
 
 
 
ฉบับท่ี 16/2561            วันที่ 20 มีนาคม 2561 
 

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 
 นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผย
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
 

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559  
ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้สนใจยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นต้นมา จนถึง ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 มีนิติบุคคลยื่นค าขออนุญาตทั้งสิ้น 450 ราย ใน 66 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นค าขออนุญาตมากที่สุด 
3 ล าดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 45 ราย กรุงเทพมหานคร 35 ราย และร้อยเอ็ด 29 ราย ทั้งนี้ มีจ านวนที่คืนค าขอ
อนุญาตทั้งสิ้น 52 ราย ใน 31 จังหวัด จึงมีนิติบุคคลที่ยื่นค าขออนุญาตสุทธิ 398 ราย ใน 65 จังหวัด และมีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 294 ราย ใน 60 จังหวัด ซึ่งในจ านวนนี้ ได้เปิดด าเนินการแล้ว 181 ราย ใน 51 จังหวัด 
และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 144 ราย ใน 48 จังหวัด โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถ 
ปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัดให้แก่ผู้มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท  
คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate)   

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 10,249 บัญชี รวมเป็นเงิน 273.51 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 26,686.09 บาทต่อบัญชี ประกอบด้วย สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 5,614 บัญชี  
เป็นเงิน 177.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.97 ของจ านวนสินเชื่อที่อนุมัติ และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 4,635 
บัญชี เป็นเงิน 95.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.03 ของจ านวนสินเชื่อที่อนุมัติ ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมีทั้งสิ้น  
3,081 บัญชี คิดเป็นเงิน 94.12 ล้านบาท ส าหรับสินเชื่อที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน มีจ านวน 220 บัญชี คิดเป็นเงิน  
7.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.15 ของยอดสินเชื่อคงค้างรวม และมีสินเชื่อค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน (NPL) จ านวน 
67 บัญชี คิดเป็นเงิน 2.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.53 ของสินเชื่อคงค้างรวม 
 

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉินให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน  
โดยได้เร่งกระจายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดังกล่าวแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  ทั้งนี ้ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 228,180 ราย เป็นเงิน 10,127.15 ล้านบาท จ าแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชน
ทั่วไป 214,007 ราย เป็นเงิน 9,509.55 ล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มหีนี้นอกระบบ จ านวน 14,173 ราย เป็นเงิน 617.60 ล้านบาท 
 
 การด าเนินการอย่างจริงจังกับ เจ้าหนี้นอกระบบที่กระท าผิดกฎหมาย  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ยังคงกวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้ โดยวิธีการผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
โดยผลการด าเนินการสะสมนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ถึง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีการจับกุม 
ผู้กระท าผิดรวมทั้งสิ้น 2,139 คน 
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 ทั้งนี้  ประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบสามารถพิจารณาใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นแหล่งทุน  
ทางเลือกทดแทนการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  
ที่เปิดด าเนินการแล้วในปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ www.1359.go.th ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสามารถ 
ติดต่อขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ ณ สาขาของธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ซึ่งจะมี 
การให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนพิจารณาความช่วยเหลือด้วยสินเชื่อของธนาคารในเบื้องต้น แต่หากพบว่า  
มีหนี้นอกระบบที่ ไม่ เป็นธรรมหรือประชาชนรายใดยังขาดศักยภาพในการช าระหนี้  ธนาคารจะประสาน  
ความช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรม หรือจะประสานความช่วยเหลือ 
ด้านการฟ้ืนฟูอาชีพและสร้างรายได้ไปยังคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องภายในจังหวัดแต่ละจังหวัดต่อไป 

 
 

       
 
 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
โทร. สายด่วน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 
รายการ พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 

1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 ค าขออนุญาต (ราย) 418 428 441 450 
   1.2 คืนค าขออนุญาต (ราย) 8 30 48 52 
   1.3 ค าขออนุญาตสุทธิ (ราย) 410 398 393 398 
   1.4 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 209 246 279 294 
   1.5 ผู้เปิดด าเนินการ (ราย) 116 128 159 181 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

จ านวนบัญชรีวมทั้งสิ้น 8,035 9,198 10,249 - 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 211.24 238.86 273.51 - 

        (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
             จ านวนบัญช ี 4,347 4,814 5,614 - 
             จ านวนเงิน (ล้านบาท) 138.08 151.38 177.71 - 
        (2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน     
             จ านวนบัญช ี 3,688 4,384 4,635 - 
             จ านวนเงิน (ล้านบาท) 73.16 87.48 95.80 - 
   2.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ     
         จ านวนบัญชรีวมทั้งสิ้น 5,687 5,248 3,081 - 
         จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 140.65 132.34 94.12 - 
    (1) หนี้สถานะปกต ิ     
 จ านวนบัญช ี 5,211 4,861 2,794 - 
 จ านวนเงิน (ล้านบาท) 127.25 121.39 84.07 - 
 (2) หนี้ค้างช าระ 1-3 เดือน (SM)     

จ านวนบัญช ี 438 321 220 - 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 12.12 8.67 7.67 - 
หนี้ SM ต่อยอดคงค้างสินเช่ือ (SM Ratio - %) 8.62 6.55 8.15 - 

 (3) หนี้ค้างช าระเกนิกว่า 3 เดือน (NPL)     
จ านวนบัญช ี 38 66 67 - 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 1.28 2.28 2.38 - 
หนี้ NPL ต่อยอดคงค้างสินเช่ือ (NPL Ratio - %) 0.91 1.72 2.53 - 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการคลัง 
หมายเหตุ :    1. มีการปรับปรุงข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2560 และธันวาคม 2560 ให้เป็นปัจจุบัน 

2. หนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) หมายถึง หนี้ซ่ึงค้างช าระระหว่าง 1 - 3 เดือน  
และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) หมายถึง หนี้ซ่ึงค้างช าระเกินกวา่ 3 เดือน 

 
สถิติการอนุมัติสนิเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนกมุภาพันธ์ 2561) 

ธนาคาร 
ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ รวมท้ังสิ้น 

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท 

ออมสิน 112,958 4,722.15 6,623 266.14 119,581 4,988.29 

ธ.ก.ส. 101,049 4,787.40 7,550 351.46 108,599 5,138.86 

รวม 214,007 9,509.55 14,173 617.60 228,180 10,127.15 
  ที่มา : ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.   
  รวบรวมโดย : ส านกังานเศรษฐกิจการคลัง 

 


