
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ 
 
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถ

ประกอบธุรกิจสินเช ื ่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื ่อพิโกไฟแนนซ์) เพื ่อเพิ ่มช่องทาง 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถประกอบธุรกิจ 
ให้กู้ยืมเงินในระบบแก่ประชาชน  

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประกอบด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติ 
รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สศค. โดยสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชนจึงได้จัดทำประเด็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับสินเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับขึ้น  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 
1. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์คืออะไร  

ตอบ 
• สินเชื่อรูปแบบใหม่ที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้สามารถปล่อยสินเชื่อได้  
• วงเงินสินเชื่อทุกสัญญารวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อลูกค้าแต่ละราย  
• อัตราดอกเบี้ย หรืออัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ เมื่อคำนวณ

รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  
• โดยบริษัทให้สินเชื่อได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น และลูกหนี้จะต้องมีภูมิลำเนา

หรือถิ่นท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกับจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่  
• เช่น บริษัท เอ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครพนม บริษัท เอฯ สามารถปล่อยสินเชื่อให้แก่

ลูกหนี้ที่อาศยัอยู่ที่จังหวัดนครพนมได้เท่านั้น และบริษัท เอฯ ไม่สามารถขยายสาขาไปเปิดที่จังหวัดอ่ืนได้  
 

2. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส คืออะไร  
ตอบ 

• สินเชื่อรูปแบบใหม่ที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้สามารถปล่อยสินเชื่อได้  
• วงเงินสินเชื่อทุกสัญญารวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกค้าแต่ละราย  
• อัตราดอกเบี้ย หรืออัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ  

o สำหรับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท แรก คิดได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก 
(Effective Rate) 

o สำหรับวงเงินสินเชื่อส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดได้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี 
แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 

• ในกรณีการปล่อยสินเชื่อเกินกว่า 50,000 บาท ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำสัญญากู้เงินอย่างน้อย  
2 สัญญา โดยวงเงินสินเชื่อต่อสัญญา ไม่เกินสัญญาละ 50,000 บาท 
 

3. หากต้องการขอสินเชื่อที่มากกว่า 100,000 บาท ต้องทำอย่างไร 
 ตอบ สามารถยื่นขอสินเชื่อประเภทอ่ืน หรือสถาบันการเงินที่ให้วงเงินที่สูงกว่า 100,000 บาท 
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4. ต้องเตรียมเอกสารในการยื่นขอสินเชื่ออะไรบ้าง  
 ตอบ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการขอสินเชื่อ ระยะเวลาการอนุมัติ และรายละเอียดอื่น ๆ 
เพ่ิมเติมจากบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้โดยตรง 
 
5. สามารถเริ่มขอยื่นขอหนังสืออนุญาตประกอบธุรกิจได้เม่ือไหร่ 

ตอบ สามารถยื่นคำขออนุญาตได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

6. ยื่นคำขออนุญาตผ่านที่ไหน  
ตอบ (1)  สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
(2)  สำนักงานคลังจังหวัด ทุกจังหวัด  

  เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
(3)  ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

  สถานที่ติดต่อ : (3.1) ที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขา วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 8000 หรือ สายด่วน 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่มีพักเที่ยง) 

  (3.2) ที่สาขาของ ธ.ก.ส. ทุกสาขา วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) ตั้งแต ่
เวลา 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0555 หรือ สายด่วน 1593 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่มีพักเที่ยง) 
 
7. ใครสามารถขอหนังสืออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้บ้าง  

ตอบ นิติบุคคล 2 ประเภท ดังนี้ (1) ห้างหุ้นส่วน (2) บริษัทจำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือเงินลงหุ้น
ตามแต่กรณี ซึ่งไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท (กรณีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) /หรือ 10 ล้านบาท (กรณีสินเชื่อพิโกพลัส)  

       ทั้งนี้ ในกรณีของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอื่นอยูเดิมและต้องการยื่นขอประกอบธุรกินสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 
จะตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวหรือเงินลงหุนไมต่ำกวา 5 ลานบาท (กรณีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) /หรือ 10 ล้านบาท 
(กรณีสินเชื่อพิโกพลัส) และมีสวนของผูถือหุนหรือสวนของผูเปนหุนสวนที่ปรากฏในงบการเงินปลาสุดไมต่ำกวา 5 ลานบาท 
(กรณีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) /หรือ 10 ล้านบาท (กรณีสินเชื่อพิโกพลัส)  

หากเปนกรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโดยยังไมครบรอบระยะเวลาบัญชีที่ตองจัดทํางบการเงินครั้งแรก  
จะตองมีหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารจํานวนไมต่ำกวา 5 ลานบาท (กรณีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) /หรือ 10 ล้านบาท 
(กรณีสินเชื่อพิโกพลัส) 

 
8. สามารถใช้นิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้

หรือไม่ และมีวิธีการตรวจสอบทุนจดทะเบียนอย่างไร 
ตอบ สามารถยื ่นได้ แต่นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื ่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ  

หรือธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)  
ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมหรือส่วนของเจ้าของรวม ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท (กรณี

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) /หรือ 10 ล้านบาท (กรณีสินเชื่อพิโกพลัส) 
 
 
 
 
 



-3- 
 

9. จดทะเบียนนิติบุคคลได้ที่ใด 
ตอบ สามารถจดทะเบียนครั้งแรกท่ีใดก็ได้ โดย 

(1) ส่วนกลาง : ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 
(2) กทม. : สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6  
(3) ต่างจังหวัด : กลุ่มงานบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์

จังหวัดทั่วประเทศ  
➢ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแตเ่วลา 08.30 - 16.30 น. สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th 
➢ เลขทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสามารถใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้เลย  

 
10. ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นแบบคำขออนุญาตบ้าง 

ตอบ 
• บริษัทจำกัด 

(1) คำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ 
(2) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
(3) หนังสือบริคณหส์นธิ 
(4) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นขอหนังสืออนุญาต) 
(5) สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(6) ข้อบังคับ หรือรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) (กรณีบริษัทไม่มีข้อบังคับ) 
(7) แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทุกคน ไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศกระทรวงการคลัง เร ื ่อง กิจการที ่ต ้องขออนุญาตตามข้อ 5  
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ 58 (เรื ่อง สินเชื ่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)  
ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ตามแบบที่กำหนด) 

(8) แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ตามแบบที่กำหนด) 

(9) ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้สอบบัญชี ประวัติการตรวจสอบบริษัท พร้อมสำเนาใบอนุญาต
ผู้สอบบัญชี 

(10) งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ 
มีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี (มีอายุไม่เกิน 15 วัน  
ก่อนวันยื่นหนังสือขออนุญาต) 

(11) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบให้บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

(12) แผนการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ตามแบบที่กำหนด) 
(13) ภาพถ่ายสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อมแผนที่ตั้งโดยละเอียด 
(14) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือ 

ผู้มีอำนาจในการจัดการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
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• ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
(1) คำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ 
(2) หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นขอหนังสืออนุญาต) 
(3) รายละเอียดวัตถุประสงค์แสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน 
(4) คำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  
(5) รายการจดทะเบียน (หส.2) ทุกฉบับ 
(6) แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท (สสช. 1) 

(7) แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทุกคน 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5  
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ 58 (เรื ่อง สินเชื ่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)  
ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ตามแบบที่กำหนด) 

(8) แบบรับรองคุณสมบัติผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ตามแบบที่กำหนด) 

(9) ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้สอบบัญชี ประวัติการตรวจสอบบริษัท พร้อมสำเนาใบอนุญาต
ผู้สอบบัญชี 

(10) งบการเงินที ่รับรองโดยผู ้สอบบัญชีปีล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์  
มีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี (มีอายุไม่เกิน 15 วัน  
ก่อนวันยื่นหนังสือขออนุญาต) 

(11) สำเนารายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมติเห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  

(12) แผนการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ตามแบบที่กำหนด) 
(13) ภาพถ่ายสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อมแผนที่ตั้งโดยละเอียด 
(14)  สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน 

และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
*หมายเหตุ : เอกสารที่ขีดเส้นใต้ให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด โดยดาวน์โหลดได้จาก www.fpo.go.th 
 
11. ต้องเสียภาษีประเภทใดบ้าง 

ตอบ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ซ่ึงสามารถนำเลขทะเบียนพาณิชย์ของ
นิติบุคคลใช้ยื่นเสียภาษีได้ และภาษีอ่ืน ๆ ตามธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
เป็นต้น 
 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : กรมสรรพากร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สายด่วน 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในแต่ละจังหวัด หรือ www.rd.go.th  
 
12. ห้างหุ้นส่วนสามารถใช้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแทนผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตได้หรือไม่ 

ตอบ หากห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 
ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนสามารถใช้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้  

 หากปีใดปีหนึ่งห้างหุ้นส่วนขาดองค์ประกอบข้อใดข้อนึง จะต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแทน   

http://www.fpo.go.th/
http://www.rd.go.th/
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การดำเนินงานภายหลังได้รับอนุญาต 
13. ภายหลังจากได้รับหนังสืออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว สามารถเปิดดำเนินการได้เลย

หรือไม่ 
ตอบ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ต้องจัดทำหนังสือแจ้งเปิดดำเนินการมายัง สศค. ก่อนเริ่มเปิด

ดำเนินการล่วงหน้า กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้จัดส่งอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ พร้อมทั้ง
แนบเอกสาร ดังนี้  

(1) ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้  
จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ (ตามแบบที่กำหนด)  

(2) แผนที่ตั ้งของสถานประกอบการและภาพถ่ายของสถานประกอบการที่มีการติดป้ายชื่อนิติบุคคล  
อย่างชัดเจน (กรณีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาต)  

 
14. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บจากผู้กู้ ต้องแจ้งมายัง สศค. หรือไม่  

ตอบ ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมแนบประกาศอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ 
ฉบับใหม่มายัง สศค. ไม่เกิน 7 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

15. หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์ที่จะเปิดสำนักงานสาขาเพิ่ม จะต้องดำเนินการอย่างไร  
ตอบ ให้ผู ้ประกอบธุรกิจทำหนังสือแจ้งขอเปิดสำนักงานสาขาใหม่ โดยระบุที ่ตั ้งและหมายเลขโทรศัพท์  

พร้อมแนบภาพถ่ายและแผนที่ของสำนักงานสาขามายัง สศค. ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเปิดดำเนินการหาก สศค. 
ไม่มีหนังสือทักท้วงให้ถือถือว่า สศค. อนุญาตเป็นการทั่วไป โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเปิดสาขาได้ และจัดส่ง
สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับแก้ไข พร้อมสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขมายัง สศค. ภายหลัง
จากเปิดทำการ ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่การดำเนินการเสร็จสิ้น 

 
16. กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ 

ในการจัดการ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือมาขออนุญาตก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ตอบ หากผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการนั้น 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
(1) สำเนารายงานการประชุมของนิติบุคคลในคราวที่มีการให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
(2) แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ พร้อมสำเนา

บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการคนใหม่ 
(3) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว 
(4) หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับเปลี ่ยนแปลงกรรมการ ผู ้จ ัดการ หุ ้นส่วนผู ้จ ัดการ หรือผู ้มีอำนาจ  

ในการจัดการ 
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การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 
17. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีหน้าที่ต้องจัดรายงานใดบ้าง 

ตอบ แบบรายงานการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ : ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์รายงานผลการให้สินเชื่อ
ตามแบบฟอร์มทีก่ำหนด และส่งมายัง สศค. ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ต้องรายงาน 

 - การจัดทำงบการเงิน : ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จัดทำงบการเงินทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้ 
สศค. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น 

 - การจัดทำบัญชี : ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี 
➢ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สภาวิชาชีพบัญชี วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 

09.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2500 หรือ www.fap.or.th 
 
18. ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานใด 
 ตอบ ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
19. ภายหลังได้รับหนังสืออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร 
 ตอบ ภายหลังได้รับหนังสืออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดังกล่าว 
ต้องปฏิบัติตาม 

(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 

(2) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ 
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 (3) ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 (3) เริ่มประกอบธุรกิจภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาต 
 
20. หากผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถร้องเรียนได้ที่ใด 

ตอบ เบื้องต้นให้แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรในท้องที่เกิดเหตุ และส่งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2169 7128 ถึง 36 หรือสายด่วน 1359 
 
21. สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่ใด  
 ตอบ สามารถหาประกาศ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fpo.go.th www.1359.go.th 
หรือสายด่วน 1359 
 

สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์สายด่วน 1359 

9 ตุลาคม 2562 
 

http://www.fpo.go.th/
http://www.1359.go.th/

