ฉบับที่ 17/2548
เรื่อง การกํากับธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล
นางธาริษา วัฒนเกส รองผูวาการ (เสถียรภาพสถาบันการเงิน) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผย
วา กระทรวงการคลังไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ตอ งขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 กําหนดใหการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลเปนกิจการที่ตองไดรบั การอนุญาตจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง พรอม
ทั้งมอบอํานาจให ธปท. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล ในการ
นี้ ธปท. จึงไดออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล สาระสําคัญสามารถสรุปได ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปน
เพื่อเปนการพิทักษรักษาประโยชนของประชาชน และเปนการปองกันปญหาจากธุรกิจสินเชื่อสวน
บุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากปจจุบันธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วไปยัง
ผูบริโภคในระดับตางๆ ประกอบกับในขณะนี้ยังไมมีหนวยงานหรือองคกรใดทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจสินเชื่อ
สวนบุคคลเปนการเฉพาะ
2. ลักษณะของ“สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ”
สินเชื่อสวนบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยจะใชชอื่
“สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ” ซึ่งหมายถึง
- สินเชื่อที่ใหแกบุคคลธรรมดาโดยมิไดระบุวัตถุประสงค หรือมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการ และไมมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบธุรกิจ โดยเปนสินเชื่อที่ไมมีทรัพยสินเปน
หลักประกัน
- สินเชื่อที่เกิดจากการใหเชาซื้อและการใหเชาแบบลีสซิ่งในสินคาที่ผูประกอบธุรกิจมิไดจําหนายเปน
ทางการคาปกติ ยกเวนในสินคาประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต

3. ผูประกอบธุรกิจ
3.1. ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลไดทันทีโดยไมตอ งขอ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เนื่องจาก เปนธุรกรรมที่อยูภายใตพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรอยูแลว
3.2 ผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง โดยใหยนื่ คําขอผานธนาคารแหงประเทศไทย ดังนี้
3.2.1 คุณสมบัติ : เปนนิติบคุ คลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ทีม่ ีทนุ จดทะเบียนไมต่ํากวา 50
ลานบาท
3.2.2 เอกสารประกอบการยืน่ คําขอรับอนุญาต : ยื่นแบบฟอรมตามที่ ธปท. กําหนด (สามารถ
Download ไดจาก www.bot.or.th ) พรอมกับเอกสารการพิจารณาอยางนอย ประกอบดวย สําเนาใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียน สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาขอบังคับ สําเนาทะเบียนผูถือหุน นอกจากนี้ ใหแจงชื่อ
ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการและผูสอบบัญชี พรอมทั้งสํานักงานสาขาและสถานที่ตั้งของ
สํานักงานสาขา (ถามี)
3.2.3 สถานที่ยื่นคําขอรับอนุญาต :
- สายกํากับสถาบันการเงิน ธปท. กรุงเทพฯ หรือ
- สํานักงานภาคของ ธปท. ทุกแหง คือ สํานักงานภาคเหนือ (เชียงใหม) สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน) และสํานักงานภาคใต (สงขลา)
3.2.4 การยื่นคําขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจ
- ผูประกอบธุรกิจรายเดิมทีป่ ระกอบธุรกิจอยูในวันที่ 17มิถุนายน 2548 สามารถประกอบธุรกิจ
ตอไปได โดยตองยื่นคําขอรับอนุญาตตอ ธปท. ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้ หากผู
ประกอบธุรกิจมีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 50 ลานบาท ใหจดทะเบียนเพิ่มทุนและเรียกชําระทุนเพิ่มใหครบถวน
ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ 17 มิถุนายน 2548
- ผูประกอบธุรกิจรายใหมทยี่ ังไมไดมีการใหสินเชื่อสวนบุคคล แตสนใจที่จะประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคล สามารถยื่นคําขอรับอนุญาตไดตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2548 เปนตนไป โดยจะสามารถ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
4. หลักเกณฑการกํากับดูแลที่สําคัญ

4.1 กําหนดอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจายเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับ ดังนี้
4.1.1 ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมใดๆ สามารถเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 28
ตอป (Effective rate)
4.1.2 นอกจากดอกเบีย้ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ตาม 4.1.1 แลวผูประกอบ
ธุรกิจอาจเรียกเก็บคาใชจายตามที่จายไปจริงและพอสมควรแกเหตุไดตามรายการที่ ธปท. กําหนด เฉพาะเรื่อง
ดังตอไปนี้
(ก) คาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจตองจายใหแกราชการ
(ข) คาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจตองจายใหแกบุคคลอื่น หรือหนวยงานภายนอก โดยมี
หลักฐานการชําระเงินที่สามารถตรวจสอบตามประเภทที่ ธปท. กําหนด เชน คาใชจายในการชําระเงินผาน
ชองทางตางๆ และคาตรวจสอบขอมูลเครดิต เปนตน
(ค) คาใชจายที่ทําใหตนทุนในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น อันเนื่องมจากการ
ใหบริการแกผบู ริโภค หรือการผิดนัดชําระหนี้ของผูบริโภคแลวแตกรณีเฉพาะรายตามประเภทที่ ธปท. กําหนด
เชน คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ และคาใชจายกรณีเช็คคืน เปนตน
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บคาใชจายประเภทเดียวกันซ้ําซอนกันไมได
4.1.3 ตองปดประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใดๆ
และคาใชจายเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับตามแบบที่ ธปท. กําหนด ณ สํานักงานทุกแหง และ
เผยแพรรายละเอียดไวในเว็บไซต รวมทั้งแจงรายละเอียดใหผูบริโภคหรือผูที่ประสงคจะขอสินเชื่อทราบ
4.2 กําหนดวงเงินที่จะใหสินเชื่อแกผูบริโภคแตละรายไดไมเกิน 5 เทาของรายไดของผูบริโภคเฉลี่ยตอ
เดือน
4.3 การใชสื่อทางการตลาดตองสื่อความใหผูบริโภคเขาใจไดงาย ไมชวนเชื่อเกินความจริง และตอง
ชี้แจงขอเท็จจริงใหครบถวน
5. การมีผลใชบังคับ
1. ประกาศกระทรวงการคลังมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 17 มิถุนายน 2548
2. ประกาศ ธปท. จะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ซึ่งรวมถึงประกาศ ธปท. สําหรับ
ธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุน ซึ่งจะมีหลักเกณฑการกํากับดูแลทีส่ ําคัญเชนเดียวกับผูประกอบธุรกิจที่มิใช
สถาบันการเงิน
3. ผูประกอบธุรกิจตองปรับลดดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจาย ตามที่ไดจาย

ไปจริงและพอสมควรแกเหตุที่ไดมีการทําสัญญาไวแลวกอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ใหอยูใ นอัตราที่ ธปท.
กําหนดภายใน 1 ปนับตั้งแตวันที่ประกาศ ธปท. มีผลใชบังคับ
6. การจัดตั้งศูนย Hotline
ธปท. จะเปดทําการศูนย Hotline ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ผูประกอบธุรกิจ ประชาชนผูท ี่สนใจสามารถ
โทรสอบถามขอมูลไดที่เบอรโทรศัพท 02-283-6767 ภายในวันและเวลาดังนี้
6.1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2548 ตั้งแตเวลา 8.30-18.00 น.
6.2 วันที่ 27-30 มิถุนายน 2548 ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 น.
ธนาคารแหงประเทศไทย
20 มิถุนายน 2548

