เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๑๔
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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

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง
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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

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง
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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

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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
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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
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