2
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับให
ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
2.2 อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ขอ 4 ขอ 8 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 17 และขอ 21
แหงประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ) ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนดเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับใหผปู ระกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงินปฏิบัตติ ามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
3. ประกาศทีย่ กเลิก
3.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 1/2562 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับสถาบันการเงิน
ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
3.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 2/2562 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูป ระกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
4. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฉบับนี้ใหใชบงั คับกับธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน และผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรือ่ ง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ)
5. เนื้อหา
5.1 คําจํากัดความ
5.1.1 “สินเชื่อสวนบุคคล” หมายความวา การใหกูยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับชวง
ซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด แกบุคคลธรรมดาโดยมิไดระบุวัตถุประสงคหรือมีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ และใหรวมถึงสินเชื่อทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
5.1.2 “สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ” หมายความวา สินเชื่อสวนบุคคล
เฉพาะที่ไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปนหลักประกัน และเพื่อประโยชนแหงประกาศฉบับนี้ ใหรวมถึงสินเชื่อ
ที่เกิดจากการใหเชาซื้อและการใหเชาแบบลีสซิ่งในสินคาที่ผปู ระกอบธุรกิจมิไดจําหนายเปนทางการคาปกติ
ยกเวนในสินคาประเภทรถและเครื่องจักร และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
ทั้งนี้ ไมรวมถึง สินเชื่อเพือ่ การศึกษา สินเชื่อเพือ่ การเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศ สินเชื่อเพือ่ รักษาพยาบาล สินเชื่อเพือ่ สวัสดิการพนักงาน สินเชื่อที่จัดใหมีการนําเอกสาร
แสดงสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อ
เปนประกันการชําระหนี้ สินเชื่อที่ผูประกอบธุรกิจใหแกบุคคลธรรมดาในตางประเทศ
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5.1.3 “สินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเปนประกัน” หมายความวา การใหกูยมื เงินแกบุคคล
ที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยผูป ระกอบธุรกิจมีการรับสมุดคูมือจดทะเบียนรถ หรือจัดใหมสี ัญญา
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อใหเจาของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไวลวงหนา เพื่อเปนประกัน
การชําระหนี้ หรือจัดใหมีสญ
ั ญา เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อใหผปู ระกอบธุรกิจสามารถนํารถที่เปน
กรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขายหรือดําเนินการอื่นใดเพือ่ การชําระหนี้นั้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังคงสามารถครอบครองรถ
และใชประโยชนในฐานะเจาของรถไดตามปกติ
5.1.4 “รถ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก
5.1.5 “สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน” หมายความวา สินเชื่อที่หนวยงานตนสังกัด
ไดมีการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจเพื่อใหสินเชื่อสวัสดิการกับพนักงานของตน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่
หนวยงานตนสังกัดมีการกําหนดนโยบายสินเชื่อสวัสดิการที่ชดั เจนเปนลายลักษณอักษร และผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการของหนวยงานตนสังกัดนั้น
5.1.6 “ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
5.1.7 “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา สถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
5.1.8 “สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.1.9 “ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน”
หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ ตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ)
5.2 หลักการ
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ ใหผูประกอบธุรกิจ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลตามกรอบหลักการ (guiding principles) ดังตอไปนี้
5.2.1 การใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับควรพิจารณาใหแกผทู มี่ ี
แหลงรายไดหรือมีความสามารถเพียงพอในการชําระหนี้ ไมกระตุนการกอหนี้ที่ไมจําเปน และ
คํานึงถึงความสามารถในการดํารงชีพของผูบริโภคภายหลังการอนุมัติธุรกรรมดานสินเชื่อ
5.2.2 การเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ จากผูบริโภคควรคํานึงถึงตนทุนที่แทจริง ในอัตราที่เปนธรรม และไมเอาเปรียบผูบริโภค
รวมทั้งใหบริการแกผูบริโภคอยางเหมาะสมและเปนธรรม
5.3 คุณสมบัติผูประกอบธุรกิจและการยื่นคําขออนุญาตการประกอบธุรกิจ
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน ผูถือหุน
รายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ทีม่ ิใชสถาบันการเงิน รวมถึงกรรมการ หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทแมของ
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ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินจะตองมีคุณสมบัตแิ ละไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ)
ทั้งนี้ ในการยื่นคําขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหยนื่ ผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบ
ยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจและจัดสงตามชองทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมอื ประชาชน
5.4 หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
5.4.1 คุณสมบัติของผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
(1) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เปนประกัน
(1.1) ทีม่ ิไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหสินเชื่อดังกลาวแกบคุ คลธรรมดาได
เมื่อผูประกอบธุรกิจพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูทมี่ ีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรับการชําระหนี้ โดย
พิจารณาจากรายไดจากแหลงที่มาตาง ๆ รวมกัน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากซึง่ ฝากไวกับ
สถาบันการเงินที่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 6 เดือน
ทั้งนี้ ผูป ระกอบธุรกิจสามารถนําปจจัยอื่นทีส่ ะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของผูใชบริการสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกํากับอยางถูกตองและนาเชื่อถือมาใชพิจารณารวมกับรายไดหรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
ในบัญชีเงินฝากได โดยผูประกอบธุรกิจตองมีนโยบายและกระบวนการในการพิจารณาใชปจจัยอื่นดังกลาว
ในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
(1.2) ทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหสินเชื่อดังกลาวแกบุคคลธรรมดาได
เมื่อผูประกอบธุรกิจพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูทมี่ ีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรับการชําระหนี้ โดยพิจารณา
จากรายไดจากแหลงทีม่ าตาง ๆ รวมกัน กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากซึง่ ฝากไวกบั สถาบันการเงิน
ที่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน หรือปจจัยอื่น
ที่สะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับอยางถูกตองและ
นาเชือ่ ถือ โดยผูป ระกอบธุรกิจตองมีนโยบายและกระบวนการในการพิจารณาใชปจ จัยอืน่ ดังกลาวในการ
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
(2) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหสินเชื่อดังกลาวแกบุคคลธรรมดาได เมื่อ
ผูประกอบธุรกิจพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีความสามารถเพียงพอสําหรับการชําระหนี้ รวมทั้งเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในรถและมีสมุดคูมือจดทะเบียนรถเพื่อเปนประกันการชําระหนี้
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5.4.2 การกําหนดวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
(1) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เปนประกัน
(1.1) ทีม่ ิไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
(1.1.1) ผูบริโภคมีรายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากตามขอ 5.4.1 (1.1) โดยเฉลี่ยนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหวงเงินสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับแกผูบริโภคดังกลาวไดไมเกิน 1.5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากของผูบ ริโภคเฉลี่ยตอเดือน และจะใหวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับแกผูบริโภค
อีกไมได หากผูบริโภครายดังกลาวมีวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับลักษณะดังกลาวที่ไดรับจาก
ผูประกอบธุรกิจรายอื่นหรือผูป ระกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหวางบุคคลกับบุคคลอยูแลว 3 แหง
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการดูแลการให
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับใหสอดคลองกับขอกําหนดเกี่ยวกับวงเงินตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด โดยผูบ ริโภคทีป่ ระสงคจะขอสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือขอวงเงินเพิม่ ตองแจงขอมูล
เกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทั้งทีผ่ ูบริโภคมีอยูและที่อยูร ะหวางการยื่นขอสินเชื่อในชวง
ระยะเวลา 2 เดือนกอนหนาจนถึงวันทีย่ ื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงิน โดยผูป ระกอบธุรกิจตองแจงใหผูบริโภค
รับทราบเกี่ยวกับความสําคัญของขอมูลดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบใหตอ งปรับลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงิน
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับได หากพบภายหลังวาขอมูลดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง รวมทั้ง
ผูประกอบธุรกิจตองติดตามและสอบทานการใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับอยางนอย 3 เดือน
นับจากวันที่ไดอนุมัติวงเงินสินเชื่อแลว
(1.1.2) ผูบริโภคมีรายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากตามขอ 5.4.1 (1.1) โดยเฉลีย่ ตั้งแต 30,000 บาทตอเดือน
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหวงเงินสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับแกผูบริโภคดังกลาวไดไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากของผูบ ริโภคเฉลี่ยตอเดือน
ทั้งนี้ สําหรับผูบ ริโภคที่มหี รือเคยมีวงเงินสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับกอนวันที่ 1 กันยายน 2560 ผูประกอบธุรกิจสามารถคงวงเงินเดิมหรือพิจารณาใหวงเงินใหมได
โดยรวมแลวไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชีเงินฝากของผูบริโภค
เฉลี่ยตอเดือน
อนึ่ง ผูประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับทีม่ ิไดมีวัตถุประสงคเพือ่ นําไปใชในการประกอบอาชีพของสัญญาที่มกี ําหนดระยะเวลา
การชําระหนี้ไวอยางชัดเจนเปนการชั่วคราวเกินกวาวงเงินที่กาํ หนดไวตามขอ 5.4.2 (1.1.1) หรือ (1.1.2)
ใหแกผบู ริโภคในกรณีฉุกเฉินได เมื่อไดพจิ ารณาความสามารถในการชําระหนี้ของผูบ ริโภคแลว ซึ่งเมือ่
รวมกับวงเงินที่ใหตามขอ 5.4.2 (1.1.1) หรือ (1.1.2) แลวตองไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือ
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กระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชีเงินฝากของผูบริโภคเฉลี่ยตอเดือน ทัง้ นี้ ผูป ระกอบธุรกิจตองกําหนด
นโยบายการพิจารณาใหวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินทีม่ ีความจําเปนตอการดํารงชีพเปนลายลักษณอักษร
ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะเหตุการณที่ถือวาเปนกรณีฉุกเฉินทีม่ ีความจําเปนตอการดํารงชีพ เงื่อนไขของ
การอนุมัติ เชน วงเงิน และระยะเวลาในการผอนชําระ รวมถึงแนวทางการพิสจู นการใชวงเงินชั่วคราว
กรณีฉุกเฉินดังกลาวของผูบ ริโภค นอกจากนี้ ผูป ระกอบธุรกิจตองระบุอํานาจและหนาที่ของผูรบั ผิดชอบ
ในการอนุมัติวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินดังกลาว และตองดูแลมิใหใชการพิจารณาเพิ่มวงเงินชั่วคราวดังกลาว
เปนชองทางในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการกําหนดวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับตาม
ขอ 5.4.2 (1.1.1) หรือ (1.1.2)
(1.2) ทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกํากับที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพแกผูบริโภคตามความสามารถในการชําระหนี้
ของธุรกิจทีผ่ ูขอสินเชื่อประสงคจะนําไปใช ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีนโยบายและกระบวนการในการ
ใหสนิ เชื่อ ติดตาม และสอบทานการใหสนิ เชือ่ สวนบุคคลภายใตการกํากับดังกลาว เพือ่ ใหแนใจวาผูบ ริโภค
นําเงินทีไ่ ดรบั จากสินเชื่อดังกลาวไปใชตรงตามวัตถุประสงคการกูยืมที่ไดแจงกับผูป ระกอบธุรกิจไว และ
ไมไดใชเปนชองทางในการหลีกเลี่ยงขอกําหนดเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับตาม
ขอ 5.4.2 (1.1)
(2) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดวงเงินสินเชือ่ ที่มที ะเบียนรถเปนประกัน
แกผูบริโภคที่เหมาะสม และสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งในการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้นั้น ผูประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากมูลคารถ
ที่มีการนําทะเบียนมาเปนประกันและสภาพคลองในการจําหนายรถดังกลาว
5.4.3 การเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ
และคาใชจายอื่น
(1) ผูประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้คางชําระ หรือดอกเบี้ย
ในระหวางเวลาผิดนัดชําระหนี้ หรือคาบริการตาง ๆ หรือเบี้ยปรับหรือคาปรับในการชําระหนี้ลาชากวากําหนด
หรือคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูบ ริโภค เมื่อคํานวณรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 25 ตอป (effective rate)
สําหรับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน และไมเกินรอยละ
24 ตอป (effective rate) สําหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
(2) นอกจากดอกเบี้ย เบีย้ ปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ
ตามขอ 5.4.3 (1) แลว ผูป ระกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บคาใชจายตาง ๆ ตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควร
แกเหตุได ซึ่งตองเปนไปตามรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามตารางแนบทายประกาศ
รวมทั้งมีลกั ษณะของคาใชจายดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 2
ทั้งนี้ สําหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน หามมิใหผปู ระกอบธุรกิจ
เรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ สําหรับกรณีผบู ริโภคไถถอนสินเชื่อ
กอนกําหนดทั้งจํานวนหรือบางสวน
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อนึ่ง ผูประกอบธุรกิจตองไมนําดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ
คาธรรมเนียมใด ๆ ตามขอ 5.4.3 (1) และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุตามขอ 5.4.3 (2)
มารวมกับจํานวนหนีท้ ี่คางชําระเพื่อคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และคาปรับอีก และตองดูแลมิใหนําการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ หรือปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขในสัญญาสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับเปนชองทางในการหลีกเลีย่ ง
ขอกําหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริง
และพอสมควรแกเหตุทเี่ กี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับดวย
5.4.4 การกําหนดนโยบายและแผนงาน
ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดนโยบายและแผนงานในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกํากับ โดยควรประกอบดวยทิศทางและแนวทางในการใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับ เปาหมายในการใหบริการแกผูบริโภคตามระดับรายไดหรือตามประเภทรถที่นําทะเบียน
มาเปนประกัน แลวแตกรณี รวมถึงแนวทางการดูแลผูบ ริโภค
ทั้งนี้ ในกรณีทผี่ ูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใช
สถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพื่อลดตนทุนการดําเนินงานและ
เพิ่มความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถใชบริการไดเฉพาะในสวนของ
งานที่ไมใชงานหลักที่เกีย่ วของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function) โดยใหถือปฏิบัติ
ตามเอกสารแนบ 3 ดวย
5.4.5 การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมรี ะบบการบริหารจัดการความเสีย่ งในการ
ใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ ดังนี้
(1) ระบบการพิจารณาคุณสมบัติของผูบ ริโภคที่ยื่นขอสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับ เพือ่ ใชในการอนุมัติและกําหนดวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับตามระดับ
ความสามารถในการชําระหนี้
(2) ระบบการเรียกเก็บหนี้ เพื่อใชในการเตือนใหทราบเมื่อผูบ ริโภคเริ่มมี
ปญหาในการชําระหนี้หรือไมสามารถชําระหนี้ไดตามขอตกลง ตลอดจนกลยุทธในการเรียกเก็บหนี้ในกรณีตาง ๆ
(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใชในการกําหนดและทบทวน
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
5.4.6 การดูแลผูบริโภค
ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) และถือปฏิบัติเพิ่มเติม
ในเรื่องการเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมและคาใชจาย การจัดทํา
ตารางแสดงภาระหนี้ การเรียกใหชําระหนี้และการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ การเปลี่ยนประเภทหนี้
การปฏิบัติและการจัดการเกี่ยวกับขอมูลของผูบ ริโภค และการปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน โดยรายละเอียด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 4
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ทั้งนี้ หามผูป ระกอบธุรกิจใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับโดยมิไดรับ
การรองขอจากผูบ ริโภคกอน (pre-approved)
5.4.7 การจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
สามารถจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลตาง ๆ ตามหลักเกณฑฉบับนี้ ตลอดจนเปดเผยขอมูลตาง ๆ แก
ผูบริโภคเปนการทั่วไป หรือเปลี่ยนแปลงการแจงขอมูลตาง ๆ ใหแกผูบริโภคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได
โดยนําหลักเกณฑตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินมาใชโดยอนุโลม
5.4.8 การยายหรือปดสํานักงานสาขา
ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
แจงการยายหรือปดสํานักงานสาขา1 โดยรายงานในรูปแบบและตามระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด และใหประกาศกําหนดการยายหรือปดสํานักงานสาขาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยอยางนอย
ตองประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานสาขานั้น ๆ และในชวงเวลาดําเนินการดังกลาว ผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางการดําเนินการเพือ่ อํานวย
ความสะดวกใหผบู ริโภคตามความเหมาะสม
5.5 การรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย
5.5.1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําและจัดสงแบบรายงานในรูปแบบและ
ตามระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงจัดทําและจัดสงรายงานและขอมูลอื่นเพิ่มเติม
เปนรายกรณีตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยรองขอ
5.5.2 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําแบบรายงานคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
5.5.3 ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองจัดสงงบการเงินประจําปที่ผานการตรวจสอบของผูส อบบัญชีและลงนามรับรองความถูกตองโดยกรรมการ
ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
มายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5.6 การแจงความประสงคประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับประเภทอื่น
เพิ่มเติม
หากผูประกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ประเภทใดประเภทหนึ่งอยูแลว และประสงคจะประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
อีกประเภทหนึ่งตามประกาศฉบับนี้เพิ่มเติม ใหแจงความประสงคในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมดังกลาว
รวมถึงจัดสงเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวของตามที่กําหนดในคูมือประชาชนมายังธนาคารแหง
ประเทศไทยลวงหนา 30 วัน กอนการเริ่มประกอบธุรกิจดังกลาว
1

กรณีปดสํานักงานสาขาเพียงชั่วคราว ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินสามารถดําเนินการได
โดยแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบทันทีหลังจากปดสํานักงานสาขาชั่วคราวดังกลาว
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5.7 การขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) และการรายงานขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดในประกาศฉบับนี้เปนรายกรณีได โดยผูประกอบธุรกิจตองขออนุญาต
ผอนผันโดยแสดงเหตุผลและความจําเปนมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน
และในการพิจารณาผอนผันดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่น
เพิ่มเติมดวยก็ได
5.8 การกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในลักษณะอื่นเปนการทั่วไป
ในกรณีเหตุจําเปนที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจหรือกระทบตอการใหบริการ
ตามปกติของผูประกอบธุรกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ การปฏิบัติเมื่อมีเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค
และการประกาศกําหนดการยายหรือปดสํานักงานสาขาทีก่ ําหนดในประกาศฉบับนี้เปนการทั่วไปได
โดยในการพิจารณาผอนผันดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่น
เพิ่มเติมดวยก็ได
ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนด
ในประกาศฉบับนี้สําหรับการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับในลักษณะอื่นตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติม เชน การประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ในลักษณะดิจิทัล โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นใหตองปฏิบัติ
เพิ่มเติมดวยก็ได
5.9 การกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งใหแกไข ระงับ หรือเพิกถอนการอนุญาต
ในกรณีผปู ระกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจสัง่ การใหแกไข หรือระงับการดําเนินงานในธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกํากับทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ใหผปู ระกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ปฏิบัติดวยก็ได รวมทั้งอาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเพิกถอน
การอนุญาตได
ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งเพิกถอนการอนุญาต ใหผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงินสงคืนใบอนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใน 15 วัน
5.10 บทเฉพาะกาล
ใหผูประกอบธุรกิจที่ไดใหสินเชื่อที่มีลักษณะการจายชําระเปนงวดและมีการกําหนด
ระยะเวลาการผอนชําระไวอยางชัดเจนกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ สามารถเรียกเก็บอัตรารวมสูงสุด
ของดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมใด ๆ ไดตามอัตราที่กําหนดตามสัญญา
หรือขอตกลงนั้นไดจนกวาจะมีการชําระหนี้ดังกลาวเสร็จสิ้น
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แนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
(information based lending)
ผูประกอบธุรกิจตองจัดทํานโยบายและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติสนิ เชื่อโดยใชปจจัยอืน่
หรือเทคโนโลยีของตนเองภายใตแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้
(1) มีการจัดทําขอบเขตและกระบวนการใชปจ จัยอื่นหรือเทคโนโลยีในการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้ กําหนดเพดานวงเงินของลูกหนี้แตละรายและวงเงินรวม และกําหนดเปาหมายในการสะทอน
ความสามารถในการชําระหนีท้ ี่ยอมรับได
(2) มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญทีเ่ พียงพอ
ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดทั้งกระบวนการ รวมทั้งมีการแบงแยกหนาที่
ที่ชัดเจนและถวงดุลอํานาจกันอยางเปนอิสระ ดังตอไปนี้
(2.1) ผูที่รบั ผิดชอบในการทดสอบความนาเชื่อถือ และผูที่ตดิ ตามประสิทธิภาพของการใช
ปจจัยอื่นหรือเทคโนโลยีในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ ตองมีความเปนอิสระจากผูท ี่รบั ผิดชอบ
ในการวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรือพัฒนาแบบจําลอง (ถามี) เพื่อใชในการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้
(2.2) ผูที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตองมีความเปนอิสระจากผูท่รี ับ
การตรวจสอบ
(3) จัดใหมีแนวทางการพิจารณาวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรือพัฒนาแบบจําลอง (ถามี)
ที่สามารถใชในการประมาณการหรือพยากรณความสามารถและความเต็มใจในการชําระหนี้ (ability and
willingness to repay) ไดอยางถูกตอง โดยตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและใชสมมติฐานที่
มีความสมเหตุสมผล
(4) ดําเนินการทดสอบผลสําเร็จ (key success factor) ของการใชปจ จัยหรือแบบจําลองตามขอ (3)
ในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ภายใตขอบเขตที่จํากัดเปนการภายใน (internal sandbox)
เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยหรือแบบจําลองดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และผลลัพธที่ไดจากการนํามาใชพิจารณา
ความสามารถในการชําระหนีม้ ีความถูกตองแมนยําอยูในระดับที่ยอมรับได ทัง้ นี้ ผูป ระกอบธุรกิจตองจํากัด
ขอบเขตการใหสินเชื่อตามนโยบายดังกลาวจนกวาผลทดสอบดังกลาวเปนไปตามเปาหมายในการสะทอน
ความสามารถในการชําระหนีท้ ี่ไดกําหนดไว
(5) จัดใหมีกระบวนการติดตามและสอบทานความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของการใชปจจัย
หรือแบบจําลองตามขอ (3) ดังกลาวในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ โดยควรดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนประจํา หรือทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทีเ่ กี่ยวของกับปจจัยที่เลือกนํามาใชพิจารณา
ความสามารถในการชําระหนีห้ รือแบบจําลอง (ถามี) อยางมีนัยสําคัญ เพื่อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการใชปจ จัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
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คาใชจายที่ผปู ระกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บไดเพิ่มเติม
คาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บไดเพิม่ เติมตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
(1) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
(1.1) เปนคาใชจายที่ผปู ระกอบธุรกิจตองจายใหแกหนวยงานราชการ
(1.2) เปนคาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจตองจายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก โดยมี
หลักฐานการชําระเงินทีส่ ามารถตรวจสอบได และเปนจํานวนทีพ่ อสมควรแกเหตุ โดยไมรวมคาใชจายทั่วไป
ที่เกิดขึ้นเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกิจ เชน คาใชจายระบบติดตามหนี้อัตโนมัติ คาน้ําคาไฟ
หรือเงินเดือนพนักงาน
(1.3) เปนคาใชจายทีท่ ําใหตนทุนในการดําเนินงานของผูป ระกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก
การใหบริการแกผูบริโภค หรือการติดตามทวงถามลูกหนี้ทผี่ ดิ นัดชําระหนี้แตละรายเฉพาะเจาะจงและ
ไดมีการติดตามทวงถามหนี้แลว เชน สงจดหมาย โทรศัพท หรือพบผูบริโภค เพื่อทวงถามหนี้ที่คางชําระ
ทั้งนี้ ผูป ระกอบธุรกิจจะเรียกเก็บคาใชจายประเภทเดียวกันตามที่ระบุไวขางตนซ้ําซอนกันไมได
อนึง่ ในกรณีทผี่ ปู ระกอบธุรกิจจะเรียกเก็บคาใชจายตามที่ไดจา ยไปจริงและพอสมควรแกเหตุ
จากผูบริโภคนอกเหนือจากรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามขอ (1.1) – (1.3) ผูประกอบธุรกิจ
ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน ทั้งนี้ ใหผปู ระกอบธุรกิจขออนุญาตโดยแสดงเหตุผล
และรายละเอียดที่เกี่ยวของมายังธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี โดยธนาคารแหงประเทศไทย
จะพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบั คําขอและเอกสารถูกตอง
ครบถวน
(2) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
(2.1) คาติดตามทวงถามหนี้ของลูกหนี้ ซึง่ ไมรวมถึงคาติดตามเอารถ โดยคาติดตามทวงถามหนี้
ดังกลาวตองมีลกั ษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(2.1.1) เปนคาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจตองจายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก
โดยมีหลักฐานการชําระเงินทีส่ ามารถตรวจสอบได และเปนจํานวนที่พอสมควรแกเหตุ โดยไมรวมคาใชจา ย
ทั่วไปทีเ่ กิดขึน้ เปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกิจ เชน คาใชจายระบบติดตามหนี้อตั โนมัติ คาน้ําคาไฟ
หรือเงินเดือนพนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการติดตามทวงถามหนี้
(2.1.2) เปนคาใชจายที่ทําใหตนทุนในการดําเนินงานของผูป ระกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น
อันเนื่องมาจากการติดตามทวงถามหนีท้ ี่ผิดนัดชําระหนี้แตละรายเฉพาะเจาะจงและไดมีการติดตาม
ทวงถามหนี้แลว เชน สงจดหมาย โทรศัพท หรือพบผูบริโภค เพื่อทวงถามหนีท้ ี่คางชําระ
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บคาใชจายติดตามทวงถามหนี้ตามที่ระบุไวขางตน
ซ้ําซอนกันไมได
(2.2) คาอากรแสตมปทผี่ ูประกอบธุรกิจตองจายใหแกหนวยงานราชการ
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(2.3) คาใชจายกรณีเช็คคืนทีผ่ ูประกอบธุรกิจตองจายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก
โดยมีหลักฐานการชําระเงินทีส่ ามารถตรวจสอบได และเปนจํานวนที่พอสมควรแกเหตุ ซึง่ ไมเกิน 200 บาท
ตอครั้ง
ทั้งนี้ หากผูประกอบธุรกิจไดดําเนินการใหผูบริโภคมีทางเลือกในการชําระเงินตน ดอกเบี้ย
เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ตามขอ 5.4.3 (1) ที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
ของผูประกอบธุรกิจไดโดยไมคิดคาใชจายในการชําระเงินแลว ผูประกอบธุรกิจไมตองนําคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการชําระเงินดังกลาวที่ผบู ริโภคจายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอกซึง่ เปนตัวแทนรับชําระเงิน
มารวมคํานวณกับดอกเบี้ย เบีย้ ปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ตามขอ 5.4.3 (1)
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ชื่อสถาบันการเงิน / บริษัท ..................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสินเชื่อที่มที ะเบียนรถเปนประกัน
เริ่มใชตั้งแตวันที่ ………………………………
1.

ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ (อัตราต่ําสุดถึงอัตราสูงสุด)

………..…..% ถึง ………..…..% ตอป

คาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ
2.
3.

4.

คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
2.2 ………………….. (ถามี)
คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายในการเบิกถอนเงิน*
3.1 คาใชจายในการชําระเงิน

3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย
(กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้**
3.5 คาใชจายที่เกี่ยวของกับการพิสูจนตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกคาทางดิจิทัล***
คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้**
4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง)
4.3 คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)
4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)
4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม
(กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)
4.6 คาขอตรวจสอบรายการ

หมายเหตุ

………..…..............
………..…..............
ถอนผานเครื่อง ATM
ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร
ชําระที่จุดบริการรับชําระ
ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย

............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง

ชําระผานเครื่อง ATM
ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต

............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง

............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง

* เฉพาะสําหรับผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
** คาใชจายประเภทเดียวกันตามขอ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากผูบริโภคซ้าํ ซอนกันไมได และจะเก็บไดตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง และพอสมควรแกกรณี
*** ตองไมเกินคาใชจายตามที่ไดจา ยไปจริง
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ชื่อสถาบันการเงิน / บริษัท ..................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน
เริ่มใชตั้งแตวันที่ ………………………………
1.

ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ (อัตราต่ําสุดถึงอัตราสูงสุด)

………..…..% ถึง ………..…..% ตอป

คาใชจายตามที่ไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ
2.

คาใชจายในการชําระเงิน

3.
4.
5.

คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
คาอากรแสตมป
คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง)

ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร
ชําระที่จุดบริการรับชําระ
ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย

............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง

ชําระผานเครื่อง ATM
ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต

............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง
............... บาท/ครั้ง

ฝนสป90-คส21101-25630731

3/1
เอกสารแนบ 3

หลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก
ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพื่อลดตนทุนการดําเนินงานและเพิ่มความคลองตัวในการ
ประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใช
สถาบันการเงินตองใชบริการจากผูใหบริการภายนอกที่มีความนาเชื่อถือ และตองรับผิดชอบตอผูบริโภค
เสมือนกับดําเนินการดวยตนเอง โดยตองยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การมีระบบดูแลผูบริโภค
อยางเหมาะสม โดยเนนในเรื่องการเปดเผยขอมูลแกผูบริโภคอยางเพียงพอ การรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของขอมูลผูบริโภค ตลอดจนการดูแลเรื่องรองเรียนและแกปญหาใหแกผบู ริโภค (2) การดูแล
เรื่องความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกผบู ริโภค และ (3) การมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก และผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินตองดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบภายนอก หรือหนวยงานของ
ทางการอืน่ สามารถเขาตรวจสอบการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายในตาง ๆ รวมทัง้ เรียกดูขอมูล
ที่เกี่ยวของกับงานที่ใชบริการจากผูใหบริการภายนอกหรือผูร ับจางชวงงานตอ (ถามี) เพื่อใหทราบถึง
การดําเนินงานและความเสี่ยงทีแ่ ทจริงอยางครบถวน รวมทัง้ ใหผปู ระกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกํากับที่มิใชสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก
ดังนี้
(1) การคัดเลือกผูใหบริการภายนอก
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทาง
การคัดเลือกผูใหบริการภายนอกอยางเหมาะสม กอนทีจ่ ะทําสัญญาใหมหรือทบทวนเพื่อตออายุสัญญา
การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกรายเดิม โดยตองพิจารณาใหครอบคลุมประเด็นสําคัญอยางนอย
ดังตอไปนี้
(1.1) ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการดําเนินงาน
(1.2) สถานะความมัน่ คงทางการเงิน
(1.3) ชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกรองเรียน หรือถูกฟองรองดําเนินคดี
(1.4) วัฒนธรรมองคกรและนโยบายการใหบริการที่มีความเหมาะสมกับผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงิน
(1.5) ผลการประเมินผูใหบริการภายนอก หากเปนการวาจางผูใหบริการภายนอกรายเดิม
(2) การดูแลและความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงินตองตระหนักเสมอวา
การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกเปนเพียงการมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนเทานั้น ผูป ระกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินเองยังคงมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคเสมือน
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินเปนผูดําเนินการเอง ดังนั้น
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ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินจึงตองดําเนินการเพือ่ ใหแนใจวา
ไดดูแลและรับผิดชอบตอผูบ ริโภคอยางเหมาะสม อยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้
(2.1) ตองดูแลใหผูใหบริการภายนอกจัดใหมรี ะบบรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ
ขอมูลของผูบ ริโภค และขอมูลของผูป ระกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มใิ ชสถาบันการเงิน
เปนอยางดี รวมทั้งตองตรวจสอบระบบดังกลาวอยางเหมาะสม และดูแลใหผูใหบริการภายนอกควบคุมดูแล
พนักงานอยางเขมงวดในการรักษาความลับของผูบริโภคและขอมูลของผูป ระกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงิน
(2.2) ตองจัดใหมีระบบดูแลเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาแกผูบริโภคอยางเพียงพอเหมาะสม
โดยตองมีการบันทึกและติดตามขอมูลขอรองเรียนจากผูบ ริโภค ซึ่งรวมถึงขอรองเรียนเกี่ยวกับการดูแล
ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดแนวทางทีเ่ หมาะสมในการแกไขปญหาดังกลาว และรายงานขอมูลตอผูม ีอํานาจในการจัดการ
ของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินใหรบั ทราบเปนระยะ
(2.3) ตองไมทําใหคุณภาพของบริการที่ผูบริโภคไดรับดอยลงหรือผลักภาระคาใชจายทั่วไป
ที่เกิดขึ้นเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ไปใหแกผูบริโภค ตลอดจนการใชบริการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับของทางการ
(2.4) ตองเปดเผยขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอผูบ ริโภคใหทราบลวงหนาจากการมอบหมายให
ผูใหบริการภายนอกดําเนินการแทนผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
(2.5) ในกรณีการสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาวาจางผูใหบริการภายนอกไมวาดวยสาเหตุใด
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองดําเนินการเพือ่ ใหแนใจวา
ขอมูลของผูบริโภคไดถูกทําลายหรือไดนําขอมูลทั้งหมดของผูบ ริโภคกลับมาจากผูใหบริการภายนอกแลว
(2.6) ตองดูแลขอมูลของผูบริโภคหรือขอมูลของผูป ระกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ) หรือประกาศที่ไดออก
เพื่อการดําเนินการตามกฎหมาย
(2.7) พิจารณากําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเหมาะสม กรณีที่ผูใหบริการภายนอกไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในขอ (2.1) – (2.6)
(3) การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจของผูใหบริการภายนอก
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดให
ผูใหบริการภายนอกจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business continuity plan)
โดยเฉพาะสําหรับกรณีทเี่ กิดการหยุดชะงักของงานสําคัญหรืองานที่มผี ลกระทบตอผูบ ริโภคในวงกวาง
พรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรรองรับการดําเนินงานอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองจัดใหมี
การทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องรวมกับผูใหบริการภายนอก เพื่อใหสามารถใหบริการ
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งานสําคัญอยางสม่ําเสมอ และตองมีการบันทึกผลการทดสอบไวเปนเอกสารเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถตรวจสอบได
(4) การบริหารความเสี่ยงของผูใหบริการภายนอก
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
ใหเหมาะสมกับความสําคัญของงานที่ใชบริการจากผูใหบริการภายนอก รวมทั้งสื่อสารใหบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด และตองจัดใหมหี รือดําเนินการใหผูใหบริการภายนอก
จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ านและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทัง้ มีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเ สมอ
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หลักการและตัวอยางงานหลักทีเ่ กี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function)
หลักการ
การพิจารณางานหลักที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินพิจารณา ดังนี้
(1) งานที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือการทําธุรกรรมที่กระทบตอฐานะการดําเนินงาน
และความเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
(2) งานที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทานในขั้นตอนสุดทาย
กอนการตัดสินใจทําธุรกรรม
(3) งานที่เกี่ยวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทานภายหลังการอนุมัติหรือ
การทําธุรกรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานและความเสีย่ งของผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินหากดําเนินการไมเหมาะสม
ตัวอยางงานหลักที่เกีย่ วของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (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 4

การดูแลผูบริโภค
นอกจากการถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการดานการใหบริการ
แกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) แลว ผูประกอบธุรกิจตองถือปฏิบัติเพิม่ เติมดังนี้
(1) การเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
(1.1) เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ
และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุ ตามตารางแนบทายเอกสารแนบ 2 ในวันกอนวันที่
อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควร
แกเหตุ มีผลบังคับใช โดยผูป ระกอบธุรกิจตองมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวาผูบ ริโภคไดรบั ทราบและ
เขาใจในรายละเอียดดังกลาวอยางชัดเจน เชน ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการทุกแหง เผยแพร
ในเว็บไซตหรือชองทางอื่นของผูป ระกอบธุรกิจ
(1.2) จัดเก็บตนฉบับของรายละเอียดตามขอ (1.1) ไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร หรือสื่อบันทึก
โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร หรือในรูปแบบใด ๆ เปนเวลาไมตา่ํ กวา 10 ปนับแตวันที่อัตราดอกเบี้ย เบีย้ ปรับ
คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจา ยตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุ ที่ประกาศ
มีผลบังคับใช เพื่อจัดใหผบู ริโภค ศาล หรือหนวยงานของรัฐ ตามที่รองขอ
(1.3) แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ
และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุซงึ่ มีผลบังคับใชในขณะนั้นตามตารางแนบทาย
เอกสารแนบ 2 ใหแกผูบริโภคหรือผูที่ประสงคจะขอสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือขอเพิ่มวงเงิน
สินเชื่อดังกลาวทราบในเอกสารชี้ชวน ใบสมัคร และสัญญา หรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ
ขอสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาว เพื่อใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการขอสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาว
(2) การจัดทําตารางแสดงภาระหนี้
เพือ่ ใหผบู ริโภคไดรบั ทราบขอมูลที่ชัดเจน ผูป ระกอบธุรกิจตองจัดทําตารางแสดงภาระหนี้
สําหรับผูบ ริโภคแตละราย โดยใหแสดงรายละเอียดของขอมูลเปนรายงวด ซึง่ อยางนอยขอมูลแตละงวด
ตองประกอบดวยจํานวนเงินที่ผูบริโภคตองชําระ โดยแยกเปนเงินตนและดอกเบี้ย และจํานวนเงินตนคงคาง
เพื่อมอบใหแกผูบริโภคเมื่อมีการทําสัญญาขอสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือเมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อ
ดังกลาว ทัง้ นี้ สําหรับผูบ ริโภคที่ขอกูเ งินประเภทวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) ใหมอบตาราง
แสดงภาระหนี้ทจี่ ัดทําขึ้นเปนตัวอยางแทนได โดยผูประกอบธุรกิจสามารถอางอิงตัวอยางตารางแสดง
ภาระหนี้ไดจากตัวอยางที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแนบไวทา ยเอกสารแนบนี้ โดยจะตองมีรายการสําคัญ
ตามที่กลาวไวขางตนครบถวน
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(3) การเรียกใหชาํ ระหนี้และการติดตามทวงถามใหชาํ ระหนี้
(3.1) ในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับหรือคาใชจายในหนี้คางชําระ
ใหแสดงรายละเอียดการคํานวณรายการดังกลาวในใบแจงหนี้ดวย
(3.2) ตองมีการแจงเตือนผูบ ริโภคที่ผิดนัดชําระหนี้กอนดําเนินการบังคับชําระหนีต้ ามกฎหมาย
หรือกอนดําเนินการนํารถที่มที ะเบียนเปนประกันเพื่อจําหนาย รับโอนหรือดําเนินการอืน่ ใดเพื่อชําระหนี้
โดยตองมีระยะเวลาที่เพียงพอใหผูบริโภคตรวจสอบและโตแยงรายการดังกลาว
(3.3) การจําหนาย รับโอน หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อนํารถที่มีทะเบียนเปนประกันมาชําระหนี้
ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการดวยวิธีการที่เปนธรรมตอผูบ ริโภคโดยอางอิงจากมูลคายุติธรรมตามที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกําหนด และหากมูลคารถที่มีทะเบียนเปนประกันการชําระหนี้ ที่ผูประกอบธุรกิจ
นําไปดําเนินการดังกลาว มีมลู คาเกินกวามูลหนี้คงคาง ใหผปู ระกอบธุรกิจคืนเงินสวนเกินดังกลาวใหแก
ผูบริโภค
(4) การเปลี่ยนประเภทหนี้
หามผูป ระกอบธุรกิจโอนหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับไปเปนหนี้ตาม
สัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือหนี้ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอื่น เวนแตจะไดรบั ความยินยอมจากผูบ ริโภคกอน
ทั้งนี้ หนี้อันเกิดจากสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่ยังมิไดโอนไปเปนหนี้ตามสัญญา
บัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้นทบเขากับตนเงินแลวคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบเขากันนั้นไมได
(5) การปฏิบัติและการจัดการเกี่ยวกับขอมูลของผูบริโภค
(5.1) ผูป ระกอบธุรกิจตองใหความสําคัญและจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคที่ถกู ตองและ
ครบถวน และควรตระหนักถึงภาระหนี้สินที่จะมีทั้งหมดของผูบริโภค เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติและ
กําหนดวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับรวมถึงการเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาวที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูบริโภค
ทั้งนี้ ใหผปู ระกอบธุรกิจใชขอมูลจากแหลงขอมูลกลางที่เชื่อถือได เชน บริษัท
ขอมูลเครดิต หรือรวมกันจัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกัน หรืออาจใชขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น
ที่เชื่อถือได เพื่อสอบยันขอมูลของผูบริโภค เชน ประวัติสวนตัว วงเงินสินเชื่อที่ไดรับทัง้ สิ้น จํานวน
ผูประกอบธุรกิจอื่นที่ผูบริโภคไดรบั สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทั้งสิ้น ภาระหนี้สิน ตลอดจน
ขอมูลอื่น ๆ
นอกจากนี้ ผูประกอบธุรกิจอาจสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงภาระหนี้ทั้งหมดของ
ผูบริโภคอยางครบถวน เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริโภคในการประกอบการตัดสินใจขอสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับหรือขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกลาว
(5.2) ผูประกอบธุรกิจตองรักษาขอมูลของผูบ ริโภคไวเปนความลับ เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(5.2.1) การเปดเผยโดยไดรบั ความยินยอมจากผูบ ริโภค
(5.2.2) การเปดเผยตามหนาที่ หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(5.2.3) การเปดเผยแกผสู อบบัญชีของผูป ระกอบธุรกิจนั้น
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(5.2.4) การจัดสงขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
(5.2.5) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(6) การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน
ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อผูบริโภครองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอน
การดําเนินการตอไปใหผูบริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการรองเรียน รวมทั้งใหดําเนินการ
แกไขขอรองเรียนนั้นใหแลวเสร็จ และแจงใหผูบริโภคทราบโดยเร็ว
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ตัวอยางตารางแสดงภาระหนี้
กรณีผูบริโภคขอกูเงินจํานวน 12,000 บาท และมีกาํ หนดผอนชําระ 12 เดือน
โดยผูป ระกอบธุรกิจคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ (ดอกเบี้ยฯ) ในอัตรา 25% ตอป (effective rate)
ดังนัน้ ผูบริโภคจะมีภาระหนี้ในแตละเดือนเปนดังนี้
ชื่อผูบริโภค .........................กําหนดชําระทุกวันที่.............
สิ้นงวด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

รวมชําระตองวด

ชําระดอกเบี้ย1/

ชําระคืนเงินตน 2/

เงินตนคงคาง 3/

(1)

(2)

(3)

(4)

1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
13,686

_

250
231
213
193
173
153
133
112
90
68
46
23
1,686

891
909
928
947
967
987
1,008
1,029
1,050
1,072
1,094
1,117
12,000

--

12,000
11,109
10,200
9,272
8,325
7,358
6,371
5,363
4,334
3,284
2,212
1,117
0

1/

ชําระดอกเบี้ยฯ ในแตละงวด เทากับเงินตนคงคางสิ้นงวดที่แลวคูณดวยอัตราดอกเบี้ยตอเดือน ที่คิดมาจากอัตราดอกเบี้ยฯ ตอป
(แบบลดตนลดดอก) ซึ่งเปนอัตราที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดสูงสุดไมเกิน 25% หารดวย 12 เดือน
(ตัวอยางนี้เปนการคํานวณดอกเบี้ยฯ รายเดือนเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ แตในทางปฏิบัติอาจคํานวณเปนรายวันได
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยฯ ที่แทจริงตลอดอายุสัญญาตองไมเกิน 25% ตอป)
2/
ชําระคืนเงินตนในแตละงวด เทากับจํานวนเงินที่ชําระตอเดือนหักดวยดอกเบี้ยฯ ในแตละงวด
3/
เงินตนคงคางในแตละงวด เทากับเงินตนคงคางในงวดที่แลวหักดวยเงินตนที่ชําระในงวดนี้
ขอสังเกต
(1) ตารางแสดงภาระหนี้ จัดทําขึ้นใหสอดคลองกับจํานวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการกูของผูบริโภคแตละราย
(2) จํานวนเงินผอนชําระจะเปนไปตามตารางขางตน ตอเมื่อผูบริโภคชําระเงินครบถวนและตรงกําหนดเวลาตามที่ตกลงกันไวเทานั้น
(3) อัตราดอกเบี้ยฯ ที่แทจริง (effective rate) ตลอดอายุสัญญาเงินกู ตองไมเกิน 25% ตอป สําหรับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใช
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน และไมเกิน 24% ตอป สําหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน (ไมไดกําหนดเปนรายเดือน)
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการทีต่ ้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘
(เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกาหนดให้การให้สินเชื่อ
ส่วนบุคคลอันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๕๘ (เรื่ อ ง สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ก ารก ากั บ ) (ฉบั บ ที่ ๒) ลงวั น ที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๕๘ (เรื่ อ ง สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ก ารก ากั บ ) (ฉบั บ ที่ ๓) ลงวั น ที่
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สินเชื่อส่วนบุคคล” หมายความว่า การให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน
หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด แก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินค้าหรือบริการ และให้รวมถึงสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
“สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ” หมายความว่า สินเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะที่ไม่มีทรัพย์
หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และเพื่อประโยชน์แห่งประกาศนี้ ให้รวมถึงสินเชื่อ ดังต่อไปนี้
(๑) สิ น เชื่ อ ที่ เ กิ ด จากการให้ เ ช่ า ซื้ อ และการให้ เ ช่ า แบบลี ส ซิ่ ง ในสิ น ค้ า ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
มิได้จาหน่ายเป็นทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถ เครื่องจักร และทรัพย์อื่นใดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกาหนดเพิ่มเติม
(๒) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ทั้ ง นี้ ไม่ รวมถึ ง สิ น เชื่อ เพื่ อการศึกษา สิ น เชื่อ เพื่ อการเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน สินเชื่อที่จัดให้มีการนาเอกสารแสดงสิทธิ
ในที่ดิน หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นประกัน
การชาระหนี้ และสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ” หมายความว่า การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถ โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นใด เพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้
หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนารถที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของลูกหนี้ไปขายหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อการชาระหนี้นั้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังคงสามารถครอบครองรถ
และใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของรถได้ตามปกติ
“รถ” หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
“สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน” หมายความว่า สินเชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการทาสัญญา
กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้สินเชื่อสวัสดิการกับพนักงานของตน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัด
มี ก ารก าหนดนโยบายสิ น เชื่ อ สวั ส ดิ ก ารที่ ชั ด เจนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผูบ้ ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
“ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ สิ น เชื่ อ ส่ วนบุค คลภายใต้ ก ารกากับ
เป็นทางค้าปกติ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
“กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่ ม ธุ ร กิจที่ ประกอบด้ว ยผู้ประกอบธุรกิจ เป็ นบริษั ท แม่และมีบริ ษัท อื่นเป็นบริษัทลูก
บริษัทเดียวหรือหลายบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด หรือ
(๒) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจ แต่มีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลูก
โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
“บริษัทแม่” หมายความว่า บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
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“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อานาจในการควบคุมกิจการของบริษัทอื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๒) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง
(๓) มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอานาจในการจัด การหรือกรรมการตั้งแต่
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ
(๔) มีอานาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด
การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ ม ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่อ นว่า มี อานาจควบคุม กิจ การ เว้ น แต่จ ะพิ สู จ น์ไ ด้ว่า มิไ ด้มี อานาจ
ควบคุมกิจการ
“บริษัทลูก” หมายความว่า
(๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่ หรือ
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สมรส
(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๓) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจในการจัดการ
(๔) เป็น บริษัทที่บุคคลนั้ น หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(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 นิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
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“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
(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 ษาทางการเงิ น ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น และธุ ร กิจ
ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๘) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(๙) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(๑๐) ธุ ร กิ จ การแปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๑๑) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
หมวด ๑
การจัดตั้งและการขออนุญาต
ข้อ ๓ ให้การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่
(๑) สถาบันการเงิน
(๒) ผู้ ป ระกอบการที่ ใ ห้ สิ น เชื่อ ที่ มีลั ก ษณะเดีย วกับ สิ นเชื่อ ส่ วนบุค คลภายใต้ การกากับแก่
ผู้บริโภคเพื่อชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด อันเป็นธุรกิจของตนเอง กลุ่มธุรกิจของตนเอง
หรือธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์เดียวกัน
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(๓) ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ ซึ่งเรียกเก็บอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด
รวมกันแล้วไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่พึงคิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในกรณีที่จานวนผู้บริโภคหรือปริมาณสินเชื่ อหรือขอบเขตการใช้สินเชื่อตามวรรคสองอาจมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็น ชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับที่ต้องขออนุญาตตามประกาศนี้ก็ได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาหนดดาเนินการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิตบิ ุคคลประเภทบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดซึง่ ได้รบั
อนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ตามที่
เห็นสมควรก็ได้
การยื่นคาขออนุญาตให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
เมื่อได้รับคาขออนุญาต และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจเชื่อได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ยื่นคาขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔
(๑๐) หรือข้อ ๑๔ (๑๑) หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทแม่
ของผู้ยื่นคาขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาคาขออนุญาตได้อีกคราวละไม่เกินหกสิบวันทาการนับแต่วันที่
ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้รัฐมนตรีทราบด้วย
ข้อ ๕ ในการยื่นคาขออนุญาต นิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
(๒) อยู่ระหว่างถูกระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือเคยถูกเพิกถอน
การอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงิน
(๓) 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
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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
(๔) เคยเป็น ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อ
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค
ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่ากว่าห้าสิบล้านบาท และมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วในวันที่ยื่นคาขออนุญาต
หมวด ๒
เงื่อนไขในการดาเนินงาน
ข้อ ๗ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
อาจเรียกเก็บรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบแปดต่อปี (Effective rate)
ข้อ ๘ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
อันเนื่องจากสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวน ใบสมัคร สัญญา
และเอกสารอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(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) โอนหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคก่อน
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หนี้ อัน เกิด จากสิน เชื่อส่ว นบุคคลภายใต้การกากับ ที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้ต ามสัญญา
บัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจานวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นไม่ได้
(๕) หยุดหรือระงับการดาเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ในการขออนุญาตตามความในข้อ ๑๐ (๒) หรือข้อ ๑๐ (๕) ของวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทาการนับ
แต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับและรวมถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
(๒) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
(๓) ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บได้ ทั้งนี้ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๗
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่
เหตุจากผู้บริโภคได้ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(๔) การจัดการ การเก็บรักษา การเปิดเผยข้อมูล หรือการกระทาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้วย
(๕) การตรวจสอบและรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ก ารก ากั บ
รวมถึงระบบการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
(๖) การบริห ารจัด การด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การเรียกให้ชาระหนี้
และการติดตามทวงถามให้ชาระหนี้
(๗) การจาหน่ายและโอนหนี้
(๘) การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีข้อโต้แย้งจากผู้บริโภค
(๙) การจัดทาบัญชีและรายงาน
(๑๐) การกาหนดนโยบาย แผนงาน และการประชาสัมพันธ์
(๑๑) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
(๑๒) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ และกรรมการหรือ
ผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
(๑๓) การย้ายสานักงานใหญ่ และการเปิด การย้ายและการปิดสานักงานสาขา ทั้งนี้ สานักงานสาขา
ให้หมายความถึงสานักงานสาขาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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(๑๔) เรื่องอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจาเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจประกาศ
กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นดาเนินการได้
(๒) การทานิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
ตามที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ไม่ ว่ าจะเป็นในเนื้อ หาสาระ วิ ธี ก ารคานวณผลประโยชน์
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
(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
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การจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาต
หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
(๖) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรื อผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอน
จากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถอดถอนนั้นไม่เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่
(๗) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(๘) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการชาระเงิน
(๙) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งใน
และต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกาลังถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต
เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด
(๑๐) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทาหรือเคยกระทาการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง
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 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๕ บริ ษั ท แม่ ข องผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ต้อ งมีก รรมการ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ มี อ านาจ
ในการจัดการที่ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของ
ผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจ
ในการจัด การของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัด การ หรือผู้มีอานาจในการจัด การ
ของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ธ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน
สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการก่อนเริ่มดาเนินการดังกล่าว และให้แจ้งผู้บริโภคทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการก่อนเริ่มดาเนินการดังกล่าวด้วย โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคทราบได้
ข้อ ๑๗ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดาเนินงานประการใดประการหนึ่ง
(๒) ฐานะการเงินหรือการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(ข) เคยถู ก เพิ ก ถอนการอนุ ญ าตหรื อ การขึ้ น ทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
และระบบการชาระเงิน
(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) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ
หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ มี อ านาจในการจั ด การของบริ ษั ท แม่ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เป็ น บุ ค คล
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน ละเลย หรือ
แก้ไขฐานะการเงินหรือการดาเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้รายงานให้รัฐมนตรี
ทราบการสั่งการและผลการดาเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการดาเนินการ
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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 หรือเป็นกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิอาจสั่ง ให้ดาเนินการตามความในวรรคสองได้
หรือไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของธนาคาร
แห่งประเทศไทย อาจมีคาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในการนี้ รัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อ นไขใด ๆ ให้ ผู้
ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจนั้ น ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นคาขออนุญาตผ่านธนาคาร
แห่งประเทศไทย
เมื่อได้รับคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาต และเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีคาสั่งว่าจะควรอนุญาต
ให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบธุรกิจทราบ
ก่อนครบกาหนดดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก ไม่เกินสามสิบวันทาการ
นับแต่วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว
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

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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
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
ตามข้ อ ๒๒ ที่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ามตามที่ กาหนดในประกาศนี้ หรื อ มี ผู้ ถื อ หุ้นรายใหญ่ กรรมการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจ
ในการจั ด การของบริษั ทแม่ ของผู้ป ระกอบธุร กิจ ซึ่ ง มี ลั กษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศนี้
ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ
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 และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
ข้อ
คำถำม
1. ขอบเขตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
1.1 ภายหลังจากได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับแล้ว ขอบเขตของ
ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกากับจะครอบคลุมถึงสินเชื่อ
ที่เข้าลักษณะตามนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้องไม่เกินอัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์กาหนดหรือไม่

คำตอบ
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว จะเป็นการกากับดูแลธุรกิจไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจ
จะมีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเท่าใด (product based) ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจมี
การให้สินเชื่อที่เข้าข่ายเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับตามนิยามที่กาหนดไว้ก็จะอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งแนวทางการกากับดูแลตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยครอบคลุมประเด็นอื่นนอกเหนือจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกเก็บ
ได้ด้วย เช่น การจากัดปริมาณการก่อหนี้มิให้เกินความสามารถในการชาระหนี้ การบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (เช่น การจัดทาตารางแสดงภาระหนี้ การปฏิบัติและการจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้บริโภค)

1.2

การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพื่อไปใช้ในการซื้อหุ้น การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ เนื่องจากถือว่าเป็น
ในตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน
ภายใต้การกากับหรือไม่

1.3

การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพื่อการศึกษา
การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรหรือซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาถือว่าเป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์
ให้แก่บุตร หรือซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อการศึกษาซึ่งได้รับการยกเว้นไม่รวมอยู่ในนิยาม “สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ” ภายใต้ประกาศฉบับนี้
ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง

2
ข้อ
คำถำม
1.4 สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยกู้เป็นสวัสดิการ
แก่พนักงานของผู้ประกอบธุรกิจเอง ถือเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับหรือไม่

คำตอบ
ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ เนื่องจากเป็นสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานซึ่งได้รับการยกเว้น
ไม่รวมอยู่ในนิยาม “สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือพิธีปฏิบัติที่ระบุการให้สวัสดิการดังกล่าว

1.5

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อสวัสดิการแก่
พนักงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่ตนได้ทาสัญญาไว้
อย่างไรก็ดี หากต่อมาพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว
ได้ลาออกจากงานที่หน่วยงานดังกล่าวแล้ว แต่ยังคง
มียอดคงค้างสินเชื่อดังกล่าวอยู่ จะถือว่าสินเชื่อ
ดังกล่าวเป็นสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน หรือไม่

1.6

หากมีการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดย
ไม่มีวัตถุประสงค์ แต่มีหนังสือค้าประกัน หรือ
standby L/C หรือบุคคลค้าประกัน ต้องอยู่
ภายใต้การกากับของประกาศนี้หรือไม่

กรณีที่มีการให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานแล้วพนักงานดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานต้นสังกัด
ในภายหลัง สินเชื่อดังกล่าวจะเป็นสินเชื่อประเภทใดนั้นเป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญาว่าในกรณีที่พนักงาน
พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว การปฏิบัติตามสัญญาจะให้คงปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อสวัสดิการ
เช่นเดิม หรือจะเปลี่ยนเป็นสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ทั้งนี้ หากข้อตกลงกาหนดว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องดาเนินการให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับด้วย เช่น เงื่อนไข
ปริมาณการก่อหนี้
ต้องอยู่ภายใต้การกากับของประกาศนี้ เนื่องจากการให้สินเชื่อโดยมีหนังสือค้าประกัน หรือ standby L/C
หรือบุคคลค้าประกัน ไม่ถือเป็นการให้สินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามประกาศฉบับนี้

1.7

หากผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยมีที่ดิน หรือ การให้สินเชื่อโดยมีที่ดินหรือสิทธิการเช่าที่มีการจดจานองเป็นหลักประกัน ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
สิทธิการเช่าที่มีการจดจานองเป็นหลักประกัน ภายใต้การกากับ เนื่องจากที่ดินหรือสิทธิการเช่าที่ได้มีการจดจานองแล้วถือเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็น
จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับหรือไม่ หลักประกัน

1.8

หากลูกค้าของสถาบันการเงินเปิดบัญชีเงินฝาก การเปิดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัด ที่มีการขอเปิดวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (วงเงิน O/D) นั้น
กระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัดแล้ว มีการขอ มีลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดซึ่งไม่ใช่การกู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อโดยทั่วไป จึงไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วน
เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี (วงเงิน O/D) จะถือว่า บุคคลภายใต้การกากับ
วงเงินดังกล่าวเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับหรือไม่

3
ข้อ
คำถำม
1.9 หากบริษัทที่ขายสินค้าเงินผ่อนแก่ผู้บริโภค
เป็นการค้าปกติจะอยู่ภายใต้การกากับหรือไม่

คำตอบ
บริษัทที่ขายสินค้าของตนเองเป็นทางการค้าปกติ (ผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเอง หรือไม่ได้เป็นผู้ผลิต
แต่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว เช่น การซื้อมาเพื่อจาหน่ายต่อไป) เพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของบริษัทสามารถ
เลือกผ่อนชาระเป็นงวด ๆ ได้ จะไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ

1.10 หากผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อในสินค้าประเภท เนื่องจากนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับกาหนดให้รวมถึงการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง
เครื่องมือการแพทย์ จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จาหน่ายเป็นทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถและเครื่องจักร ดังนั้น
หาก (1) ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นทางการค้าปกติ หรือ (2) ผู้ประกอบธุรกิจ
ภายใต้การกากับหรือไม่
ไม่ได้จาหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นทางการค้าปกติ แต่เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวเข้าลักษณะ
เป็นเครื่องจักรหรือทรัพย์อื่นใดตามที่ ธปท. กาหนด ก็จะไม่ถือว่าการให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง (ซึ่งครอบคลุม
ถึงกรณีการขายและเช่ากลับคืน sale and lease back) ในสินค้าประเภทเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ทั้งนี้ สาหรับสถาบันการเงินยังคงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งด้วย
1.11 หากผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ทาสัญญาการ
ผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรกับบุคคล
ธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม (“เกษตรกร”)
ที่มีเงื่อนไขในการผลิต จาหน่าย หรือจ้างผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร โดยผูป้ ระกอบธุรกิจทางการ
เกษตรมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่เกษตรกร
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นใด เพื่อโอนทะเบียนรถดังกล่าวล่วงหน้า
หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนารถที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของเกษตรกรไปขายหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อเป็น
ประกันว่าเกษตรกรจะผลิต จาหน่าย หรือรับจ้างผลิต

หากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรดังกล่าว เป็นสัญญาที่คู่สัญญามีเจตนาจัดทาขึ้น
เพื่อส่งเสริมธุรกิจการผลิต แปรรูป จาหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้าน
ระบบการผลิตสินค้า หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญากาหนด และมีการนาทะเบียนรถที่เกษตรกรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
มาเป็นประกันนั้น เป็นการประกันว่าเกษตรกรจะผลิต จาหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจานวน
คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้น การดาเนินการดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ

4
ข้อ

คำถำม
ผลิตผลทางการเกษตรตามจานวน คุณภาพ ราคา
หรือระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้นั้น จะถือเป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับหรือไม่

คำตอบ

1.12 ตามที่นิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
กาหนดให้รวมถึง “การให้เช่าซื้อและการให้เช่า
แบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จาหน่าย
เป็นทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถ
และเครื่องจักร” นั้น การให้เช่าซื้อและการให้เช่า
แบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จาหน่าย
เป็นทางการค้าปกติจะหมายถึงกรณีใด

การที่กฎหมายกาหนดขอบเขตของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับให้หมายความรวมถึง “การให้เช่าซื้อ
และการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จาหน่ายเป็นทางการค้าปกติ” มีเจตนารมณ์ที่จะให้
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับหมายรวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง
โดยมิใช่เพื่อการส่งเสริมการจาหน่ายหรืออานวยความสะดวกในการจาหน่ายสินค้าของตน

1.13 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ เช่าแบบลีสซิ่ง
หรือขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back)
ในสินค้าประเภทรถ จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับหรือไม่

เนื่องจากนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับกาหนดให้รวมถึงการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง
ในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จาหน่ายเป็นทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถ และเครื่องจักร
ดังนั้น การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง (ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีการขายและเช่ากลับคืน sale and lease back)
ในสินค้าประเภทรถ ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ

1.14 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าเพื่อ
นาไปซื้อรถ จะถือเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันหรือไม่

เนื่องจากเจตนารมณ์ในการกากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น มุ่งเน้นในการกากับดูแล
การให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีกรรมสิทธิ์ในรถอยู่แล้ว จึงได้กาหนดขอบเขตสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน ให้หมายรวมถึง การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการ
รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดเพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอน
ทะเบียนรถไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนารถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขายหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อการชาระหนี้นั้น
ดังนั้น การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อนาไปซื้อรถนั้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันตาม
เจตนารมณ์และนิยามดังกล่าว

5
ข้อ
คำถำม
คำตอบ
1.15 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ โดยมีการนารถ การให้กู้ยืม โดยการนารถมาเป็นหลักประกันตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
มาเป็นหลักประกันตามกฎหมาย เช่น จานาตาม เนื่องจากถือว่าเป็นสินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจ จะถือว่าเป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับหรือไม่
1.16 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชือ่ แก่บุคคลธรรมดา
โดยมีการรับสมุดคู่มือทะเบียนรถที่บุคคลอื่นเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้
จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
หรือไม่

เนื่องจากนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับกาหนดให้รวมถึง “สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” ซึ่ง
“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” หมายความถึงการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ
โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือจัดให้มีสัญญาเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อให้
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนารถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขายหรือดาเนินการอื่นใด
เพื่อการชาระหนี้นั้น ดังนั้น การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดยมีการรับสมุดคู่มือทะเบียนรถที่บุคคลอื่น
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงไม่เข้าข่ายเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินและแนวทำงกำรขออนุญำต
2.1 การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสามารถศึกษาวิธีการยื่นแบบคาขอรับ
ภายใต้การกากับ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ หรือเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตได้จาก
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสามารถศึกษา คู่มือการขออนุญาตของสถาบันการเงินและ Non–Bank (คู่มือสาหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ข้อมูลและเอกสารที่ต้องยื่นมายัง ธปท. ได้จาก ภายใต้การกากับ) ซึ่งปรากฏใน website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดยเข้ำไปที่หัวข้อ: สถำบันกำรเงิน >
ช่องทางใดบ้าง
มุมสถำบันกำรเงิน > คู่มือกำรขออนุญำตของสถำบันกำรเงินและ Non–Bank (คู่มือสำหรับประชำชน) >
4. คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
(Link: คู่มือสำหรับประชำชน)
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2.2 ตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกาหนดให้
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสามารถชาระทุนจดทะเบียนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่น
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียน ซึ่งชาระแล้ว นอกจากตัวเงิน เช่น ที่ดิน ได้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาทนัน้ ผู้ทปี่ ระสงค์จะประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสามารถ
ชาระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
ได้หรือไม่
2.3

หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกัน ทาธุรกิจซึ่งเข้าลักษณะเป็นสินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (Pico Finance)
และปัจจุบันได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Pico
Finance แล้ว จาเป็นที่จะต้องยื่นคาขอขอรับ
อนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับอีกหรือไม่

หากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งเข้าลักษณะเป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกากับ (Pico Finance) และปัจจุบันได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Pico Finance แล้ว หากยังคงประกอบธุรกิจ
เพียงภายใต้ขอบเขตของ Pico Finance ก็ไม่จาเป็นต้องยื่นคาขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับอีก อย่างไรก็ดี หากภายหลังผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ที่ไม่เข้าลักษณะเป็นสินเชื่อ Pico Finance แต่เข้าลักษณะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ เช่น ประสงค์
ขยายการประกอบธุรกิจจากระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศ ก็ต้องดาเนินการยื่นคาขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับก่อนเริ่มการประกอบธุรกิจดังกล่าว

2.4

หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถอีกต่อไป ก็ไม่จาเป็นต้องยื่นคาขอ
ประกันก่อนวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ทั้งนี้ สาหรับสินเชื่อที่ยังมีผลผูกพันตามสัญญาอยู่
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ และ
ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวอีกต่อไป
จาเป็นที่จะต้องขอยื่นคาขอรับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับอีกหรือไม่

2.5

หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจะต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ประกันก่อนวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ภายใต้การกากับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ แต่ได้รับ
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อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถต่อไป แม้จะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano Finance อยู่แล้ว ก็จะต้อง
ประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (Nano Finance) ยื่นคาขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับด้วย
แล้ว ยังมีความจาเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
อีกหรือไม่

2.6

สำหรับกรรมกำรทีต่ ้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจตำมทีป่ ระกำศกระทรวงกำรคลัง
ลักษณะต้องห้ำมตำมทีป่ ระกำศกระทรวงกำรคลัง กำหนดนั้น หมำยถึงกรรมกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงิน
เรื่อง กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่ง ทุกตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงกรรมกำรอิสระด้วย
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ) กำหนดนั้น
ให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรอิสระด้วยหรือไม่

3. วันที่มีผลบังคับใช้
3.1 ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้
และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถต้องมีการดาเนินการอย่างไร
เมื่อหลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้

สถำบันกำรเงิน

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงิน

กรณีที่ 1 ประกอบธุรกิจสินเชื่อทีม่ ีทะเบียนรถเป็นประกัน
ก่อนหน้าวันทีห่ ลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ :
 ให้แจ้งการประกอบธุรกิจภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2562
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กากับสาหรับสถาบันการเงิน มีผลบังคับใช้

กรณีที่ 1 ประกอบธุรกิจสินเชื่อทีม่ ีทะเบียนรถเป็นประกัน
และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับแล้ว ก่อนหน้าวันทีห่ ลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ :
 ให้แจ้งการประกอบธุรกิจภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 2/2562
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
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 ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสินเชือ่ ที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันต่อไปได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์มผี ลบังคับใช้
กรณีที่ 2 ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ และประสงค์
ประกอบธุรกิจดังกล่าว :
 ให้แจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจล่วงหน้า 60 วัน
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน
 ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ตั้งแต่วันที่จะเริม่ ประกอบธุรกิจ

กากับสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
มีผลบังคับใช้
 ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสินเชือ่ ที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันต่อไปได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์มผี ลบังคับใช้
กรณีที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ และ
ประสงค์ประกอบธุรกิจดังกล่าว :
 ให้แจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจล่วงหน้า 60 วัน
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน
 ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ตั้งแต่วันที่จะเริม่ ประกอบธุรกิจ
กรณีที่ 3 ประกอบธุรกิจสินเชื่อทีม่ ีทะเบียนรถเป็นประกัน
ก่อนหน้าวันทีห่ ลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ :
 ให้ยื่นคาขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจภายใน 60 วันนับ
แต่วันทีป่ ระกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
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ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ)
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีผลบังคับใช้
 ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันต่อไปได้ในระหว่างการพิจารณาคาขอรับอนุญาต
จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาคาขอรับอนุญาต
โดยต้องถือปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
กรณีที่ 4 : ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับและยังไม่ได้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ แต่ประสงค์
ประกอบธุรกิจดังกล่าว :
 ให้ยื่นคาขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
 เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้
โดยต้องถือปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
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ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับตามตารางข้างต้นนั้น
ให้ถือปฏิบัติตามสาหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันทุกสัญญาทีม่ ีลักษณะ ดังนี้
(1) สัญญาที่ยังคงมียอดคงค้างอยู่ในวันที่หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้หรือวันทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะส่วนของยอดคงค้างที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันที่
หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้หรือวันทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
เป็นต้นไป แล้วแต่กรณี
(2) ข้อตกลงในสัญญำดังกล่ำวต้องมีงวดกำรชำระสุดท้ำยภำยหลังจำกวันที่หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้
หรือวันทีไ่ ด้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ แล้วแต่กรณี
อย่ำงไรก็ดี ไม่รวมถึงสัญญำที่สิ้นสุดแล้วหรือสัญญำที่ถูกยกเลิกก่อนวันที่หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้หรือ
วันทีไ่ ด้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ แล้วแต่กรณี

3.2

หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันอยู่เดิม แต่ไม่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียน
ให้ถึง 50 ล้านบาทภายใน 1 ปีนับจากวันที่
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ)
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีผลบังคับใช้
ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้
สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจยังคงสามารถให้
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันต่อไปได้หรือไม่

หากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ครบ 50 ล้านบาทภายใน 1 ปีนับจากวันที่
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีผลบังคับใช้
ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเพิ่มเติมได้จนกว่าจะเพิ่มทุนจดทะเบียน
ให้ครบตามที่กาหนด
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4. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องกำรขอสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
4.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายได้ขั้นต่าของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล
กากับต้องมีรายได้อย่างน้อยเท่าไรถึงจะกู้ได้
ภายใต้การกากับ แต่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ขอสินเชื่อมีฐานะทางการเงิน
เพียงพอสาหรับการชาระหนี้ได้
4.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วน การพิจารณาการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
บุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ เพื่อการประกอบอาชีพ แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของและมีอานาจในการควบคุมกิจการ ดังกล่าวนั้น
เป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อจาก
อาชีพ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ (1) งบการเงินของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้า โดย (2) กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
พิจารณาความสามารถในการชาระคืนจากรายได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและการกาหนดวงเงินสินเชื่อนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีวิธีการ
ของกิจการได้หรือไม่
คานวณรายได้ของผู้ขอสินเชื่อจากงบการเงินของกิจการ หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากของ
กิจการได้อย่างน่าเชื่อถือและเหมาะสม เช่น
(1) พิจารณากาไรสุทธิหลังภาษีในงบการเงินของกิจการ เฉพาะในส่วนของความเป็นเจ้าของกิจการของ
ผู้ขอสินเชื่อ และเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือน
(2) พิจารณากระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากของกิจการ โดยคานึงถึงปัจจัยที่กระทบต่อกระแสเงินสด
ดังกล่าว (เช่น กาไรของกิจการแต่ละประเภทธุรกิจ) และสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการ
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิสูจน์ได้ว่า รายได้ของกิจการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงหรือเป็นรายได้ของ
ผู้ขอสินเชื่อได้อย่างชัดเจน และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่สามารถแสดงได้ว่า กิจการดังกล่าว
มีการดาเนินธุรกิจจริง เช่น มีบัญชีเงินฝากของกิจการที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาว่า
ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้เพียงพอในการชาระหนี้และพึงระวังไม่ให้ผู้ขอสินเชื่อก่อหนี้เกินความสามารถในการชาระหนี้
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รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวงเงินตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
กาหนดนโยบายในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่สอดคล้องกับแนวทางที่ ธปท. กาหนด

4.3

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้ปัจจัยอื่นในการ
พิจารณาความสามารถในการชาระหนี้เพื่อรองรับ
information based lending นั้น นอกเหนือจาก
ที่ต้องถือปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1 ของประกาศ
ฉบับนี้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มา
สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory
Sandbox) ด้วย หรือไม่

หากผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้ปัจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อรองรับ information
based lending ต้องถือปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน
(Regulatory Sandbox) ที่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จากัดขอบเขต โดยเข้าร่วมการทดสอบใน
Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผ่าน Own Sandbox ของผู้ประกอบธุรกิจเอง
ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด

5. กำรกำหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
5.1 การกาหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและ
มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพ ให้แก่
ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายตามข้อ 5.4.2 (1.1) ให้พิจารณา
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับทีผ่ ู้ขอ
สินเชื่อได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจทุกแห่งรวมกัน
หรือเฉพาะวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กากับทีผ่ ู้ขอสินเชื่อมีกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง

วงเงินรวมของผู้ที่ขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพ ให้พิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่ผู้ขอสินเชื่อมีกับผู้ประกอบธุรกิจ
แต่ละแห่ง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ A ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ขอสินเชื่อรายหนึ่งจานวน 2 ประเภท วงเงินรวมทั้ง 2
ประเภทของผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าวกับผู้ประกอบธุรกิจ A จะต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดตามข้อ 5.4.2 (1.1)
อย่างไรก็ดี ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับซึ่งมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการประกอบอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
จากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ ในการพิจารณาจานวนผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้น ให้นับเฉพาะ
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กรณีที่มีการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับซึ่งมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้อ 5.4.2 (1.1)  ผู้บริโภคที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ หมายถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่
ได้กาหนดว่า “สาหรับผู้บริโภคที่มีหรือเคยมี
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับ
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับก่อน
ผู้ประกอบธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง และยังไม่ได้ยกเลิกวงเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น
วันที่ 1 กันยายน 2560” คาว่าผู้บริโภคที่มีหรือ
พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ  ผู้บริโภคที่เคยมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ หมายถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่
หมายถึง ผู้บริโภคที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มี
กับผู้ประกอบธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง และได้มีการยกเลิกวงเงินดังกล่าวก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น
ทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
พิจารณาอนุมัติวงเงินใหม่
เพื่อการประกอบอาชีพใด กับผู้ประกอบธุรกิจ
ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
ใดก็ได้ ใช่หรือไม่
วัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพทั้ง 2 กรณีข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น สามารถคงวงเงินเดิมหรือ
พิจารณาให้วงเงินใหม่ได้ โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้า
เฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก
ตัวอย่าง ในกรณีที่นาย ก. มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพกับผู้ประกอบธุรกิจ A ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
และประสงค์ที่จะขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวหรือขอวงเงินใหม่กับผู้ประกอบธุรกิจ A จะถือว่านาย ก. เป็นผู้ที่มีหรือ
เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ของผู้ประกอบธุรกิจ A ดังนั้น
ผู้ประกอบธุรกิจ A สามารถให้วงเงินใหม่แก่นาย ก. ได้โดยรวมแล้วไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากนาย ก. ประสงค์ที่จะขอมี
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการประกอบอาชีพกับผู้ประกอบธุรกิจ B ซึ่งตนเองไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
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ดังกล่าวกับผู้ประกอบธุรกิจ B มาก่อน จะไม่ถือว่านาย ก. เป็นผู้ที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ของผู้ประกอบธุรกิจ B ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ B จะสามารถให้วงเงิน
แก่นาย ก. ได้ตามที่ประกาศกาหนดในข้อ 5.4.2 (1.1)

5.3

การพิสูจน์วงเงินของผู้ขอสินเชื่อโดยการให้ผู้ขอ
สินเชื่อชี้แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับที่ได้รับและที่อยู่ระหว่างยื่นขอ
กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการ
ทางานภายใน เช่น กาหนดเป็นเอกสารให้
ผู้ขอสินเชื่อชี้แจงโดยแยกต่างหากจากใบสมัคร
หรือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร ได้หรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกาหนดให้มีกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่ได้รับและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอตามข้อ 5.4.2 (1.1.1) ได้ตามดุลยพินิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อรับทราบเกี่ยวกับ
ความสาคัญของการแจ้งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ต้องปรับลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับได้ หากพบภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

5.4

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีการจากัด
เพดานวงเงินหรือไม่

ไม่จากัดเพดานวงเงินสาหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องกาหนดวงเงิน
สินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
พิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากมูลค่ารถที่มีการนาทะเบียนมาเป็นประกันและสภาพคล่อง
ในการจาหน่ายรถดังกล่าวได้

5.5

กรณีที่ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท
ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่
มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพกับผู้ประกอบ
ธุรกิจแห่งอื่นแล้ว 3 แห่ง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้บริโภคที่มีรายได้
น้อยกว่า 30,000 บาทได้ โดยพิจารณากาหนดวงเงินให้เหมาะสมกับความสามารถในการชาระหนี้ของ
ผู้บริโภคในแต่ละกรณี
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การประกอบอาชีพ หรือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันเพิ่มอีกสาหรับผู้บริโภครายดังกล่าว
ได้หรือไม่

คำตอบ

6. กำรขอวงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ
6.1 การให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถทาผ่าน ผู้บริโภคสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาอนุมัติวงเงินชั่วคราวฉุกเฉินนั้น
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีพ
ระบบอัตโนมัติ ได้หรือไม่
ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีการระบุถึงอานาจและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
ในการอนุมัติวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
6.2

การพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีพ หมายความ
รวมถึงเหตุการณ์ใดบ้าง

6.3

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาให้วงเงินชั่วคราว ผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเพิ่มวงเงินชัว่ คราวในกรณีฉุกเฉินได้ โดยพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสมกับ
กรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีพแก่ ความสามารถในการชาระหนี้ของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกับวงเงินที่ผู้บริโภคมีอยู่แล้วกับผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้บริโภคได้เท่าใดและมีเพดานวงเงินหรือไม่
รายนั้น ๆ ต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน

7. กำรดูแลผู้บริโภค
7.1 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับหรือส่งบัตรกดเงินสดไปให้ผู้ขอ
สินเชื่อก่อน แล้วจึงให้ผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าว
กรอกใบสมัครกลับมา (pre-approve) ได้หรือไม่

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้กาหนดลักษณะเหตุการณ์ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว
ควรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน และผู้บริโภคมีความจาเป็นต้องการใช้เงินเพราะเป็นสิ่งที่สาคัญและ
จาเป็นต่อการดารงชีพ เช่น การจ่ายชาระค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การจ่ายชาระค่าซ่อมแซมบ้านอันเนื่องมาจาก
เหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องกาหนดนโยบายการให้วงเงินชั่วคราวกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากถือว่าเป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
โดยมิได้รับการร้องขอจากผู้ขอสินเชื่อก่อน อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของรายได้ซึ่งจะใช้ในการพิจารณากาหนดวงเงินของผู้ขอสินเชื่อ และอาจเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขอสินเชื่อมี
วงเงินสินเชื่อเกินกว่าความจาเป็นและอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวได้
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7.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย
เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
เป็นอัตราสูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจาแนก
รายละเอียดตามประเภทของผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือ
วงเงิน ได้หรือไม่

คำตอบ
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เช่น
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เป็นอัตรารวมที่เป็นอัตราต่าสุดและสูงสุด
ที่ผู้ประกอบธุรกิจคิดกับผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่อาจมีรายละเอียดดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุอัตราและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บให้ผู้บริโภค
ทราบอย่างชัดเจนไว้ในสัญญาตามประเภทสินเชื่อหรือวงเงินที่ผู้บริโภคใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
เมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับผู้บริโภครายนั้น แม้ว่าอัตราที่ปรับขึ้นจะยังไม่เกินอัตราสูงสุดที่
ผู้ประกอบธุรกิจประกาศไว้ก็ตาม

7.3

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ประกอบธุรกิจอาจเปิดเผยข้อมูลควบคู่กัน อาทิ
อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ  เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยในรูป % ต่อเดือน หรือในรูป flat rate แต่ต้องเปิดเผยในรูป effective rate
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามตารางที่ ธปท. กาหนดแล้ว
ซึ่งต้องไม่เกินอัตราตามที่หลักเกณฑ์กาหนดไว้ด้วย
ผู้ประกอบธุรกิจจะเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว
 จาแนกรายละเอียดของดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมประเภทใด ๆ เป็น
ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนด้วย
แต่ละรายการ เพื่อชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น
ได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกันและคานวณแล้วต้องไม่เกินอัตราตามที่หลักเกณฑ์กาหนด และผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องเป็นผู้ชี้แจงวิธีการคิดอัตราดังกล่าวในรูป effective rate ให้ผู้บริโภคเข้าใจด้วย

7.4

ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรายละเอียด ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยเพียงว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้อง
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ เปิดเผยรายละเอียดให้ผู้บริโภคทราบอย่างน้อย ดังนี้
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้  รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามตารางที่ ธปท. กาหนด
จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ซึง่ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจ
ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อทราบ เรียกจากผู้บริโภคได้

17
ข้อ

7.5

คำถำม
เพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น หากแจ้งเป็นอัตราดอกเบี้ย
เป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนถือว่าเพียงพอหรือไม่



คำตอบ
ชี้แจงให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อเดือนที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดนั้น เมื่อคานวณเป็น
effective rate แล้วเป็นอัตราเท่าใด เพื่อให้เทียบเคียงได้ว่าไม่เกินอัตราที่ ธปท. กาหนด และเพื่อประโยชน์
ในการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

ผู้ประกอบธุรกิจต้องคานวณอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้บริโภคอาจชาระหนี้ไม่ตรงกับวันที่ครบกาหนดตามสัญญา ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
การเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนดในการคานวณ effective rate ผู้ประกอบธุรกิจพึงพิจารณาคานวณเงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
(effective rate) เป็นรายวันหรือรายเดือน
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้บริโภคได้ชาระมาตามวันที่ผู้บริโภคได้มีการชาระจริงเป็น
รายวัน โดยตัวอย่างตารางแสดงภาระหนี้ที่เผยแพร่ตามเอกสารแนบ 4 ของประกาศฉบับนี้นั้น เป็นการ
คานวณดอกเบี้ยรายเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจเท่านั้น
ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ
ในแต่ละปี เมื่อคิดคานวณเป็น effective rate แล้ว ต้องไม่เกินอัตราตามที่ประกาศฉบับนี้กาหนด

7.6

ในกรณีที่ผู้บริโภคนาเงินมาชาระหนี้ก่อนถึงวันที่
ครบกาหนด (prepayment) ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องดาเนินการหักเงินงวดหรือเงินต้นคงค้าง
อย่างไร

ผู้ประกอบธุรกิจพึงแจ้งให้ผู้บริโภคทราบและเข้าใจถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกบริหารจัดการเงินที่ตนได้นามา
ชาระล่วงหน้า และผลของแต่ละทางเลือก เช่น หักค่าเงินต้นคงค้างทันที ณ วันที่ชาระเงิน หรือ หักเงินค่างวดคงค้าง
ที่จะครบกาหนดในงวดต่อไป รวมทั้งจานวนเงินที่ต้องชาระเงินในงวดถัดไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตลอดจนมีการดาเนินการตามที่ผู้บริโภคได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.7

ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้
ให้แก่ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างไร

ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้นั้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งตามทีป่ ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งผู้บริโภค
ทุกครั้งเกี่ยวกับรายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องชาระหรือจะมีการเรียกเก็บเพื่อให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนถึง
วันครบกาหนดชาระ รวมทั้งมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผู้บริโภคตรวจสอบและโต้แย้งรายการดังกล่าว โดยแจกแจง
รายละเอียดรายการที่จะต้องชาระหรือจะมีการเรียกเก็บให้ผบู้ ริโภคทราบกรณีผู้ประกอบธุรกิจกาหนดแนวปฏิบัติ
สาหรับสินเชื่อบางประเภทที่ไม่ต้องมีการแจ้งผู้บริโภคล่วงหน้าทุกครั้งที่จะต้องชาระค่างวด ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมี
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กระบวนการทีม่ ั่นใจว่าผู้บริโภคได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการชาระและหน้าที่ของผู้บริโภคครบถ้วนแล้ว
และหากจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่างวด ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนรวมถึง
ผลของการไม่จ่ายชาระด้วย

7.8

การเรียกให้ชาระหนี้และการติดตามทวงถามให้
ชาระหนี้ กรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
ในหนี้ค้างชาระ ผู้ประกอบธุรกิจจะแสดงรายละเอียด
การคานวณดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้
เป็นกรณีตัวอย่างเหมือนกันสาหรับผู้บริโภคทุกราย
ได้หรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจอาจแสดงตัวอย่างการคานวณในใบแจ้งหนี้ได้ โดยยกตัวอย่างสาหรับค่าใช้จ่ายประเภทที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ตัวอย่างต้องครอบคลุมรายละเอียดการคานวณดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในหนี้ที่ค้างชาระ
ตลอดจน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าใจได้ง่าย

7.9

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดทา จัดเก็บ และจัดส่ง
ข้อมูลรวมทั้งเอกสารที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผย
หรือแจ้งแก่ผู้บริโภค เช่น ใบแจ้งหนี้ ในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดทา จัดเก็บและจัดส่งข้อมูลรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเริ่มมีการแจ้งข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เป็นรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการตกลงร่วมกับผู้บริโภคก่อนการดาเนินการดังกล่าว และให้ผู้บริโภค
มีสิทธิตัดสินใจเลือกรูปแบบการแจ้งด้วยตนเอง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการที่ทาให้ความมั่นใจว่า
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ผู้บริโภคได้รับทราบถึงการแจ้งหนี้
ล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ และมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผู้บริโภคตรวจสอบและโต้แย้งรายการดังกล่าวได้

7.10 หากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ผู้บริโภคจะต้องทาอย่างไร



ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดาเนินการตรวจสอบ
และแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งร้องเรียน
รวมทั้งให้ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว



กรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วไม่ได้รับการชี้แจงหรือไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม
ผู้บริโภคสามารถขอคาปรึกษาหรือร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรศัพท์หมายเลข 1213
หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่ปรากฏใน https://www.1213.or.th
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8. กำรจัดทำบัญชีและกำรรำยงำน
8.1 ธปท. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำ
ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ฝนส.(01)ว. 29/2563 เรื่อง กำรส่งรำยงำนข้อมูล
และจัดส่งแบบรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ สินเชือ่ ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2563 เพื่อแจ้ง
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับไว้ในเอกสำรฉบับใด ให้ผู้ประกอบธุรกิจทรำบเกี่ยวกับกำรจัดทำและกำรจัดส่งรำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำนรูปแบบใหม่
8.2

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download ไฟล์
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download ไฟล์แบบรายงาน ผ่าน website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดย
สาหรับจัดทาแบบรายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสินเชื่อ เข้าไปที่หัวข้อ : สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลสถาบันการเงิน >
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับได้จากช่องทางใด
รำยงำนข้อมูลสินเชื่อรำยย่อย
(Link : รายงานข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และรายงานสถานที่ทาการสาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน)
นอกเหนือจำกกำร download แบบรำยงำน excel file แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องศึกษำ
เอกสำรอื่นและคำอธิบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรจัดทำข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จัดทำข้อมูลโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงล่ำสุดเสมอ (version ล่ำสุด) ซึ่งหำก ธปท.
ทำกำรแก้ไขรำยละเอียดของเอกสำรที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ธปท. จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ตำม Link ข้ำงต้น
พร้อมคำอธิบำยวันที่มีผลบังคับใช้และวันที่เผยแพร่

8.3

ในกำรย้ำยและกำรปิดสำนักงำนสำขำของ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินนั้น ยังคงต้อง
แจ้งมำยัง ธปท. ล่วงหน้ำก่อนกำรดำเนินกำร
หรือไม่

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูลในกำรเปิด
กำรย้ำย และกำรปิดสถำนที่ทำกำร โดยถือปฏิบัติตำมที่หนังสือเวียนว่ำด้วยกำรส่งรำยงำนข้อมูลสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินไม่ต้องแจ้งกำรย้ำยหรือปิดสำนักงำนสำขำมำยัง ธปท. ผ่ำนทำง
ระบบงำน e-Application แล้ว
อย่ำงไรก็ดี สำหรับกำรย้ำยที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินยังคงต้องขออนุญำตมำยัง ธปท. ตำมที่หลักเกณฑ์กำหนด
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8.4 ในการรายงานสินเชื่อใหม่นั้น หากเป็นบัญชีเดิม ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่องสินเชื่อใหม่ภายใต้หัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้อง
แต่มีการให้สินเชื่อเพิ่ม ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
รายงานจานวนบัญชีเนื่องจากเป็นบัญชีเก่าที่ได้เคยรายงานแล้ว
รายงานอย่างไร
8.5

กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับแบบ revolving ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานในช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่
การกากับแก่ผู้บริโภคแบบ revolving
โดยรายงานยอดสินเชื่อเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นเดือนในเดือนที่รายงานเมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อคงค้าง
ที่มีการเบิกใช้ และชาระคืนค่อนข้างถี่ใน 1 เดือน ณ สิ้นเดือนในเดือนก่อน
ซึ่งทาให้ไม่สามารถนับสินเชื่อใหม่ได้ จะให้รายงาน
จานวนสินเชื่อใหม่อย่างไร

8.6

ในการรายงานข้อมูลผู้บริโภครวมนั้น ให้รายงาน ใช่ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมข้อมูลผู้บริโภครายใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วยในการรายงานข้อมูลผู้บริโภครวม โดยในช่องดังกล่าว
ทั้งจานวนบัญชีและสินเชื่อคงค้างซึ่งรวมข้อมูล ให้รายงานข้อมูลจานวนบัญชีที่มียอดสินเชื่อคงค้าง และยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนนั้น (ไม่รวมรายที่มี
ผู้บริโภครายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในเดือนนั้นด้วย ใช่หรือไม่ การตัดหนี้สูญในเดือนนั้น ซึ่งต้องรายงานในช่องสุดท้ายอยู่แล้ว)

8.7

หากผู้บริโภคมีการเปิดบัญชีในเดือนที่รายงาน ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่อง (1) จานวนบัญชี (2) วงเงินต่อรายได้รวม และ (3) อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
แต่ไม่มีการเบิกใช้เงิน ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงาน ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บภายใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยยังไม่ต้องรายงานยอดสินเชื่อ
อย่างไร
ในช่องสินเชื่อใหม่ เนื่องจากไม่มียอดการใช้สินเชื่อในเดือนนั้น
อย่างไรก็ดี หากในเดือนถัดมามียอดการใช้สินเชื่อ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานเฉพาะยอดสินเชื่อที่เบิกใช้ของ
เดือนที่รายงานข้อมูลในช่องสินเชื่อใหม่ โดยไม่ต้องรายงาน (1) จานวนบัญชี (2) วงเงินต่อรายได้รวม และ
(3) อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บ ภายใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่
เนื่องจากถือว่าเป็นบัญชีเก่าในเดือนก่อนยังไม่มีการเบิกใช้เงิน

8.8

หากผู้ประกอบธุรกิจมีการปรับเพิ่มวงเงินแก่
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่องวงเงินต่อรายได้รวม ภายใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยไม่ต้องรายงาน
ผู้บริโภคในภายหลัง โดยไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ย จานวนบัญชีในช่องสินเชื่อใหม่
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ทั้งนี้ ในการคานวณวงเงินเฉลี่ยต่อรายได้รวม ให้คานวณจากผลรวมของอัตราส่วนของวงเงินสินเชื่อต่อ
รายได้รวมของผู้บริโภคแต่ละบัญชี (รวมถึงวงเงินสินเชื่อที่ปรับเพิ่มต่อรายได้รวม) หารด้วยจานวนบัญชี
ทั้งหมด (รวมถึงบัญชีของวงเงินสินเชื่อที่ปรับเพิ่มด้วย)

8.9

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการพิจารณาให้สินเชื่อ ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาว่ามีการใช้แหล่งข้อมูลใดเป็นหลัก ในการพิจารณาให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มี
การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้บริโภค
ทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์ แล้วให้รายงานข้อมูลดังกล่าวเพียงช่องเดียว
เพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้บริโภค โดยพิจารณา
จากทั้งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้าเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก
จะต้องรายงานข้อมูลอย่างไร

8.10 หำกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสถำนที่ทำกำร ให้รำยงำนเฉพำะข้อมูล
สถำนที่ทำกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น หรือ
ต้องรำยงำนข้อมูลสถำนที่ทำกำรทั้งที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงและส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงด้วย

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินต้องรำยงำนข้อมูลสถำนที่ทำกำร
ทั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วย

8.11 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำกำร
ซึ่ง ธปท. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ทำกำร โดยจัดส่งข้อมูลภำยใน 21 วัน นับวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำกำรนั้น

ตัวอย่ำง เดิมผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ทำกำรโดยแบ่งเป็นสำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และสำนักงำนสำขำ
รวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำมีกำรปิดสำนักงำนสำขำในพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร ไป 2 แห่ง จึงเหลือสำนักงำนสำขำรวมทั้งสิ้น 98 แห่ง ดังนั้น ในกำรรำยงำนข้อมูลให้
ผู้ประกอบธุรกิจ A รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถำนที่ทำกำร โดยยังคงรำยงำนข้อมูลจำนวน
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำพื้นที่อื่นที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม ในขณะที่สำนักงำนสำขำ
ทีใ่ นพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ให้ update จำนวนสำนักงำนสำขำ
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลง
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ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับทีม่ ิใช่สถำบันกำรเงิน ตัวอย่ำง : วันที่ 1 มกรำคม ผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ทำกำรโดยแบ่งเป็นสำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง
จัดส่งข้อมูลเฉพำะเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงนั้น และสำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำในวันที่ 10 มกรำคม ปิดสำนักงำนสำขำ 1 แห่ง และ
จะต้องจัดส่งข้อมูลเมื่อใด
ในวันที่ 20 มกรำคม ก็ปิดสำนักงำนสำขำอีก 2 แห่ง (ในเดือนมกรำคมปิดสำนักงำนสำชำจำนวนรวม 3 แห่ง
จึงเหลือสำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และสำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 97 แห่ง)
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรำยงำนข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำกำรของเดือนมกรำคมภำยใน 21 วัน
นับจำกวันสิ้นเดือนมกรำคม

9. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้จ่ำยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
9.1 การปรับลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ในกรณีปรับลดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ แม้ผู้บริโภคจะมิได้มาทาสัญญาใหม่
และค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้ไม่เกินอัตราตามที่
ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถกระทาได้ เนื่องจากการปรับลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์กาหนดสาหรับสัญญาที่ทาขึ้นก่อน ดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์และไม่ทาให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์
วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบธุรกิจ
จาเป็นต้องเรียกผู้บริโภคมาทาสัญญาใหม่หรือไม่
9.2

9.3

ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่จะเข้าข่ายค่าใช้จ่ายตามที่
ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุสาหรับสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บได้เพิ่มเติมได้

ค่าใช้จ่ายที่จะเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุสาหรับกรณีสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น ต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้
(1) ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มรายการตามที่ ธปท. อนุญาต (ตามที่ปรากฏในตารางเอกสารแนบ2)
(2) ต้องมีหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจานวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคแต่ละราย (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย)
(3) พอสมควรแก่เหตุ อาทิ ไม่นาเงินเดือนพนักงาน ค่าน้า ค่าไฟฟ้า มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภค หรือ
ติดตามทวงถามหนี้โดยเลือกใช้วิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เช่น ให้พนักงานใช้บริการการเดินทางที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงไปทวงหนี้
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกาศเป็นจานวนเงินต่อครั้งหรือเป็นช่วงอัตราได้ แต่จานวนเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจ
เรียกเก็บจากผู้บริโภคต้องเป็นไปตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุแก่ผู้บริโภคเฉพาะราย
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9.4

ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินที่ผู้บริโภคเป็นคนจ่าย
ให้แก่จุดชาระเงินต่าง ๆ (เช่น ร้าน 7-11 เคาน์เตอร์
ธนาคารอื่น ๆ) ต้องประกาศไว้ในหัวข้อ “ค่าใช้จ่าย
ในการชาระเงิน” ของตารางเอกสารแนบ 2
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ด้วยหรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกาศค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ไปตกลงกับ
ผู้ให้บริการรับชาระเงิน เพื่อให้บริการรับชาระเงินแก่ผู้บริโภคแทนผู้ประกอบธุรกิจ จึงเกิดค่าใช้จ่ายที่
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้ผู้ให้บริการรับชาระเงินนั้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายนั้น
ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ชาระเงินแทนได้

9.5

ในกรณีที่ผู้บริโภคเลือกเบิกถอนเงินหรือชาระเงิน
ผ่านตัวแทนที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการให้แก่
ตัวแทนดังกล่าวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องนา
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมในการคานวณดอกเบี้ย
เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ
ด้วยหรือไม่

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ดาเนินการให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเบิกถอนเงินหรือชาระเงินที่สานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วแต่ผู้บริโภคเลือกที่จะชาระเงินผ่านตัวแทน ซึ่งทาให้
เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเลือกใช้บริการดังกล่าวเอง ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องนาค่าบริการชาระเงินในการ
ใช้บริการตัวแทนที่ผู้บริโภคจ่ายให้แก่ตัวแทนดังกล่าว มารวมในการคานวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้มีทางเลือกให้ผู้บริโภคเบิกถอนเงินหรือชาระเงินที่สานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้บริโภคเบิกถอนเงินหรือชาระเงินผ่านตัวแทน
อย่างไม่มีทางเลือก ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องนาค่าบริการที่ผู้บริโภคจ่ายให้แก่ตัวแทนนั้น มารวมในการคานวณ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมด้วย
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9.6 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสามารถเรียกเก็บค่ายึดรถได้ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้อง
นามาคานวณรวมกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ แล้วไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี
สามารถเรียกเก็บค่ายึดรถ ได้หรือไม่
(effective rate)
9.7

ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ตามตารางเอกสารแนบ 2) ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน เมื่อเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้
จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง
(1) ได้รับชาระหนี้จากผู้บริโภคมาเป็นเช็ค แต่เมื่อนาเช็คไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บปรากฏเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับชาระเงินใหม่
กรณีเช็คคืนได้ตามที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง และ
(2) ต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ผู้บริโภคเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้
ซึ่งได้เรียกเก็บค่าปรับเช็คคืนได้ในฐานะที่เป็นค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากไปแล้ว

9.8

ค่าขอตรวจสอบรายการสาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกัน (ตามตารางเอกสารแนบ 2) จะเรียกเก็บ
ในกรณีใดได้บ้าง

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าขอตรวจสอบรายการสาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้ หากเป็นการขอตรวจสอบรายการที่นอกเหนือจากการจัดทา statement
ตามปกติและปรากฏว่ารายการที่ผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบนั้น ผูป้ ระกอบธุรกิจได้มีการแจ้งผู้บริโภคถูกต้องอยู่แล้ว
เช่น กรณีที่ผู้บริโภคขอให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรในการเบิกถอนเงินกู้
ประเภท revolving credit หรือกรณีอื่น ๆ เพิ่มเติม

9.9

กรณีที่ผู้บริโภคสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
มีความจาเป็นต้องดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียน
และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเป็นผู้ให้บริการดาเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนรถแทนผู้บริโภค ได้หรือไม่
รวมทั้งสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการ
ดาเนินการดังกล่าวกับผู้บริโภค ได้หรือไม่

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกแทนผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการดาเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถดังกล่าวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของ
ผู้ประกอบธุรกิจให้ผู้บริโภคทราบ และต้องได้รับแจ้งความจานงจากผู้บริโภคก่อนให้บริการ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการข้างต้นได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรมีอัตราที่พอสมควรแก่เหตุ
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9.10 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจากผู้บริโภคได้ โดย
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าประกันภัย เมื่อนามาคานวณรวมกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ได้หรือไม่ 24 ต่อปี (effective rate) เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายตามที่ประกาศกาหนด
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ
ในกรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนกาหนดทั้งจานวนหรือบางส่วนได้
9.11 กรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันก่อนกาหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคานวณ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ อย่างไร

กรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ก่อนกาหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการดาเนินการคานวณเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งคานวณรวมกันจนถึงวันที่ผู้บริโภคมาไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกาหนดแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate)
นอกจากนี้ ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ
ในแต่ละปี เมื่อคิดคานวณเป็น effective rate แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปีตามที่ประกาศฉบับนี้กาหนดด้วย

9.12 ผู้ประกอบธุรกิจจะนาดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถนาดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ฯลฯ มารวมกับจานวนหนี้ที่ค้างชาระ
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ เพือ่ คิดดอกเบี้ยและค่าปรับเพิ่มอีก แม้ว่าจะค้างชาระครบ 1 ปีแล้วก็ตาม
ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ มารวมกับ
จานวนหนี้ที่ค้างชาระเพื่อคิดดอกเบี้ยและค่าปรับ
เพิ่มอีกได้หรือไม่
9.13 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการติดตาม
ทวงถามหนี้เองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกดาเนินการ
แทน (outsourcing) ผู้ประกอบธุรกิจควรเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้อย่างไร เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เช่น มีการติดตาม

ผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินการติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกดาเนินการติดตามทวงถามหนี้
แทน (outsourcing) จะสามารถเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหนี้จริง
และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผูบ้ ริโภคได้รับทราบถึงการติดตามทวงถามหนี้แล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้อง
เรียกเก็บในอัตราที่พอสมควรแก่เหตุและเหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
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ทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายจริง ดาเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจาอยู่แล้ว เช่น ค่าน้า ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ควร
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ผลักภาระค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ (outsourcing) ไปยังผู้บริโภค
ติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้หรือไม่

10. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing)
10.1 ผู้ให้บริการภายนอกหมายถึงผู้ให้บริการภายนอก ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวหมายถึงบุคคลอื่นซึ่งเข้าทาสัญญา
ประเภทไหนบ้าง
รับจัดการงานที่โดยปกติผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการเอง รวมถึงผู้ที่เข้าทาสัญญาช่วงเพื่อรับช่วงจัดการ
งานดังกล่าวทุกทอด
10.2 ขอบเขตของงำนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับทีม่ ิใช่สถำบันกำรเงิน
สำมำรถใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก
ได้ครอบคลุมกลุ่มงำนประเภทใด

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถใช้บริกำรจำก
ผู้ให้บริกำรภำยนอกได้เฉพำะในส่วนของงำนที่ไม่ใช่งำนหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(strategic function) ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถพิจำรณำจัดกลุ่มตัวอย่ำงงำนได้ตำมเอกสำรแนบ 3 ของประกำศฉบับนี้

10.3 แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan) ควรมีลักษณะ
อย่างไร

การจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กาหนดขั้นตอนและกระบวนการทางานการดาเนินงานเมื่อเกิดเหตุหยุดชะงัก เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมา
ดาเนินการได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้น ในการจัดทาแผนรองรับ
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจะต้องคานึงถึงปัจจัยที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น สถานที่ อุปกรณ์
ระบบปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ
ทัง้ นี้ แผนดังกล่าวควรมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
 กาหนดแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
 กาหนดระยะเวลาทีร่ ะบบงานหรือกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ จะสามารถกลับสู่สภาพการทางานปกติได้
 สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน
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10.4 การจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเฉพาะสาหรับ
(Business Continuity Plan) โดยเฉพาะสาหรับ กรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักของงานสาคัญนั้น งานสาคัญดังกล่าวหมายถึงงานที่มีความสาคัญต่อธุรกิจของ
กรณีที่เกิดการหยุดชะงักของงานสาคัญหรืองาน ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้บริโภค
ที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้างนั้น งานสาคัญ
ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร

