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ข้อคิดเห็นทีปรากฏในบทความนีเป็นความเห็นของผูเ้ ขียน ซึงไม่จาํ เป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

1. บทนํา
“สิน เชือนาโนไฟแนนซ์ ” (Nano Finance)
เป็ นคํา ง่า ย ๆ ทีใช้เรีย ก “สิน เชือรายย่อ ยเพือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกํา กับ ” ซึงเกิดขึนภายใต้
ก ารสนั บสนุ น ขอ งห น่ วยงา น ภา ครั ฐ / เพื อ ให้
ผู้ประกอบการรายย่อ ยสามารถเข้า ถึงแหล่งเงินทุน
และเพิมโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมถึง การ
พัฒนาคุณภาพชีว ติ ความเป็นอยู่โดยรวมและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากป ัญหาการกู้ ยมื เงิน
นอกระบบ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้
กํ า หนดหลัก เกณฑ์ แนวทางและเงือนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเชือนาโนไฟแนนซ์ / รวมถึงกําหนด
หลัก เกณฑ์ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลสิน เชือดัง กล่ า ว เพือ
คุม้ ครองประชาชน (บุคคลธรรมดา) ทีประสงค์จะขอ
สินเชือนาโนไฟแนนซ์ให้ได้รบั บริการอย่างเป็นธรรม
และไม่ถูกเอาเปรียบ โดยกลุ่มเป้ าหมายของสินเชือ
นาโนไฟแนนซ์ ได้ แ ก่ ประชาชนรายย่ อ ยที เริม
ประกอบธุ ร กิจ ใหม่ หรือ ประกอบธุ ร กิจ อยู่ แล้ ว แต่
ต้องการเงินทุนเพิม กลุ่มคนทีมีรายได้ไม่แน่ นอน ไม่
มีส ลิปเงินเดือน หรือไม่ เคยมีบัญ ชีกับธนาคาร เป็ น
ต้น แต่เป็นผูม้ คี วามสามารถในการชําระหนี
ฝ่ ายสถิตแิ ละข้ อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ ป ระก อบ การสิ น เชื อนาโน ไฟ แน น ซ์
นอกเหนื อ จากธนาคารพาณิ ช ย์แ ละบริษั ท เงิน ทุ น
จะต้อ งเป็ นบริษัทจํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด ทีมี
ทุนจดทะเบีย นซึงชํ าระแล้ว ไม่ตํ ากว่ า 50 ล้า นบาท
และมีอัตราส่วนหนีสินรวมทังสินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E Ratio) ไม่เกิน 7 เท่า และได้รบั อนุ ญาตประกอบ
ธุรกิจจากกระทรวงการคลัง
ทังนี ผูป้ ระกอบการสามารถให้วงเงินสินเชือ
นาโนไฟแนนซ์ แ ก่ ผู้ บ ริโภคแต่ ละรายได้ ไ ม่ เ กิ น
100,000 บาท เพือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดย
ไม่ ต้อ งมีหลักทรัพย์คําประกัน และมีกระบวนการให้
สินเชือทียืดหยุ่นกว่าสินเชือประเภทอืนทีมีอ ยู่แล้วใน
ระบบเพือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชือได้มาก
ขึน โดย ธปท. ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
__________________________
/ ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้อ งขออนุ ญ าตตามข้อ 5
แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 (เรือง สินเชือรายย่อยเพือการ
ประกอบอาชีพภายใต้ก ารกํากับ) ลงวันที 26 ธันวาคม 2557
/ ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรือง การกํ า หนดหลัก เกณฑ์
วิธีก าร และเงือนไขในการประกอบธุ รกิ จสิน เชื อรายย่ อ ยเพือการ
ประกอบอาชีพภายใต้ก ารกํ ากับสําหรับ สถาบัน การเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจทีมิใช่สถาบันการเงิน ลงวันที 22 มกราคม 2558
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ตารางที 1 ข้อมูลสินเชือนาโนไฟแนนซ์

คุณสมบัติผกู้ ู้ รายได้ขนตํ
ั า หรือเอกสารหลักฐานทีใช้
ในการขอสินเชือ การพิจารณาสินเชือจะเป็ นไปตาม
นโยบายทีผูป้ ระกอบธุรกิจกําหนด ซึงจะต้องพิจารณา
กํ า ห น ดวงเงิ น ที เห ม าะส ม และส อดค ล้ อ ง กั บ
ความสามารถในการชําระหนีของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็
ตาม สิน เชื อนาโนไฟแนนซ์ อ าจมีค วามเสี ยงด้ า น
เครดิตทีสูง เนืองจากไม่มหี ลักทรัพย์คําประกันและไม่
มีหลักฐานในการพิสูจน์ แหล่งรายได้อย่า งชัดเจน จึง
กําหนดให้ผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บดอกเบีย
จากลูกหนี (Effective rate) ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อ ปี
(ร ว ม ด อ ก เบี ย เงิ น กู้ ค่ า ป รั บ ค่ า บ ริ ก า ร แล ะ
ค่าธรรมเนียม) ซึงสูงกว่าสินเชือประเภทอืน ๆ แต่ ยงั
ตํ ากว่าอัต ราดอกเบียเงินกู้นอกระบบทีอาจจะสูงถึง
ร้อยละ 60-120 ต่อปี
ผูข้ อกู้สนิ เชือนาโนไฟแนนซ์ จะได้รับความ
คุ้มครองต่ า ง ๆ เช่น 1) ได้ร ับตารางแสดงภาระหนี
และหลักฐานการชํ า ระหนี 2) ได้รับ ใบแจ้ง หนี และ
หนังสือ แจ้งเตือ นกรณี ทีผิดนั ดชํ า ระหนี ล่ ว งหน้ า ไม่
น้อ ยกว่า 20 วันก่อ นดํา เนินการบังคับชํา ระหนี ตาม
กฎหมาย 3) ได้รบั การตรวจสอบแจ้ง ความคืบหน้ า
และดําเนินการแก้ไขโดยเร็วหากมีข้อร้องเรีย น และ
4) ได้รบั การติดต่อจากผู้ประกอบธุรกิจในช่ว งเวลาที
เหมาะสม เป็นต้น
__________________________

2. ภาพรวมสิ นเชือนาโนไฟแนนซ์ที ธปท. จัดทํา
และเผยแพร่
ธปท. ได้รวบรวมข้อมูลสถิตเิ กียวกับสินเชือ
นาโนไฟแนนซ์ / และเผยแพร่ บ น BOT Website
(ตารางที 1) ตังแต่ ว ันที 10 พฤศจิกายน 2559 ที
ผ่านมา
ผู้ประกอบการทีได้รบั อนุ ญ าตให้ประกอบ
ธุรกิจสินเชือนาโนไฟแนนซ์ทเปิ
ี ดดําเนินการแล้ว ณ
สินเดือ นกัน ยายน 2559 มีจํา นวนทังสิน 22 ราย
ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ 1 ราย และ Non-Bank
21 ราย ยอดคงค้างสินเชือรวม 893 ล้านบาท จาก
36,414 บั ญ ชี หรื อ เฉลี ย 24,527 บาทต่ อบั ญ ชี
เพิมขึนจาก 18,793 บาท ในตอนเริมโครงการเดือน
กรกฎาคม 2558 (รูปที 1)
รูปที 1 ยอดคงค้างสินเชือนาโนไฟแนนซ์เฉลียต่อบัญชี

/ ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ตาราง FI_CB_O9 สินเชือรายย่อ ย
เพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ

ฝ่ ายสถิตแิ ละข้ อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รูปที 2 ยอดคงค้างสินเชือนาโนไฟแนนซ์และสัดส่วน NPLs ต่อสินเชือ

สําหรับสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
ของสินเชือนาโนไฟแนนซ์ ณ สินเดือนกันยายน 2559
มีย อดคงค้า ง 7.34 ล้า นบาท คิดเป็ นสัดส่ว นร้อ ยละ
0.82 ของสินเชือ (รูปที 2) ซึงถือ ว่ายัง อยู่ในระดับตํ า
เมือเทีย บกับ สิน เชือ SMEs (ไม่ รวมหมวดตัว กลาง
ทางการเงิน) ของธนาคารพาณิชย์ ซึงมีสดั ส่วน NPLs
คิดเป็นร้อยละ .80 ของสินเชือ
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เอกสารอ้า งอิง
 ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรือง การ
กํา หนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงือนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อ ยเพือการประกอบ
อาชีพภายใต้ ก ารกํากับสํา หรับ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจทีมิใช่สถาบันการเงิน ลงวันที
22 มกราคม 2558
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้อ งขอ
อนุ ญ าตตามข้อ 5 แห่ งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบั บ ที 58 (เรือ ง สิ น เชื อรายย่ อยเพื อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ)

3. บทสรุป
นาโนไฟแนนซ์เ ป็ น สิน เชื อที ให้ แ ก่ บุ ค คล
ธรรมดาเพือนํา ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และช่ว ย
เอือหรือขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึน (Financial
Inclusion) ซึงจะช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพและ
รายได้แก่ผู้ ประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็ก ๆ ได้
อย่างทัวถึง มากขึน แม้ว่าป ัจจุบัน จะมีจํา นวนผู้ กู้และ
ยอดคงค้างสินเชือยังไม่สูงนัก แต่ มแี นวโน้มเพิมขึน
ต่ อ เนื อง และอัต ราส่ ว น NPLs อยู่ ในระดับ ตํ าเมือ
เทียบกับสินเชือ SMEs

ฝ่ ายสถิตแิ ละข้ อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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