
การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การก ากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์)
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สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ 
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

นิยาม
การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดา ทีม่ีหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

และมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจตั้งอยู่
โดยมีอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย อัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี้ยผิดนัดช าระ 
ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใด รวมกันแล้วเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่พึงคิดได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินเช่ือเพื่อการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ สินเช่ือเพื่อสวัสดิการ
พนักงาน ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการท าสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ และสินเชื่ออื่น
ตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังประกาศก าหนด
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• ประเภทพโิกไฟแนนซ์
• ประเภทพิโกพลัส



ประเภทพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส

ประเภทนิติบุคคลที่ขออนุญาตได้ บริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วน

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (บริษัทจ ากัด) หรือเงินลงหุ้น (ห้างหุ้นส่วน) ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย อัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี้ยผิดนัดช าระ 
รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (แบบลดต้นลดดอก)

1. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

ประเภท ผู้มีใบอนุญาตอยู่เดิม ผู้สนใจจะยื่นค าขออนุญาตใหม่ ผู้ได้ยื่นค าขออนุญาตแล้ว

พิโกไฟแนนซ์
(วงเงินไม่เกิน 50,000

บาท)

ประกอบธุรกิจต่อไปได้
• ยื่นค าขออนุญาต
• ย่ืนเอกสารหลักฐานตามท่ีก าหนด

(ต้องมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี)
• ช่องทางการยื่นค าขออนุญาต ได้แก่

(1) ส่งไปรษณีย์มายัง สศค.
(2) ส านักงานคลังจังหวัด
(3) ธนาคารออมสิน  
(4) ธ.ก.ส.

กรณีผู้ได้ยื่นค าขออนุญาตแล้ว 
(ค าขออนุญาตอยู่ระหว่างการพิจารณา)
มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเภทหนังสือ
อนุญาตเป็นประเภทพิโกพลัส

• ปรับปรุงแบบค าขออนุญาตมาใหม่
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท
• น าส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
• รอการพิจารณาอนุญาต

พิโกพลัส
(วงเงินไม่เกิน 

100,000 บาท)

• เพิ่มทุนจดทะเบียน
• ยื่นค าขออนุญาตใหม่
• เพิ่มเติมหลักฐานการเพิ่มทุน

เป็น 10 ล้านบาท
• รอการพิจารณาอนุญาต

2. วิธีการยื่นค าขออนุญาต

สรุปความแตกต่าง พโิกไฟแนนซ์ - พิโกพลัส
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• แบบมีหลักประกัน ไม่เกิน 33% ต่อปี
• แบบไม่มีหลักประกัน ไม่เกิน 36% ต่อปี

➢ วงเงิน 50,000 บาทแรก
แบบมีหลักประกัน ไม่เกิน 33% ต่อปี
แบบไม่มีหลักประกัน ไม่เกิน 36% ต่อปี

➢ วงเงินที่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 28% ต่อปี

หมายเหตุ : * สินเชื่อแบบมีหลักประกัน (การจ้านองที่ดิน บุคคลค ้าประกัน และหลักประกันทางธรุกิจ) ปรับลดอัตราดอกเบี ยจาก 36% เป็น 33% บังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา

* *
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มีหลักประกัน
• การจ้านองที่ดิน

• บุคคลค ้าประกัน

• หลักประกันทางธุรกิจ

ไม่มีหลักประกัน
• การวางโฉนดที่ดิน

• การวางสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

เพื่อเป็นการประกันการช้าระหนี 

• Clean Loan

หลักประกัน ที่ตั้ง
วงเงินสินเชื่อและ

อัตราดอกเบี้ย
ใบแจ้งหนี้และ

ใบเสร็จ
การรับช าระหนี้

ลักษณะของสนิเชื่อพโิกไฟแนนซ์
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ผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีภูมิล้าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในจังหวัดท่ีส้านักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจตั งอยู่

ผู้ประกอบธุรกิจ
• ให้บริการได้เฉพาะในจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

• สาขาที่ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ตั งอยู่ในจังหวัดเดียวกับส้านักงานใหญ่

หลักประกัน ที่ตั้ง
วงเงินสินเชื่อและ

อัตราดอกเบี้ย
ใบแจ้งหนี้และ

ใบเสร็จ
การรับช าระหนี้

ลักษณะของสนิเชื่อพโิกไฟแนนซ์ (ต่อ)
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หลักประกัน ที่ตั้ง
วงเงินสินเชื่อและ

อัตราดอกเบี้ย
ใบแจ้งหนี้และ

ใบเสร็จ
การรับช าระหนี้

ลักษณะของสนิเชื่อประเภทพโิกไฟแนนซ์ (ต่อ)

ประเภทพิโกไฟแนนซ์
• วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท/ราย (มีหลายสัญญาได้ แต่รวมกันไม่เกิน 50,000 บาท)
• ดอกเบี ย อัตราก้าไรจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี ยผิดนัดช้าระ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใด

➢สินเชื่อแบบมีหลักประกัน (บุคคลค า้ประกัน การจ้านองที่ดิน และหลักประกันทางธุรกิจ)
เรียกดอกเบี ยได้ไม่เกิน 33% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

➢สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (การวางโฉนดที่ดิน การวางสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และ Clean Loan)
เรียกดอกเบี ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
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หลักประกัน ที่ตั้ง
วงเงินสินเชื่อและ

อัตราดอกเบี้ย

ท าสัญญาแยกจากกัน

ใบแจ้งหนี้และ
ใบเสร็จ

การรับช าระหนี้

ลักษณะของสนิเชื่อประเภทพโิกพลัส (ต่อ)

ประเภทพิโกพลัส
• วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท/ราย (มีหลายสัญญาได้ แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท)
• ดอกเบี ย อัตราก้าไรจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี ยผิดนัดช้าระ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใด

➢ วงเงินสินเชื่อส่วนทีไ่ม่เกิน 50,000 บาท
สินเชื่อแบบมีหลักประกัน (บุคคลค ้าประกัน การจ้านองที่ดิน และหลักประกันทางธุรกิจ)
เรียกดอกเบี ยได้ไม่เกิน 33% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (การวางโฉนดที่ดิน การวางสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และ Clean Loan)
เรียกดอกเบี ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

➢ วงเงินสินเชื่อส่วนทีเ่กินกว่า 50,000 บาท เรียกดอกเบี ยได้ไม่เกิน 28% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
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หลักประกัน ที่ตั้ง
วงเงินสินเชื่อและ

อัตราดอกเบี้ย
ใบแจ้งหนี้และ

ใบเสร็จ
การรับช าระหนี้

1. แสดงยอดหนี ในส่วนท่ีตอ้งช้าระ ส่วนที่ค้างช้าระ และยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 
2. แสดงแยกเป็นเงินต้น ดอกเบี ยหรืออัตรากา้ไรจากการให้สนิเช่ือ ดอกเบี ยผิดนัดช้าระ ค่าปรับ 

ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นใด และค่าใช้จ่ายตามท่ีไดจ้า่ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 

ใบแจ้งหนี้
• จัดท้าและส่งใบแจ้งหนี ของทุกสัญญาให้แก่ผู้กู้ (ลูกหนี ) ล่วงหน้า ตามช่องทางที่ตกลงกัน
• มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ สศค. ก้าหนด

ลักษณะของสนิเชื่อพโิกไฟแนนซ์ (ต่อ)
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หลักประกัน ที่ตั้ง
วงเงินสินเชื่อและ

อัตราดอกเบี้ย
ใบแจ้งหนี้และ

ใบเสร็จ
การรับช าระหนี้

ใบเสร็จรับเงิน
• จัดท้าใบเสร็จทุกครั งที่มีการรับช้าระหนี  และจัดส่งให้ผู้กู้ (ลูกหนี ) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
• มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ สศค. ก้าหนด

ลักษณะของสนิเชื่อพโิกไฟแนนซ์ (ต่อ)

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท้าการของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. จ้านวนเงินที่รับช้าระในงวดนั น จ้าแนกเป็นรายการเงินต้น ดอกเบี ย อัตราก้าไรจากการให้สินเชื่อ 

ดอกเบี ยผิดนัดช้าระ ค่าปรับ ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุที่ช้าระในงวดนั น ๆ และยอดรับช้าระรวมโดยแสดงในรูปตัวเลขและตัวอักษร

4. จ้านวนเงินต้น ดอกเบี ยหรืออัตราก้าไรจากการให้สินเชื่อค้างช้าระ และดอกเบี ยผิดนัดช้าระ
5. ยอดรวมของเงินที่ค้างช้าระ 
6. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
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หลักประกัน ที่ตั้ง
วงเงินสินเชื่อและ
อัตราดอกเบี ย การท้าสัญญา

ใบแจ้งหนี และ
ใบเสร็จ

ประเภทพิโกพลัส
หากลูกค้า ผู้กู้ มีการท้าสัญญามากกว่า 1 สัญญา จะต้องให้สิทธิลูกค้า ผู้กู้ ในการช้าระหนี 

เงินกู้สัญญาใดก่อนก็ได้ ทั งนี  หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาในการช้าระหนี เงินกู้สัญญาใดก่อน 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเงินที่ได้รับไปช้าระหนี สัญญาฉบับที่เรียกเก็บดอกเบี ยอัตราสูงกว่า
ก่อนตามล้าดับ

วงเงินสินเชื่อและ
อัตราดอกเบี้ย

ใบแจ้งหนี้และ
ใบเสร็จ

การรับช าระหนี้

การก ากบัดแูลสินเชือ่ประเภทพโิกพลัส
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ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อพโิกไฟแนนซ์
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ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อพโิกไฟแนนซ์

กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่อยู่ : เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น 4 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทรสายด่วน 1359
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ Online



ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินธุรกจิสินเชื่อพโิกไฟแนนซ์ Online

ผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เข้าใช้งานระบบการจัดท า
แผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ผ่านเว็บไซต์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เข้าใช้งานโดยตรงผ่านเว็บไซต์ http://164.115.61.50/picoBp/ หรือ 
2. เข้าเว็บไซต์ www.1359.go.th/picodoc/

คลิกเลือกรายการ “แผนการด้าเนินธุรกิจสินเชื่อพโิกไฟแนนซ์ Online”  

กรอกเลขนิติบุคคลของผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
จ านวน 13 หลักให้ถูกต้อง และกด “ถัดไป” เพื่อไปหน้าถัดไป

กรอกรายละเอียดแผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

ขอให้ท่านกด “บันทึกร่างข้อมูล” ในระหว่างการจัดท าข้อมูล
ในแต่ละส่วนเพื่อบันทึกร่างข้อมลู และเมื่อจัดท าข้อมูลครบถ้วนแล้ว
กด “ส่งข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลให้ สศค.

เมื่อกด “ส่งข้อมูล” ตามข้อ 3 ข้างต้นแล้ว ท่านจะได้รับ “รหัสผ่าน” ส าหรับเข้าใช้งานระบบ
ในครั้งถัดไป เพื่อให้ท่านสามารถด้าเนินการแก้ไขข้อมูล และ/หรือพิมพ์แบบฟอร์มแผนการด้าเนินธรุกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ท่านได้น้าส่งข้อมูลให้ สศค. ในระบบ 
ทั งนี  ขอให้ท่านจดบันทึกและเกบ็รักษารหัสผ่านดังกล่าวไวเ้สมอ 

ท่านสามารถพิมพ์แผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ 
โดยการเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง 

1. ขอให้กรอกเลขนิติบุคคล 13 หลัก และกด “ถัดไป”
2. ระบบจะแสดงช่อง “Username” และ “Password” ขอให้กรอก

รหัสผ่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามข้อ 4 และกด “Login”
- เมื่อเข้าใช้งานในระบบแล้ว ท่านสามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

โดยกด “  ” หรือพิมพ์แบบฟอร์มแผนการด าเนินธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยกด “    ” เพื่อน้าส่งเอกสารดังกล่าว
พร้อมกับค้าขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาตามทีก่้าหนด 
ให้ สศค. เพื่อพิจารณาค้าขอเปน็ล้าดับถัดไป

http://164.115.61.50/picoBp/
http://www.1359.go.th/picodoc/
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การจัดท ารายงานการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
(ตามแบบรายงานใหม)่
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การจัดท าบัญชีและรายงาน

การจัดท ารายงาน 

1.   จัดท ารายงานตามแบบรายงานสินเชื่อ (รายเดือน) และส่งมายัง   
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
เช่น สินเชื่อที่เกิดในเดือนพฤษภาคม (การให้สินเชื่อระหว่าง 1-31 พ.ค.)    
ต้องจัดส่งแบบรายงานสนิเชื่อของรอบเดือนพฤษภาคม มายังส านักงาน 
เศรษฐกิจการคลังภายในวันที่ 30 มิถุนายน เป็นต้น

2. จัดส่งรายงานงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชทีีล่่วงมาแล้วมายัง
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี
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การจัดท ารายงาน
ตาราง 1 และ 2 : ยึดตามบัญชีลูกหนี้ (สัญญา)

ระบุชื่อนิติบุคคล และรอบเดือนท่ีจัดท ารายงาน

ข้อมูลสินเชื่อรวม (บันทึกเฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ย)
*จ านวนบัญชี : (จ านวนบัญชีลูกหนี้ของงวดก่อน + จ านวนบัญชีลูกหนี้งวดปัจจุบัน)

- จ านวนบัญชีลูกหนี้ท่ีปิดบัญชีในงวด
*สินเชื่อคงค้าง : (สินเชื่อคงค้างจากงวดก่อน + สินเชื่ออนุมัติงวดปัจจุบัน)

- สินเชื่อท่ีได้รับช าระในงวดปัจจุบัน

ผู้มีอ านาจในการจัดการลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล
ระบุวันท่ีจัดท าข้อมูล

ลูกหนี้ผิดนัดช าระหน้ี 
(บันทึกเฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ย)
กรณีลูกหนี้ไม่ช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดติดต่อกัน
*จ านวนบัญชี : จ านวนบัญชีลูกหนี้
ท่ีผิดนัดช าระ
*สินเชื่อคงค้าง : เงินต้นคงค้าง (ท้ังก้อน)
ของลูกหนี้ท่ีผิดนัดช าระ

ตารางรายงานส าหรับสินเชือ่
ที่มหีลักประกัน
เช่น จ านองที่ดิน 
บุคคลค้ าประกัน เป็นต้น 

ตารางรายงานส าหรับสินเช่ือ
ท่ีไม่มีหลักประกัน
เช่น การวางโฉนดท่ีดิน 
การวางสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 
เป็นต้น

ข้อมูลสินเชื่อใหม่
*จ านวนบัญชี : จ านวนบัญชีลูกหนี้ 
(สัญญา) ท่ีอนุมัติเงินกู้ในเดือนนั้น
*สินเช่ือใหม่ : จ านวนเงินของ
สินเช่ืออนุมัติในเดือนนั้น 
(บันทึกเฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ย)

ระบุจ านวน และอัตราดอกเบีย้ที่เรียกเกบ็ เช่น 3 อัตรา ได้แก่ 26% 30% และ 36% เป็นต้น

ระบุจ านวน และอัตราดอกเบีย้ที่เรียกเกบ็ เช่น 3 อัตรา ได้แก่ 26% 30% และ 33% เป็นต้น
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การจัดท ารายงาน (ต่อ)

ตาราง 3 : แบ่งตามหลักประกัน

7

ส่วนที่ 7 สัญญาท่ีมีหลักประกัน โดยท่ีดินในข้อ 1.2 หมายถึง ท่ีดินที่มีการจดทะเบียนจ้านองกับกรมท่ีดิน 
ส่วนที่ 8 สัญญาท่ีไม่มีหลักประกัน แต่มีทรัพย์สินเป็นประกัน โดยที่ดินในข้อ 2.1 หมายถึง การวางโฉนดที่ดินเป็นประกันแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียน

จ้านองกับกรมที่ดิน 
ส่วนที่ 9 ระบุจ้านวนบัญชีลูกหนี และจ้านวนเงินของสินเชื่อคงค้าง (เฉพาะเงินต้นคงค้าง ไม่รวมดอกเบี ย)
ส่วนที่ 10 ระบุจ้านวนบัญชีลูกหนี และจ้านวนเงินของสินเชื่อท่ีอนุมัติใหม่ในเดือนนั น (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี ย)
ส่วนที่ 11 ระบุจ้านวนบัญชีลูกหนี และเงินต้นคงค้าง (ทั งก้อน) ของลูกหนี ท่ีผิดนัดช้าระ 
ส่วนที่ 12 ระบุจ้านวนบัญชีลูกหนี และเงินต้นคงค้างเมื่อมีการตัดหนี สูญ ทั งนี  เมื่อตัดหนี สูญแล้วจะต้องลบบัญชีนั นออกจากข้อมูลสินเชื่อรวม (ส่วนท่ี 9)

และลูกหนี ผิดนัดช้าระ (ส่วนท่ี 11)

8
9 10 11 12
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การจัดท ารายงาน (ต่อ)

ตาราง 4 : แบ่งตามตัวลูกหนี้ (บุคคล)

ส่วนท่ี 13 ระบุจ้านวนลูกหนี และยอดสะสมของสนิเช่ือที่อนุมัติให้ของลกูหนี (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี ย)
หากยอดสินเชื่อสะสมรวมเกิน 50,000 บาท ให้ลงในช่วงมากกว่า 50,000 บาท  

ส่วนที่ 14 ระบุจ้านวนลูกหนี และจ้านวนเงินของสินเชื่อคงคา้ง (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี ย)
ส่วนที่ 15 ระบุจ้านวนลูกหนี และจ้านวนเงินของสินเชื่อที่อนุมตัิใหม่ในเดือนนั น (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี ย)

13 14 15

ยึดตามตัวลูกหนี้ (บุคคล) 
เลขประจ าตัวประชาชน   
เดียวกันนับเป็น 1 ราย

ประเภทพิโกไฟแนนซ์
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การจัดท ารายงาน (ต่อ)

ตาราง 4 : แบ่งตามตัวลูกหนี้ (บุคคล) ประเภทพิโกพลัส

13 14 15

ยึดตามตัวลูกหนี้ (บุคคล) 
เลขประจ าตัวประชาชน   
เดียวกันนับเป็น 1 ราย

ส่วนท่ี 13 ระบุจ้านวนลูกหนี และยอดสะสมของสนิเช่ือที่อนุมัติให้ของลกูหนี (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี ย)
หากยอดสินเชื่อสะสมรวมเกิน 100,000 บาท ให้ลงในช่วงมากกว่า 100,000 บาท  

ส่วนที่ 14 ระบุจ้านวนลูกหนี และจ้านวนเงินของสินเชื่อคงคา้ง (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี ย)
ส่วนที่ 15 ระบุจ้านวนลูกหนี และจ้านวนเงินของสินเชื่อที่อนุมตัิใหม่ในเดือนนั น (เฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี ย)



ช้าระคืนสัญญาละ 
1,000 บาท

ตาราง 1 : ตารางบัญชีลูกหนี  (สินเชื่อที่มีหลักประกัน)

3       98,000 4    110,000
23

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (1-31 พ.ค.)

วันที่ 1 นาย B กู้เงิน 2 สัญญา ได้แก่
(1) 20,000 บาท จ้าน้าทะเบียนรถยนต์ 
(2) 30,000 บาท จ้าน้าทะเบียนรถยนต์

วันที่ 31 นาย B มาช าระเงินต้นคืนสัญญาละ
1,000 บาท

นาย A

ปิดสัญญา

ยังไม่ช้าระคืน

วันที่ 1 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 10,000 บาท 
เป็นสัญญาทีม่ีบุคคลค ้าประกัน 

วันที่ 15 นาย A เอาเงินมาช าระคืน 10,000 บาท 
วันที่ 20 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 50,000 บาท 

- จ้านองที่ดินเป็นหลักประกัน 
- ยังไม่มีการช าระเงินคืนในเดือนนี้

นาย B
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (1-31 พ.ค.) (ต่อ)

ตาราง 3 : ตารางบัญชีสินเชื่อจ้าแนกตามประเภทของหลักประกันหรือทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกัน

วันที่ 1 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 10,000 บาท 
เป็นสัญญาที่มีบุคคลค้ าประกัน 

วันที่ 15 นาย A เอาเงินมาช้าระคืน 10,000 บาท 
วันที่ 20 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 50,000 บาท

- จ านองที่ดินเป็นหลักประกัน 
- ยังไม่มีการช้าระเงินคืนในเดือนนี 

วันที่ 1 นาย B กู้เงิน 2 สัญญา ได้แก่
(1) 20,000 จ าน าทะเบียนรถยนต์ 
(2) 30,000 จ าน าทะเบียนรถยนต์

วันที่ 31 นาย B มาช้าระเงินต้นคืนสญัญาละ  
1,000 บาท

ข้อมูลสนิเชือ่
ตาราง 3 = ตาราง 1+2 

สินเชื่อใหม่รวม
4 บัญชี 110,000 บาท
สินเชื่อคงค้างรวม
3 บัญชี 98,000 บาท
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ตาราง 4 : ตารางบัญชีลูกหนี 

สินเชื่อ
อนุมัติสะสม

สินเชื่อใหม่ 100,000 บาท = นาย A กู้ 50,000 บ. (สัญญาใหม)่ + (นาย B กู้ 20,000 + 30,000 บ.)
สินเชื่อคงค้าง 98,000 บาท = นาย A 50,000 บ. (สัญญาใหม่) + (นาย B 19,000 + 29,000 บ.)

10,000 บาท = นาย A กู้ 10,000 บาท (ปิดแล้ว)

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

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

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (1-31 พ.ค.) (ต่อ)

1

1 2

2

3

3

4

4



สอบถามเพิ่มเติม เรื่อง สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

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

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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