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การจัดท ารายงานการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์



การจัดท าบัญชีและรายงาน

การจัดท ารายงาน 

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

2. ส่งรายงานงบการเงนิส าหรบัรอบปีบัญชทีี่ล่วงมาแล้วต่อส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี



การจัดท ารายงาน
ตาราง 1 และ 2 : ยึดตามบัญชีลูกหนี้ (สัญญา)



การจัดท ารายงาน (ต่อ)

ตาราง 3 : แบ่งตามหลักประกัน

7

8
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ส่วนที่ 7 สัญญำที่มีหลักประกัน โดยที่ดิน = ที่ดินที่มีกำรจดทะเบียนจ ำนองกับกรมที่ดิน 
ส่วนที่ 8 สัญญำที่ไม่มีหลักประกัน แต่มีทรัพย์สินเป็นปะกัน โดยที่ดิน = วำงโฉนดเป็นประกันแต่ไม่ได้มีกำรจดทะเบียนจ ำนอง 
ส่วนที่ 9 ระบุจ ำนวนบัญชีลูกหนี คงค้ำงและสินเชื่อคงค้ำงเฉพำะในส่วนของเงินต้นคงคำ้ง
ส่วนท่ี 10 ระบุจ ำนวนบัญชีลูกหนี ใหม่ในเดือนนั นและยอดสินเชื่อที่อนุมัติให้แก่ลูกหนี เฉพำะในส่วนของเงินต้น
ส่วนที่ 11 ระบุจ ำนวนบัญชีลูกหนี ผิดนัดช ำระและระบุเงินต้นคงค้ำง (ทั งก้อน) ของลูกหนี  
ส่วนที่ 12 ระบุจ ำนวนบัญชีลูกหนี และเงินต้นคงคำ้งเมื่อมีกำรตัดหนี สูญ ทั งนี  เมื่อตัดหนี สูญแล้วจะต้องลบบัญชีนั นออกจำก

ข้อมูลสินเชื่อรวม (ส่วนที่ 9) และลูกหนี ผิดนัดช ำระ (ส่วนที่ 11)



การจัดท ารายงาน (ต่อ)

ตาราง 4 : แบ่งตามตัวลูกหนี้

ส่วนที่ 13 ระบุจ ำนวนลูกหนี และยอดสะสมของสินเชื่อเฉพำะส่วนของเงินต้นที่อนุมัติให้ของลูกหนี    
หำกยอดสินเชื่อสะสมรวมเกิน 50,000 บำท ให้ลงในช่วงมำกกว่ำ 50,000 บำท  

ส่วนที่ 14 ระบุจ ำนวนลูกหนี คงค้ำงและยอดสินเชื่อคงค้ำงเฉพำะส่วนของเงินต้นของลูกหนี  
ส่วนที่ 15 ระบุจ ำนวนลูกหนี และยอดรวมสินเชื่อใหม่ที่อนุมัติในเดือนนั นของลูกหนี 

13 14 15

ยึดตามตัวลูกหนี้ : 
เลขประจ าตัวประชาชน   
เดียวกันนับเป็น 1 ราย



ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (1-31 พ.ค.)

วันที่ 1 นาย B กู้เงิน 2 สัญญา ได้แก่
(1) 20,000 บาท จ ำน ำทะเบียนรถยนต์ 
(2) 30,000 บาท จ ำน ำทะเบียนรถยนต์

วันที่ 31 นาย B มาช าระเงินต้นคืน
สัญญาละ 1,000 บาท

วันที่ 1 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 10,000 บาท 
เป็นสัญญำที่มีบุคคลค  ำประกัน 

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

- จ ำนองที่ดินเป็นหลักประกัน 
- ยังไม่มีการช าระเงินคืนในเดือนน้ี

ตาราง 1 : ตำรำงบัญชีลูกหนี  (สินเชื่อท่ีมีหลักประกัน) ตาราง 2 : ตำรำงบัญชีลูกหนี  (สินเชื่อท่ีไม่มีหลักประกัน)

นาย A นาย B



ตาราง 3 : ตำรำงบัญชีสินเชื่อจ ำแนกตำมประเภทของหลักประกันหรือทรัพย์สินท่ีใช้เป็นประกัน

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

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

วันที่ 15 นำย A เอำเงินมำช ำระคืน 10,000 บำท 
วันที่ 20 นาย A กู้เงิน 1 สัญญา 50,000 บาท

- จ านองที่ดินเป็นหลักประกัน 
- ยังไม่มีกำรช ำระเงินคืนในเดือนนี 

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

วันที่ 31 นำย B มำช ำระเงินต้นคืน
สัญญำละ 1,000 บำท

รวมกัน = ตาราง 1 

สินเชื่อใหม่รวม
2 บัญชี 60,000 บำท
สินเชื่อคงค้ำงรวม
1 บัญชี 50,000 บำท



ตาราง 4 : ตำรำงบัญชีลูกหนี 

สินเชื่อ
อนุมัติสะสม

สินเชื่อคงค้าง 98,000 บำท = นำย A 50,000 บ. (สัญญำใหม)่ + (นำย B 19,000 + 29,000 บ.)

60,000 บำท = สัญญำแรก 10,000 บำท (ปิดแล้ว) 
(นาย A) + สัญญำที่สอง 50,000 บำท

50,000 บำท = สัญญำแรก 20,000 บำท  
(นาย B) + สัญญำที่สอง 30,000 บำท

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



สอบถำมเพิ่มเติม เรื่อง สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

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

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 


