
 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย  
(สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)  

 
1. รายละเอียด/ภาพรวมของนาโนไฟแนนซ ์

1.1  หลักการ 
                ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ธปท. ได้ด าเนินนโยบายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ซึ่งก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ (ธพ.) สามารถให้สินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี เพ่ือส่งเสริมให้ ธพ. ให้บริการสินเชื่อราย
ย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจาก ธพ. มีต้นทุนการด าเนินงานสูงกว่าผลตอบแทนที่สามารถคิดได้
จากลูกค้ารายย่อยได้ท าให้ ธพ. ไม่ได้ให้บริการสินเชื่อประเภทดังกล่าวเท่าที่ควร ประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินที่มี
บทบาทหลักในการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนรายย่อย สามารถให้บริการได้เฉพาะสินเชื่อเพ่ือการอุปโภค
บริโภคใน อัตราดอกเบี้ยรวมค่าบริการและค่าธรรมเนียมแล้วไม่เกินร้อยละ 28 โดยไม่สามารถให้บริการสินเชื่อ
เพ่ือการประกอบอาชีพได้ ท าให้มีประชาชนรายย่อยเป็นจ านวนมากต้องใช้บริการหนี้นอกระบบหรือไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนใด ๆ  
                จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการอนุญาตให้มีนิติบุคคลประเภทใหม่  
ในระบบสถาบันการเงินไทย เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพรายย่อย โดยจ าเป็นต้อง
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถคิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อดังกล่าว 
แต่ไม่สูงเท่ากับการคิดผลตอบแทนของผู้ให้บริการหนี้นอกระบบ อย่างไรก็ดี กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่
ครอบคลุมการให้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพของ Non-bank ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องออกแนวทาง      
การประกอบธุรกิจรวมถึงก าหนดเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อดังกล่าวขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพมีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้ย
จากการ กู้ยืมนอกระบบที่สูงจนเกินควร ซึ่งจะมีลักษณะการให้สินเชื่อในวงเงินที่ต่ ากว่าสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ 
หรือเรียกว่าสินเชื่อ Nano-Finance (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย) และมีอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกหนี้รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี เนื่องจากเป็นสินเชื่อ
ประเภทใหม่ที่มีกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อที่มีความผ่อนปรนกว่าสินเชื่อประเภทอ่ืนที่มีอยู่แล้วในระบบ
สถาบันการเงิน  

1.2  รายละเอียดของมาตรการสินเชื่อ Nano-Finance 
 มาตรการสินเชื่อ Nano-Finance มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุญาตให้มีนิติบุคคลประเภทใหม่        

ในระบบสถาบันการเงินไทย เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพรายย่อย และก าหนด     
แนวทางการประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance ให้มีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และแก้ไขปัญหา  
ภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมนอกระบบที่สูงจนเกินควร  
                ทั้งนี ้ มาตรการสินเชื่อ Nano-Finance ประกอบด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3 ฉบับ คือ  

1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557  

2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงิน 
อาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557  

3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.1/2558 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
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เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยประกาศทั้ง 3 ฉบับได้ก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญของมาตรการ
สินเชื่อ Nano-Finance ดังนี้  

1.2.1 ประเภทสินเชื่อที่จะก ากับดูแล 
      ก าหนดนิยามสินเชื่อที่จะก ากับดูแลประเภทใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “สินเชื่อรายย่อยเพ่ือ 

การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ” ซึ่งหมายความถึง การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน โดยมีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่น
สอดคล้อง   กับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้ เช่น ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ เป็นต้น และมีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกินหนึ่ง
แสนบาทต่อลูกหนี้แต่ละราย 

1.2.2 ผู้ก ากับดูแล 
     ธปท. จะเป็นผู้ก ากับดูแลสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ โดยหน้าที่ 

ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติ และตรวจสอบการด าเนินงานของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance  

1.2.3 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
       เป็นนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า    

50ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 7 เท่า (มีทุนจดทะเบียน  
50 ล้านบาท จะปล่อยกู้ได้ไม่เกิน 400 ล้านบาท)   

1.2.4  ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ 
                           โดยที่สินเชื่อ Nano-Finance เป็นสินเชื่อประเภทใหม่ที่มีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่น      
กว่าสินเชื่อประเภทอ่ืนที่มีอยู่แล้วในระบบสถาบันการเงิน ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า       
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นภาระมากจนเกินควรต่อผู้บริโภค จึงก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ      
อาจเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ จากลูกหนี้รวมกันแล้วคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย          
ที่แท้จริง (Effective rate) ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (All in ไม่เกินร้อยละ 36 ซึ่งอยู่ระดับที่ไม่สูงจนเกินไป          
โดยในต่างประเทศอัตราดอกเบี้ย Microfinance อยู่ที่ช่วงร้อยละ 27-75 ต่อปี) 

1.2.5 กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ 
     มีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้ เช่น ผู้ที่เริ่มต้น    

ธุรกิจใหม ่ผู้กู้ไม่มีเอกสารแสดงหลักฐานรายได้ที่แน่นอน (ไม่มี slip เงินเดือน) เป็นต้น  
1.2.6 เงื่อนไขการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

                          ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานอื่น ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เช่น การรายงานต่อภาครัฐ การบริหารจัดการข้อมูลผู้บริโภค การปฏิบัติ
เมื่อมีข้อร้องเรียน เป็นต้น 

1.2.7 การยื่นขอใบอนุญาต  
     ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้สินเชื่อ Nano-Finance สามารถยื่นแบบฟอร์ม 

ตามท่ี ธปท. ก าหนด (สามารถ download ได้จาก www.bot.or.th) ไดต้ั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
ที่ ธปท. ส านักงานใหญ่และส านักงานภาค หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธปท. โทร 02-283-5828 หรือ 
กระทรวงการคลัง 02-273-9020 ต่อ 3288 และส าหรับประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ Nano-Finance 
สามารถสอบถามได้ที่ โทร 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)  
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2. ความคืบหน้าของนาโนไฟแนนซ์  
          2.1  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที ่ธปท. ได้เปิดรับค าขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance มีผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance ทั้งหมด
จ านวน 20 บริษัท ในจ านวนดังกล่าวมีการยกเลิกค าขอ 2 ราย เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ราย และยังไม่มีความ
พร้อมในการประกอบธุรกิจ 1 ราย คงเหลือ 18 ราย และมีผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
Nano-Finance ที่ยงัไม่ได้ยื่นเอกสารหรือค าขออนุญาตประมาณ 70 ราย  

     2.2  ผู้ยื่นขอใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาท้ังสิ้น 20 บริษัทสามารถ 
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
                 2.2.1  กลุ่มท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการแล้ว 9 
ราย ได้แก่ 1) บริษัท เงินสดทันใจ จ ากัด 2) บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จ ากัด 3) บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จ ากัด 
(มหาชน) 4) บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จ ากัด 5) บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ ากัด (มหาชน) 6) บริษัท เมืองไทย
ลิสซิ่ง จ ากัด 7) บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จ ากัด (ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ) 8) บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และ   
9) บริษัท โดเมสติค แคปปิตอล 2015 จ ากัด 
                 2.2.2  กลุ่มท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย 1 ราย  
                 2.2.3  กลุ่มท่ีอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย 8 ราย 
                 2.2.4  กลุ่มท่ียกเลิกค าขอ 2 ราย เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบและยังไม่พร้อมด าเนินการ 
          2.3  บริษัทที่เปิดให้บริการแล้ว 2 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จ ากัด (เปิดให้บริการเมื่อวันที่  
6 พฤษภาคม 2558) และ 2) บริษัท เงินสดทันใจ จ ากัด (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558) โดย ณ 
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้ง 2 บริษัท มีการให้กู้แล้วจ านวน 50 ราย เป็นวงเงินรวม 620,000 บาท โดย
สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
                 2.3.1  บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จ ากัด มีผู้ติดต่อขอกู้เงินจ านวนมาก และได้เริ่มตรวจสอบข้อมูล       
ผู้ขอกู้แล้วและเริ่มให้สินเชื่อประมาณ 18 ราย วงเงินรวม 370,000 บาท โดยให้กู้รายละ 10,000 – 30,000  
                 2.3.2  บริษัท เงินสดทันใจ จ ากัด มีผู้ติดต่อขอเงินกู้ประมาณ 1,000 ราย และได้เริ่มตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ขอกู้แล้วและเริ่มให้สินเชื่อ 32 ราย วงเงินรวม 250,000 บาท โดยให้กู้รายละ 10,000 – 50,000 บาท  
                  

ตารางสรุปข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance   

รายช่ือบริษัท สาขา เบอร์ติดต่อ 
วันที่เริ่ม
ให้บริการ 

วงเงินกู้ (บาท/ราย) / 
อัตราดอกเบี้ย 

1.บริษัท เงินสดทันใจ 
จ ากัด 

ทั่วประเทศ 0 2693 5555 
สายด่วน 1652 

18 พค. 58 -ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
Nano-Finance ของ
แต่ละบริษัท  จะมี
ความแตกต่างกันไป      
แต่จะมีวงเงินสินเชื่อ
รวมได้ไม่เกิน 100,000 
บาท/ราย และสามารถ 
คิดอัตราดอกเบี้ย 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
รวมกันแล้วไม่เกินร้อย
ละ 36 ต่อปี 

2. บริษัท ไทยเอซ 
แคปปิตอล จ ากัด 

กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 
นครราชสีมา 

0 2744 2222 
 

6 พค. 58 

3. บริษัท แมคคาเล 
กรุ๊พ จ ากัด (มหาชน) 

กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 
ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด 

0 2272 1645 
0 2272 0249 
08 8426 5642 

ภายในเดือน
กรกฎาคม 
2558 

4. บริษัท สหไพบูลย์ 
(2558) จ ากัด 

ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม 

0 4351 1471 
08 1662 9011 

ภายในเดือน
กรกฎาคม 
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3. ประโยชน์ที่จะได้รับและความคาดหวังในภาพรวม  

3.1  ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและธุรกิจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บริการ หนี้
นอกระบบ 581,973 ครัวเรือน และท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ๆ 1.3 ล้านครัวเรือน 
(ข้อมูลจากการส ารวจของ ธปท. ปี 2556) ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

      ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอประกอบธุรกิจทั้ง 18 ราย ในข้อ 2 มีสาขาเพ่ือเป็นช่องทางการให้บริการสินเชื่อ 
Nano- Finance รวมทั้งสิ้น 1,254 สาขา และจ าแนกตามภูมิภาคได้ ดังนี้ 1) กรุงเทพมหานคร 51 สาขา 2) ภาคกลาง 
477 สาขา 3) ภาคเหนือ 233 สาขา 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 278 สาขา 5) ภาคตะวันออก 145 สาขา  และ 
6) ภาคใต้ 70 สาขา  
                 ธปท. ได้ประมาณการการให้สินเชื่อ Nano-Finance โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและ
สินทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้สมมติฐานว่า ผู้ยื่นค าขอทั้ง 18 รายได้รับใบอนุญาต คาดว่าจะสามารถ 
ให้สินเชื่อ Nano-Finance รวมสูงสุดประมาณ 80,242 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้นอกระบบของประชาชน              
ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง   

3.2  มีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยจะดูแลให้การประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวมีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และอยู่ภายใต้กรอบการก ากับดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น 

2558  
-ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องส่งรายงานปริมาณ
การให้สินเชื่อ Nano-
Finance  ให้แก่
กระทรวงการคลัง และ 
ธปท. ทราบทุกเดือน 
ภายในวันที่ 21 ของ
เดือนถัดไป นับตั้งแต่
สิ้นเดือนแรกที่ได้เริ่ม
ให้บริการ ดังนั้น 
รายงานฉบับแรกจะ
ได้รับภายในวันที่ 21 
มิ.ย. 58 

5.บริษัท ไอร่า แอนด์  
ไอฟุล จ ากัด (มหาชน) 

กรุงเทพฯ 09 8262 8190 ภายในเดือน
ตุลาคม 2558 

6. บริษัท เมืองไทย
ลิสซ่ิง จ ากัด* 

กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 

0 2880 1033 1 กรกฎาคม 
2558 

7. บริษัท ซีเอฟจี 
เซอร์วิส จ ากัด 

กรุงเทพฯ 
เชียงราย เขียง
ใหม่ พะเยา 

0 8808 80880 
0 2792 1888 

ภายในเดือน
กรกฎาคม 
2558 

8. บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) 

นครปฐม 
นครสวรรค์ 
นครราชสีมา 
ระยอง กระบี่ 
หาดใหญ่ 
อุบลราชธานี 
อุดรธานี 
ขอนแก่น 

0 2574 6901 ภายในเดือน
สิงหาคม 
2558 

9. บริษัท โดเมสติค 
แคปปิตอล 2015 
จ ากัด 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ชลบุรี
สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สุพรรณบุรี  

0 3472 3869 ภายในเดือน
กรกฎาคม 
2558 
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ตลอดจนสามารถได้รับผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ 
แต่ไม่เป็นภาระแก่ผู้บริโภคจนเกินควร ทั้งนี้ ประชาชนจะต้องรู้จักการน าเงินสินเชื่อที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
เพ่ือให้เกิดรายได้และน ามาใช้ในการลงทุนต่อ โดยจะต้องมีวินัยทางการเงินที่เคร่งครัดเพ่ือไม่ให้เกิดหนี้เสียในระบบ  

3.3  ความคาดหวังในภาพรวม 
                3.3.1  สศค. หวงัว่ากรอบการประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์จะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ของ การให้
สินเชื่อแก่ประชาชนฐานราก ซึ่งปกติไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินปกติได้เนื่องจากมีรายได้ไม่
แน่นอนหรือไม่มีเอกสารรายได้ประกอบการขอสินเชื่อ (อาชีพอิสระ) โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
จะต้องเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มนี้ และปรับเปลี่ยนกระบวนการ/เงื่อนไขการให้สินเชื่อให้เหมาะกับพฤติกรรม
ดังกล่าวยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพ่ิมข้ึน 
                3.3.2  ประโยชน์ที่ได้จะตกสู่ผู้ขอกู้/ผู้ที่ใช้บริการหนี้นอกระบบบางส่วนแน่นอน โดยถ้าเป็น 
ลูกหนี้นอกระบบที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพจะสามารถ refinance เข้ามาอยู่ในระบบได้ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าและมีการทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม แต่ถ้าลูกหนี้ที่มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย/ขาดวินัยทางการเงิน       
ก็อาจจะไม่ได้รับเงินกู้จากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยในกรณีนี้การช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเดียว  
คงไม่เพียงพอ ต้องช่วยเหลือโดยการสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างอาชีพด้วย 
 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
4.1  ประชาชนที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยคิดว่าเป็นเงินของรัฐบาลที่จะให้ 

เปล่ากับประชาชน จึงมีหลายคนไปต่อว่ากับบริษัท Nano- Finance  ว่าไม่ยอมให้เงินกับประชาชน กระทรวง   
การคลังขอเรียนว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการให้สินเชื่อโดยใช้เงินของภาคเอกชนเพ่ือให้กู้กับประชาชนรายย่อย 
เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ทั้งนี้ หากประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว
สามารถสอบถามมาได้ที่กระทรวงการคลังและ ธปท. นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือให้กับบริษัท 
Nano- Finance ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วช่วยให้ความรู้และท าความเข้าใจกับลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ Nano- 
Finance อีกช่องทางหนึ่งด้วย  

4.2  มีการร้องเรียนจากประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสินเชื่อ Nano- Finance      
หลังจากท่ีกระทรวงการคลังได้ออกนโยบายสินเชื่อ Nano- Finance  ไปแล้วประมาณ 6 เดือน มีประชาชนให้   
ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการและขอสินเชื่อ ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังและ ธปท. 
ได้ทยอยพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และขณะนี้มีผู้ประกอบการ Nano- Finance ทีไ่ด้รับ
ใบอนุญาตแล้ว 9 ราย โดยในจ านวนนี้ มีเพียง 2 รายทีเ่ปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 (รายที่ 3 
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จะเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นี้) ถึงแมบ้ริษัทนาโนไฟแนนซ์ทั้ง 2 แห่ง มีสาขาย่อย
พอสมควรแต่อยู่ระหว่างการทยอยเปิดให้บริการ โดยในช่วงแรกจะให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น
หลัก ซึ่งจะยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้น หากบริษัท Nano- Finance 18 รายที่ย่ืนขอใบอนุญาต เปิด
ให้บริการทั้งหมด  จะมีสาขาเพ่ือเป็นช่องทางการให้บริการสินเชื่อ Nano- Finance รวมทั้งสิ้น 1,254 สาขา 
และจ าแนกตามภูมิภาคได้ ดังนี้ 1) กรุงเทพมหานคร 51 สาขา 2) ภาคกลาง 477 สาขา 3) ภาคเหนือ 233 
สาขา 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 278 สาขา 5) ภาคตะวันออก 145 สาขา  และ 6) ภาคใต้ 70 สาขา  
          4.3  การก าหนดบทลงโทษหากมีการแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance 
                กระทรวงการคลังขอเรียนว่าการประกอบธรุกิจสินเชื่อ Nano-Finance จะต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย ธปท. เป็นผู้ก ากับดูแล และปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแล้ว       
9 บริษัทดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance ไม่มีการรับเงินฝากจากประชาชน           
ทั้งนี้ หากมีการแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังจะถือเป็นความผิด    
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ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ     
ทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากนี้ การรับฝากเงินจากประชาชนที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000-1,000,000 บาท  
                ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่  
                4.3.1  ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2283 5828 หรือ 0 2283 6838 
                4.3.2  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213  
                4.3.3  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3288 

------------------------------------------------------------------- 
ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
1 กรกฎาคม 2558 



แผนพับ นาโนไฟแนนซ - Size A4

     1) บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด 

        โทร. 0-2693-5555 สายดวน 1652

     2) บริษัท ไทยเอซ แคปปตอล จำกัด 

        โทร. 0-2744-2222

     3) บริษัท แมคคาเล กรุพ จำกัด (มหาชน) 

        โทร. 0-2272-1645, 0-2272-0249,   

         08-8426-5642

     4) บริษัท สหไพบูลย (2558) จำกัด 

        โทร. 0-4351-1471, 08-1662-9011

     5) บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล จำกัด (มหาชน) 

        โทร. 09-8262-8190

     6) บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด 

        โทร. 0-2880-1033

     7) บริษัท ซีเอฟจี เซอรวิส จำกัด 

        โทร. 08-8088-0880, 0-2792-1888

     8) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

        โทร. 0-2574-6901

     9) บริษัท โดเมสติค แคปปตอล 2015 จำกัด

        โทร. 0-3472-3869

     กำหนดนิยามสินเชื่อประเภทใหมชื่อวา 

“ สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกำกับ ”

ซึ ่งหมายถึง 1) การใหสินเชื ่อเพื ่อประกอบอาชีพ  2) ไมมี

หลักประกัน  3) มีกระบวนการใหสินเชื ่อที่ยืดหยุน และ

4) วงเงินสินเชื่อไมเกินหนึ่งแสนบาทตอลูกหนี้

     ผู ประกอบธุรกิจตองเปนนิติบุคคลที ่เปนบริษัทจำกัด 

หรือบริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียนที ่ชำระแลวไมต่ำกวา

50 ลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินรวมทั้งสิ ้นตอสวนของ

ผูถือหุนไมเกิน 7 เทา

     อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียม 

รวมกันไมเกินรอยละ 36 ตอป 

     ปฏิบัติตามเกณฑคุมครองผูบริโภคในเรื่องตาง ๆ เชน 

การปฏิบัติเมื ่อมีเรื ่องรองเรียน การติดตามทวงถามหนี ้ 

เปนตน

     

     บุคคลธรรมดาไมมีรายไดประจำ ไมมีสลิปเงินเดือน    

     ไมเคยเดินบัญชีกับธนาคาร

     มีความสามารถในการชำระหนี้

     กู ได ไมเกิน 100,000 บาท/ราย

     ไมตองใชหลักประกัน

1. สนับสนุนการเขาถึง

   แหลงเงินทุนของประชาชนรายยอย 

   ครัวเรือนที่ใชบริการหนี้นอกระบบ 6 แสนครัวเรือน

   ครัวเรือนที่เขาไมถึงบริการทางการเงิน 1.34 ลาน

   ครัวเรือน

 2. มีหลักเกณฑการกำกับดูแลที ่เปนธรรม และ

   ไมเอาเปรียบผูบริโภค

   ธนาคารแหงประเทศไทย

   273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

   กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2283-5828, 

   0-2283-6838  www.bot.or.th

   ศูนยคุมครองผู ใชบริการทางการเงิน (ศคง.)        

   โทร. 1213  www.1213.or.th 

   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

   ถนนพระราม 6 อารียสัมพันธ สามเสนใน เขตพญาไท

   กรุงเทพฯ 10400 

   โทร. 0-2273-9020 # 3288 

   โทรสาร  0-2618-3374  www.fpo.go.th

เศรษฐกิจพอเพียง : กุญแจแกหนี้

มาตรการสินเชื่อ

ประชาชนรายยอย
เพื่อสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเง�นทุนของ

(สินเชื่อนาโนไฟแนนซ)

มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนของประชาชนรายยอย 
(สินเชื่อนาโนไฟแนนซ)

กระบวนการพิจารณา
สินเช�่อยืดหยุน

สินเช�่อรายยอย
ไมเอาเปร�ยบผูบร�โภค

กำกับดูแลโดยทางการ

ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เมื ่อวันที ่ 12 กันยายน 2557 เพื ่อชวยลด

ความเหลื ่อมล้ำของสังคมโดยจัดใหมีระบบการกู ยืม

ที่เปนธรรม

กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยจึงได

รวมกันจัดทำมาตรการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ โดยการ

อนุญาตใหมีผู ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยประเภท

ใหมในระบบสถาบันการเงินไทยเพ่ือสนับสนุนการเขาถึง

แหลงเงินทุนสำหรับผูประกอบอาชีพรายยอย พรอมทั้ง

กำหนดแนวทางการประกอบธุรกิจสินเชื ่อดังกลาว

ใหมีความเปนธรรมและไมเอาเปรียบผูบริโภค

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
มาตรการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ

กลุมเปาหมาย : 
ผูสนใจขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 

กระบวนการขอยื่นรับใบอนุญาต
(ไมเกิน 60 วันทำการ)

ประโยชนที ่คาดวาจะไดรับ

ยื่นคำขออนุญาตพรอม

เอกสารที่เกี่ยวของที่ ธปท.

สำนักงานใหญหร�อสำนักงานสาขา

เจาหนาที่ ธปท.

ตรวจสอบเอกสาร

รัฐมนตร�วาการกระทรวงการคลังพิจารณา

ธปท. แจงผลการอนุมัติ

บร�ษัทที่ไดรับใบอนุญาต

ตองเปดทำการภายใน 1 ป

ไมอนุมัติ อนุมัติ

สำหรับผูที่สนใจขอขอมูลเพิ่มเติม
สามารถติดตอสอบถาม
รายละเอียดไดที่

รายชื่อบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ

จัดทำโดย :

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
www.fpo.go.th


