ฉบับที่ 149/2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ การดาเนนนาานสาหรับธนาคารผู้ประสานาานและสถาบันการเานนประชาชน
และหลักเกณฑ์ วนธีการ และเาื่อนไขในการยืน่ คาขอจดทะเบียนเป็ นสถาบันการเานนประชาชน
______________________________________
นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ ปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จการเงิ น ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (คณะกรรมการฯ) ได้มีการประชุ มคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และได้ออกประกาศจานวน 7 ฉบับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงานสาหรับธนาคารผู้
ประสานงานและสถาบันการเงินประชาชนเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงิ นประชาชน พ.ศ. 2562
ซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ วนั ที่ 15 พฤศจิ กายน 2562
เป็ นต้นมา ประกาศคณะกรรมการฯ จานวน 7 ฉบับดังกล่าวมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. ก าหนดให้ธนาคารผูป้ ระสานงานจัดท ารายงานการดาเนิ นงานในส่ วนที่ เกี่ ยวกับสถาบันการเงิ น
ประชาชนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบเป็ นรายไตรมาส และส่ งรายงานดังกล่าวให้นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน (นาย
ทะเบียนฯ) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบ
2. กาหนดให้ธนาคารผูป้ ระสานงานประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป
ของสถาบันการเงินประชาชนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นประจาทุกเดือน และจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนายทะเบียนฯ
3. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้สถาบันการเงิ นประชาชนถื อปฏิบตั ิในการให้สินเชื่ อแก่
ลูกหนี้ รายใหญ่ การดารงเงิ นกองทุน การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง การจัดชั้นสิ นทรัพย์และการกันเงิ นสารอง และการ
ดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อเงินกองทุน
นอกจากนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลังเปิ ดเผยว่า ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะ
นายทะเบียนฯ ได้ออกประกาศเพื่อกาหนดแบบคาขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการยื่นคาขอจดทะเบียนเป็ น
สถาบันการเงินประชาชน รวมถึงประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจของสมาชิ กสถาบัน
การเงินประชาชนในการประชุมใหญ่ และการจัดทาทะเบียนสมาชิ กและทะเบียนหุ ้นของสถาบันการเงินประชาชน ซึ่ งได้
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 4 ธัน วาคม 2562 และมี ผลบังคับ ใช้ นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2562
เป็ นต้นมา โดยองค์กรการเงิ นชุ มชนที่ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและสนใจจะจดเบียนเป็ นสถาบันการเงิ น
ประชาชนสามารถติดต่อธนาคารผูป้ ระสานงาน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิ น) เพื่อ
ยืน่ คาขอจดทะเบียนเป็ นสถาบันการเงินประชาชนได้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
________________________________________
สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2169-7127 ถึง 36 ต่อ 131

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาจัดทารายงานการดาเนินงานของธนาคารผูป้ ระสานงาน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๙) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาจัดทารายงานการดาเนินงานของธนาคารผู้ประสานงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดทารายงานการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส และให้ส่งรายงานการดาเนินงานต่อนายทะเบียน
ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส เพื่อเสนอรายงานการดาเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่นายทะเบียนได้รับรายงานการดาเนินงาน
ข้อ 2 รายงานการดาเนินงานตามข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การดาเนินงาน
(ก) สรุ ป จ านวนและประเภทองค์ กรการเงิ นชุ มชนที่ เ ข้า มาติด ต่อ ขอจดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชน โดยระบุสถานะด้วยว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาคาขอจดทะเบียน หรือได้รับ
ความเห็นจากธนาคารผู้ประสานงานให้นาเสนอต่อนายทะเบียนแล้ว รวมถึงสรุปยอดเงินฝาก เงินกู้
และผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับฝากและให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกขององค์กรการเงินชุมชนดังกล่าว
(ข) สรุปการให้ความสนับสนุนแก่สถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
(2) ข้ อ มู ล การท าธุ ร กรรมระหว่ า งธนาคารผู้ ป ระสานงานและสถาบั น การเงิ น ประชาชน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ก) ยอดรวมเงินฝากของสถาบันการเงินประชาชน
(ข) ยอดเงินกู้ที่สถาบันการเงินประชาชนกู้ยืมจากธนาคารผู้ประสานงาน รวมดอกเบี้ยคงค้าง
ณ วันรายงาน
(ค) ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับฝากและให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินประชาชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการทางการเงิน
และข้อมูลทัว่ ไปของสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๑๐) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของ
สถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ธ นาคารผู้ประสานงานประมวลผลข้อมูลของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจาทุกเดือน
ข้อ 2 ในการประมวลผลข้อมูลตามข้อ 1 ให้ธนาคารผู้ประสานงานนาข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน
ของสถาบั น การเงิ น ประชาชนที่ อ ยู่ ใ นความรั บผิ ด ชอบมาประมวลผลให้แ ล้ว เสร็ จ ภายในวัน ที่ 15
ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ได้ประมวลผลแล้วลงในระบบฐานข้อมูลของธนาคารผู้ประสานงาน
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ประมวลผลได้อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน
(2) ข้อมูลการทาธุรกรรมของสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน
(3) ข้อมูลการฝากเงินและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
(4) ข้ อ มู ล แสดงฐานะทางการเงิ น ของสถาบั น การเงิ น ประชาชน ได้ แ ก่ งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน งบกาไรขาดทุน รายงานการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง รายงานการดารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง รายงานการดารงเงินกองทุน รายงานหนี้สินต่อเงินกองทุน และรายงานการให้กู้และ
การให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่
ข้อ 3 ให้ ธ นาคารผู้ ป ระสานงานจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนายทะเบียนได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กแู้ ละการให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีร้ ายใหญ่
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (8) และมาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ห้ามมิให้สถาบันการเงินประชาชนให้สินเชื่อแก่สมาชิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินร้อยละ 10
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อ 2 ให้ น าความในข้ อ 1 มาใช้ บั ง คั บ ในกรณี ส ถาบั น การเงิ น ประชาชนให้ สิ น เชื่ อ
แก่กลุ่มบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือบุตรบุญธรรม
ที่เป็นครอบครัวเดียวกันด้วย
คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดารงเงินกองทุน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (8) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการดารงเงินกองทุน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สถาบัน การเงินประชาชนจะต้องดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ข้อ 2 เงินกองทุนของสถาบันการเงินประชาชน ประกอบด้วย
(1) ทุนตามมาตรา 15 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
(2) ทุนสารองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
(3) เงินสารองอื่นที่จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีตามมาตรา 40 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
ข้อ 3 ในการดารงเงิน กองทุนเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์ต ามข้อ 1 ให้สถาบันการเงิน
ประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) การคานวณเงินกองทุน ให้นาทุน ทุนสารอง และเงินสารองอื่นของสถาบันการเงินประชาชน
ตามข้อ 2 มารวมกัน หากในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนมีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวด
ให้นามาหักออกด้วย
(2) การคานวณสินทรัพย์ ให้หมายถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน โดยใช้มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่รายงาน หักเงินสารองที่ได้กันไว้สาหรับสินทรัพย์นั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
พ.ศ. 2562
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 9 (8) และมาตรา 44 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั น การเงิ น ประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ประชาชน
จึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สถาบัน การเงิน ประชาชนต้องดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.5 ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
ข้อ 2 สินทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงินประชาชน ประกอบด้วย
(1) เงินสด
(2) เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์กับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบั นการเงิน
หรือสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ข้อ 3 จ านวนสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งที่ ส ถาบั น การเงิ น ประชาชนต้ อ งด ารงตามข้ อ 1
ให้ ค านวณโดยน าส่ ว นเฉลี่ ย รายเดือ นของยอดสิ นทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งในทุ กสิ้ น วันหารด้ว ยส่ วนเฉลี่ย
รายเดือนของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืมในทุกสิ้นวัน ทั้งนี้ ให้นับวันหยุดทาการรวมคานวณเข้าด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดชัน้ สินทรัพย์และการกันเงินสารอง
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (8) และมาตรา 44 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดชั้นสินทรัพย์ตามลักษณะดังต่อไปนี้เป็นรายบัญชี
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ หมายถึง สินทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) สิทธิเรียกร้องซึ่งได้ดาเนินการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชาระหนี้แต่ไม่มีทางที่จะได้รับ
ชาระหนี้แล้ว โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญและไม่มี
ทรัพย์สินใด ๆ จะชาระหนี้ได้
2) ลู ก หนี้ มี ห นี้ ข องเจ้ า หนี้ ร ายอื่ น ที่ มี บุ ริ ม สิ ท ธิ เ หนื อ ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง หมดของลู กหนี้
ที่ อ ยู่ ใ นล าดับก่อ นเป็น จานวนมากกว่า ทรัพ ย์ สินของลูกหนี้ และสถาบันการเงินประชาชนไม่มีทาง
ที่จะได้รับชาระหนี้
๓) สถาบันการเงินประชาชนได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นคาขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้
ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง และในกรณีนั้นได้มีคาบังคับหรือคาสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ
จะชาระหนี้ได้
4) สถาบันการเงินประชาชนได้ฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้
ในคดีที่ลูกหนี้ ถูกเจ้าหนี้ รายอื่น ฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้นได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้
โดยศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว
(ข) สิทธิเรียกร้องซึ่งตามพฤติการณ์ไม่อาจเรียกให้ชาระหนี้ได้
(ค) สินทรัพย์อื่นซึ่งชารุด เสียหาย หรือหมดราคา
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน ดอกเบี้ย หรือผลกาไร
จากสิ น เชื่ อเป็น ระยะเวลารวมกั น เกิน กว่า 12 เดื อ น นั บ แต่วันถึ งกาหนดชาระ ไม่ ว่ าจะเป็น ไป
ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือเรียกให้ชาระคืน
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(3) สิ น ทรั พ ย์ จั ด ชั้ น สงสั ย หมายถึ ง ลู ก หนี้ ที่ ค้ า งช าระต้ น เงิ น ดอกเบี้ ย หรื อ ผลก าไร
จากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
ไม่ ว่ า จะเป็น ไปตามเงื่อ นไขหรือ เงื่อนเวลาตามสั ญญา หรื อ วัน ที่ สถาบันการเงินประชาชนทวงถาม
หรือเรียกให้ชาระคืน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ
(4) สิน ทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน ดอกเบี้ย หรือ
ผลกาไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือ
เรียกให้ชาระคืนแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ
(5) สิ น ทรั พ ย์ จั ด ชั้ น กล่า วถึ งเป็น พิ เ ศษหรื อ สิน ทรัพ ย์ จั ด ชั้ น ควรระวัง เป็ นพิ เ ศษ หมายถึง
ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน ดอกเบี้ย หรือผลกาไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา
หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือเรียกให้ชาระคืน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้
ที่จัดชั้นสูญ
(6) สิน ทรัพย์จัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดชาระ หรือลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงิน
ดอกเบี้ย หรือผลกาไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกินกว่า 1 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ
ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือ
เรียกให้ชาระคืน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ
ข้อ 2 สถาบันการเงินประชาชนจะต้องกันสารองตามลักษณะการจัดชั้นสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 100
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 100
(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 50
(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ให้สถาบันการเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 20
(5) สิน ทรัพย์จัด ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือสินทรัพย์จัดชั้นควรระวังเป็นพิเศษ ให้สถาบัน
การเงินประชาชนกันสารองในอัตราร้อยละ 2
ข้อ 3 หากนายทะเบี ย นเห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น สมควรอาจสั่ ง ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการจั ด ชั้ น
สินทรัพย์สาหรับลูกหนี้รายหนึ่งรายใดของสถาบันการเงินประชาชนก็ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อเงินกองทุน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (8) และมาตรา 44 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สถาบันการเงินประชาชนต้องมีอัตราส่วนหนี้สินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินกองทุน
ข้อ 2 เงินกองทุนของสถาบันการเงินประชาชน ประกอบด้วย
(1) ทุนตามมาตรา 15 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
(2) ทุนสารองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
(3) เงินสารองอื่นที่จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีตามมาตรา 40 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
ข้อ 3 ในการดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนตามข้อ 1 ให้สถาบันการเงินประชาชน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) การคานวณเงินกองทุน ให้นาทุน ทุนสารอง และเงินสารองอื่นของสถาบันการเงินประชาชน
ตามข้อ 2 มารวมกัน หากในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนมีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวด
ให้นามาหักออกด้วย
(2) การคานวณหนี้สิน ให้หมายถึงจานวนเงินที่สถาบันการเงินประชาชนกู้ยืมเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน ตามมาตรา 26 (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๘ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดแบบคาขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอจดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศกาหนดแบบคาขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 องค์กรการเงินชุมชนที่ประสงค์จะยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ต้องยื่นคาขอจดทะเบียนโดยใช้แบบคาขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศและเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมรับรองความถูกต้อง ต่อธนาคารผู้ประสานงาน
(1) รายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
ขององค์กรการเงินชุมชนเพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมด้วยรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของ
องค์กรการเงินชุมชนนั้น และรายงานการประชุมสมาชิกซึ่งตั้งผู้แทนเพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียน
พร้อมสาเนา
(2) ทะเบี ย นสมาชิกพร้อ มลายมือ ชื่อและทะเบีย นหุ้นที่แต่ละคนจะถือ เมื่อได้จดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชนแล้ว
(3) ร่างข้อบังคับตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
(4) งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
(5) รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
(6) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปี
ข้อ 2 เมื่อธนาคารผู้ประสานงานได้รับคาขอจดทะเบียนและเอกสารตามข้อ 1 ให้ธนาคาร
ผู้ประสานงานตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองความครบถ้วนของเอกสารนั้น และนาเสนอ
เอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยความเห็นของธนาคารผู้ประสานงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อนายทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ในกรณีที่ธนาคารผู้ประสานงานพบว่าเอกสารตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน ให้ธนาคารผู้ประสานงาน
แจ้ ง ให้ องค์ กรการเงิ น ชุมชนส่ง เอกสารเพิ่ มเติมภายใน 15 วั น นับแต่วันที่ ได้รับ คาขอจดทะเบียน
เป็ น สถาบัน การเงิน ประชาชน โดยให้ อ งค์ก รการเงิน ชุม ชนส่ งเอกสารเพิ่ ม เติม ดัง กล่ าวให้ธนาคาร
ผู้ประสานงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเมื่อธนาคารผู้ประสานงานเห็นว่ าเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว ให้ ธ นาคารผู้ประสานงานดาเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๘ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากองค์กรการเงินชุมชนไม่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ธนาคารผู้ประสานงานภายใน
กาหนดเวลาข้างต้น ให้คาขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้นั้นเป็นอันสิ้นสุด
เมื่อนายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วนพร้อมด้วยความเห็นจากธนาคารผู้ประสานงานแล้ว
ให้ น ายทะเบีย นพิ จ ารณาคาขอจดทะเบีย นภายใน 60 วั น และแจ้ง ผลการพิ จ ารณาเป็นหนังสือ
ให้ธนาคารผู้ประสานงานและผู้ยื่นคาขอทราบโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ลวรณ แสงสนิท
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
ใบคาขอเลขที่.....................

คำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชน
เขียนที่..................................................................
วันที่......... เดือน ............................... พ.ศ. ........
ประเภทองค์กรการเงินชุมชนเดิม*………….………...............……
ชื่อ............................................................................................
เรื่อง ขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน...............................................................................................
เรียน นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า และคณะบุ ค คลตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซึ่ ง จะเป็ น สมาชิ ก ที่ ไ ด้ เสนอมาพร้ อ มนี้
มี ค วามประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง สถาบั น การเงิ น ประชาชนขึ้ น 1 แห่ ง โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “สถาบั น การเงิน ประชาชน
.....................................................................................................” สานักงานตั้งอยู่เลขที่................... หมู่ที่.........
ถนน...........................................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศัพท์....................................................
โดยมีขอบเขตพื้นที่ในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) พื้นที่ดาเนินงานหลัก (ตาบล/แขวง) ……………………………..................................................
2) เขตหมู่บ้านที่ติดกับพื้นที่ดาเนินงานหลัก (ถ้ามี)…………………………….................................
ในระยะแรกตั้ ง มี ผู้ ซึ่ ง จะเป็ น สมาชิ ก รวม....................................คน ถื อ หุ้ น แรกตั้ ง
จ านวน.........................หุ้ น เป็ น เงิ น ค่ า หุ้ น .................................................................................บาท
(...............................................................................................) และได้มีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน
จานวน............คน (ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) เพื่อดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 แล้ว
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน จึงขอยื่นคาขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
พร้อมด้วยเอกสาร เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปนี้
1. รายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
ขององค์กรการเงิน ชุมชนเพื่อดาเนิ น การยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมด้วยรายชื่อสมาชิกทั้งหมดขององค์กร
การเงินชุมชนนั้น และรายงานการประชุมสมาชิกซึ่งตั้งผู้แทนเพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมสาเนา
2. ทะเบียนสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อได้จดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนแล้ว
3. ร่างข้อบังคับตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
4. งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
5. รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
6. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกรายการข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนให้ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
1. ……………………………………………………………....
(..........................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................
ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนคนที่ 1

2. ……………………………………………………………....
(..........................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................
ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนคนที่ 2

3. ……………………………………………………………....
(..........................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................
ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนคนที่ 3
หมายเหตุ : * ประเภทขององค์กรการเงินชุมชนเดิมมีดังต่อไปนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะ
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. สถาบันการเงินชุมชน
4. วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้ ในกรณีที่องค์กรการเงินชุมชุนตั้งผู้แทนมากกว่าสามคน ให้ผู้แทนที่เหลือระบุชื่อและนามสกุล พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อของตนแนบมาพร้อมใบคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๘ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอานาจของสมาชิก
สถาบันการเงินประชาชนในการประชุมใหญ่
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
นายทะเบี ย นสถาบั น การเงิ น ประชาชนจึ ง ออกประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
การมอบอานาจของสมาชิกในการประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน สมาชิกอาจมอบอานาจให้บุคคล
ในครอบครัวมาประชุมแทนตนได้ ทั้งนี้ บุคคลผู้รับมอบอานาจจะรับมอบอานาจจากสมาชิกได้ไม่เกิน
3 คน
บุคคลในครอบครัวตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(1) สามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) มารดา
(4) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะ
(5) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ 2 การมอบอ านาจให้ ม าประชุม ใหญ่แทนตนตามข้อ 1 ต้ อ งทาเป็น หนังสื อ และ
ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ ม อบอ านาจ ผู้ รั บ มอบอ านาจ และพยานสองคน ตามแบบหนั ง สื อ มอบอ านาจ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ พร้อมทั้งเตรียมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
ข้อ 3 ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งมอบหนังสือมอบอานาจ
ให้สถาบันการเงินประชาชนก่อนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ลวรณ แสงสนิท
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ

หนังสือมอบอำนำจ
การประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน................................................................
ณ วันที่........ เดือน..................................... พ.ศ. ........ เวลา.....................................
เขียนที่............................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .......
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....................................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน..........................................อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่..........................แขวง/ตาบล.....................................เขต/อาเภอ..............................
จังหวัด............................................ เบอร์โทรศัพท์..................................................
ได้มอบอานาจให้ ชื่อ …………………....……..…………. สกุล .......................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...........................................................เลขที่บัตรประชาชน.........................................อายุ............ปี
เชื้อชาติ.....................................สัญชาติ........................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่.........................
แขวง/ตาบล..................................................................................... เขต/อาเภอ..................................................
จังหวัด........................................... เบอร์โทรศัพท์............................................ เป็นผูร้ ับมอบอานาจของข้าพเจ้า
โดยมีอานาจเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน...........................................................................
ในวันและเวลาดังกล่าวแทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่าการกระท าที่ผู้ รับ มอบอานาจได้กระทานั้น ให้ ถือเสมื อนหนึ่งเป็ นการกระท า
ของข้าพเจ้าและเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจต่างได้ลงลายมือชื่อไว
เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบอานาจ
(.......................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ..................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.......................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................... พยาน
(........................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................... พยาน
(........................................................) ตัวบรรจง

หมายเหตุ ทั้งนี้ ได้แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจเพื่อใช้ในการนี้ด้วยแล้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๘ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
ของสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทา
ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ดังต่อไปนี้
สถาบันการเงินประชาชนต้องจัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้เป็นไปตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ลวรณ แสงสนิท
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รูปแบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
ชื่อ สถาบันการเงินประชาชน........................................................
ที่ตั้ง.............................................................................................
ชื่อ – สกุล สัญชาติ ที่อยู่ สถานที่
ปัจจุบนั ทางาน

วันที่
เข้าเป็น
สมาชิก

มูลค่า จานวนหุ้น เงิน
หุ้น
ค่าหุ้น
ที่ชาระแล้ว

วันที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ
ชาระ
ค่าหุ้น

