
การประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ 

(สินเช่ือพิโกไฟแนนซ)

วันศุกรท่ี 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น.

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ ฯ

แนวทางการประกอบธุรกจิสินเช่ือพิโกไฟแนนซ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข
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สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ 

(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ
กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหมีการประกอบธุรกิจสินเชื่อ

รายยอยประเภทใหม “สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ

(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)”

ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ 

และคาธรรมเนียมใด ๆ ไดไมเกินรอยละ 36 ตอป (effective rate)

นาโนไฟแนนซ

สินเขื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ

Presenter
Presentation Notes
กระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน �จึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้�การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 



เหตุใดตองมีสินเช่ือพโิกไฟแนนซ
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ผูใหกู

ผูกู

อาชีพอิสระรายไดนอย 

ไมมีหลักฐานแสดงรายได

กูยืมหมุนเวียนสําหรับใชจายบอยครั้ง

5% - 20% ตอเดือน

คิดดอกเบี้ยสูง

แกงหมวก

กันน็อคใหเงินไว
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สินเชื่อพิโกไฟแนนซ 

ทางเลือกใหมทดแทนเงนิกูนอกระบบ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ

เพ่ิมชองทางการเขาถึงสินเชื่อในระบบ
ผูมีรายไดนอยมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรทางสังคม 

โดยเฉพาะการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อใชประกอบอาชีพ

และสงเสริมการหารายได เพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน

เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
เปนชองทางใหเจาหนี้นอกระบบ และนิติบุคคลที่สนใจ

ไดประกอบธุรกิจใหสินเชื่อโดยถูกกฎหมาย

สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด

ภายใตการกํากับ

ประชาชน

นายทุน

Presenter
Presentation Notes
      โดยผู้ที่ประสบปัญหาความยากจนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการหารายได้ เพื่อนำไปสู่การ�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากข้อมูลการสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ �      เมื่อปี 2556 จากกลุ่มตัวอย่าง 10,613 ครัวเรือนในประเทศไทย โดยสำรวจการใช้บริการทางการเงิน 9 ประเภท ครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (ต้องการใช้แต่ไม่สามารถใช้บริการได้) ร้อยละ 4.23 ซึ่งครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดถึงปานกลาง และอาศัยอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อสามารถขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal loan) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) เป็นต้น ต่อมาในปี 2559 กระทรวงการคลังได้กำหนดให้มีผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน และเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบ สามารถให้บริการสินเชื่อได้�อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน (ทั้งมีและไม่มีหลักประกัน) มีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดการพึ่งพาการก่อหนี้นอกระบบ      นอกจากนี้ การยื่นคำขออนุญาตและปริมาณการปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ มีรูปแบบการดำเนินการที่หลากหลาย และมีความเสี่ยงที่จะประกอบธุรกิจไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ�ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแล จึงควรมีการกำกับดูแลและตรวจสอบที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงต้นทุนการดำเนินการของภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงความอิสระในการประกอบธุรกิจควบคู่กันไป



00

ขอกําหนดเกีย่วกบัผูประกอบธุรกจิสินเชือ่พโิกไฟแนนซ
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1. เปนนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

2. เปนผูประกอบธุรกิจใหสินเชื่อในระบบประเภทผูใหบริการทางการเงนิ

ที่ไมใชธนาคาร (Non - Bank) 

3. ใหบริการไดเฉพาะในจงัหวัดที่สาํนักงานใหญตั้งอยู 

4. ผูกูเปนบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลําเนาหรือถิน่ที่อยูในจงัหวัดเดียวกับผูใหกู

5. ใหสินเชื่ออเนกประสงค วงเงินไมเกินรายละ 50,000 บาท 

6. คิดอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 36 ตอป (effective rate)

7. มีหรือไมมีหลักประกัน 

Presenter
Presentation Notes
 การกำกับดูแลสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว �จำนวน 4XX ราย ในพื้นที่ 66 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน XXX ราย มีการปล่อย�สินเชื่อสะสมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม XXX ล้านบาท โดยการยื่นคำขออนุญาตและปริมาณการปล่อยสินเชื่อ�มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีความสำคัญอย่างมาก �โดยปัจจุบันหลักในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไม่แตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่�สถาบันการเงิน (non-bank) ประเภทอื่น เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการ�ประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เป็นต้น ซึ่งจะเน้นการกำกับดูแลในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก �อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีความแตกต่างจาก non-bank ประเภทอื่น ในเรื่องของการรับ�หลักประกัน ซึ่งกระทรวงการคลัง และ ธปท. ยังไม่เคยมีการอนุญาตให้ธุรกิจภายใต้การกำกับประเภทใดรับสิ่งของเป็นหลักประกันได้ ทำให้ปัจจุบัน สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ยังขาดการวางหลักเกณฑ์ในส่วนของการรับ�หลักประกัน โดยเมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่า ธุรกิจโรงรับจำนำมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ�สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ จึงควรศึกษาเกณฑ์การกำกับดูแลโรงรับจำนำ เพื่อพัฒนาและออกหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม�ต่อไป 



ตารางเปรียบเทยีบระหวางสินเชื่อพโิกไฟแนนซ

และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ
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พิโกไฟแนนซ
(30 มี.ค. 61)

ความคืบหนาของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ

ยื่นขออนุญาตแลว 458 ราย ใน 66 จังหวัด

ไดรับอนุญาตแลว 331 ราย ใน 62 จังหวัด

เปดใหบริการแลว 201 ราย ใน 54 จังหวัด
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จะเริ่มตนประกอบธุรกิจ

สินเช่ือพิโกไฟแนนซอยางไร ?
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ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

 www.1359.go.th/picodoc 

 สายดวน 1359

self-checked

 มีสถานะเปนนิติบุคคล/จดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล

 กรรมการ/ผูจัดการไมมีคุณสมบัติตองหาม

 ทุนจดทะเบียนชําระแลว ไมตํ่ากวา 5 ลานบาท

(กิจการเดิม  งบการเงินตองมีสวนของผูถือหุนเหลือไมตํ่ากวา 

5 ลานบาท)

ศึกษาขอมูล



1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กิจการท่ีตองขออนุญาต

ตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 

(เร่ือง สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ)

2. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดสถาบันการเงิน

และอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดไดจากผูกูยืม 

(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559

3. ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่ือง การกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ

สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ
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ประกาศที่เก่ียวของประกาศท่ีเก่ียวของ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ



สินเชื่อพิโกไฟแนนซ
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สินเชื่อที่ไมอยู

ภายใตสินเชื่อ

พิโกไฟแนนซ

ในจังหวัดที่ สนญ. ต้ังอยู สินเชื่ออเนกประสงค
วงเงินไมเกิน 
50,000 บาท

มี/ไมมีหลักประกัน

สินเช่ือท่ีเกิดจากการใหเชาซื้อ และการขายแลวเชากลับคืน (Sale and Lease Back) 

ในสินคาประเภทรถยนต และรถจักรยานยนต

การใหสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ (Car for Cash)

การใหสินเช่ือจํานําทะเบียนรถจักรยานยนต

การใหเชาซื้อและการใหเชาแบบลีสซิ่ง ในสินคาท่ีผูประกอบธุรกิจจําหนายเปนทางการคา

ปกติและในเครื่องจักรหรืออุปกรณเพ่ือการประกอบอาชีพ

สินเช่ือเพ่ือการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 

สินเช่ือเพ่ือสวัสดิการพนักงานท่ีหนวยตนสังกัดไดมีการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ 

คํานิยาม

Presenter
Presentation Notes
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ : การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดา ที่มีหรือไม่มีวัตถุประสงค์ หลักประกัน : เช่น โฉนดที่ดิน หลักประกันทางธุรกิจ บุคคลค้ำประกัน แต่ไม่รวมการขายฝาก เนื่องจากทางกฎหมายถือว่าเป็นการอำพรางในการกู้ยืมเงิน ทำให้สัญญาขายฝากตกเป็นโมฆะทั้งในฐานะหลักประกัน และการการขายฝาก และมีหลายบริษัทที่เขียนในแผนธุรกิจมาว่า ใช้รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ จำนำเล่ม จำนำทะเบียนรถ พวกนี้ไม่อยู่ในข่ายตามคำนิยามของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (บริษัทอาจทำได้ แต่เก็บ 36 % ไม่ได้)พื้นที่ให้บริการ : ให้บริการและขยายสาขาได้เฉพาะในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ วงเงินสินเชื่อ : โดยมีวงเงินรวมสินเชื่อของทั้งบริษัท ไม่ว่าจะยื่นกู้ที่ สนญ. หรือ สาขาใด เมื่อรวมกันแล้วสินเชื่อคงค้างต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อลูกหนี้แต่ละราย ระยะเวลาการให้สินเชื่อ : มีระยะเวลาให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน(สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ : มีหลายบริษัทที่ตั้งบริษัทลูก บริษัทในเครือ หรือใช้บริษัทแม่ ในการยื่นคำขอใบอนุญาต เพื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่พนักงานของบริษัท และใช้วิธีการหักบัญชีเงินเดือนพนักงาน ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ บริษัทสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่สามารถเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี)
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ใบคําขออนุญาตสําหรับ บริษัท

Presenter
Presentation Notes
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
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ใบคําขออนุญาตสําหรับ หางหุนสวน

Presenter
Presentation Notes
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
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วิธีจัดเตรียมเอกสารอยางงาย

สวนที่ 1 เอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ (ตอ)

- รายการที่ 1 – 5 และ 8 คัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

- รายการที่ 7 ผูสอบบัญชีตองเตรียมใหกิจการ

- กิจการตองเตรียม รายการที่ 9 สําเนารายงานการประชุม รายการ

ที่ 10 แผนการดําเนินธุรกิจ และรายการที่ 11 ภาพถายและแผนที่

- กรรมการตองจัดเตรียมเอกสารตัวเอง รายการที่ 6 และรายการที่ 12

- ในกรณีที่บริษัทไมมขีอบังคับ ใหคัด บอจ. 3 สวนกรณีที่กิจการ

เพ่ิงจดทะเบียนจัดต้ังใหมและไมมีงบการเงิน ใหใชหนังสือรับรอง

เงินฝากจากธนาคาร

Presenter
Presentation Notes
ส่งเอกสารผิดจากที่กำหนด เอกสารไม่อัปเดท     ผู้ประกอบการมักส่งเอกสารมาผิดจากที่กำหนดไว้ และบางครั้งบริษัทมีการเพิ่มทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แต่ยังส่งเอกสารฉบับเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงมา     บริษัท- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับจริง- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น- สำเนาข้อบังคับ (กรณีที่บริษัทใดไม่มีข้อบังคับ ให้ยื่นสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3))ห้างหุ้นส่วน- หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นขอหนังสืออนุญาต) ฉบับจริง- สำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์แสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน- คำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับจริง- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น- รายการจดทะเบียน (หส.2) ฉบับจริง- สำเนาแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท2. ส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ลงลายมือชื่อ ไม่รับรองสำเนาถูกต้อง- แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทุกคน- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ- ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้สอบบัญชี ประวัติการตรวจสอบบริษัท พร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้สอบบัญชี <- ผู้สอบบัญชีต้องผู้ลงลายมือชื่อ3. อื่น ๆ - งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด (ให้ส่งงบการเงินที่คัดจากกรมัฒนาธุรกิจการค้า)- หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ มีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ชื่อบัญชีธนาคาร คนละชื่อกับที่ยื่นคำขออนุญาต+ ภาพถ่ายสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป   - ภาพถ่ายไม่ชัดเจน ไม่เห็นหน้าร้าน  - ป้ายชื่อร้านไม่น่าเชื่อถือ ใช้ Photoshop ในการแต่งรูป  - ไม่ระบุที่อยู่ เบอร์โทรของสาขา 
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เตรียมเอกสาร

สวนที่ 1 เอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ

ปญหาท่ีพบบอย : สงเอกสารผิดจากท่ีกําหนด เอกสารไมเปนปจจุบัน

ขอคัดเอกสารได

จากกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา

บริษัท

- สําเนาใบสําคัญแสดง

การจดทะเบียน

- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ

- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย 

ฉบับจริง

- สําเนาทะเบียนผูถือหุน

- สําเนาขอบังคับ

หางหุนสวน

- หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียน

เปนนิติบุคคล ฉบับจริง

- สําเนารายละเอียดวัตถุประสงค

แสดงวัตถุประสงคของหางหุนสวน

- คํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 

ฉบับจริง

- สําเนาทะเบียนผูถือหุน

- รายการจดทะเบียน (หส.2) ฉบับจริง

- สําเนาแบบแสดงรายการเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจของหางหุนสวนบริษัท

Presenter
Presentation Notes
ส่งเอกสารผิดจากที่กำหนด เอกสารไม่อัปเดท     ผู้ประกอบการมักส่งเอกสารมาผิดจากที่กำหนดไว้ และบางครั้งบริษัทมีการเพิ่มทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แต่ยังส่งเอกสารฉบับเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงมา     บริษัท- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับจริง- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น- สำเนาข้อบังคับ (กรณีที่บริษัทใดไม่มีข้อบังคับ ให้ยื่นสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3))ห้างหุ้นส่วน- หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นขอหนังสืออนุญาต) ฉบับจริง- สำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์แสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน- คำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับจริง- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น- รายการจดทะเบียน (หส.2) ฉบับจริง- สำเนาแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท2. ส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ลงลายมือชื่อ ไม่รับรองสำเนาถูกต้อง- แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทุกคน- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ- ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้สอบบัญชี ประวัติการตรวจสอบบริษัท พร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้สอบบัญชี <- ผู้สอบบัญชีต้องผู้ลงลายมือชื่อ3. อื่น ๆ - งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด (ให้ส่งงบการเงินที่คัดจากกรมัฒนาธุรกิจการค้า)- หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ มีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ชื่อบัญชีธนาคาร คนละชื่อกับที่ยื่นคำขออนุญาต+ ภาพถ่ายสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป   - ภาพถ่ายไม่ชัดเจน ไม่เห็นหน้าร้าน  - ป้ายชื่อร้านไม่น่าเชื่อถือ ใช้ Photoshop ในการแต่งรูป  - ไม่ระบุที่อยู่ เบอร์โทรของสาขา 
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เตรียมเอกสาร (ตอ)

สวนที่ 1 เอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ (ตอ)

อ่ืน ๆ 

- งบการเงินที่รับรองโดยผูสอบบัญชีปลาสุด 

- หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย 

มีจํานวนเงินไมตํ่ากวา 5 ลานบาท 

- ภาพถายสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 

พรอมแผนที่ต้ังโดยสังเขป

Presenter
Presentation Notes
ส่งเอกสารผิดจากที่กำหนด เอกสารไม่อัปเดท     ผู้ประกอบการมักส่งเอกสารมาผิดจากที่กำหนดไว้ และบางครั้งบริษัทมีการเพิ่มทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แต่ยังส่งเอกสารฉบับเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงมา     บริษัท- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับจริง- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น- สำเนาข้อบังคับ (กรณีที่บริษัทใดไม่มีข้อบังคับ ให้ยื่นสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3))ห้างหุ้นส่วน- หนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันยื่นขอหนังสืออนุญาต) ฉบับจริง- สำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์แสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน- คำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับจริง- สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น- รายการจดทะเบียน (หส.2) ฉบับจริง- สำเนาแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท2. ส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ลงลายมือชื่อ ไม่รับรองสำเนาถูกต้อง- แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทุกคน- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ และ/หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ- ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้สอบบัญชี ประวัติการตรวจสอบบริษัท พร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้สอบบัญชี <- ผู้สอบบัญชีต้องผู้ลงลายมือชื่อ3. อื่น ๆ - งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด (ให้ส่งงบการเงินที่คัดจากกรมัฒนาธุรกิจการค้า)- หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ มีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ชื่อบัญชีธนาคาร คนละชื่อกับที่ยื่นคำขออนุญาต+ ภาพถ่ายสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป   - ภาพถ่ายไม่ชัดเจน ไม่เห็นหน้าร้าน  - ป้ายชื่อร้านไม่น่าเชื่อถือ ใช้ Photoshop ในการแต่งรูป  - ไม่ระบุที่อยู่ เบอร์โทรของสาขา 
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เตรียมเอกสาร (ตอ)

สวนที่ 2 แผนการดําเนินธุรกิจ
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Presentation Notes
ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ : ใส่ชื่อเจ้าของธุรกิจ หรือไม่ใส่มา1. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ    ระบุอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ    ขอบเขตการให้บริการ2.1 วิธีการหาลูกค้าช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือคนในพื้นที่รับรู้2.2 วิธีการคัดเลือกลูกค้าวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ฐานะของลูกค้า2.3 รูปแบบและขั้นตอนการทำสัญญาเอกสารหลักฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าระยะเวลาในการพิจารณาคำขอสินเชื่อประเภท และการพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกัน วัน และสถานที่ในการทำสัญญาวัน และวิธีการส่งมอบสินเชื่อให้แก่ลูกค้า2.4 วิธีการดูแลลูกค้าวัน วิธีการ และช่องทางในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ช่องทางการชำระหนี้ของลูกค้าระยะเวลาในการจัดทำ และวิธีการส่งใบเสร็จเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานช่องทางการให้คำปรึกษา และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอื่น ๆ เป็นต้น4. วิธีการติดตามทวงถามหนี้ขั้นตอน และความถี่ในการติดตามทวงถามหนี้อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้5. วิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของบริษัทระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
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เตรียมเอกสาร (ตอ)

สวนที่ 2 แผนการดําเนินธุรกิจ (ตอ)

1.  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

- อธิบายลักษณะธุรกิจการใหสินเช่ือพิโกไฟแนนซตามท่ีผูประกอบการเขาใจ

(1)  ระบุอัตราดอกเบี้ย

(2)  ขอบเขตท่ีใหบริการ เชน พื้นท่ีท่ีใหบริการ จํานวนสินเชื่อ

2.  วิธีดําเนินการ

2.1 วิธีการหาลูกคา

- วิธีการประชาสัมพันธ : ทําใหลูกคารูจักและใหความสนใจ

2.2 วิธีการคัดเลือกลูกคา

- วิธีการท่ีใชพิจารณาฐานะลูกคา : ประเมินสถานะทางการเงินของลูกคา

2.3 รูปแบบและขั้นตอนการทําสัญญา

(1)  รูปแบบของผลิตภัณฑ : หลักทรัพยหรือบุคคลค้ําประกัน การคิดดอกเบี้ยและอ่ืน ๆ
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ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ : ใส่ชื่อเจ้าของธุรกิจ หรือไม่ใส่มา1. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ    ระบุอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ    ขอบเขตการให้บริการ2.1 วิธีการหาลูกค้าช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือคนในพื้นที่รับรู้2.2 วิธีการคัดเลือกลูกค้าวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ฐานะของลูกค้า2.3 รูปแบบและขั้นตอนการทำสัญญาเอกสารหลักฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าระยะเวลาในการพิจารณาคำขอสินเชื่อประเภท และการพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกัน วัน และสถานที่ในการทำสัญญาวัน และวิธีการส่งมอบสินเชื่อให้แก่ลูกค้า2.4 วิธีการดูแลลูกค้าวัน วิธีการ และช่องทางในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ช่องทางการชำระหนี้ของลูกค้าระยะเวลาในการจัดทำ และวิธีการส่งใบเสร็จเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานช่องทางการให้คำปรึกษา และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอื่น ๆ เป็นต้น4. วิธีการติดตามทวงถามหนี้ขั้นตอน และความถี่ในการติดตามทวงถามหนี้อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้5. วิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของบริษัทระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
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เตรียมเอกสาร (ตอ)

สวนที่ 2 แผนการดําเนินธุรกิจ (ตอ)

2.3 รูปแบบและขั้นตอนการทําสัญญา (ตอ)

(2)  ขั้นตอนและเวลาในการอนุมัติสินเช่ือและการทําสัญญาตางๆ : 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีเรียกเก็บจากลูกคาและผูค้ําประกัน ระยะเวลา ขั้นตอน 

วิธีการพิจารณาหลักทรัพยและการอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงสถานท่ีทําสัญญา

(3)  วิธีการสงมอบสินเชื่อ : จายเงินใหลูกคาดวยวิธีใด และจายเม่ือไร

2.4 วิธีการดูแลลูกคา

(1)  ชองทางการชําระหน้ีของลูกคา

(2)  วัน วิธีการ และชองทางในการจัดสงใบแจงหน้ีกอนถึงกําหนดชําระหน้ี

(3)  ชองทางการใหคําปรึกษาและแจงขาว

3.  กลุมเปาหมาย

กลุมลูกคาท่ีเปนเปาหมายในการปลอยสินเชื่อ : อธิบายลักษณะบุคคลท่ีตองการ 

หรือไมตองการใหเปนลูกคา และจํานวนลูกคาท่ีคาดหวัง 
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ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ : ใส่ชื่อเจ้าของธุรกิจ หรือไม่ใส่มา1. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ    ระบุอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ    ขอบเขตการให้บริการ2.1 วิธีการหาลูกค้าช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือคนในพื้นที่รับรู้2.2 วิธีการคัดเลือกลูกค้าวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ฐานะของลูกค้า2.3 รูปแบบและขั้นตอนการทำสัญญาเอกสารหลักฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าระยะเวลาในการพิจารณาคำขอสินเชื่อประเภท และการพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกัน วัน และสถานที่ในการทำสัญญาวัน และวิธีการส่งมอบสินเชื่อให้แก่ลูกค้า2.4 วิธีการดูแลลูกค้าวัน วิธีการ และช่องทางในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ช่องทางการชำระหนี้ของลูกค้าระยะเวลาในการจัดทำ และวิธีการส่งใบเสร็จเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานช่องทางการให้คำปรึกษา และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอื่น ๆ เป็นต้น4. วิธีการติดตามทวงถามหนี้ขั้นตอน และความถี่ในการติดตามทวงถามหนี้อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้5. วิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของบริษัทระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
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เตรียมเอกสาร (ตอ)

สวนที่ 2 แผนการดําเนินธุรกิจ (ตอ)

4.  วิธีการติดตามทวงถามหน้ี

(1)  รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการทวงถาม : ลูกคาคางชําระนานเทาไรจะเร่ิม  

ทวงถาม ทวงถามเองหรือจางบุคคลภายนอก

(2)  ขั้นตอน และความถี่ในการติดตามทวงถามหน้ี : ใชวิธีใดติดตอลูกคา แตละวิธีนั้น 

ทําบอยแคไหน และตองมีหนังสือแจงลูกคาท่ีผิดนัดชําระหนี้ลวงหนาไมตํ่ากวา 

20 วันกอนดําเนินการบังคับชําระหนี้ตามกฎหมาย

(3)  อัตราคาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ี : ไมเกิน 80 บาท/ราย/เดือนเทานั้น

5.  วิธีดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

(1)  ชองทางการรับเรื่องรองเรียนของบริษัท

(2)  แนวทาง และวิธีการแจงผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของบริษัท

(3)  ระยะเวลาดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของบริษัท
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ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ : ใส่ชื่อเจ้าของธุรกิจ หรือไม่ใส่มา1. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ    ระบุอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ    ขอบเขตการให้บริการ2.1 วิธีการหาลูกค้าช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือคนในพื้นที่รับรู้2.2 วิธีการคัดเลือกลูกค้าวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ฐานะของลูกค้า2.3 รูปแบบและขั้นตอนการทำสัญญาเอกสารหลักฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าระยะเวลาในการพิจารณาคำขอสินเชื่อประเภท และการพิจารณาหลักทรัพย์ค้ำประกัน วัน และสถานที่ในการทำสัญญาวัน และวิธีการส่งมอบสินเชื่อให้แก่ลูกค้า2.4 วิธีการดูแลลูกค้าวัน วิธีการ และช่องทางในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ช่องทางการชำระหนี้ของลูกค้าระยะเวลาในการจัดทำ และวิธีการส่งใบเสร็จเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานช่องทางการให้คำปรึกษา และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอื่น ๆ เป็นต้น4. วิธีการติดตามทวงถามหนี้ขั้นตอน และความถี่ในการติดตามทวงถามหนี้อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้5. วิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของบริษัทระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของบริษัท



ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน 

ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ไปรษณีย หรือติดตอดวยตนเอง

สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษกิจการคลัง 

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ยื่นคําขออนุญาต

ชองทางการยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ



ภาระหนาที่ของผูประกอบธุรกิจสนิเชือ่พิโกไฟแนนซ

รายงานผลการดําเนินงาน
รายเดือน/รายป

ขออนุญาตเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํคัญ

ปฏิบัติตามประกาศ 
และเงื่อนไขที่เกี่ยวของ

เสียภาษีที่เกี่ยวของ
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ผูประกอบธุรกิจ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ
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 สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีความแตกต่างจาก non-bank ประเภท ทั้งในเรื่องของประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ �ขนาดของธุรกิจ พื้นที่การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกหลักประกัน ดังนั้น วิธีการกำกับดูแลสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์�อาจจะต่างจาก non – bank ประเภทอื่น �อย่างไรก็ดี สศค. คำนึงถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจ ความยุ่งยากในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยการกับดูแลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ลดต้นทุนในการกำกับดูแลของภาครัฐ เก็บข้อมูล�ที่มีประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบาย รวมถึงจูงใจผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนรายย่อย      โดยในการกำกับดูแลจะอยู่บน 2 แนวคิด คือการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น      - การเก็บความลับของลูกค้า     - การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ให้ลูกค้ารับทราบ    - การทวงถามหนี้    - การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน2. การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจไม่ขัดต่อประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น     - การดำเนินธุรกิจไม่ขัดกับประกาศ และเงื่อนไขที่กำหนด    - ฐานะทางการเงิน มีความมั่นคง     - แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากประกาศมีการกำหนดเรื่องการจัดหาเงินทุนจากประชาชนบทกำหนดโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว     หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ สศค. กำหนด (ไม่เกินกว่า 30 วัน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาจมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ของผู้ประกอบธุรกิจ      หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามคำสั่ง ผู้ประกอบธุรกิจอาจต้องระวางโทษ�ตามข้อ 17 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุก�ไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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การขอเปด
ดําเนินการ

การ
ประชาสัมพันธ

การพิจารณา
คําขอสินเชื่อ

การทําสัญญา
และสงมอบเงิน

การแจงหนี้การรับชําระหนี้การทวงถามหนี้
การจัดทํา
รายงาน

การรับเร่ือง
รองเรียน

การขออนุญาต
อ่ืน ๆ

การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ

1 2 3 4

5678

9 10

Presenter
Presentation Notes
ถ้าไล่ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทคร่าว จะสามารถแบ่งออกได้ 10 ขั้นตอนการขอเปิดดำเนินการ      ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทำหนังสือแจ้งขออนุญาตเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการมายัง สศค. โดยแนบประกาศรายะเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมฯ 2.การประชาสัมพันธ์     - สื่อทางการตลาดต้องสื่อเข้าใจได้ง่าย ไม่ชวนเชื่อ และมีข้อเท็จจริงครบถ้วน     - ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บลงในเอกสารชี้ชวน ใบสมัคร และสัญญา 2. การพิจารณาคำขอสินเชื่อ    - มีหลายบริษัทที่ตั้งใจให้ลูกค้าเซ็นต์สัญญาเปล่า แทนใบคำขอสินเชื่อ ซึ่งเอกสาร 2 ฉบับนี้ ใช้แทนกันไม่ได้     - กรณีเรียกรับหลักประกัน     - เอกสารที่เรียกเก็บจากลูกค้า     - ระยะเวลาการพิจารณา     - มีงานจัดทำคู่มือปฎิบัติงานเพื่อใช้เป็นมาตรฐานไหม ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสินเชื่อ 3. การทำสัญญา และส่งมอบเงินสินเชื่อ     - วันที่เซ็นต์สัญญา กับวันที่ส่งมอบเงิน    - วิธีการส่งมอบเงิน เช่น ให้เงินสด หรือโอนเงิน และมีการออกใบเสร็จรับเงินไหม4. การแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระ     - มีหลายบริษัทที่ระบุมาในแผนธุรกิจว่าจะให้ สมุดจดหนี้ การ์ดชำระหนี้ หรือตารางผ่อนให้แก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ทำสัญญา เพื่อใช้แทนใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้   - ในประกาศ สศค. ระบุว่า ต้องมีการจัดทำใบแจ้งหนี้ และจัดส่งให้ลูกค้าทราบก่อนถึงเวลาชำระหนี้ อย่างน้อยเดือนละครั้ง    - ช่องทางการจัดส่งใบแจ้งหนี้ หลายบริษัทต้องการส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน sms ไลน์ หรืออีเมล สามารถทำได้ แต่ใบแจ้งหนี้ที่จัดส่งต้องมีลักษณะเป็นใบเสร็จ เป็นไฟล์ที่ลูกค้าสามารถ download เก็บไว้ได้ ไม่ใช่ข้อความเตือน การส่ง sms ถือเป็นการแจ้งเตือน ไม่ถือว่าเป็นการจัดส่งใบแจ้งหนี้     - ระยะเวลาให้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย 5. การรับชำระหนี้    - ช่องทาง เช่น จ่ายเงินสดที่สำนักงาน มีคนออกไปรับชำระเงินตามร้านค้า หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร อื่น ๆ    - ภายหลังจากชำระเงิน บริษัทจะต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้าทุกครั้ง ไม่ว่าจะชำระผ่านช่องทางไหน โดย สศค. มีการกำหนดรายละเอียดขั้นต่ำรายละเอียดของใบเสร็จไว้ 6. การทวงถามหนี้    - จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อผิดนัดชำระหนี้     - ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 25587. การจัดทำรายงาน    ผปก. มีหน้าที่จัดทำ    - รายงานสินเชื่อ ส่งให้ สศค. ทุกเดือน จัดส่งตัวจริงมายัง สศค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่ต้องรายงาน    - งบการเงินมายัง สศค. ทุกปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน8. การรับเรื่องร้องเรียน     ระหว่างการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ผปก. จะต้องจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ ภายใน 15 วันทำการ (ข้อ 8)10. การขออนุญาตอื่น ๆ 
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การขอเปดดําเนินการ

การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ

สิ่งที่ผูประกอบการควรปฏิบัติ

หลังจากที่ไดรับแจงวาไดรับใบอนุญาต       รับใบอนุญาตที่ สํานักนโยบาย   

พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน และแจงเปดดําเนินการ (ภายใน 1 ป 

นับต้ังแตที่มีการออกใบอนุญาต)

ปญหาที่พบ : จัดเอกสารแจงเปดดําเนินการไมครบถวน

ตองสงเอกสารจนกวาจะครบ ตามแบบตัวอยางที่ไดรับ ดังน้ี

1) หนังสือแจงเปด        2) ภาพถายสํานักงาน 

3) ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบ้ีย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ 

และคาใชจาย
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ประกาศรายละเอียดเก่ียวกับดอกเบี้ย คาปรับ 

คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจาย

80

Presenter
Presentation Notes
ค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้1. อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บได้ : 36% ต่อปี (Effective Rate)ดอกเบี้ย ค่าปรับการชำระล่าช้า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าทำสัญญาอื่น ๆ 2. ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ตามที่ สศค. กำหนด- ค่าติดตามทวงถามหนี้  ไม่เกิน 80 บาท/เดือน
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ตัวอยาง : สิ่งที่ผูประกอบการควรจะตองปฏิบัติ

การประกอบธุรกิจหลังจากเปดดําเนินการ

การดําเนินงาน : 

• ผูที่ปฏิบัติหนาที่ทวงถามหน้ี ควรมีบัตรหรือหนังสือแสดงตัว

• ตองปดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบ้ีย คาปรับ คาบริการ

คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควร

แกเหตุ และจัดสงใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ต้ังแตออกประกาศ

ครั้งแรกและทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงภายใน 7 วันทําการ นับต้ังแต

ที่ออกประกาศเปลี่ยนแปลง

• ออกใบเสร็จทุกครั้งที่ไดรับการชําระเงิน 

• ควรปดประกาศชองทางการติดตอกับลูกคาใหชัดเจน เชน แสดง

หมายเลขโทรศัพทสําหรับการรองเรียนไวที่เคานเตอรใหบริการ

• จัดสงแบบรายงานสินเชือ่ (รายเดือน) และงบการเงิน



พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
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หลักการและเหตุผล

โดยที่การทวงถามหน้ีในปจจุบันมีการกระทําที่ไมเหมาะสมตอลูกหน้ี 

ไมวาจะเปนการใชถอยคําที่เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยางรุนแรง 

การคุกคามโดยขูเข็ญ การใชกําลังประทุษราย หรือการทําใหเสียช่ือเสียง 

รวมถึงการใหขอมูลเท็จ และการสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกบุคคล

อ่ืน ประกอบกับปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการทวงถามหน้ี และการควบคุมการทวงถามหน้ีไว

เปนการเฉพาะ สมควรมีกฎหมายในเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี



คํานิยาม

• ผูทวงถามหน้ี หมายถึง เจาหน้ีผูใหสินเช่ือ ผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี 

และหมายความรวมถึงผูรับมอบอํานาจจากเจาหน้ี

• เจาหน้ีผูใหสินเช่ือ คือ ผูใหสินเช่ือเปนทางการคาปกติหรือผูรับซื้อรับโอน

สินเช่ือตอไปทุกทอด

• สินเช่ือ คือ สินเช่ือที่ใหบุคคลธรรมดา เชน กูยืม บัตรเครดิต เชาซื้อ ลิสซิ่ง

• ลูกหน้ี คือ ลูกหน้ีที่เปนบุคคลธรรมดา รวมถึงผูค้ําประกันที่เปน

บุคคลธรรมดา

• ธุรกิจทวงถามหน้ี คือ การรับจางทวงถามหน้ี



หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการทวงถามหนี้

วิธีปฏิบัติในการติดตอกับ

บุคคลอื่นท่ีไมใชลูกหน้ี

วิธีปฏิบัติ

ในการติดตอกับลูกหน้ี
ขอหามในการทวงถามหน้ี

หามทวงถามหน้ีกับบุคคลอื่น

หามแจงความเปนหน้ี

กับบุคคลอื่น

การแสดงตน ชวงเวลาติดตอ หามทวงถามหน้ีลักษณะ

ที่เปนเท็จ

สถานที่ติดตอ
หามทวงถามหน้ีตามที่

กฎหมายกําหนด

หามเจาหนาที่รัฐทวงถามหน้ีการรับชําระหน้ี

การแสดงตน หามทวงถามหน้ีลักษณะ

ที่ไมเปนธรรม



หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการทวงถามหนี้

การติดตอกบับคุคลอ่ืนทีไ่มใชลูกหนี้ ทําไดเพยีงสอบถาม 

ยืนยัน สถานที่ติดตอลูกหนีเ้ทานัน้

• กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตอกับบุคคลอ่ืน เชน ผูทวงถามหน้ีตองแจง

ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือหนวยงาน ไมแจงความเปนหน้ีของลูกหน้ี และแสดง

เจตนาวาจะสอบถามสถานที่ติดตอลูกหน้ี เวนแต สามี ภรรยา 

ผูสืบสันดานของลูกหน้ีที่สอบถามถึงสําเหตุในการติดตอ ใหแจงขอมูล

เกี่ยวกับหน้ีไดเทาที่จําเปน

• ไมใชภาษา สัญลักษณ ช่ือทางธุรกิจบนซองจดหมาย หรือในหนังสือ 

หรือในสื่ออ่ืนใดที่ทําใหเขาใจวาติดตอมาเพ่ือทวงถามหน้ี

• ไมติดตอหรือแสดงตนที่ทําใหเขาใจผิด เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับสถานที่

ติดตอของลูกหน้ี



วิธีปฏิบัติในการทวงถามหนี้
วิธีปฏิบัตใินการตดิตอกบัลกูหนี้

• ผูทวงถามหน้ีตองติดตอกับลูกหน้ีตามสถานที่ที่ไดแจงไว

• การติดตอโดยบุคคล โทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส

วันจันทร – ศุกร ติดตอในเวลา 08.00 น. – 20.00 น.

วันหยุดราชการ ติดตอในเวลา 08.00 น. – 18.00 น.

• การติดตอในชวงเวลาดังกลาว ตองเปนจํานวนครั้งที่เหมาะสม

• แจงลูกหน้ีทราบถึงช่ือผูใหสินเช่ือและจํานวนหน้ีที่ลูกหน้ีเปนหน้ี

• แสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจจากผูใหสินเช่ือใหรับชําระหน้ี

ตอลูกหน้ีดวย และเมื่อลูกหน้ีชําระหน้ีแลวใหผูทวงถามหน้ีออกหลักฐาน

การชําระหน้ีแกลูกหน้ี



ขอหามในการทวงถามหนี้

ขอหามในการทวงถามหนีท้ีก่ฎหมายกาํหนด

• การขมขูใชความรุนแรง กระทําการอ่ืนใดใหเกิดความเสียหาย

• ใชวาจาหรือภาษาที่เปนการดูหมิ่นลูกหน้ีหรือผูอ่ืน

• ติดตอลูกหน้ีเกี่ยวกับหน้ีโดยใชไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก หรือ

โทรสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่สื่อใหทราบวาติดตอมาเพ่ือทวงถามหน้ี เวนแต

ประกาศหนังสือพิมพกรณีบอกกลาวบังคับจํานอง

• ใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ ช่ือธุรกิจของผูประกอบธุรกิจทวงถาม

หน้ีบนซองจดหมาย ที่ทําใหเขาใจไดวาเปนการติดตอเพ่ือทวงถามหน้ี

• การทวงถามหน้ีในลักษณะที่ไมเหมาะสมอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด



ขอหามในการทวงถามหนี้

หามทวงถามหนีใ้นลกัษณะทีเ่ปนเทจ็ หรือทําใหเกดิความเขาใจผิด

• แสดงหรือใชเครื่องหมาย สัญลักษณ เครื่องแบบที่ทําใหเช่ือวา

การทวงถามหน้ีทําโดยศาล เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ

• การใชขอความที่ทําใหเช่ือวาเปนการกระทําโดยทนายความ 

สํานักงานกฎหมาย

• แสดงหรือมีขอความที่ทําใหเช่ือวาจะถูกดําเนินคดี ถูกอายัดทรัพย 

หรือเงินเดือน

• ติดตอหรือแสดงใหเช่ือวาผูทวงถามหน้ีดําเนินการใหแกบริษัทขอมูลเครดิต



ขอหามในการทวงถามหนี้

หามทวงถามหนีใ้นลกัษณะทีไ่มเปนธรรม

• เรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเกินกวาที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด

• การเสนอหรือจูงใจใหลูกหน้ีออกเช็ค ทั้งที่รูอยูวาลูกหน้ีอยูในฐานะ

ที่ไมสามารถชําระหน้ีได



บทกําหนดโทษ

โทษทางปกครอง โทษทางอาญา

ปรับทางปกครอง

ไมเกินหน่ึงแสนบาท

เพิกถอน

การจดทะเบียน

จําคุกไมเกินสามเดือน

ปรับไมเกินสามหมื่น

จําคุกไมเกินหาป

ปรับไมเกินหน่ึงแสน

จําคุกไมเกินสามป

ปรับไมเกินสามแสน

จําคุกไมเกินหน่ึงป

ปรับไมเกินหน่ึงแสน

1. เคยถูกลงโทษปรับทางปกครอง

และถูกลงโทษซ้ําจากการกระทําผิด

อยางเดียวกัน

2. กระทําการท่ีมีโทษทางอาญา 

ตาม พ.ร.บ. นี้

เชน ติดตอบุคคลอื่นเพื่อสอบถาม

สถานท่ีติดตอลูกหนี้โดยไมแสดงตน 

/ ติดตอลูกหนี้โดยไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย / ลูกหนี้ชําระหนี้แลวไม

ออกหลักฐานการชําระหนี้ / 

ทวงถามหนี้ในลักษณะไมเหมาะสม

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

เชน ประกอบธุรกิจโดยไม

จดทะเบียน / แจงความ

เปนหนี้กับผูอื่น

เชน ทวงถามหนี้โดย

ลักษณะท่ีเปนเท็จ

เชน ทวงถามหนี้โดยขมขู

ใชความรุนแรง / ทําให

เขาใจวาเปนเจาหนาท่ีของ

รัฐ / เจาหนาท่ีของรัฐ

ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

เชน ฝาฝนคําส่ังของ

คณะกรรมการ หรือ

พนักงานเจาหนาท่ี
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การจัดทําบัญชีและรายงาน

การจัดทํารายงาน 

1.    จัดทํารายงานแบบรายงานสนิเชือ่ (รายเดือน) สงมายังสํานักงาน 

เศรษฐกิจการคลัง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือน เชน 

รายงานสินเชื่อที่เกิดขึ้นเดือนเมษายน (ใหสินเชื่อระหวาง 1-30

เม.ย.) ตองสงแบบรายงานสนิเชื่อของเดือนเมษายน ใหถึงสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลังภายในวันที่ 30 พ.ค. เปนตน

2. สงรายงานงบการเงนิสาํหรบัรอบปปฏิทินทีล่วงมาแลวตอสํานกังาน

เศรษฐกิจการคลัง ภายใน 150 วัน นับต้ังแตวันสิ้นปปฏิทิน

Presenter
Presentation Notes
Q: ปัญหาที่เจ้าหน้าที่พบบ่อย ๆ คืออะไร?A: มักมีการรายงานข้อมูลสินเชื่อรวมไม่สัมพันธ์กับเดือนก่อนหน้า โดยรายงานเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในส่วนของจำนวนบัญชีและจำนวนเงิน เช่น เดือน ม.ค. มีสินเชื่อรวม 1 บัญชี 10,000 บาท และเดือน ก.พ. มีสินเชื่อใหม่ 1 บัญชี 10,000 บาท สินเชื่อรวมของ ก.พ. ควรเป็น 2 บัญชี 20,000 บาท อย่างไรก็ดี การรายงานของบางนิติบุคคลรายงานข้อมูลสินเชื่อรวม เดือน ก.พ. นี้เป็น 3 บัญชี 30,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ยังมีการกรอกข้อมูลสินเชื่อใหม่ผิดช่วงวงเงินสินเชื่อด้วย
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แบบรายงานสินเชื่อ (รายเดือน)

การจัดทํารายงาน (ตอ)

6

Presenter
Presentation Notes
นิติบุคคลที่เปิดดำเนินการแล้วจะต้องจัดทำแบบรายงานการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประจำเดือน และนำส่งมายัง สศค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนที่ต้องรายงาน
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แบบรายงานสินเชื่อ (รายเดือน)

การจัดทํารายงาน (ตอ)

Presenter
Presentation Notes
Q: ในช่องลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต้องระบุเป็นเงินต้นทั้งก้อนหรือเฉพาะเงินต้นของงวดที่ค้างA: ทั้งก้อน Q: หากลูกหนี้มีการมาชำระหนี้แค่บางงวดที่ค้าง เช่น ค้างมา 6 งวด (รายเดือน) งวดที่ 7 มาชำระของงวดที่ 7 และชำระอีก 3 งวดที่ค้าง กรณีนี้จะบันทึกในตารางลูกหนี้ผิดนัดชำระอย่างไร?A: บันทึกในตารางผิดนัดชำระหนี้ 1 – 3 เดือน
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แบบรายงานสินเชื่อ (รายเดือน)

การจัดทํารายงาน (ตอ)

เดือน ก.ย.

- นายเอ ยื่นกู 50,000 บาท

1       50,000 1 50,000

เดือน ต.ค.

- นายบี ยื่นกู 10,000 บาท

- นายซี ยื่นกู 45,000 บาท

- นายเอ ชําระเงินตนคืน 20,000 บาท

(คงเหลือเงินตน 30,000 บาท)

2        75,000 1 45,000

1        10,000 1      10,000

เดือน พ.ย.

- (วันที่ 5) นาย ข ยื่นกู 20,000 บาท

- (วันที่ 28) นาย ข ชําระเงินตนและ    

ดอกเบี้ยคืนทั้งหมด

1        10,000

2        75,000

1      20,000- -

นายเอ 1 บัญชี 30,000 บาท

+

นายซี 1 บัญชี 45,000 บาท

Presenter
Presentation Notes
Q: ปัญหาที่เจ้าหน้าที่พบบ่อย ๆ คืออะไร?A: มักมีการรายงานข้อมูลสินเชื่อรวมไม่สัมพันธ์กับเดือนก่อนหน้า โดยรายงานเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในส่วนของจำนวนบัญชีและจำนวนเงิน เช่น เดือน ม.ค. มีสินเชื่อรวม 1 บัญชี 10,000 บาท และเดือน ก.พ. มีสินเชื่อใหม่ 1 บัญชี 10,000 บาท สินเชื่อรวมของ ก.พ. ควรเป็น 2 บัญชี 20,000 บาท อย่างไรก็ดี การรายงานของบางนิติบุคคลรายงานข้อมูลสินเชื่อรวม เดือน ก.พ. นี้เป็น 3 บัญชี 30,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ยังมีการกรอกข้อมูลสินเชื่อใหม่ผิดช่วงวงเงินสินเชื่อด้วย
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แบบรายงานสินเชื่อ (รายเดือน)

การจัดทํารายงาน (ตอ)

เดือน ก.พ.

- นายบี คางชําระ 4 งวด

(31 ต.ค. – 28 ก.พ.)

- นายซี มาชําระ 2 งวด เปนเงินตน 

10,000 บาท ยังคางชําระ 2 งวด

1          10,000

1          35,0001          35,000

1          10,000

เดือน ธ.ค.

- นายเอ ชําระเงินตน 30,000 บาท

- นายบี และนายซี คางชําระ 

ตั้งแต 31 ต.ค. – 31 ธ.ค.

(กําหนดชําระ ณ สิ้นเดือน)

1          10,000

1          45,0001          45,000

1          10,000

Presenter
Presentation Notes
Q: ปัญหาที่เจ้าหน้าที่พบบ่อย ๆ คืออะไร?A: มักมีการรายงานข้อมูลสินเชื่อรวมไม่สัมพันธ์กับเดือนก่อนหน้า โดยรายงานเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในส่วนของจำนวนบัญชีและจำนวนเงิน เช่น เดือน ม.ค. มีสินเชื่อรวม 1 บัญชี 10,000 บาท และเดือน ก.พ. มีสินเชื่อใหม่ 1 บัญชี 10,000 บาท สินเชื่อรวมของ ก.พ. ควรเป็น 2 บัญชี 20,000 บาท อย่างไรก็ดี การรายงานของบางนิติบุคคลรายงานข้อมูลสินเชื่อรวม เดือน ก.พ. นี้เป็น 3 บัญชี 30,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ยังมีการกรอกข้อมูลสินเชื่อใหม่ผิดช่วงวงเงินสินเชื่อด้วย
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เรื่องที่ตองแจงสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การขออนุญาตอ่ืน ๆ

• เปดดําเนินการภายใน 1 ป นับต้ังแตที่ไดรับอนุญาต 

โดยตองแจงให สศค. ทราบลวงหนา

• แจงการเปลี่ยนแปลงกรรมการภายใน 15 วัน นับต้ังแต

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

• แจงการเปดสาขาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

• แจงยาย/ปดสํานักงานสาขาลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

• แจงทันทีที่มีการปดสาขาเปนการช่ัวคราว
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เรื่องที่ควรแจงสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การขออนุญาตอ่ืน ๆ

• เปลี่ยนผูสอบบัญชี

• เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท/FAX/E-mail ที่ใชติดตอ

• เปลี่ยนตราประทับกิจการ



กรอบแนวคิด

แนวทางการกํากับดูแลสินเชื่อพิโกไฟแนนซ

Presenter
Presentation Notes
       สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีความแตกต่างจาก non-bank ประเภท ทั้งในเรื่องของประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ �ขนาดของธุรกิจ พื้นที่การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกหลักประกัน ดังนั้น วิธีการกำกับดูแลสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์�อาจจะต่างจาก non – bank ประเภทอื่น �      อย่างไรก็ดี สศค. คำนึงถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจ ความยุ่งยากในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยการกับดูแลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ลดต้นทุนในการกำกับดูแลของภาครัฐ เก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบาย รวมถึงจูงใจผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนรายย่อย      โดยในการกำกับดูแลจะอยู่บน 2 แนวคิด คือการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น      - การเก็บความลับของลูกค้า     - การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ให้ลูกค้ารับทราบ    - การทวงถามหนี้    - การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน2. การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจไม่ขัดต่อประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น     - การดำเนินธุรกิจไม่ขัดกับประกาศ และเงื่อนไขที่กำหนด    - ฐานะทางการเงิน มีความมั่นคง     - แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากประกาศมีการกำหนดเรื่องการจัดหาเงินทุนจากประชาชน
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CONDUCT

Presenter
Presentation Notes
Q: การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะกำกับอย่างไร?A: สพช. ได้มีการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้งแบบ on-site และ off-site ดังนี้ (1) การกำกับดูแลแบบ off-site จะทำอย่างสม่ำเสมอ โดยตามประกาศ สศค. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะต้องนำส่งแบบรายงานการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แก่ สศค. ทุกเดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการให้สินเชื่อของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด หากพบข้อสังเกตใด ๆ จะมีการติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงเพื่อให้ชี้แจง และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องกรณีที่มีการดำเนินการที่ขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด(2) การกำกับดูแลแบบ on-site จะเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยจะเน้นไปที่ด้าน Market conduct ซึ่งสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการ�ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้บริการ�ได้อย่างมั่นใจและเกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศฉบับนี้มีเป้าหมาย  3 ประการ โดยประการแรก คือ การยกระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 9 ระบบ คือ (1) วัฒนธรรมองค์กรและบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า (3) การจ่ายค่าตอบแทน (4) กระบวนการขาย (5) การสื่อสารและให้ความรู้พนักงาน (6) การดูแลความลับและข้อมูลของลูกค้า (7) การแก้ไขและจัดการเรื่องร้องเรียน (8) การควบคุมกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ (9) แผนการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน เป้าหมายประการที่สอง คือ การเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจนและเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ และประการสุดท้าย คือ การปรับปรุงบทลงโทษเพิ่มเติมจากการเปรียบเทียบปรับเป็นการระงับการดำเนินกิจการจนกว่าผู้ประกอบธุรกิจจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน 
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การย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตัวอยาง : ปญหาท่ีพบบอย

ปญหาที่พบ

1. ขาดความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจ ขั้นตอนการย่ืนเอกสารคําขอ  

อนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ จัดสงเอกสารไมครบ 

และอาจจะแกไขไมทันเวลา

2. ขาดความรูเกี่ยวกับการเขียนแผนการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการ

หลายรายตองจัดทําแผนธุรกิจใหม 

3. ทุนจดทะเบียนหรือการชําระเงินคาหุนตํ่ากวา 5 ลานบาท 

งบการเงินไมเขาหลักเกณฑ

วิธีแกไข : ศึกษาจากคูมือประชาชน และสอบถามเจาหนาที่



48
48

การจัดทํารายงานสนิเชือ่ (รายเดือน)

ตัวอยาง : ปญหาท่ีพบบอย

ปญหาที่พบ

1. รายงานสินเช่ือ (รายเดือน) ไมถูกตอง        ไมเขาใจวิธีการจัดทํารายงาน 

วิธีแกไข : ศึกษาคําอธิบายแบบรายงานสินเช่ือ (รายเดือน) และสอบถาม

เจาหนาที่

2. จัดสงแบบรายงานสินเช่ือ (รายเดือน) ไมตรงเวลา         ผูประกอบการ

อาจลืมกําหนดเวลาในการจัดสง

วิธีแกไข : อาจกําหนดเวลาในการจัดทํารายงาน เชน จัดทํารายงานทุกสัปดาห

ที่ 1 ของเดือน ตรวจสอบความถูกตองและจัดสงแบบรายงานสินเช่ือ (รายเดือน) 

ภายสัปดาหที่ 2 – 3 ของเดือน
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เม่ือเริ่มการประกอบธุรกิจ

ตัวอยาง : ปญหาท่ีพบบอย

ปญหาที่พบ : 

ไมแจง/แจงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอสํานักงานเศรษฐกิจการคลังลาชา 

เกินกําหนด เชน เมื่อกรรมการเสียชีวิต จะตองแจงการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ตอสํานักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน 15 วัน เปนตน

วิธีแกไข : ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

กับการประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ
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การจัดสงรายงานงบการเงิน



สอบถามเพิ่มเติม เร่ือง สินเช่ือพิโกไฟแนนซ

สายดวน 1359 หรือ www.1359.go.th/picodoc/

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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