คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรกำกับ
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดาเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่สนใจ
สามารถประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถประกอบธุรกิจ
ให้กู้ยืมเงินในระบบแก่ประชาชน รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประกอบด้วย การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติ
รวมถึงตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สศค. โดยสานักนโยบายพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชนจึงได้จัดทาประเด็นคาถามและคาตอบเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับขึ้น
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์คืออะไร
ตอบ
 สินเชื่อรูปแบบใหม่ที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้สามารถปล่อยสินเชื่อได้
 วงเงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
 อัตราดอกเบี้ย (แบบ effective rate – แบบลดต้นลดดอก) ไม่เกิน ร้อยละ 36 ต่อปี
 โดยบริษัทให้สินเชื่อได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น และลูกหนี้จะต้องมีภูมิลาเนา
หรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับจังหวัดที่สานักงานใหญ่ตั้งอยู่
 เช่น บริษัท เอ จากัด มีสานักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครพนม บริษัท เอฯ สามารถปล่อยสินเชื่อให้แก่
ลูกหนี้ที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมได้เท่านั้น และบริษัท เอฯ ไม่สามารถขยายสาขาไปเปิดที่จังหวัดอื่นได้
2. หำกต้องกำรขอสินเชื่อที่มำกกว่ำ 50,000 บำท ต้องทำอย่ำงไร
ตอบ สามารถยื่นขอสินเชื่อประเภทอื่น หรือสถาบันการเงินที่ให้วงเงินที่สูงกว่า 50,000 บาท
3. ต้องเตรียมเอกสำรในกำรยื่นขอสินเชื่ออะไรบ้ำง
ตอบ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการขอสินเชื่อ ระยะเวลาการอนุมัติ และรายละเอียดอื่น ๆ
เพิ่มเติมจากบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้โดยตรง
4. สำมำรถเริ่มขอยื่นขอหนังสืออนุญำตประกอบธุรกิจได้เมื่อไหร่
ตอบ ภายหลังประกาศกระทรวงการคลังและประกาศ สศค. ที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ (คาดการณ์เบื้องต้น ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป)

-25. ยื่นคำขออนุญำตผ่ำนที่ไหน
ตอบ (1) สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เวลาทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
(2) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
สถานที่ติดต่อ : (2.1) ที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขา วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 8000 หรือ สายด่วน 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่มีพักเที่ยง)
(2.2) ที่สาขาของ ธ.ก.ส. ทุกสาขา วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0555 หรือ สายด่วน 1593 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่มีพักเที่ยง)
6. ใครสำมำรถขอหนังสืออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้บ้ำง
ตอบ นิติบุคคล 3 ประเภท ดังนี้ (1) ห้างหุ้นส่วน (2) บริษัทจากัด (3) บริษัทมหาชนจากัด ซึง่ มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
7. จดทะเบียนนิติบุคคลได้ที่ใด
ตอบ สามารถจดทะเบียนครั้งแรกที่ใดก็ได้ โดย
(1) ส่วนกลาง : ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
(2) กทม. : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6
(3) ต่างจังหวัด : กลุ่มงานบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า สานักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
 เลขทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสามารถใช้เป็นเลขประจาตัวผู้เสียภาษีได้เลย
8. ต้องใช้เอกสำรใดในกำรยื่นแบบคำขออนุญำตบ้ำง
ตอบ
 บริษัท/บริษัทมหำชน จำกัด
(1) คาขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(2) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
(3) สาเนาหนังสือบริคณธ์สนธิ
(4) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นขอหนังสืออนุญาต)
(5) สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
(6) สาเนาข้อบังคับ

-3(7) แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอานาจในการจัดการทุกคน ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 13 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ตามรูปแบบที่กาหนด)
(8) ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้สอบบัญชี ประวัติการตรวจสอบบริษัท พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี
(9) งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์
มีจานวนเงินไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท (มีอายุไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นหนังสือขออนุญาต)
(10)สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบให้บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(11)แผนการดาเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (ตามแบบที่กาหนด)
(12)ภาพถ่ายสานักงานใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
(13) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จดั การ และ/หรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการ
 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
(1) คาขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(2) สาเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นขอ
หนังสืออนุญาต)
(3) สาเนารายละเอียดวัตถุประสงค์แสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
(4) คารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
(5) รายการจดทะเบียน (หส.2)
(6) สาเนาแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
(7) แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอานาจในการจัดการทุกคน ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 13 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ตามรูปแบบที่กาหนด)
(8) ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้สอบบัญชี ประวัติการตรวจสอบบริษัท พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี
(9) งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์
มีจานวนเงินไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท (มีอายุไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นหนังสือขออนุญาต)

-4(10)สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(11)แผนการดาเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (ตามแบบที่กาหนด)
(12)ภาพถ่ายสานักงานใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
(13)สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน และ/หรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการ
*หมายเหตุ : เอกสารที่ขีดเส้นใต้ให้ใช้แบบฟอร์มที่กาหนด โดยดาวน์โหลดได้จาก www.fpo.go.th
9. ต้องเสียภำษีประเภทใดบ้ำง
ตอบ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึง่ สามารถนาเลขทะเบียนพาณิชย์ของ
นิติบุคคลใช้ยื่นเสียภาษีได้ และภาษีอื่นๆ
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมสรรพากร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. สายด่วน 1161 หรือ www.rd.go.th
10. รำยละเอียดอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบกำรควรรู้
ตอบ - ปฎิทินการรายงานผลการให้สินเชื่อ : ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์รายงานผลตามแบบและ
ระยะเวลาที่ สศค. กาหนด และส่งมายัง สศค. ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ต้องรายงาน
- การจัดทางบการเงิน : ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จัดทางบการเงินทุกรอบระยะเวลา 12 เดือน
อันเป็นรอบปีปฏิทิน โดยส่งให้ สศค. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น
- การจัดทาบัญชี : ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สภาวิชาชีพบัญชี วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา
09.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2500 หรือ www.fap.or.th
11. ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่ภำยใต้กำรกำกับของหน่วยงำนใด
ตอบ ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่ภายใต้การกากับของกระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
12. ภำยหลังได้รับหนังสืออนุญำตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
ตอบ ภายหลังได้รับหนังสืออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดังกล่าว
ต้องปฏิบัติตาม
(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ)

-5(2) ประกาศสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(3) เริ่มประกอบธุรกิจภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาต
13. หำกผู้ประกอบกำรสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์คิดอัตรำดอกเบี้ยเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด สำมำรถร้องเรียนได้ที่ใด
ตอบ เบื้องต้นให้แจ้งความที่สถานีตารวจภูธรในท้องทีเ่ กิดเหตุ และส่งเรื่องร้องเรียนมายังสานักนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2169 7128 ถึง 36 หรือสายด่วน 1359
14. สำมำรถหำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่ใด
ตอบ สามารถหาประกาศ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fpo.go.th หรือสายด่วน 1359
สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359
23 พฤศจิกายน 2559

