
 
 
 
ฉบับท่ี 65/2561                   วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
 

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

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559  
ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้สนใจยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นต้นมา จนถึง ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2561 มีนิติบุคคลยื่นค าขออนุญาตทั้งสิ้น 651 ราย ใน 69 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นค าขออนุญาตมากที่สุด 
3 ล าดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 60 ราย กรุงเทพมหานคร 53 ราย และร้อยเอ็ด 37 ราย ทั้งนี้ มีจ านวนที่คืนค าขอ
อนุญาตทั้งสิ้น 93 ราย ใน 45 จังหวัด จึงมีนิติบุคคลที่ยื่นค าขออนุญาตสุทธิ 558 ราย ใน 68 จังหวัด และมีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 394 ราย ใน 64 จังหวัด ซึ่งในจ านวนนี้ ได้เปิดด าเนินการแล้ว 329 ราย ใน 63 จังหวัด 
และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 309 ราย ใน 62 จังหวัด โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถ 
ปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัดให้แก่ผู้มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท  
คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate)   

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 35,731 บัญชี รวมเป็นเงิน 952.19 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย  26,648.82 บาทต่อบัญชี ประกอบด้วย สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 19,067 บัญชี  
เป็นเงิน 572.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.10 ของจ านวนสินเชื่อที่อนุมัติ และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 16,664 
บัญชี เป็นเงิน 379.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.90 ของจ านวนสินเชื่อที่อนุมัติ ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมีทั้งสิ้น  
16,110 บัญชี คิดเป็นเงิน 418.05 ล้านบาท ส าหรับสินเชื่อที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน มีจ านวน 1,124 บัญชี คิดเป็นเงิน  
37.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.02 ของยอดสินเชื่อคงค้างรวม และมีสินเชื่อค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน (NPL) จ านวน  
329 บัญชี คิดเป็นเงิน 10.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.58 ของสินเชื่อคงค้างรวม 
 

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉินให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน  
โดยได้เร่งกระจายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดังกล่าวแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ทั่ วประเทศ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
2561 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 358,478 ราย เป็นเงิน 16,064.19 ล้านบาท จ าแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชน
ทั่วไป 333,905 ราย เป็นเงิน 14,981.98 ล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มีหนี้นอกระบบ จ านวน 24,573 ราย เป็นเงิน 1,082.21 ล้านบาท 
 
 การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระท าผิดกฎหมาย  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ยังคงกวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้ โดยวิธีการผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
โดยผลการด าเนินการสะสมนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ถึง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีการจับกุม 
ผู้กระท าผิดรวมทั้งสิ้น 4,162 คน 
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 ทั้งนี้  กระทรวงการคลังได้ยึดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล เพ่ือให้การแก้ปัญหา 
มีความยั่งยืนใน 5 มิติ ได้แก่ (1) ด าเนินการจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย (2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง 
สินเชื่อในระบบ (3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย (4) เพ่ิมศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ และ (5) การสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังได้รับความร่วมมือจากส านักงานต ารวจแห่งชาติและ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมผลักดันเจ้าหนี้นอกระบบรายใหญ่ที่มีลูกหนี้จ านวนมากเข้าสู่
การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด ซึ่งมีอัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเป็นประธาน ตลอดจนร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหนี้ 
นอกระบบให้หันมาด าเนินธุรกิจสินเชื่อในระบบให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินกู้ทางเลือกที่ส าคัญของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถติดตาม
ข้อมูลและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดด าเนินการได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th และสามารถ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกูน้อกระบบที่ผิดกฎหมายได้โดยตรงที ่

• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สายด่วน 1599  
• ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ สายด่วน 1155 
• ศูนย์ด ารงธรรม สายด่วน 1567  
• ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359  

 
       

 
 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
โทร. สายด่วน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 
 

รายการ มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 ค าขออนุญาต (ราย) 496 516 579 651 
   1.2 คืนค าขออนุญาต (ราย) 85 90 92 93 
   1.3 ค าขออนุญาตสุทธิ (ราย) 411 426 487 558 
   1.4 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 369 380 386 394 
   1.5 ผู้เปิดด าเนินการ (ราย) 262 287 310 329 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จ านวนบัญชีรวมท้ังสิ้น  28,830   32,030   35,731  N/A 
 (% m-o-m)  +11.89  +11.10  +11.55  

 จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้านบาท)  753.48   841.61   952.19  N/A 
 (% m-o-m)  +12.51  +11.70  +13.14  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จ านวนบัญชี  14,966   16,719   19,067  N/A 
              จ านวนเงิน (ล้านบาท)  446.74   496.48   572.29  N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน     
              จ านวนบัญชี  13,864   15,311   16,664  N/A 
              จ านวนเงิน (ล้านบาท)  306.74   345.13   379.90  N/A 

2.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ     
         จ านวนบัญชีรวมท้ังสิ้น  14,217   15,523   16,110  N/A 

 (% m-o-m)  +2.87  +9.19  +3.78  
         จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้านบาท)  362.80   395.72   418.05  N/A 

 (% m-o-m)  +3.39 +9.07  +5.64  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จ านวนบัญชี  12,920   14,133   14,657  N/A 
   จ านวนเงิน (ล้านบาท)  323.23   350.47   369.58  N/A 

 (2) หนี้ค้างช าระ 1-3 เดือน (SM)     
  จ านวนบัญชี  930   1,058   1,124  N/A 
  จ านวนเงิน (ล้านบาท)  30.02   35.29   37.69  N/A 
  หน้ี SM ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (SM Ratio - %)  8.28   8.92   9.02  N/A 

 (3) หนี้ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน (NPL)     
  จ านวนบัญชี  367   332   329  N/A 
  จ านวนเงิน (ล้านบาท)  9.55   9.96   10.78  N/A 
  หน้ี NPL ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (NPL Ratio - %)  2.63   2.52   2.58  N/A 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการคลัง 
หมายเหตุ :    1. มีการปรับปรุงข้อมูลเดือนมิถุนายน 2561 และกรกฎาคม 2561 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 สิ้นเดือนกนัยายน 2561) 

ธนาคาร 
ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ รวมทั้งสิ้น 

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท 

ออมสิน 164,117 
(+ 8.60%) 

6,922.87 
(+ 8.60%) 

10,640 
(+ 21.66%) 

426.37 
(+ 20.51%) 

174,757 
(+ 9.31%) 

 7,349.24 
(+ 9.22%)  

ธ.ก.ส. 169,788 
(+ 14.92%) 

8,059.11 
(+ 14.51%) 

13,933 
(+ 14.81%) 

655.84 
(+ 14.39%) 

183,721 
(+ 14.91%) 

8,714.95 
(+ 14.50%) 

รวม 
333,905 

(+ 11.72%) 
 14,981.98 

(+ 11.70%)  
24,573 

(+ 17.68%) 
1,082.21 

(+ 16.73%) 
358,478 

(+ 12.11%) 
16,064.19 

(+ 12.02%) 
  ทีม่า : ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.    
  รวบรวมโดย : ส านกังานเศรษฐกิจการคลัง 


