
 

 

 
ฉบับท่ี 11/2562                     วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 

 

รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาหนี้นอกระบบประจําเดือนมกราคม 2562   

 นายพรชัย  ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยวา 
มีจํานวนผูสนใจย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซเพ่ิมข้ึน และคาดวายังคงมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสําคัญประการหนึ่งมาจากการอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซสามารถ
ใหบริการสินเช่ือโดยรับสมุดคูมือทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเปนประกันในวงเงินสินเช่ือไมเกิน 50,000 
บาท ได โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ 

สินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ) นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2559  
ท่ีกระทรวงการคลังเปดใหผูสนใจยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซเปนตนมา จนถึง ณ สิ้นเดือน
มกราคม 2562 มีจํานวนนิติบุคคลยื่นคําขออนุญาตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 897 ราย 
ใน 73 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีผูยื่นคําขออนุญาตมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก นครราชสีมา 76 ราย กรุงเทพมหานคร  
68 ราย ขอนแกน 50 ราย ท้ังนี้ มีจํานวนนิติบุคคลท่ีคืนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 103 ราย ใน 47 จังหวัด จึงคงเหลือนิติบุคคล
ท่ียื่นคําขออนุญาตสุทธิเปนจํานวน 794 ราย ใน 68 จังหวัด และมีจํานวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลว 469 ราย 
ใน 66 จังหวัด ซ่ึงในจํานวนนี้ ไดเปดดําเนินการแลวเปนจํานวน 382 ราย ใน 64 จังหวัด และมีจํานวนผูประกอบการ
ท่ีปลอยสินเชื่อแลว 358 ราย ใน 63 จังหวัด 

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากท่ีกระทรวงการคลังไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีตองขออนุญาตตาม
ขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 (เรื่อง สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ) (ฉบับท่ี 2) ซ่ึงมี 
ผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 เปนตนมา โดยไดปรับปรุงนิยามของสินเชื่อพิโกแนนซใหรองรับการใหบริการ
สินเชื่อโดยรับสมุดคูมือทะเบียนรถยนตหรือรถจักรยานยนตเปนประกัน หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา “สินเชื่อท่ีมีทะเบียน
รถเปนประกัน” หรือ “สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ” ในวงเงินสินเชื่อไมเกิน 50,000 บาท ไดดวย สําหรับเง่ือนไขอ่ืน ๆ  
ยังคงเปนไปตามเง่ือนไขท่ัวไปของสินเชื่อพิ โกไฟแนนซ  ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการ 
ท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่องสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ) ฉบับท่ี 3  
ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2562 ซ่ึงกําหนดใหสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกันดังกลาวเปนกิจการ 
ท่ีอยูภายใตการกํากับซ่ึงตองขออนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงคาดวาจะมีผูประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ท่ีมีทะเบียนรถเปนประกันในระดับทองถ่ินท่ีสนใจยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซเพ่ิมเติมเขามา 
อีกเปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีผูสนใจจะประกอบธุรกิจสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกันในระดับประเทศ 
ท่ีมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 50 ลานบาท มีแนวโนมจะขออนุญาตภายใตใบอนุญาตสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 
เพ่ิมข้ึนเชนกัน 

ท้ังนี้ สถิติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจํานวน 56,558 บัญชี  
รวมเปนจํานวนเงิน 1,558.97 ลานบาท หรือคิดเปนวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจํานวน 27,564.01 บาทตอบัญชี 
ประกอบดวย สินเชื่อแบบมีหลักประกันจํานวน 30,274 บัญชี เปนจํานวนเงิน 929.26 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.61 
ของจํานวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม และสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันจํานวน 26,284 บัญชี เปนจํานวนเงิน 629.71 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 40.39 ของจํานวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม ขณะท่ียอดสินเชื่อคงคางรวมมีจํานวนท้ังสิ้น 20,402 บัญชี 
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คิด เปนจํานวนเงิน  587.97 ลานบาท  สําหรับสิน เชื่ อคงค างชํ าระไม เกิน  3 เดือน มีจํานวน 1,944 บัญชี  
หรือคิดเปนจํานวนเงิน 57.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.85 ของยอดสินเชื่อคงคางรวม และมีสินเชื่อคงคาง
ชําระท่ีเกินกวา 3 เดือน (NPL) จํานวน 645 บัญชี คิดเปนจํานวนเงิน 35.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.11  
ของยอดสินเชื่อคงคางรวม 

สินเช่ือรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดอนุมัติสินเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉินเพ่ือเปนทางเลือกใหกับประชาชน 
ในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบ รายละไมเกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.85  
ตอเดือน โดยไดเรงกระจายความชวยเหลือดานสินเชื่อดังกลาวแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ณ สิ้นเดือน
มกราคม 2562 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 462,113 ราย เปนจํานวนเงิน 21,540.31 ลานบาท จําแนกเปนสินเชื่อ 
ท่ีอนุมัติแกประชาชนท่ัวไปจํานวน 425,371 ราย เปนจํานวนเงิน 19,973.27 ลานบาท และสินเชื่อท่ีอนุมัติใหกับ 
ผู มีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ท่ีมีหนี้นอกระบบ จํานวน 36,742 ราย  
เปนจํานวนเงิน 1,567.04 ลานบาท 

 การดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีกระทําผิดกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ยังคงกวดขันจับกุมผูปลอยเงินกูนอกระบบและผูติดตามทวงถามหนี้ โดยวิธีการผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง  
โดยผลการดําเนินการสะสมการจับกุมผูกระทําผิดนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนมา ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2562  
มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 4,722 คน  

 อยางไรก็ดี กระทรวงการคลังยังคงยึดแนวทางแกไขปญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล เพ่ือใหการแกปญหา 
มีความยั่งยืนใน 5 มิติ ไดแก (1) ดําเนินการจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีผิดกฎหมาย (2) เพ่ิมชองทางการเขาถึง 
สินเชื่อในระบบ (3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกลเกลี่ย (4) เพ่ิมศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ และ (5) การสนับสนุน 
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังไดรับความรวมมือจากสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรรวมผลักดันเจาหนี้นอกระบบรายใหญท่ีมีลูกหนี้จํานวนมาก 
เขาสูการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด ซ่ึงมีอัยการคุมครองสิทธิ
และชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเปนประธาน ตลอดจนรวมประชาสัมพันธเชิญชวนเจาหนี้ 
นอกระบบใหหันมาดําเนินธุรกิจสินเชื่อในระบบใหเปนไปตามกฎหมายดวยการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซใหมากข้ึน ซ่ึงจะเปนแหลงเงินกูทางเลือกท่ีสําคัญใหกับประชาชนในระดับทองถ่ิน ท้ังนี้ ประชาชนผูสนใจ
สามารถติดตามขอมูลและรายชื่ อผูประกอบธุรกิจสินเชื่ อพิ โกไฟแนนซ ท่ี เป ดดํ าเนิ นการไดทางเว็บ ไซต 
www.1359.go.th และสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับเงินกูนอกระบบท่ีผิดกฎหมายไดโดยตรงท่ี 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติ สายดวน 1599  

• ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขการกูยืมเงินโดยสัญญาท่ีไมเปนธรรมของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ สายดวน 1155 

• ศูนยดํารงธรรม สายดวน 1567  

• ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง สายดวน 1359  

• ศูนยชวยเหลือลูกหนี้ และประชาชนท่ีไม ไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม  (ศนธ.ยธ.)  
โทร 0 2575 3344 

       

 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
โทร. สายดวน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)  

รายการ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 คําขออนุญาต (ราย) 721 805 875 897 
   1.2 คืนคําขออนุญาต (ราย) 93 101 102 103 
   1.3 คําขออนุญาตสุทธิ (ราย) 628 704 773 794 
   1.4 ผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 405 412 429 469 
   1.5 ผูเปดดําเนินการ (ราย) 337 350 356 382 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 48,378 52,569 56,558 N/A 
 (% m-o-m) 12.30% 8.66% 7.59%  

 จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 1,301.59 1,432.67 1,558.97 N/A 
 (% m-o-m) 14.27% 10.07% 8.82%  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 25,559 28,210 30,274 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 779.80 864.96 929.26 N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไมมีหลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 22,779 24,359 26,284 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 521.79 567.71 629.71 N/A 

2.2 ยอดคงคางสินเชื่อ     
         จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 21,401 20,915 20,402 N/A 

 (% m-o-m) 0.97% -2.27% -2.45%  
         จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 595.00 583.19 587.97 N/A 

 (% m-o-m) 11.61% -1.98% 0.82%  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จํานวนบัญชี 19,053 18,409 17,813 N/A 
   จํานวนเงิน (ลานบาท) 520.19 505.99 494.16 N/A 

 (2) หนี้คางชําระ 1-3 เดือน (SM)     
  จํานวนบัญชี 1,852 1.893 1,944 N/A 
  จํานวนเงิน (ลานบาท) 57.64 57.15 57.90 N/A 
  หน้ี SM ตอยอดคงคางสินเชื่อ (SM Ratio - %) 9.69% 9.80% 9.85% N/A 

 (3) หนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน (NPL)     
  จํานวนบัญชี 496 613 645 N/A 
  จํานวนเงิน (ลานบาท) 17.17 20.05 35.91 N/A 
  หน้ี NPL ตอยอดคงคางสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 2.89% 3.44% 6.11% N/A 

      ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
      หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงขอมลูเดือนตุลาคม 2561 และพฤศจิกายน 2561 ใหเปนปจจุบัน 

   2. หนีจ้ัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mention Loan : SM) หมายถึง หนี้ซ่ึงคางชําระระหวาง 1 - 3 เดือน  
   และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPL) หมายถึง หนีซ่ึ้งคางชําระเกินกวา 3 เดือน 

 

สถิติการอนุมัติสนิเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562) 

ธนาคาร 
ประชาชนท่ัวไป ผูมีรายไดนอยท่ีมีหนี้นอกระบบ รวมท้ังส้ิน 

ราย ลานบาท ราย ลานบาท ราย ลานบาท 

ออมสิน 
217,439 
(+5.11%) 

9,202.23 
(+5.28%) 

19,787 
(+4.79%) 

756.32 
(+4.79%) 

237,226 
(+5.09%) 

 9,958.55 
(+5.24%) 

ธ.ก.ส. 
207,932 
(+1.07%) 

10,771.04 
(+9.25%) 

16,955 
(+1.82%) 

810.72 
(+2.27%) 

224,887 
(+1.13%) 

11,581.76 
(+1.63%) 

รวม 
425,371 

(+3.10%) 
 19,973.27 
(+7.39%)  

36,742 
(+3.40%) 

1,567.04 
(+3.47%) 

462,113 
(+3.12%) 

21,540.31 
(+3.33%) 

         ที่มา : ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.    
         รวบรวมโดย : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 


