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ผู้ประกอบธุรกิจ   (ชื่อนิติบุคคลตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์)   
 
1. เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมในเรื่องวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือทิศทางของการด าเนินธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดเพ่ือสะท้อน 
ให้เห็นว่า บริษัทฯ/ห้างหุ้นส่วนฯ ของท่านมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์อย่างแท้จริง และจะไม่ด าเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์ตามทีก่ระทรวงการคลังและส านักงานเศรษฐกิจการคลังประกาศก าหนด 

1.2 สาระส าคัญของการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ควรระบุสาระส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ไว้ด้วย 
(1) พ้ืนที่การให้บริการ : จะให้บริการแก่ลูกค้าที่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจตั้งอยู่เท่านั้น 
(2) วงเงินสินเชื่อ : กรณีขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ์วงเงินสินเชื่อทุกสัญญารวมกันเป็น

จ านวนไม่ เกิน 50,000 บาท ต่อลูกค้าแต่ละราย และส าหรับกรณีขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส วงเงินสินเชื่อของทุกสัญญารวมกัน ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกค้าแต่ละราย 

(3) อัตราดอกเบี้ย : กรณีขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จะเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ เมื่อค านวณรวมกันแล้ว
ต้องไม่ เกินร้อยละ 36 ต่อปี  แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) แต่หากขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ส าหรับวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทแรก เมื่อค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 
แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และอัตราส าหรับวงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท เมื่อค านวณ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)  
 
2. วิธีการหาลูกค้า 

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระบุให้ชัดเจนว่า มุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ากลุ่มใดบ้าง และลูกค้ากลุ่มใดบ้าง 
ทีบ่ริษัท/ห้างหุ้นส่วนก าหนดว่าจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้ (ถ้ามี) 

2.2 ช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ รถแห่ การออกบูท
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

2.3 กลยุทธ์การตลาด นอกเหนือจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามข้อ 2.2 (ถ้ามี) 
2.4 จ านวนลูกค้าที่คาดหวัง เช่น จ านวนลูกค้าใหม่ต่อเดือน อัตราการเติบโตของจ านวนลูกค้าต่อปี เป็นต้น 

 
 

แบบแสดงแผนการด าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวดัภายใตก้ารก ากับ 
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3. รูปแบบและขั้นตอนการท าสัญญา 
รูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนการท าสัญญา โดยแสดงถึงขั้นตอน 

ที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อลูกค้า 

3.1 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ควรระบุให้ชัดเจน โดยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  
(1) คุณสมบัติผู้กู้ : เช่น อายุ อาชีพ ลักษณะงาน ศักยภาพในการหารายได้ของผู้กู้ ความมั่นคงของรายได้  

หรือระดับรายได้ของผู้กู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับส านักงานใหญ่ของ 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนตั้งอยู่ เป็นต้น 

(2) วงเงินสินเชื่อ : ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจะก าหนด แต่วงเงินสินเชื่อทุกสัญญารวมกันต้องไม่เกิน  
50,000 บาทต่อลูกค้าแต่ละราย (กรณีขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และวงเงินสินเชื่อของ 
ทุกสัญญารวมกัน ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกค้าแต่ละราย (กรณีขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
ประเภทพิโกพลัส) 

(3) อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม : เมื่อค านวณ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) กรณีขออนุญาตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และกรณีขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส อัตราส าหรับ
วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทแรก เมื่อค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective 
Rate) และอัตราส าหรับวงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท เมื่อค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี 
แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ทั้งนี้ หากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนไม่เรียกเก็บรายการใดให้ระบุเป็น 0 หรือ 
ระบุรายการทีไ่ม่เรียกเก็บให้ชัดเจน 

(4) การเรียกหลักประกันสัญญา : ระบุรายละเอียดหลักประกันในกรณีต่าง ๆ ตามที่จะก าหนด ทั้งนี้ ในการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ได้ก าหนดเกี่ยวกับหลักประกันไว้ดังนี้ 

(4.1) สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แบบมีหลักประกัน หมายถึง การใช้บุคคลค้ าประกัน หรือการจดจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ หรือการใช้หลักประกันทางธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แต่ไม่รวมถึง  
การรับจ าน าสิ่งของต่าง ๆ เนื่องจากจะขัดต่อกฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า) 

(4.2) สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แบบไม่มีหลักประกัน หมายถึง การรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถวางเป็น
ประกัน (เรียกโดยทั่วไปว่าจ าน าทะเบียนรถ) หรือการวางเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เป็นประกัน แต่ทั้งนี้  
ห้ามมิให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในเอกสารแบบสัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาขายฝาก หรือเอกสาร 
โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ล่วงหน้าหรือลูกค้าลงลายมือชื่อไว้แต่เพียงฝ่ายเดียว 

(5) ระยะเวลาของสัญญา : ก าหนดจ านวนเดือนหรือจ านวนปีสูงสุดของสัญญา 
(6) งวดการผ่อนช าระ : ก าหนดเป็นรายเดือนหรือก าหนดอย่างอ่ืนตามท่ีผู้ประกอบธุรกิจก าหนด 

3.2 ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ อธิบายรายละเอียดวิธีการพิจารณาสินเชื่อในแต่ละขั้นตอน และระบุสถานที่
ให้บริการและระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อแต่ละข้ันตอนด้วย โดยอาจแบ่งข้ันตอนในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น 
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(1) การยื่นค าขอสินเชื่อ/สมัครสินเชื่อ : รายละเอียดโดยสังเขปของใบค าขอสินเชื่อ ก าหนดให ้
ยื่นแบบค าขออย่างไร ณ สถานที่ใด 

(2) เอกสารหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อ : เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือ
รับรองการท างาน หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสาร เกี่ยวกับ
หลักประกัน เป็นต้น 

(3) การวิเคราะห์สินเชื่อ : วิธีการหรือเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า เช่น 
พิจารณารายได้ประจ าต่อเดือน รายได้จากการค้าขายหรือรายได้อ่ืน รายได้รวมของบุคคลในครอบครัว รายได้สุทธิ
หลังหักภาระหนี้สินต่าง ๆ หรือพิจารณาจากหลักประกันหรือการวางประกัน เป็นต้น 

(4) การอนุมัติสินเชื่อ : ระบุผู้มีอ านาจในการอนุมัติสินเชื่อ ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและการแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งวิธีการหรือช่องทางการแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าทราบ 

(5) การท าสัญญาสินเชื่อและสัญญาค้ าประกัน : ระบุระยะเวลาและสถานที่ที่นัดหมายท าสัญญา/สัญญา
ค้ าประกัน และระบุสาระส าคัญของหนังสือสัญญา โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดขั้นต่ าตามที่ส านักงาน 
เศรษฐกิจการคลังประกาศก าหนด (ดูประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลังประกอบ) นอกจากนี้ กรณีมีการจด
จ านองอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการจดจ านองอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนให้ชัดเจน
ด้วย 

*กรณีการท าสัญญาส าหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส  ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่า 
บริษัทจะมีการแยกเอกสารสัญญาส าหรับสินเชื่อในส่วน 50,000 บาทแรก และส่วนที่เกินจาก 50,000 บาท  
(ดูเงื่อนไขประกอบตามประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

(6) การส่งมอบสินเชื่อ : ระบุระยะเวลาที่จะส่งมอบสินเชื่อ และช่องทางการส่งมอบสินเชื่อให้ชัดเจน เช่น 
ส่งมอบเป็นเงินสด โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จ่ายเป็นเช็ค เป็นต้น พร้อมทั้งระบุข้อความให้ชัดเจนว่า บริษัท/ห้าง
หุ้นส่วนจะเริ่มคิดดอกเบี้ยในวันที่ส่งมอบเงินเป็นต้นไป 
 
4. การดูแลลูกค้า 

4.1 การแจ้งหนี้ ระบุระยะเวลา และช่องทางหรือวิธีการในการแจ้งหนี้ก่อนถึงก าหนดช าระหนี้แต่ละงวด 
ให้ลูกค้าทราบ โดยใบแจ้งหนี้ ต้องมีรายละเอียดตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังประกาศก าหนดเป็นอย่างน้อย  
(ดูประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลังประกอบ)  ทั้งนี้ หากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องมีการตกลงกับลูกค้าล่วงหน้า รวมถึงมีการจัดเก็บไฟล์เอกสารใบแจ้งหนี้ที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง 

4.2 การรับช าระหนี้ ระบุระยะเวลา ช่องทางหรือวิธีการ และสถานที่ในการรับช าระหนี้ เช่น ช าระเป็นเงินสด 
ณ ส านักงานใหญ่/ส านักงานสาขา โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้หักบัญชีธนาคาร เป็นต้น ตลอดจนก าหนดเงื่อนไข
ที่เก่ียวข้อง เช่น หากช าระล่าช้าเกินกว่าจ านวนวันที่ก าหนด จะเรียกค่าปรับในอัตราเท่าใดค านวณอย่างไร เป็นต้น 

* กรณีการรับช าระหนี้ส าหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส ให้ระบุด้วยว่าบริษัทจะน าเงิน 
ที่ได้รับช าระหนี้หักออกจากดอกเบี้ยของสัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ก่อน โดยเงินที่ได้รับช าระหนี้ส่วนที่เหลือให้หักออกจาก



- ตัวอย่างวิธีการเขียนแผนธุรกิจ – 
 

 

ต้นเงินของสัญญาฉบับที่เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าก่อน (ดูเงื่อนไขตามประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกอบ) 

4.3 การออกใบเสร็จรับเงิน ระบุระยะเวลา และช่องทางหรือวิธีการในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินที่เป็นหลักฐาน
การช าระหนี้แต่ละงวด เช่น กรณีช าระเงิน ณ ส านักงานใหญ่/สาขา จะออกใบเสร็จรับเงินให้ ในทันที  
ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งทางไปรษณีย์ภายในจ านวนวันไม่เกินก่ีวันหลังจากได้รับช าระหนี้แต่ละงวด เป็นต้น 

4.4 การให้ค าปรึกษาและแจ้งข่าวสาร ระบุวิธีการหรือช่องทางในการให้ค าปรึกษาและแจ้งข่าวสารที่ส าคัญ 
ต่าง ๆ แก่ลูกค้า 
 
5. วิธีการติดตามทวงถามหนี้ 

5.1 วิธีการและความถี่ในการติดตามทวงถามหนี้ เช่น ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ ส่งหนังสือทวงถามหนี้
ทางไปรษณีย์ เป็นต้น พร้อมระบุความถี่ในการติดตามทวงถามหนี้ตามวิธีการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการทวงถามหนี้
อย่างเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ด้วย 

5.2 อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนสามารถคิดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
จากลูกค้าแต่ละรายได้ตามจริงแตร่วมกันแล้วต้องไม่เกิน 80 บาทต่อเดือน 

5.3 การด าเนินการทางกฎหมาย กรณีมีการบังคับช าระหนี้ตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนลูกค้า
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนด าเนินการบังคับช าระหนี้ตามกฎหมาย 

 
6. วิธีด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

6.1 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 
6.2 ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
6.3 ระยะเวลา และช่องทางในการแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

ทั้งนี้ จะต้องมีการตอบกลับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีการร้องเรียน 
 

      
 

หมายเหตุ :  

ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่เดิม และประสงค์จะยื่นค าขออนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส ขอให้จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินธุรกิจใหม่ทั้งฉบับ 
โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาของแผนการด าเนินธุรกิจเดิมให้ครอบคลุมหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  
ประเภทพิโกพลัส พร้อมทั้งให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี)  
ในเอกสารให้ครบถ้วน และน าส่งมายัง สศค. เพ่ือด าเนินการต่อไป 


