
 

 

 
ฉบับท่ี 31/2562                           วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 

รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาหนี้นอกระบบประจําเดือนเมษายน 2562   

 นายพรชัย  ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยวา 
ในเดือนเมษายน 2562 จํานวนผูสนใจย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
โดยมีปจจัยสืบเนื่องมาจากการอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซสามารถใหบริการสินเช่ือโดยรับ 
สมุดคูมือทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเปนประกันการกูยืมเงิน และการปรับเพ่ิมวงเงินสินเช่ือพิโกไฟแนนซ 
เปนไมเกิน 100,000 บาทตอราย (พิโกพลัส) โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ 

สินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ) นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2559  
ท่ีกระทรวงการคลังเปดใหผูสนใจยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซเปนตนมา จนถึง ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2562 มีจํานวนนิติบุคคลยื่นคําขออนุญาตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 1,001 ราย  
ใน 74 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีผูยื่นคําขออนุญาตมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก นครราชสีมา 84 ราย กรุงเทพมหานคร  
75 ราย ขอนแกน 53 ราย ท้ังนี้ มีจํานวนนิติบุคคลท่ีคืนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 119 ราย ใน 50 จังหวัด จึงคงเหลือนิติบุคคล
ท่ียื่นคําขออนุญาตสุทธิเปนจํานวน 882 ราย ใน 73 จังหวัด และมีจํานวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลว 548 ราย 
ใน 66 จังหวัด ซ่ึงในจํานวนนี้ ไดเปดดําเนินการแลวเปนจํานวน 486 ราย ใน 65 จังหวัด และมีจํานวนผูประกอบการ
ท่ีปลอยสินเชื่อแลว 443 ราย ใน 64 จังหวัด 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดปรับปรุงหลักเกณฑการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ โดยออกประกาศ 
กระทรวงการคลังและประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลังฉบับใหมซ่ึงมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2562  
เปนตนมา สงผลใหผูสนใจมีทางเลือกในการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซได 2 ประเภท ไดแก 
(1) สินเช่ือพิโกไฟแนนซ (เดิม) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 5 ลานบาท ใหสินเชื่อแกประชาชนไดไมเกิน  
50,000 บาทตอราย และเรียกเก็บดอกเบี้ย กําไรจากการใหสินเชื่อ คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมอ่ืนใด  
รวมกันไดไมเกินรอยละ 36 ตอป (Effective Rate) หรือ (2) สินเช่ือพิโกพลัส มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา  
10 ลานบาท ใหสินเชื่อแกประชาชนไดไมเกิน 100,000 บาทตอราย และเรียกเก็บดอกเบี้ย กําไรจากการใหสินเชื่อ 
คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมอ่ืนใด รวมกันไดไมเกินรอยละ 36 ตอป (Effective Rate) สําหรับวงเงินสินเชื่อไมเกิน 
50,000 บาทแรก และสวนวงเงินสินเชื่อท่ีเกินกวา 50,000 บาท ใหเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 28 ตอป (Effective Rate)
สําหรับเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซยังคงเปนไปตามเง่ือนไขเดิม รวมถึงสามารถใหบริการ
สินเชื่อโดยรับสมุดคูมือทะเบียนรถยนต รถจักรยานยนต หรือรถเพ่ือการเกษตรเปนประกัน หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา 
“สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน” หรือ “สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ” ได ซ่ึงขณะนี้มีผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ
รายเดิมและผูท่ีสนใจทยอยแจงความประสงคจะประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกพลัสเขามาแลวจํานวนหนึ่ง 

ท้ังนี้ สถิติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจํานวน 76,787 บัญชี  
รวมเปนจํานวนเงิน 1,958.83 ลานบาท หรือคิดเปนวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจํานวน 25,509.89 บาทตอบัญชี 
ประกอบดวย สินเชื่อแบบมีหลักประกันจํานวน 37,788 บัญชี เปนจํานวนเงิน 1,164.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.43 
ของจํานวนยอดสินเชื่ออนมัุติสะสม และสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันจํานวน 38,999 บัญชี เปนจํานวนเงิน 794.68 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 40.57 ของจํานวนยอดสินเชื่ออนุ มัติสะสม ขณะท่ียอดสินเชื่อคงคางรวมมีจํานวนท้ังสิ้น  
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23,210 บัญชี คิดเปนจํานวนเงิน 599.56 ลานบาท สําหรับสินเชื่อคงคางชําระไมเกิน 3 เดือน มีจํานวน 2,820 บัญชี 
หรือคิดเปนจํานวนเงิน 78.49 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.09 ของยอดสินเชื่อคงคางรวม และมีสินเชื่อคงคาง 
ชําระท่ีเกินกวา 3 เดือน (NPL) จํานวน 1,528 บัญชี คิดเปนจํานวนเงิน 26.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.45  
ของยอดสินเชื่อคงคางรวม 

สินเช่ือรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดอนุมัติสินเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉินเพ่ือเปนทางเลือกใหกับประชาชน 
ในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบ รายละไมเกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.85  
ตอเดือน โดยไดเรงกระจายความชวยเหลือดานสินเชื่อดังกลาวแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2562 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 548,811 ราย เปนจํานวนเงิน 24,690.87 ลานบาท จําแนกเปนสินเชื่อ 
ท่ีอนุมัติแกประชาชนท่ัวไปจํานวน 507,537 ราย เปนจํานวนเงิน 22,917.60 ลานบาท และสินเชื่อท่ีอนุมัติใหกับ 
ผู มีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ท่ีมีหนี้นอกระบบ จํานวน 41,274 ราย  
เปนจํานวนเงิน 1,773.27 ลานบาท 

 การดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีกระทําผิดกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ยังคงกวดขันจับกุมผูปลอยเงินกูนอกระบบและผู ติดตามทวงถามหนี้ โดยวิธีการผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง  
โดยผลการดําเนินการสะสมการจับกุมผูกระทําผิดนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนมา ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2562  
มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 4,886 คน  

 กระทรวงการคลังยังคงรวมกับหนวยงานภาคีดําเนินการแกไขปญหาหนี้นอกระบบใหกับประชาชนอยาง
ตอเนื่อง ใน 5 มิติ ไดแก (1) ดําเนินการจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีผิดกฎหมาย (2) เพ่ิมชองทางการเขาถึง 
สินเชื่อในระบบ (3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกลเกลี่ย (4) เพ่ิมศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ และ (5) สนับสนุน 
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบโดยองคกรการเงินชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถติดตามขอมูลขาวสารและรายชื่อ 
ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซท่ีเปดดําเนินการไดทางเว็บไซต www.1359.go.th และสามารถรองเรียน 
หรือแจงเบาะแสเก่ียวกับเงินกูนอกระบบท่ีผิดกฎหมายไดโดยตรงท่ี 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติ สายดวน 1599  

• ศูนยรับเรือ่งราวรองทุกขการกูยืมเงินโดยสัญญาท่ีไมเปนธรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สายดวน 1155 

• ศูนยดํารงธรรม สายดวน 1567  

• ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สายดวน 1359  

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

       

 

 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
โทร. สายดวน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)  

รายการ ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 คําขออนุญาต (ราย) 897 927 965 1,001 
   1.2 คืนคําขออนุญาต (ราย) 103 103 119 119 
   1.3 คําขออนุญาตสุทธิ (ราย) 794 824 846 882 
   1.4 ผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 469 508 535 548 
   1.5 ผูเปดดําเนินการ (ราย) 382 408 440 486 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 67,677 72,049 76,787 N/A 
 (% m-o-m) 15.40% 6.46% 6.58%  

 จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 1,712.33 1,827.13 1,958.83 N/A 
 (% m-o-m) 7.80% 6.70% 7.21%  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 33,498 35,411 37,788 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 1,024.87 1,085.64 1,164.15 N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไมมีหลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 34,179 36,638 38,999 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 687.46 741.49 794.68 N/A 

2.2 ยอดคงคางสินเชื่อ     
         จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 24,942 26,906 23,210 N/A 

 (% m-o-m) 3.79% 7.87% -13.74%  
         จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 635.55 671.32 599.56 N/A 

 (% m-o-m) -1.06% 5.63% -10.69%  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จํานวนบัญชี 21,508 22,734 18,862 N/A 
   จํานวนเงิน (ลานบาท) 549.34 567.03 494.42 N/A 

 (2) หนี้คางชําระ 1-3 เดือน (SM)     
  จํานวนบัญชี 2,359 2,804 2,820 N/A 
  จํานวนเงิน (ลานบาท) 65.33 79.42 78.49 N/A 
  หน้ี SM ตอยอดคงคางสินเชื่อ (SM Ratio - %) 10.28% 11.83% 13.09% N/A 

 (3) หนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน (NPL)     
  จํานวนบัญชี 1,075 1,368 1,528 N/A 
  จํานวนเงิน (ลานบาท) 
  หน้ี NPL ตอยอดคงคางสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 

20.88 
3.29% 

24.87 
3.70% 

26.65 
4.45% 

N/A 
N/A 

     
      ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
      หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงขอมลูเดือนมกราคม 2562 และกุมภาพันธ 2562 ใหเปนปจจุบัน 

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

 

สถิติการอนุมัติสนิเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562) 

ธนาคาร 
ประชาชนท่ัวไป ผูมีรายไดนอยท่ีมีหนี้นอกระบบ รวมท้ังส้ิน 

ราย ลานบาท ราย ลานบาท ราย ลานบาท 

ออมสิน 
272,154 
(+8.29%) 

11,619.47 
(+8.72%) 

22,605 
(+5.82%) 

881.70 
(+6.54%) 

294,759 
(+8.10%) 

12,501.17 
(+8.56%) 

ธ.ก.ส. 
235,383 
(+0.63%) 

11,298.13 
(+0.63%) 

18,669 
(+0.59%) 

891.57 
(+0.60%) 

254,052 
(+0.63%) 

12,189.70 
(+0.63%) 

รวม 
507,537 

(+4.60%) 
22,917.60 
(+4.57%)  

41,274 
(+3.39%) 

1,773.27 
(+3.47%) 

548,811 
(+4.51%) 

24,690.87 
(+4.49%) 

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


