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี  หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้บริโภคได้อีก 

7.3 เพราะเหตุใดสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบ
อาชีพภายใต้การก้ากับจึงมีอัตราดอกเบี ยที่สูงกว่า
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับ 

เนื่องจากผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินเพียงพอในการช้าระหนี   
มีรายได้ประจ้า และมีหลักฐานหรือเอกสารที่มาของแหล่งรายได้อย่างชัดเจน รวมทั งอาจมีข้อมูลเครดิตจาก
แหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้ ในขณะทีผู่้กู้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกา้กับนั น เป็นบุคคล 
ทีม่ีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงกว่า เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานหรือเอกสารในการพิสูจน์แหล่งรายได้อย่างชัดเจน 
ดังนั น จึงมีอัตราดอกเบี ยที่สูงกว่า  

8. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing) 
8.1 ผู้ให้บริกำรภำยนอกหมำยถึงผู้ให้บริกำร

ภำยนอกประเภทไหน  
ในกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก ผู้ให้บริกำรภำยนอกดังกล่ำวหมำยถึงบุคคลอ่ืนซึ่งเข้ำท ำสัญญำ 
รับจัดกำรงำนที่โดยปกติผู้ประกอบธุรกิจต้องด ำเนินกำรเอง รวมถึงผู้ที่เข้ำท ำสัญญำช่วงเพื่อรับช่วง
จัดกำรงำนดังกล่ำวทุกทอด  

8.2 ขอบเขตของงำนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชพีภำยใต้กำรก ำกับ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถใช้บริกำรจำก 
ผู้ให้บริกำรภำยนอกได้ครอบคลุมกลุ่มงำน
ประเภทใด 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถ
ใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอกได้เฉพำะในส่วนของงำนที่ไม่ใช่งำนหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ (strategic function) ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำร
ประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถพิจำรณำจัดกลุ่มตัวอย่ำงงำนได้ตำม
เอกสำรแนบ 2 ของประกำศฉบับนี้ 

8.3 แผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ควรมีลักษณะ
อย่ำงไร 

กำรจัดท ำแผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อก ำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำนกำรด ำเนินงำนเมื่อเกิดเหตุหยุดชะงัก เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถ
กลับมำด ำเนินกำรได้ตำมปกติโดยเร็วเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธรุกิจ ดังนั้น ในกำรจัดท ำ
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แผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องจะต้องค ำนึงถึงปัจจัยที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น สถำนที่ 
อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติงำน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบุคลำกรของผู้ประกอบธุรกิจ  

ทั้งนี้ แผนดังกล่ำวควรมีลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 ก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่ำงชัดเจน 

 ก ำหนดระยะเวลำที่ระบบงำนหรือกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถกลับสู่สภำพ 
กำรท ำงำนปกติได้ 

 สื่อสำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบและเข้ำใจถึงแนวทำงและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

8.4 กำรจัดท ำแผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
โดยเฉพำะส ำหรับกรณีที่เกิดกำรหยุดชะงัก 
ของงำนส ำคัญหรืองำนที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริกำรในวงกว้ำงนั้น งำนส ำคัญดังกล่ำว 
มีลักษณะอย่ำงไร 

กำรจัดท ำแผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเฉพำะส ำหรับ
กรณีที่เกิดกำรหยุดชะงักของงำนส ำคัญนั้น งำนส ำคัญดังกล่ำวหมำยถึงงำนที่มีควำมส ำคัญต่อธุรกิจของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรแก่ผู้บริโภค 

9. สถำนที่ท ำกำรในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 
9.1 การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบ

อาชีพภายใต้การก้ากับมีการก้าหนดเรื่อง
จ้านวนของส้านักงานสาขาหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดส้านักงานสาขาได้โดยไม่จ้ากัดจ้านวน  

9.2 หากในระยะเริ่มแรก ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ประสงคท์ี่
จะมีส้านักงานสาขาในการให้บริการได้หรือไม่ 

สามารถด้าเนินการได้ โดยขึ นกับแผนธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง 


