
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 1 – 2 แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด 
ภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 

1 



2 

พโิก และ พโิกพลัส 



00 
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สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ  
(สินเช่ือพโิกไฟแนนซ)์ 

นิยาม 

     การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดา ที่มีหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  
และมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจตัง้อยู่  
โดยมีอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย อัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียมอื่นใด รวมกันแล้วเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่พึงคิดได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
     ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินเชื่อเพื่อการเดินทางไปท างานในตา่งประเทศ สินเชื่อเพื่อ
สวัสดิการพนักงาน ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการท าสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ 



00 
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มีหลักประกัน 
– จ านองที่ดิน 

– บุคคลค้ าประกัน 

– หลักประกันทางธุรกิจ 

ไม่มีหลักประกัน 
– การวางโฉนดที่ดิน 

– การจ าน าทะเบียนรถ 

เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี ้

 

หลักประกัน ที่ต้ัง วงเงินสินเช่ือและ
อัตราดอกเบี้ย 

ใบแจ้งหน้ีและ
ใบเสร็จ 

การรับช าระหน้ี 

ลักษณะของสินเชือ่พโิกไฟแนนซ ์



00 
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ลูกหนี ้

• ลูกหนี้ต้องมีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจตั้งอยู ่

ผู้ประกอบธุรกิจ 

• ให้บริการได้เฉพาะในจังหวัดท่ีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

• สาขาท่ีให้บริการสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับส านักงานใหญ่ 

หลักประกัน ที่ต้ัง วงเงินสินเช่ือและ
อัตราดอกเบี้ย 

ใบแจ้งหน้ีและ
ใบเสร็จ 

การรับช าระหน้ี 

ลักษณะของสินเชือ่พิโกไฟแนนซ์ (ต่อ) 



00 
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หลักประกัน ที่ต้ัง วงเงินสินเช่ือและ
อัตราดอกเบี้ย 

สินเชื่อพิโกพลัส 
• วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท/ราย 
• ดอกเบี้ย (อัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ) ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใด 

– วงเงินสินเชื่อส่วนท่ีไม่เกิน 50,000 บาท เรียกดอกเบ้ียได้ไม่เกิน 36% ต่อปี  
(ลดต้นลดดอก) 

– วงเงินสินเชื่อส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท เรียกดอกเบ้ียได้ไม่เกิน 28% ต่อปี  
(ลดต้นลดดอก) 

สินเชื่อพิโก 
• วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท/ราย 
• ดอกเบี้ย (อัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ) ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใด

รวมกัน ไม่เกิน 36% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) 

ท าสัญญาแยกจากกัน 

ใบแจ้งหน้ีและ
ใบเสร็จ 

การรับช าระหน้ี 

ลักษณะของสินเชือ่พิโกไฟแนนซ์ (ต่อ) 



00 
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หลักประกัน ที่ต้ัง วงเงินสินเช่ือและ
อัตราดอกเบี้ย 

ใบแจ้งหน้ีและ
ใบเสร็จ 

การรับช าระหน้ี 

ใบเสร็จรับเงิน 
• จัดท าใบเสร็จทุกครั้งที่รับช าระหนี้ และจัดส่งให้ลูกหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
•  มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ สศค. ก าหนด 

 

ใบแจ้งหนี้ 
• จัดท าและส่งใบแจ้งหนี้ของทุกสัญญาให้แก่ลูกหนี้ล่วงหน้า ตามช่องทางที่ตกลงกัน 
• มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ สศค. ก าหนด 

ลักษณะของสินเชือ่พิโกไฟแนนซ์ (ต่อ) 



00 

8 

หลักประกัน ที่ต้ัง วงเงินสินเช่ือและ
อัตราดอกเบี้ย การท าสัญญา ใบแจ้งหน้ีและ

ใบเสร็จ 

สินเชื่อพิโกพลัส 
หากลูกค้ามีการท าสัญญามากกว่า 1 สัญญา จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
• น าเงินที่ได้รับช าระหนี้มาตัดส่วนของดอกเบี้ยของทุกสัญญาก่อน 
• น าเงินส่วนที่เหลือมาตัดต้นเงินของสัญญาที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อน 

วงเงินสินเช่ือและ
อัตราดอกเบี้ย 

ใบแจ้งหน้ีและ
ใบเสร็จ 

การรับช าระหน้ี 

ลักษณะของสินเชือ่พิโกไฟแนนซ์ (ต่อ) 



พโิกไฟแนนซ์ พิโกพลัส 
ประเภทนิติบุคคลท่ีขออนุญาตได้ บริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วน 

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (บริษัทจ ากัด) 
หรือเงินลงหุ้น (ห้างหุ้นส่วน) 

ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ  
รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม (Effective Rate) 

ไม่เกิน 36% ต่อปี 
• 50,000 บาทแรก ไม่เกิน 36% ต่อปี 
• ส่วนท่ีเกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 28% 

ต่อปี 

1. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 

ประเภท ผู้มีใบอนุญาตอยู่เดิม ผู้อยู่ระหว่างย่ืนค าขออนุญาต ผู้สนใจจะย่ืนค าขออนุญาต 

พิโกไฟแนนซ์ 
(วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท) 

ประกอบธุรกิจต่อไปได้ รอการพิจารณาอนุญาต • ย่ืนค าขออนุญาต 
• ย่ืนเอกสารหลักฐานตามท่ีก าหนด 

(ต้องมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี) 

• ช่องทางการย่ืนค าขออนุญาต ได้แก่ 
(1) ส่งไปรษณีย์มายัง สศค. 
(2) ส านักงานคลังจังหวัด 
(3) ธนาคารออมสิน  (4) ธ.ก.ส. 

พิโกพลัส 
(วงเงินไม่เกิน 100,000 

บาท) 

• เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
• ย่ืนค าขออนุญาตใหม่  
• เพ่ิมเติมหลักฐานการเพ่ิมทุน 

เป็น 10 ล้านบาท) 
• รอการพิจารณาอนุญาต  

(Fast Track) 

• แจ้งความประสงค์มายัง สศค. 
• ปรับปรุงแบบค าขออนุญาตใหม่ 
• เพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน 

การเพ่ิมทุนเป็น 10 ล้านบาท 
• รอการพิจารณาอนุญาต 

2. วิธีการย่ืนค าขออนุญาต 

  

สรุปความแตกต่าง พิโก - พิโกพลัส 



10 

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
ส าหรับการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

สินเช่ือพโิกไฟแนนซ์ 
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 แผนการด าเนินธุรกิจ   
 
ระบุ “ช่ือนิติบุคคลตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์” ให้ถูกต้อง 
 
1. เป้าหมายการด าเนินธรุกจิ 
   1.1 ภาพรวมในเร่ืองวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือทิศทางของการด าเนินธุรกิจ  
   1.2 สาระส าคัญของการประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์  
        (1) การให้บริการ  
        (2) วงเงินสินเช่ือ : ทุกสัญญารวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย  
(ประเภทพิโกพลัส วงเงินสินเช่ือของทุกสัญญารวมกัน ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย) 

        (3) ดอกเบี้ย อัตราก าไรจากการให้สินเช่ือ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ  
เมื่อค านวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ36 ต่อปี (Effective Rate)  
(ประเภทพิโกพลัส อัตราส าหรับวงเงินสินเช่ือ 50,000 บาทแรก เมื่อค านวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) 
และอัตราส าหรับวงเงินสินเช่ือส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท เมื่อค านวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate) )  

 
 

แผนการด าเนินธุรกิจ 



12 

 แผนการด าเนินธุรกิจ (ต่อ)  

2. วิธีการหาลูกค้า 
    2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
    2.2 ช่องทางประชาสัมพันธ์ 

       2.3 กลยุทธ์การตลาด (ถ้ามี) 
       2.4 จ านวนลูกค้าที่คาดหวัง 
 

 
 

แผนการด าเนินธุรกิจ 
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 แผนการด าเนินธุรกิจ (ต่อ)  

  
3. รูปแบบและข้ันตอนการท าสัญญา 

      3.1 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
          (1) คุณสมบัติผู้กู้ 
          (2) วงเงินสินเช่ือ 
          (3) อัตราดอกเบี้ย อัตราก าไรจากการให้สินเช่ือ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม :    
   แบ่งแยกตามประเภทการขออนุญาต หากไม่เรียกเก็บรายการใดให้ระบวุา่ “ไม่มีการเรียกเก็บ   
   รายการนั้น”   
   (ประเภทพิโกพลัส อัตราส าหรับวงเงินสินเช่ือ 50,000 บาทแรก เมื่อค านวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate)    
    และอัตราส าหรับวงเงินสินเช่ือส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาท เมื่อค านวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)) 

 

แผนการด าเนินธุรกิจ 
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 แผนการด าเนินธุรกิจ (ต่อ)  

  
 
   3. รูปแบบและข้ันตอนการท าสญัญา 
       3.1 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเช่ือ (ต่อ) 
            (4) การเรียกหลักประกันสัญญา : 
                 - แบบมีหลักประกัน  : บุคคลค้ าประกัน การจดจ านองอสังหาริมทรัพย์  
   หรือการใช้หลักประกันทางธุรกิจ 
                 - แบบไม่มีหลักประกัน  :การรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถวางเป็นประกัน  
   หรือการวางเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน  
            (5) ระยะเวลาของสัญญา  
            (6) งวดการผ่อนช าระ  
 
 

แผนการด าเนินธุรกิจ 
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 แผนการด าเนินธุรกิจ (ต่อ)  
  

 
   
 3. รูปแบบและข้ันตอนการท าสัญญา 
       3.2 ข้ันตอนในการอนุมัติสินเช่ือ 
            (1) การยื่นค าขอสินเช่ือ/สมัครสินเช่ือ 
            (2) เอกสารหลักฐานประกอบการขอสินเช่ือ 
            (3) การวิเคราะห์สินเช่ือ 
            (4) การอนุมัติสินเช่ือ  
            (5) การท าสัญญาสินเช่ือและสัญญาค้ าประกัน : ต้องระบุสาระส าคัญของสัญญา  
   กรณีมีการจดจ านองอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการจดจ านองอยู่ในความรับผิดชอบ   
   ของผู้ให้กู้ยืมให้ชัดเจน   
    (ประเภทพิโกพลัส : ให้ระบุด้วยว่าบริษัทจะมีการแยกเอกสารสัญญาส าหรับสินเช่ือในส่วน 50,000 บาทแรก  
    และส่วนท่ีเกินจาก 50,000 บาท)  

            (6) การส่งมอบสินเช่ือ : ระยะเวลา และช่องทางการส่งมอบสินเช่ือ โดยระบุข้อความ 
   ให้ชัดเจนว่า “จะเริ่มคิดดอกเบี้ยในวันที่ส่งมอบเงิน” 
    
 
 

แผนการด าเนินธุรกิจ 
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 แผนการด าเนินธุรกิจ (ต่อ)  
  

 
   4. การดูแลลูกค้า 
       4.1 การแจ้งหน้ี : ระบุระยะเวลา ช่องทางหรือวิธีการในการแจ้งหน้ีก่อนถึงก าหนดช าระหน้ี 
   แต่ละงวด รายละเอียดที่ระบุอยุ่ในใบแจ้งหน้ี หากจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   จะต้องมีการตกลงกับลูกค้าล่วงหน้า รวมถึงมีการจัดเก็บไฟล์เอกสารใบแจ้งหนี้ 
   ที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง 
       4.2 การรับช าระหน้ี : ระบุระยะเวลา ช่องทางหรือวิธีการ และสถานที่ในการรับช าระหน้ี   
   รวมถึงเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
       4.3 การออกใบเสร็จรับเงิน : ระบุระยะเวลา และช่องทางหรือวิธีการในการจัดส่งใบเสร็จ 
   แต่ละงวด                         
       4.4 การให้ค าปรึกษาและแจ้งข่าวสาร: ระบุวิธีการหรือช่องทางในการให้ค าปรึกษา 
   และแจ้งข่าวสาร 
                         
 

แผนการด าเนินธุรกิจ 
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 แผนการด าเนินธุรกิจ (ต่อ)  
  

 
   5.วิธีการติดตามทวงถามหนี้ 
       5.1 วิธีการและความถ่ีในการติดตามทวงถามหน้ี : ต้องค านึงถึงการทวงถามหน้ีอย่างเป็นธรรม    
   ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558   
       5.2 อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี : คิดตามจริง แต่รวมกันแล้วต้อง 
   ไม่เกิน 80 บาทต่อเดือนต่อราย 
       5.3 การด าเนินการทางกฎหมาย: กรณีมีการบังคับช าระหน้ีตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือ 
   แจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนด าเนินการบังคับช าระหน้ีตามกฎหมาย   
 
 
 
                       
 

แผนการด าเนินธุรกิจ 
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 แผนการด าเนินธุรกิจ (ต่อ)  

   
   6. วิธีด าเนินการเกี่ยวกับเรือ่งร้องเรียน 
       6.1 ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนของบริษัท 
       6.2 ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
       6.3 ระยะเวลา และช่องทางในการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินการเก่ียวกับ 
   เร่ืองร้องเรียน  ทั้งน้ี จะต้องมีการตอบกลับการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนภายใน 15 วัน    
   นับตั้งแต่วันที่มีการร้องเรียน 
 
 
                       
 

แผนการด าเนินธุรกิจ 
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การจัดท ารายงานการให้สนิเช่ือพโิกไฟแนนซ์ 
(ตามแบบรายงานใหม)่ 
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การจัดท าบัญชีและรายงาน 

การจัดท ารายงาน  

 
1.   จัดท ารายงานแบบรายงานสินเชื่อ (รายเดือน) ส่งมายังส านักงาน  
      เศรษฐกิจการคลัง ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินเดือน เช่น  
      รายงานสินเชื่อที่เกิดขึ้นเดือนพฤษภาคม (ให้สินเชื่อระหว่าง  
      1-31 พ.ค.) ต้องส่งแบบรายงานสินเชือ่ของเดอืนพฤษภาคม 
      ถึงส านักงานเศรษฐกิจการคลังภายในวันที่ 30 มิถุนายน เป็นต้น 
 

2. ส่งรายงานงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชทีีล่่วงมาแล้วตอ่ส านักงาน 
      เศรษฐกิจการคลัง ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันส้ินปีบัญชี 
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การจัดท ารายงาน 
ตาราง 1 และ 2 : ยึดตามบัญชีลูกหนี้ (สัญญา) 
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การจัดท ารายงาน (ต่อ) 

ตาราง 3 : แบ่งตามหลักประกัน 

  7 

  8   9   10   11   12 

ส่วนที่ 7 สัญญาที่มีหลักประกัน โดยที่ดิน = ที่ดินที่มีการจดทะเบียนจ านองกับกรมทีด่ิน  
ส่วนที่ 8  สัญญาที่ไม่มีหลักประกัน แต่มีทรัพย์สินเป็นปะกัน โดยที่ดิน = วางโฉนดเป็นประกันแต่ไมไ่ดม้ีการจดทะเบียนจ านอง  
ส่วนที่ 9  ระบุจ านวนบัญชีลูกหน้ีคงค้างและสินเช่ือคงค้างเฉพาะในส่วนของเงินต้นคงค้าง 
ส่วนที่ 10 ระบุจ านวนบัญชีลูกหน้ีใหม่ในเดือนน้ันและยอดสินเช่ือที่อนุมัติให้แก่ลูกหน้ีเฉพาะในส่วนของเงินต้น 
ส่วนที่ 11 ระบุจ านวนบัญชีลูกหน้ีผิดนัดช าระและระบุเงินตน้คงคา้ง (ทั้งก้อน) ของลูกหน้ี  
ส่วนที่ 12 ระบุจ านวนบัญชีลูกหน้ีและเงินต้นคงค้างเมื่อมีการตดัหน้ีสูญ ทั้งน้ี เมื่อตัดหน้ีสูญแล้วจะต้องลบบัญชีน้ันออกจาก 
             ข้อมูลสินเช่ือรวม (ส่วนที่ 9) และลูกหน้ีผิดนัดช าระ (ส่วนที่ 11) 
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การจัดท ารายงาน (ต่อ) 

ตาราง 4 : แบ่งตามตัวลูกหนี้ 

ส่วนที่ 13 ระบุจ านวนลูกหน้ีและยอดสะสมของสินเช่ือเฉพาะส่วนของเงินต้นที่อนุมัติให้ของลูกหน้ี    
             หากยอดสินเช่ือสะสมรวมเกิน 50,000 บาท ให้ลงในช่วงมากกว่า 50,000 บาท     
ส่วนที่ 14 ระบุจ านวนลูกหน้ีคงค้างและยอดสินเช่ือคงค้างเฉพาะส่วนของเงินต้นของลูกหน้ี  
ส่วนที่ 15 ระบุจ านวนลูกหน้ีและยอดรวมสินเช่ือใหม่ที่อนุมัติในเดือนน้ันของลูกหน้ี 

  13   14   15 

  ยึดตามตัวลูกหนี้ :  
  เลขประจ าตัวประชาชน    
  เดียวกันนับเป็น 1 ราย 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (1-31 พ.ค.) 

  วันที่ 1 นาย B กู้เงิน 2 สัญญา ได้แก่ 
            (1) 20,000 บาท จ าน าทะเบียนรถยนต์  
            (2) 30,000 บาท จ าน าทะเบียนรถยนต์ 
  วันที่ 31 นาย B มาช าระเงินต้นคืน 
             สัญญาละ 1,000 บาท 

 

  วันที่ 1 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 10,000 บาท  
           เป็นสัญญาที่มีบุคคลค้ าประกัน  
  วันที่ 15 นาย A เอาเงินมาช าระคืน 10,000 บาท   
  วันที่ 20 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 50,000 บาท  
            - จ านองที่ดินเป็นหลักประกัน  
            - ยังไม่มีการช าระเงินคืนในเดือนนี ้

ตาราง 1 : ตารางบัญชีลูกหนี้ (สินเช่ือท่ีมีหลักประกัน) ตาราง 2 : ตารางบัญชีลูกหน้ี (สินเช่ือท่ีไม่มีหลักประกัน) 

 

 นาย A นาย B 



ตาราง 3 : ตารางบัญชีสินเช่ือจ าแนกตามประเภทของหลักประกันหรือทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกัน 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (1-31 พ.ค.) (ต่อ) 
 

  วันที่ 1 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 10,000 บาท  
            เป็นสัญญาที่มีบุคคลค้ าประกัน  
  วันที่ 15 นาย A เอาเงินมาช าระคืน 10,000 บาท   
  วันที่ 20 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 50,000 บาท  
              - จ านองที่ดินเป็นหลักประกนั  
              - ยังไม่มีการช าระเงินคืนในเดือนน้ี 

  วันที่ 1 นาย B กู้เงิน 2 สัญญา ได้แก่ 
          (1) 20,000 จ าน าทะเบียนรถยนต์  
          (2) 30,000 จ าน าทะเบียนรถยนต์ 
  วันที่ 31 นาย B มาช าระเงินต้นคืน 
             สัญญาละ 1,000 บาท 

 

 รวมกัน = ตาราง 1  

สินเช่ือใหม่รวม 
2 บัญชี 60,000 บาท 
สินเช่ือคงค้างรวม 
1 บัญชี 50,000 บาท 

 

  



ตาราง 4 : ตารางบัญชีลูกหน้ี 

26 

สินเช่ือ 
อนุมัติสะสม 

สินเช่ือคงค้าง 98,000 บาท = นาย A 50,000 บ. (สัญญาใหม่) + (นาย B  19,000 + 29,000 บ.) 

60,000 บาท = สัญญาแรก 10,000 บาท (ปิดแล้ว)  
  (นาย A)       + สัญญาท่ีสอง 50,000 บาท 

50,000 บาท = สัญญาแรก 20,000 บาท   
   (นาย B)      + สัญญาท่ีสอง 30,000 บาท 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (1-31 พ.ค.) (ต่อ) 
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ค าถาม – ค าตอบ 
และ 

บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสนิเช่ือพโิกไฟแนนซ์ 



สอบถามเพิ่มเติม เรื่อง สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 

สายด่วน 1359 กด 3 หรือ www.1359.go.th/picodoc/ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
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