
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และระยะเวลาจดัท ารายงานการด าเนนิงานของธนาคารผูป้ระสานงาน   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๙)  และมาตรา  47  แห่งพระราชบญัญตัิสถาบันการเงนิ
ประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาจัดท ารายงานการด าเนินงานของธนาคารผู้ประสานงาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดท ารายงานการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันการเงนิ
ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส  และให้ส่งรายงานการด าเนินงานต่อนายทะเบียน
ภายใน  60  วันนับจากวันสิ้นไตรมาส  เพ่ือเสนอรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนทราบภายใน  30  วันนับจากวันที่นายทะเบียนได้รับรายงานการด าเนินงาน   

ข้อ 2 รายงานการด าเนินงานตามข้อ  1  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   
(๑) การด าเนินงาน  
 (ก) สรุปจ านวนและประเภทองค์กรการเงินชุมชนที่เข้ามาติดต่อขอจดทะเบียนเป็น

สถาบันการเงินประชาชน  โดยระบุสถานะด้วยว่า  อยู่ระหว่างการพิจารณาค าขอจดทะเบียน  หรือได้รับ
ความเห็นจากธนาคารผู้ประสานงานให้น าเสนอต่อนายทะเบียนแล้ว  รวมถึงสรุปยอดเงินฝาก  เงินกู้  
และผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับฝากและให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกขององค์กรการเงินชุมชนดังกล่าว 

 (ข) สรุปการให้ความสนับสนุนแก่สถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญตัิ
สถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562 

(2) ข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างธนาคารผู้ประสานงานและสถาบันการเงินประชาชน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 (ก) ยอดรวมเงินฝากของสถาบันการเงินประชาชน 
 (ข) ยอดเงินกู้ที่สถาบันการเงินประชาชนกู้ยืมจากธนาคารผู้ประสานงาน  รวมดอกเบี้ยคงค้าง  

ณ  วันรายงาน 
 (ค) ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับฝากและให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินประชาชน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการประมวลผลข้อมลูเกีย่วกับการใหบ้ริการทางการเงิน 

และขอ้มูลทัว่ไปของสถาบนัการเงินประชาชน 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๑๐)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของ
สถาบันการเงินประชาชน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ธนาคารผู้ประสานงานประมวลผลข้อมูลของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อ 2 ในการประมวลผลข้อมูลตามข้อ  1  ให้ธนาคารผู้ประสานงานน าข้อมูล  ณ  วันสิ้นเดือน
ของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบมาประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่   15   
ของเดือนถัดไป  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ได้ประมวลผลแล้วลงในระบบฐานข้อมูลของธนาคารผู้ประสานงาน  
ทั้งนี้  ข้อมูลที่ประมวลผลได้อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน 
(2) ข้อมูลการท าธุรกรรมของสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน 
(3) ข้อมูลการฝากเงินและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 
(4) ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินประชาชน  ได้แก่  งบแสดงฐานะ 

ทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  รายงานการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง  รายงานการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง  รายงานการด ารงเงินกองทุน  รายงานหนี้สินต่อเงินกองทุน  และรายงานการให้กู้และ 
การให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่   

ข้อ 3 ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนายทะเบียนได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้กูแ้ละการให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีร้ายใหญ่   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (8)  และมาตรา  44  (1)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการให้กู้และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ห้ามมิให้สถาบันการเงินประชาชนให้สินเชื่อแก่สมาชิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินร้อยละ  10  
ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ข้อ 2 ให้น าความในข้อ  1  มาใช้บังคับในกรณีสถาบันการเงินประชาชนให้สินเชื่อ 
แก่กลุ่มบุคคลหนึ่ง  กลุ่มบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นคู่สมรส  บิดา  มารดา  บุตร  หรือบุตรบุญธรรม
ที่เป็นครอบครัวเดียวกันด้วย 

คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการด ารงเงินกองทุน   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (8)  และมาตรา  44  (2)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการด ารงเงินกองทุน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 สถาบันการเงินประชาชนจะต้องด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ในอัตราไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  10 

ข้อ 2 เงินกองทุนของสถาบันการเงินประชาชน  ประกอบด้วย 
(1) ทุนตามมาตรา  15  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562 
(2) ทุนส ารองตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562 
(3) เงินส ารองอื่นที่จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีตามมาตรา  40  (5)  แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562   
ข้อ 3 ในการด ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์ตามข้อ   1  ให้สถาบันการเงิน

ประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การค านวณเงินกองทุน  ให้น าทุน  ทุนส ารอง  และเงินส ารองอื่นของสถาบันการเงินประชาชน  

ตามข้อ  2  มารวมกัน  หากในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนมีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวด 
ให้น ามาหักออกด้วย 

(2) การค านวณสินทรัพย์  ให้หมายถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน  โดยใช้มูลค่าตามบัญชี   
ณ  วันที่รายงาน  หักเงินส ารองที่ได้กันไว้ส าหรับสินทรัพย์นั้น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (8)  และมาตรา  44  (3)  แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 สถาบันการเงินประชาชนต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ  4.5  ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืม   

ข้อ 2 สินทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงินประชาชน  ประกอบด้วย 
(1) เงินสด 
(2) เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์กับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

หรือสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ข้อ 3 จ านวนสินทรัพย์สภาพคล่องที่สถาบันการเงินประชาชนต้องด ารงตามข้อ   1   

ให้ค านวณโดยน าส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้นวันหารด้วยส่วนเฉลี่ย  
รายเดือนของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืมในทุกสิ้นวัน  ทั้งนี้  ให้นับวันหยุดท าการรวมค านวณเข้าด้วย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจดัชัน้สินทรัพย์และการกนัเงนิส ารอง 

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (8)  และมาตรา  44  (4)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดชั้นสินทรัพย์ตามลักษณะดังต่อไปนี้เป็นรายบัญชี   
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ  หมายถึง  สินทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สิทธิเรียกร้องซึ่งได้ด าเนินการโดยสมควรเพ่ือให้ได้รับช าระหนี้แต่ไม่มีทางที่จะได้รับ

ช าระหนี้แล้ว  โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย  เป็นคนสาบสูญ  หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญและไม่มี

ทรัพย์สินใด ๆ  จะช าระหนี้ได้ 
  2) ลูกหนี้มีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ 

ที่อยู่ในล าดับก่อนเป็นจ านวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้   และสถาบันการเงินประชาชนไม่มีทาง 
ที่จะได้รับช าระหนี้ 

  ๓) สถาบันการเงินประชาชนได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นค าขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้
ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง  และในกรณีนั้นได้มีค าบังคับหรือค าสั่งของศาลแล้ว  แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ  
จะช าระหนี้ได้ 

  4) สถาบันการเงินประชาชนได้ฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้
ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย  และในกรณีนั้นได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้    
โดยศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น  หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว   

 (ข) สิทธิเรียกร้องซึ่งตามพฤติการณ์ไม่อาจเรียกให้ช าระหนี้ได้ 
 (ค) สินทรัพย์อื่นซึ่งช ารุด  เสียหาย  หรือหมดราคา 
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงิน  ดอกเบี้ย  หรือผลก าไร

จากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  12  เดือน  นับแต่วันถึงก าหนดช าระ  ไม่ว่าจะเป็นไป 
ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา  หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือเรียกให้ช าระคืน  
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงิน  ดอกเบี้ย  หรือผลก าไร 
จากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  12  เดือน  นับแต่วันถึงก าหนดช าระ  
ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา  หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถาม 
หรือเรียกให้ช าระคืน  แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ 

(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงิน  ดอกเบี้ย  หรือ 
ผลก าไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  6  เดือน  นับแต่วันถึงก าหนดช าระ  
ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา  หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือ
เรียกให้ช าระคืนแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ   

(5) สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือสินทรัพย์จัดชั้นควรระวังเป็ นพิเศษ  หมายถึง  
ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงิน  ดอกเบี้ย  หรือผลก าไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  1  เดือน  
แต่ไม่เกิน  3  เดือน  นับแต่วันถึงก าหนดช าระ  ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา  
หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือเรียกให้ช าระคืน  แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  ยกเว้นลูกหนี้ 
ที่จัดชั้นสูญ   

(6) สินทรัพย์จัดชั้นปกติ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดช าระ  หรือลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงิน  
ดอกเบี้ย  หรือผลก าไรจากสินเชื่อเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกินกว่า  1  เดือน  นับแต่วันถึงก าหนดช าระ  
ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา  หรือวันที่สถาบันการเงินประชาชนทวงถามหรือ
เรียกให้ช าระคืน  แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  ยกเว้นลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ   

ข้อ 2 สถาบันการเงินประชาชนจะตอ้งกนัส ารองตามลักษณะการจัดชั้นสินทรัพย์  ดังต่อไปนี้ 
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ  ให้สถาบันการเงินประชาชนกันส ารองในอัตราร้อยละ  100 
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ  ให้สถาบันการเงินประชาชนกันส ารองในอัตราร้อยละ  100 
(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย  ให้สถาบันการเงินประชาชนกันส ารองในอัตราร้อยละ  50 
(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน  ให้สถาบันการเงินประชาชนกันส ารองในอัตราร้อยละ  20 
(5) สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือสินทรัพย์จัดชั้นควรระวังเป็นพิเศษ  ให้สถาบัน

การเงินประชาชนกันส ารองในอัตราร้อยละ  2 
ข้อ 3 หากนายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรอาจสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น

สินทรัพย์ส าหรับลูกหนี้รายหนึ่งรายใดของสถาบันการเงินประชาชนก็ได้ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการด ารงอัตราสว่นหนี้สนิต่อเงนิกองทุน   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (8)  และมาตรา  44  (4)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 สถาบันการเงินประชาชนต้องมีอัตราส่วนหนี้สินไม่เกิน  1.5  เท่าของเงินกองทุน 
ข้อ 2 เงินกองทุนของสถาบันการเงินประชาชน  ประกอบด้วย 
(1) ทุนตามมาตรา  15  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562 
(2) ทุนส ารองตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562 
(3) เงินส ารองอื่นที่จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีตามมาตรา  40  (5)  แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562   
ข้อ 3 ในการด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนตามข้อ  1  ให้สถาบันการเงินประชาชน

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การค านวณเงินกองทุน  ให้น าทุน  ทุนส ารอง  และเงินส ารองอื่นของสถาบันการเงินประชาชน  

ตามข้อ  2  มารวมกัน  หากในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนมีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวด 
ให้น ามาหักออกด้วย 

(2) การค านวณหนี้สิน  ให้หมายถึงจ านวนเงินที่สถาบันการเงินประชาชนกู้ยืมเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน  ตามมาตรา  26  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒


