ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนของประชาชนรายยอย
ครัวเรือนที่ ใชบริการหนี้นอกระบบ 6 แสนครัวเรือน
ครัวเรือนที่เขาไมถึงบริการทางการเงิน 1.34 ลาน
ครัวเรือน
2. มี ห ลั ก เกณฑ ก ารกำกั บ ดู แ ลที ่ เ ป น ธรรม และ
ไม เอาเปรียบผูบริโภค
สำหรับผูที่สนใจขอขอมูลเพิ่มเติม
สามารถติดตอสอบถาม
รายละเอียดไดที่
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 อารียส มั พันธ สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-9020 # 3288
โทรสาร 0-2618-3374 www.fpo.go.th

มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนของประชาชนรายยอย
(สินเชื่อนาโนไฟแนนซ)
ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อชวยลด
ความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยจัดใหมีระบบการกูยืม
ที่เปนธรรม
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยจึงได
รวมกันจัดทำมาตรการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ โดยการ
อนุญาตใหมีผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยประเภท
ใหม ในระบบสถาบันการเงินไทยเพือ่ สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนสำหรับผูประกอบอาชีพรายยอย พรอมทั้ง
กำหนดแนวทางการประกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื ่ อ ดั ง กล า ว
ใหมีความเปนธรรมและไมเอาเปรียบผูบริโภค

รายชื่อบริษัทที่ ไดรับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ
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

มาตรการสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเง�นทุนของ

ประชาชนรายย อ ย
(สินเชื่อนาโนไฟแนนซ)

กำกับดูแลโดยทางการ

กระบวนการพิจารณา
สินเช�่อยืดหยุน

ไมเอาเปร�ยบผูบร�โภค

สินเช�่อรายยอย

จัดทำโดย :

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
www.fpo.go.th

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
มาตรการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ
กำหนดนิยามสินเชื่อประเภทใหมชื่อวา
“ สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกำกับ ”
ซึ่งหมายถึง 1) การใหสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ 2) ไมมี
หลักประกัน 3) มีกระบวนการใหสินเชื่อที่ยืดหยุน และ
4) วงเงินสินเชื่อไมเกินหนึ่งแสนบาทตอลูกหนี้
ผูประกอบธุรกิจตองเปนนิติบุคคลที่เปนบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมต่ำกวา
50 ลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินรวมทั้งสิ้นตอสวนของ
ผูถือหุนไมเกิน 7 เทา
อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียม
รวมกันไมเกินรอยละ 36 ตอป
ปฏิบัติตามเกณฑคุมครองผูบริโภคในเรื่องตาง ๆ เชน
การปฏิ บ ั ต ิ เ มื ่ อ มี เ รื ่ อ งร อ งเรี ย น การติ ด ตามทวงถามหนี ้
เปนตน

กลุมเปาหมาย :
ผูสนใจขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
บุคคลธรรมดาไมมีรายไดประจำ ไมมีสลิปเงินเดือน
ไมเคยเดินบัญชีกับธนาคาร
มีความสามารถในการชำระหนี้
กู ได ไมเกิน 100,000 บาท/ราย
ไมตองใชหลักประกัน

แผนพับ นาโนไฟแนนซ - Size A4

เศรษฐกิ
จพอเพีย่นงรับ:ใบอนุ
กุญญ
แจแก
กระบวนการขอยื
าต หนี้
(ไมเกิน 60 วันทำการ)

ยื่นคำขออนุญาตพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของที่ ธปท.
สำนักงานใหญหร�อสำนักงานสาขา
เจาหนาที่ ธปท.
ตรวจสอบเอกสาร

รัฐมนตร�วาการกระทรวงการคลังพิจารณา

ธปท. แจงผลการอนุมัติ
ไมอนุมัติ

อนุมัติ

บร�ษัทที่ไดรับใบอนุญาต
ตองเปดทำการภายใน 1 ป

