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สินเชือพิโกไฟแนนซ์



สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ



การขยายระยะเวลาการยืนงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)



ข้อหารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สิ น เชือพิ โกไฟแนนซ์
เพือเป็ นการเพิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กบั ประชาชนรายย่อย และเพือ
เป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหนี=นอกระบบ กระทรวงการคลังได้จงึ อนุญาตให้มกี ารประกอบ
ธุรกิจการให้สนิ เชือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สินเชือพิโกไฟแนนซ์) ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีลกั ษณะการให้บริการและ
การใช้บริการ ดังต่อไปนี=







ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทห้างหุน้ ส่วน บริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชน
จํากัด ซึงได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง
ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องมีทุนจดทะเบียนซึงชําระแล้วหรือเงินลงหุน้ ไม่ตากว่
ํ า 5 ล้านบาท
ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องไม่เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ หรือผู้
ประกอบสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)
ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องประกอบธุรกิจเฉพาะภายในจังหวัดทีสํานักงานใหญ่ตงั = อยูเ่ ท่านัน=











ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบี=ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ โดยเมือ
คํานวณรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ของสินเชือ (effective rate)
ผูใ้ ช้บริการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีฐานะทางการเงินหรือมีความสามารถเพียงพอใน
การชําระหนี=
ผูใ้ ช้บริการจะต้องมีภมู ลิ าํ เนาหรือถินทีอยู่ในจังหวัดทีสํานักงานใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตัง= อยูเ่ ท่านัน=
ผูใ้ ช้บริการสามารถกูย้ มื ได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ตามระยะเวลาทีผูป้ ระกอบธรกิจและ
ผูใ้ ช้บริการตกลงกัน
ผูใ้ ช้บริการอาจกูย้ มื โดยใช้หรือไม่ใช้หลักทรัพย์คา=ํ ประกันก็ได้ ขึน= อยูก่ บั การพิจารณาของผู้
ประกอบธุรกิจ

โดยผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถยืนคําขออนุญาตและประกอบกิจการสินเชือรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การกํากับต่อกระทรวงการคลัง โดยยืนเอกสารผ่านสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคาร
ออมสิน หรือธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

สิ น เชือรายย่อ ยเพือการประกอบอาชีพภายใต้ก ารกํากับ
เพิมเติมจากสินเชือพิโกไฟแนนซ์ กระทรวงการคลังอนุ ญาตให้มกี ารประกอบธุรกิจสินเชือ
รายย่อยเพือการประกอบอาชีพเมือวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ภายใต้ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับ
ที 58 เรือง สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (“ประกาศฯ”) (แก้ไข
เพิมเติมโดยประกาศฯ ฉบับที 2 ลงวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558) ได้ถกู ประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตงั = แต่วนั ที 20 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นมา
สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ (“นาโนไฟแนนซ์สนิ เชือฯ”) หมายถึง การให้กูย้ มื เงิน
การรับซื=อ การซื=อลด หรือรับช่วงซือ= ลดตั Yวเงิน หรือตราสารเปลียนมืออืนใด การให้เช่าซื=อ
การให้เช่าแบบลีสซิงแก่บุคคลธรรมดาทีมีวตั ถุประสงค์เพือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพทีไม่
มีทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน
สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ หมายถึง นาโนไฟแนนซ์สนิ เชือฯทีมี
วัตถุประสงค์เพือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการให้สนิ เชือทียืดหยุ่น
สอดคล้องกับลักษณะของกลุม่ ลูกหนี= เช่น ผูท้ เริ
ี มต้นธุรกิจใหม่ โดยมีวงเงินรวมสินเชือไม่
เกิน 100,000 บาทต่อลูกหนี=แต่ละราย และมีระยะเวลาการให้สนิ เชือตามทีผูบ้ ริโภคและผู้
ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน
เนื=อหาของประกาศทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชือฯ ภายใต้การกํากับสามารถสรุป
ได้ดงั นี=


การประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับเป็ นกิจการ
ทีต้องขออนุญาต โดยยืนคําขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และรัฐมนตรี
จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุญาต







ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด ซึง
ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากรัฐมนตรี เว้นแต่เป็ นสถาบันการเงิน หรือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสินเชือฯ แก่ผบู้ ริโภคเพือชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอืนใดอันเป็ นธุรกิจ
ของตนเอง
ผูย้ นขอคํ
ื
ารับอนุ ญาตจะต้องเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจทีมีทุนจดทะเบียนซึงชําระแล้วไม่ตาํ
กว่า 50 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนหนี=สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 7 ต่อ 1
ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบี=ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ จาก
ผูบ้ ริโภคในอัตรารวมกันไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ของสินเชือ (Effective rate)

ในการเรียกให้ชาํ ระหนี= ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีหนังสือแจ้งเตือนผูบ้ ริโภคทีผิดนัดชําระหนี=
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนดําเนินการบังคับชําระหนี=ตามกฎหมาย

การขยายระยะเวลาการยืนงบการเงิ น ผ่านทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(DBD e-Filing)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ขยายระยะเวลาการยืนงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD
e-Filing) ให้กบั ผูม้ หี น้าทีจัดทําบัญชีซงเป็
ึ นห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน นิตบิ ุคคลทีตัง= ขึน= ตาม
กฎหมายต่างประเทศทีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
บริษทั จํากัด และ บริษทั มหาชนจํากัด ทีมีรอบระยะเวลาบัญชีสน=ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2561
และมีกาํ หนดยืนงบการเงินในวันที 31 พฤษภาคม 2562 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
ขยายระยะเวลาการยืนงบการเงินออกไปอีก 7 วัน นับจากวันครบกําหนดเวลาการยืนงบ
การเงินประจําปี คือภายในวันที 7 มิถุนายน 2562
อย่างไรก็ตามการขยายระยะเวลาการยืนงบนี= ให้ใช้เฉพาะการยืนงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และสําหรับผูม้ หี น้าทีจัดทําบัญชีทมีี กาํ หนดยืนงบการเงินใน
วันที 31 พฤษภาคม 2562 เท่านัน= หากบริษทั จํากัด และบริษทั มหาชนจํากัด ซึงจะต้อง
นําส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และกําหนดนําส่งดังกล่าวไม่ตรงกับวันที
31 พฤษภาคม 2562 ก็จะไม่สามารถขยายระยะเวลานําส่งได้

ข้อ หารือ กรมพัฒ นาธุร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์
การนับ จํา นวนร้านค้า ของธุร กิ จฝากขาย (Consignment)
ตามทีกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เคยมีคาํ
วินิจฉัยเกียวกับการฝากขาย (Consignment) ไว้วา่ การฝากขายสินค้าทีบริษทั ต่างด้าวไม่ได้
เป็ นผูผ้ ลิตเอง ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซลล์ในห้างสรรพสินค้า เป็ นการขายสินค้าให้กบั
ผูบ้ ริโภคโดยตรง ซึงเข้าข่ายเป็ นธุรกิจค้าปลีก ตามบัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นัน=

การพิจารณานับจํานวนร้านค้าปลีกของธุรกิจฝากขาย (Consignment) สินค้าผ่านช่องทาง
เคาน์เตอร์เซลล์ในห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาจากสถานทีทีมีการติดต่อกับลูกค้าเกียวกับ
การซือ= ขายสินค้า เป็ นสําคัญ เช่น เป็ นสถานทีติดต่อซื=อขายสินค้ากับลูกค้า ลูกค้ารับและ
ส่งคืนสินค้า ออกเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้า โดยไม่คาํ นึงว่าการกระทําดังกล่าว
กระทําการโดยห้างสรรพสินค้าหรือผูฝ้ ากขายซึงเป็ นบริษทั ต่างด้าวดังกล่าว ดังนัน= หาก
เคาน์เตอร์เซลล์ในห้างสรรพสินค้า มีการกระทําในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็ นร้านค้าปลีก
ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก
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