
ค ำสั่งกระทรวงกำรคลัง 
ท่ี  330/2564 

เรื่อง  เพิกถอนกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดบัจังหวดัภำยใต้กำรก ำกับ 
รำยบริษัท  อซีี่โลนใจดี  จ ำกัด 

 
 

ด้วยปรำกฏข้อเท็จจริงต่อส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง   (“สศค.”)  ที่ พิจำรณำได้ว่ำ   
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกบั  รำยบริษัท  อีซี่โลนใจดี  จ ำกัด  (“บริษัท”)  
ฝ่ำฝืนและละเลยไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ  ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง  เรื่อง  กิจกำรที่ต้อง
ขออนุญำตตำมข้อ  5  แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  58  (เรื่อง  สินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัด
ภำยใต้กำรก ำกับ)  ลงวันที่  27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  และประกำศส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง   
เรื่อง  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัด
ภำยใต้กำรก ำกับ  ลงวันที่  27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยบริษัทย้ำยที่ตั้ง
ส ำนักงำนใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก  สศค.  และบริษัทไม่แจ้งข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร 
ให้  สศค.  ทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  อันเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อ  15  (3)  และข้อ  18  ของประกำศ 
กระทรวงกำรคลัง  เรื่อง  กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ  5  แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  58   
(เรื่อง  สินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ)  ลงวันที่  27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  นอกจำกนี้  
บริษัทไม่จัดส่งรำยงำนกำรให้สินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับและงบกำรเงินให้   สศค.  
ทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  อันเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อ  11  และข้อ  12  วรรคแรก  ของประกำศ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง  เรื่อง  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ  ลงวันที่  27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

สศค.  โดยอำศัยอ ำนำจตำมข้อ  19  วรรคสอง  ของประกำศกระทรวงกำรคลัง  เรื่อง  กิจกำร
ที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ  5  แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  58  (เรื่อง  สินเชื่อรำยย่อย 
ระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ)  ลงวันที่  27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  สั่งให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ของบริษัทติดต่อ  สศค.  และด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องตำมรำยละเอียด
ข้อเท็จจริงที่  สศค.  ตรวจพบให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  14  ตุลำคม  2563  แต่บริษัทก็มิได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขหรือติดต่อ  สศค.  ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  สศค.  จึงได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังทรำบ  และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังโดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมข้อ  19  วรรคสำม  ของประกำศกระทรวงกำรคลัง  เรื่อง  กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ  5   
แห่งประกำศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับที่  58  (เรื่อง  สินเชื่อรำยย่อยระดบัจังหวดัภำยใต้กำรก ำกบั)  ลงวนัที่   
27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  สั่งระงับกำรด ำเนินงำนของบริษัททั้งหมด  เว้นแต่กำรรบัช ำระหนีจ้ำกลกูหนี้

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ของบริษัทที่คงค้ำงอยู่ในช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นกำรชั่วครำว  พร้อมทั้งให้บริษัทด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
กำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องตำมที่  สศค.  สั่งให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  28  ธันวำคม  2563  แต่บริษัท 
ก็ยังคงละเลยและฝ่ำฝืนไม่ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมค ำสั่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังดังกล่ำว 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังพิจำรณำแล้ว   เห็นว่ำบริษัท  อีซี่ โลนใจดี   จ ำกัด   
ฝ่ำฝืนและละเลยไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ  ตำมข้อ  19  (1)  ของประกำศกระทรวงกำรคลัง  
เรื่อง  กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ  5  แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  58  (เรื่อง  สินเชื่อรำยย่อย
ระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ)  ลงวันที่  27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมข้อ  19  
วรรคสี่  ของประกำศกระทรวงกำรคลัง  เรื่อง  กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ  5  แห่งประกำศ 
ของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่   58  (เรื่อง  สินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ)   ลงวันที่    
27  มีนำคม  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังจึงมีค ำสั่งให้เพิกถอนกำรอนุญำต 
ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ   รำยบริษัท  อีซี่โลนใจดี  จ ำกัด   
อย่ำงไรก็ดี  หำกบริษัท  อีซี่โลนใจดี  จ ำกัด  ไม่เห็นด้วยกับค ำสั่งนี้  มีสิทธิเสนอค ำฟ้องยื่นตอ่ศำลปกครอง
ภำยใน  90  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำสั่ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 9  กมุภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 
อำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔


