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 สนิเชื�อพโิกไฟแนนซ ์ 

 สนิเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชพีภายใตก้ารกํากบั 

 การขยายระยะเวลาการยื�นงบการเงนิผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(DBD e-Filing) 

 ขอ้หารอืกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

 

สินเชื�อพิโกไฟแนนซ ์ 

เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนในระบบใหก้บัประชาชนรายย่อย และเพื�อ
เป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหนี=นอกระบบ กระทรวงการคลงัไดจ้งึอนุญาตใหม้กีารประกอบ
ธรุกจิการใหส้นิเชื�อรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารกาํกบั (สนิเชื�อพโิกไฟแนนซ)์ ภายใตก้าร
กาํกบัดแูลของสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั โดยมลีกัษณะการใหบ้รกิารและ
การใชบ้รกิาร ดงัต่อไปนี= 

 ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งเป็นนิตบิุคคลประเภทหา้งหุน้สว่น บรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชน
จาํกดั ซึ�งไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั 

 ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนซึ�งชาํระแลว้หรอืเงนิลงหุน้ไม่ตํ�ากว่า 5 ลา้นบาท 

 ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั หรอืผู้
ประกอบสนิเชื�อรายยอ่ยเพื�อการประกอบอาชพี (นาโนไฟแนนซ์) 

 ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งประกอบธรุกจิเฉพาะภายในจงัหวดัที�สาํนกังานใหญ่ตั =งอยูเ่ทา่นั =น 



 ผูป้ระกอบธรุกจิอาจเรยีกเกบ็ดอกเบี=ย คา่ปรบั ค่าบรกิาร และคา่ธรรมเนียมใดๆ โดยเมื�อ
คาํนวณรวมกนัตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 36 ต่อปี ของสนิเชื�อ (effective rate) 

 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาที�มฐีานะทางการเงนิหรอืมคีวามสามารถเพยีงพอใน
การชาํระหนี= 

 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งมภีมูลิาํเนาหรอืถิ�นที�อยู่ในจงัหวดัที�สาํนักงานใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกจิ
ตั =งอยูเ่ทา่นั =น 

 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถกูย้มืไดไ้ม่เกนิ 50,000 บาทต่อราย ตามระยะเวลาที�ผูป้ระกอบธรกจิและ
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงกนั 

 ผูใ้ชบ้รกิารอาจกูย้มืโดยใชห้รอืไม่ใชห้ลกัทรพัยค์ํ=าประกนักไ็ด ้ขึ=นอยูก่บัการพจิารณาของผู้
ประกอบธรุกจิ 

โดยผูป้ระกอบธรุกจิสามารถยื�นคาํขออนุญาตและประกอบกจิการสนิเชื�อรายยอ่ยระดบัจงัหวดั
ภายใตก้ารกาํกบัต่อกระทรวงการคลงั โดยยื�นเอกสารผา่นสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั ธนาคาร
ออมสนิ หรอืธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์  

  

 

สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพภายใต้การกาํกบั 

เพิ�มเตมิจากสนิเชื�อพโิกไฟแนนซ ์กระทรวงการคลงัอนุญาตใหม้กีารประกอบธรุกจิสนิเชื�อ
รายยอ่ยเพื�อการประกอบอาชพีเมื�อวนัที� 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ภายใตป้ระกาศ
กระทรวงการคลงั เรื�อง กจิการที�ตอ้งขออนุญาตตามขอ้ 5 แหง่ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบั
ที� 58 เรื�อง สนิเชื�อรายยอ่ยเพื�อการประกอบอาชพีภายใตก้ารกํากบั (“ประกาศฯ”) (แกไ้ข
เพิ�มเตมิโดยประกาศฯ ฉบบัที� 2 ลงวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) ไดถ้กูประกาศลงในราช
กจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใชต้ั =งแต่วนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา 

สนิเชื�อรายยอ่ยเพื�อการประกอบอาชพี (“นาโนไฟแนนซส์นิเชื�อฯ”) หมายถงึ การใหกู้ย้มืเงนิ 
การรบัซื=อ การซื=อลด หรอืรบัช่วงซื=อลดตั Yวเงนิ หรอืตราสารเปลี�ยนมอือื�นใด การใหเ้ชา่ซื=อ 
การใหเ้ชา่แบบลสีซิ�งแก่บุคคลธรรมดาที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อนําไปใชใ้นการประกอบอาชพีที�ไม่
มทีรพัยห์รอืทรพัยส์นิเป็นหลกัประกนั  

สนิเชื�อรายยอ่ยเพื�อการประกอบอาชพีภายใตก้ารกํากบั หมายถงึ นาโนไฟแนนซส์นิเชื�อฯที�มี
วตัถุประสงคเ์พื�อนําไปใชใ้นการประกอบอาชพี โดยมกีระบวนการใหส้นิเชื�อที�ยดืหยุ่น
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุม่ลูกหนี= เชน่ ผูท้ี�เริ�มตน้ธรุกจิใหม่ โดยมวีงเงนิรวมสนิเชื�อไม่
เกนิ 100,000 บาทต่อลกูหนี=แต่ละราย และมรีะยะเวลาการใหส้นิเชื�อตามที�ผูบ้รโิภคและผู้
ประกอบธรุกจิไดต้กลงกนั 

เนื=อหาของประกาศที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธรุกจิสนิเชื�อฯ ภายใตก้ารกาํกบัสามารถสรปุ
ไดด้งันี= 

 การประกอบธรุกจิสนิเชื�อรายยอ่ยเพื�อการประกอบอาชพีภายใตก้ารกาํกบัเป็นกจิการ
ที�ตอ้งขออนุญาต โดยยื�นคาํขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และรฐัมนตรี
จะเป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 



 ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งเป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั ซึ�ง
ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากรฐัมนตร ีเวน้แต่เป็นสถาบนัการเงนิ หรอืผูป้ระกอบ
ธรุกจิสนิเชื�อฯ แก่ผูบ้รโิภคเพื�อชาํระคา่สนิคา้ คา่บรกิาร หรอืคา่อื�นใดอนัเป็นธรุกจิ
ของตนเอง 

 ผูย้ ื�นขอคาํรบัอนุญาตจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิที�มทีุนจดทะเบยีนซึ�งชาํระแลว้ไม่ตํ�า
กว่า 50 ลา้นบาท และมอีตัราสว่นหนี=สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 7 ต่อ 1 

 ผูป้ระกอบธรุกจิอาจเรยีกเกบ็ดอกเบี=ย คา่ปรบั ค่าบรกิาร และคา่ธรรมเนียมใดๆ จาก
ผูบ้รโิภคในอตัรารวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 36 ต่อปี ของสนิเชื�อ (Effective rate) 

ในการเรยีกใหช้าํระหนี= ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมหีนังสอืแจง้เตอืนผูบ้รโิภคที�ผดินัดชาํระหนี=
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 20 วนั ก่อนดาํเนินการบงัคบัชาํระหนี=ตามกฎหมาย 
 

 

 

การขยายระยะเวลาการยื�นงบการเงินผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(DBD e-Filing) 
 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ไดข้ยายระยะเวลาการยื�นงบการเงนิผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(DBD 
e-Filing) ใหก้บัผูม้หีน้าที�จดัทาํบญัชซีึ�งเป็นหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน นิตบิุคคลที�ตั =งขึ=นตาม
กฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธรุกจิในประเทศไทย กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร 
บรษิทัจาํกดั และ บรษิทัมหาชนจาํกดั ที�มรีอบระยะเวลาบญัชสีิ=นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
และมกีาํหนดยื�นงบการเงนิในวนัที� 31 พฤษภาคม 2562 โดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ได้
ขยายระยะเวลาการยื�นงบการเงนิออกไปอกี 7 วนั นบัจากวนัครบกาํหนดเวลาการยื�นงบ
การเงนิประจาํปี คอืภายในวนัที� 7 มถิุนายน 2562 
 
อยา่งไรกต็ามการขยายระยะเวลาการยื�นงบนี= ใหใ้ชเ้ฉพาะการยื�นงบการเงนิผา่นทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(DBD e-Filing) และสาํหรบัผูม้หีน้าที�จดัทาํบญัชทีี�มกีาํหนดยื�นงบการเงนิใน
วนัที� 31 พฤษภาคม 2562  เท่านั =น หากบรษิทัจาํกดั และบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจะตอ้ง
นําสง่งบการเงนิภายใน 1 เดอืนนบัจากวนัประชมุ และกาํหนดนําสง่ดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัที� 
31 พฤษภาคม 2562 กจ็ะไม่สามารถขยายระยะเวลานําสง่ได ้ 

 

 

ข้อหารือกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

การนับจาํนวนร้านค้าของธรุกิจฝากขาย (Consignment)   

ตามที�กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาต ิกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เคยมคีาํ
วนิิจฉยัเกี�ยวกบัการฝากขาย (Consignment) ไวว่้า การฝากขายสนิคา้ที�บรษิทัต่างดา้วไม่ได้
เป็นผูผ้ลติเอง ผา่นช่องทางเคาน์เตอรเ์ซลลใ์นหา้งสรรพสนิคา้ เป็นการขายสนิคา้ใหก้บั
ผูบ้รโิภคโดยตรง ซึ�งเขา้ขา่ยเป็นธรุกจิคา้ปลกี ตามบญัชสีาม (14) ทา้ยพระราชบญัญตักิาร
ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 นั =น  



การพจิารณานบัจํานวนรา้นคา้ปลกีของธุรกจิฝากขาย (Consignment) สนิคา้ผา่นช่องทาง
เคาน์เตอรเ์ซลลใ์นหา้งสรรพสนิคา้ จะพจิารณาจากสถานที�ที�มกีารตดิต่อกบัลกูคา้เกี�ยวกบั
การซื=อขายสนิคา้ เป็นสาํคญั เช่น เป็นสถานที�ตดิต่อซื=อขายสนิคา้กบัลกูคา้ ลกูคา้รบัและ
สง่คนืสนิคา้  ออกเอกสารทางบญัชตี่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้  โดยไม่คาํนึงวา่การกระทาํดงักลา่ว
กระทาํการโดยหา้งสรรพสนิคา้หรอืผูฝ้ากขายซึ�งเป็นบรษิทัต่างดา้วดงักลา่ว ดงันั =น หาก
เคาน์เตอรเ์ซลลใ์นหา้งสรรพสนิคา้ มกีารกระทาํในลกัษณะดงักล่าว จะถอืวา่เป็นรา้นคา้ปลกี
ในการประกอบธุรกจิคา้ปลกี 
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