
ช่ือผู้ประกอบธุรกิจ .............................................................................................................

ส ำหรับส้ินสุดในรอบเดือน...........................  พ.ศ. .....................

                อัตรำดอกเบ้ียหรืออัตรำก ำไรจำกกำรให้สินเช่ือท่ีเรียกเก็บจำกลูกหน้ี ท้ังหมด .................... อัตรำ ได้แก่ ......................................................................................................

(บำท) จ ำนวนบัญชี2/ สินเช่ือคงค้ำง3/ จ ำนวนบัญชี สินเช่ือใหม่ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง
(บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท)

ไม่เกิน 10,000
10,000.01 - 20,000.00
20,000.01 - 30,000.00
30,000.01 - 40,000.00
40,000.01 - 50,000.00

รวม

                อัตรำดอกเบ้ียหรืออัตรำก ำไรจำกกำรให้สินเช่ือท่ีเรียกเก็บจำกลูกหน้ี ท้ังหมด .................... อัตรำ ได้แก่ ......................................................................................................

(บำท) จ ำนวนบัญชี2/ สินเช่ือคงค้ำง3/ จ ำนวนบัญชี สินเช่ือใหม่ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง
(บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท)

ไม่เกิน 10,000
10,000.01 - 20,000.00
20,000.01 - 30,000.00
30,000.01 - 40,000.00
40,000.01 - 50,000.00

รวม

หน้ำ 1/3

เกิน 12 เดือน

ตำรำงท่ี 2 : ตำรำงบัญชีสินเช่ือ (สินเช่ือท่ีไม่มีหลักประกัน) 

วงเงินสินเช่ือของลูกหน้ี ข้อมูลสินเช่ือรวม ข้อมูลสินเช่ือใหม่ 4/ ลูกหน้ีผิดช ำระหน้ี 5/

กำรตัดหน้ีสูญ 8/

เกิน 1 เดือน ถึง 3 เดือน เกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน เกิน 6 เดือน ถึง 12 เดือน เกิน 12 เดือน

แบบรายงานการให้สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (พิโกพลัส)1/

ตำรำงท่ี 1 : ตำรำงบัญชีสินเช่ือ (สินเช่ือท่ีมีหลักประกัน) 

วงเงินสินเช่ือของลูกหน้ี
ข้อมูลสินเช่ือรวม ข้อมูลสินเช่ือใหม่ 4/ ลูกหน้ีผิดช ำระหน้ี 5/

กำรตัดหน้ีสูญ 8/

เกิน 1 เดือน ถึง 3 เดือน เกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน เกิน 6 เดือน ถึง 12 เดือน



จ ำนวนบัญชี2/ สินเช่ือคงค้ำง3/ จ ำนวนบัญชี สินเช่ือใหม่ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง7/ จ ำนวนบัญชี6/ สินเช่ือคงค้ำง
(บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท) (บัญชี) (บำท)

    1.1 บุคคลค้ ำประกัน

    1.2 ท่ีดิน (จดทะเบียนจ ำนอง)

    1.3 หลักประกันทำงธุรกิจ

    2.1 ท่ีดิน

    2.2 สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
    2.3 สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
เพ่ือกำรเกษตร
    2.4 สมุดคู่มือจดทะเบียน
รถจักรยำนยนต์
    2.5 สมุดคู่มือจดทะเบียนรถอ่ืน ๆ

ตำรำงท่ี 4 : ตำรำงบัญชีลูกหน้ี

(บำท) จ ำนวนลูกหน้ี10/ สินเช่ืออนุมัติสะสม11/
จ ำนวนลูกหน้ี12/ สินเช่ือคงค้ำง13/ จ ำนวนลูกหน้ี สินเช่ือใหม่

(รำย) (บำท) (รำย) (บำท) (รำย) (บำท)
ไม่เกิน 10,000

10,000.01 - 20,000.00
20,000.01 - 30,000.00
30,000.01 - 40,000.00
40,000.01 - 50,000.00
50,000.01 - 60,000.00
60,000.01 - 70,000.00
70,000.01 - 80,000.00
80,000.01 - 90,000.00

90,000.01 - 100,000.00
มำกกว่ำ 100,000

รวม

ผู้รับรอง ...........................................................
(..........................................................)

ต ำแหน่ง ...........................................................

วันท่ี ........................................................... หน้ำ 2/3

1. หลักประกัน

2. ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกัน9/

วงเงินสินเช่ือของลูกหน้ี ข้อมูลสินเช่ืออนุมัติสะสม ข้อมูลสินเช่ือคงค้ำง ข้อมูลสินเช่ือใหม่ 14/

หลักประกัน/
ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกัน

ข้อมูลสินเช่ือรวม ข้อมูลสินเช่ือใหม่ 4/ ลูกหน้ีผิดช ำระหน้ี 5/

กำรตัดหน้ีสูญ 8/

เกิน 1 เดือน ถึง 3 เดือน เกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน เกิน 6 เดือน ถึง 12 เดือน เกิน 12 เดือน

ตำรำง 3 : ตำรำงบัญชีสินเช่ือจ ำแนกตำมประเภทของหลักประกันหรือทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกัน



ค าอธิบาย

1/ สินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ หมำยควำมว่ำ สินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดโดยมีวงเงินรวมสินเช่ือไม่เกินห้ำหม่ืนบำทต่อลูกหน้ีแต่ละรำย และมีระยะเวลำกำรให้สินเช่ือตำมท่ีลูกหน้ีและผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน
2/ จ ำนวนบัญชี หมำยถึง จ ำนวนบัญชีลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ เฉพำะท่ีมียอดสินเช่ือคงค้ำง ณ ส้ินเดือนท่ีรำยงำน
3 / สินเช่ือคงค้ำง หมำยถึง ยอดสินเช่ือคงค้ำง (Outstanding Balance) เฉพำะต้นเงินของลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ ท้ังส้ิน (หลังหักรำยได้รอกำรตัดบัญชี) ณ วันส้ินเดือนท่ีรำยงำน
4/ สินเช่ือใหม่ หมำยถึง สินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับท่ีเพ่ิมข้ึนใหม่ในเดือนท่ีรำยงำน ไม่รวมสินเช่ือท่ีลดลงจำกกำรช ำระคืน โดยรำยงำนเป็นจ ำนวนบัญชีและสินเช่ือใหม่
5/ ลูกหน้ีผิดนัดช ำระหน้ี หมำยถึง ลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับท่ีค้ำงช ำระต้นเงินหรือดอกเบ้ียหรืออัตรำก ำไรจำกกำรให้สินเช่ือเป็นระยะเวลำ (1) เกิน 1 เดือน ถึง 3 เดือน; (2) เกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน;
   (3) เกิน  6 เดือน ถึง 12 เดือน;  (4) เกิน 12 เดือน นับต้ังแต่วันถึงก ำหนดช ำระไม่ว่ำจะเป็นไปตำมเง่ือนไข  หรือเง่ือนเวลำตำมสัญญำ หรือวันท่ีทวงถำมหรือเรียกให้ช ำระเงินแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
   โดยให้รำยงำนแยกเป็นจ ำนวนบัญชี และยอดสินเช่ือคงค้ำงรำยงำนเฉพำะต้นเงิน (หลังหักรำยได้รอกำรตัดบัญชี)
6/ จ ำนวนบัญชี หมำยถึง จ ำนวนบัญชีลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับท่ีผิดนัดช ำระหน้ีตำมระยะเวลำท่ีระบุไว้ตำมข้อ 5 ณ วันส้ินเดือนท่ีรำยงำน
7/ สินเช่ือคงค้ำง หมำยถึง ยอดสินเช่ือคงค้ำงของลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับเฉพำะบัญชีท่ีมีกำรผิดนัดช ำระหน้ีตำมระยะเวลำท่ีระบุไว้ ตำมข้อ 5 ณ วันส้ินเดือนท่ีรำยงำน
8/ กำรตัดหน้ีสูญ หมำยถึง สินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับท่ีมีกำรตัดหน้ีสูญในเดือนท่ีรำยงำน โดยรำยงำนเป็นจ ำนวนบัญชีและสินเช่ือคงค้ำง
9/ ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกัน หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ีรับเอกสำรสิทธ์ิในทรัพย์สินน้ันเป็นประกันกำรช ำระหน้ี ท้ังน้ี ไม่รวมถึงกำรรับจ ำน ำส่ิงของเป็นประกันหน้ีเงินกู้เป็นปกติธุระตำมพระรำชบัญญัติโรงรับจ ำน ำ พ.ศ. 2505
10/  จ ำนวนลูกหน้ี หมำยถึง จ ำนวนลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือจำกผู้ประกอบธุรกิจจนถึงส้ินเดือนท่ีรำยงำน

12/  จ ำนวนลูกหน้ี หมำยถึง จ ำนวนลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับเฉพำะรำยท่ีมียอดสินเช่ือคงค้ำง ณ ส้ินเดือนท่ีรำยงำน
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11 / สินเช่ืออนุมัติสะสม หมำยถึง ยอดสินเช่ือท่ีผู้ประกอบธุรกิจอนุมัติให้แก่ลูกหน้ีแต่ละรำย โดยนับรวมสินเช่ือทุกบัญชี เฉพำะส่วนของต้นเงินของลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (หลังหักรำยได้รอกำรตัดบัญชี)
    ณ วันส้ินเดือนท่ีรำยงำน

13 / สินเช่ือคงค้ำง หมำยถึง ยอดสินเช่ือคงค้ำง (Outstanding Balance) ของลูกหน้ีแต่ละรำยโดยนับรวมสินเช่ือทุกบัญชี เฉพำะส่วนของต้นเงินของลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (หลังหักรำยได้
    รอกำรตัดบัญชี) ณ วันส้ินเดือนท่ีรำยงำน
14/  สินเช่ือใหม่ หมำยถึง สินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับท่ีเพ่ิมข้ึนใหม่ในเดือนท่ีรำยงำน ไม่รวมสินเช่ือท่ีลดลงจำกกำรช ำระคืน สินเช่ืออนุมัติใหม่ในเดือนท่ีรำยงำนให้แก่ลูกหน้ีเดิม โดยรำยงำนเป็นจ ำนวนลูกหน้ีใหม่
     และสินเช่ือใหม่


