
   

 

 
ฉบับท่ี 42 /2562                      วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

 

รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาหนี้นอกระบบประจําเดือนพฤษภาคม 2562   

 นายพรชัย  ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยวา
ในเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวนผูสนใจย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซยังคงมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื ่อง และในขณะเดียวกันไดเริ ่มมีจํานวนผูยื ่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ ประเภทพิโกพลัสแลวเชนกัน โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ 

ปจจุบันผูขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซสามารถประกอบธุรกิจไดอยางใดอยางหนึ่ง 
ใน 2 ประเภท ไดแก  

(1) สินเช่ือพิโกไฟแนนซ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 5 ลานบาท ใหสินเชื่อแกประชาชน 
ไดไมเกิน 50,000 บาทตอราย และเรียกเก็บดอกเบี้ย กําไรจากการใหสินเชื่อ คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียม
อ่ืนใด รวมกันไดไมเกินรอยละ 36 ตอป (Effective Rate)  

(2) สินเช่ือพิโกไฟแนนซ ประเภทพิโกพลัส มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 10 ลานบาท  
ใหสินเชื่อแกประชาชนไดไมเกิน 100,000 บาทตอราย และเรียกเก็บดอกเบี้ย กําไรจากการใหสินเชื่อ คาปรับ 
คาบริการ และคาธรรมเนียมอ่ืนใด รวมกันไดไมเกินรอยละ 36 ตอป (Effective Rate) สําหรับวงเงินสินเชื่อไมเกิน 
50,000 บาทแรกและใหเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 28 ตอป (Effective Rate) สําหรับวงเงินสินเชื่อท่ีเกินกวา 50,000 บาท  

นอกจากนี้ ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซท้ัง 2 ประเภทขางตน ยังสามารถใหบริการสินเชื่อโดยรับ
สมุดคูมือทะเบียนรถยนต รถจักรยานยนต หรือรถเพ่ือการเกษตรเปนประกัน หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา “สินเชื่อท่ีมี
ทะเบียนรถเปนประกัน” หรือ “สนิเชื่อจํานําทะเบียนรถ” ไดดวย  

สินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ) นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2559  
ท่ีกระทรวงการคลังเปดใหผูสนใจยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ จนถึง ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2562 มีจํานวนนิติบุคคลยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมี
จํานวนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 1,051 ราย ใน 76 จังหวัด ซ่ึงในจํานวนนี้เปนคําขออนุญาตประเภทพิโกพลัสจํานวน 
21 ราย สําหรับจังหวัดท่ีมีผูยื่นคําขออนุญาตมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก นครราชสีมา 91 ราย กรุงเทพมหานคร 
78 ราย ขอนแกน 55 ราย ท้ังนี้ มีจํานวนนิติบุคคลท่ีคืนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 124 ราย ใน 51 จังหวัด จึงคงเหลือ
นิติบุคคลท่ียื่นคําขออนุญาตสุทธิเปนจํานวน 927 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจํานวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจแลว 583 ราย ใน 70 จังหวัด ซ่ึงในจํานวนนี้ไดเปดดําเนินการแลวเปนจํานวน 494 ราย ใน 65 จังหวัด 
และมีจํานวนผูประกอบธุรกิจท่ีปลอยสินเชื่อแลว 462 ราย ใน 65 จังหวัด 

สถิติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจํานวน 84,022 บัญชี  
รวมเปนจํานวนเงิน 2,160.80 ลานบาท หรือคิดเปนวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจํานวน 25,717.11 บาท 
ตอบัญชี ประกอบดวย สินเชื่อแบบมีหลักประกันจํานวน 41,022 บัญชี เปนจํานวนเงิน 1,272.37 ลานบาท  
หรือคิดเปนรอยละ 58.88 ของจํานวนยอดสินเชื่ออนมัุติสะสม และสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันจํานวน 43,000 บัญชี 
เปนจํานวนเงิน 888.43 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 41.12 ของจํานวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม ในขณะท่ี 
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มียอดสินเชื่อคงคางรวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 30,896 บัญช ีคิดเปนจํานวนเงิน 753.64 ลานบาท โดยมีสินเชื่อคงคาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน จํานวน 3,176 บัญชี หรือคิดเปนจํานวนเงิน 84.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.27 
ของยอดสินเชื่อคงคางรวม และมีสินเชื่อคงคางชําระท่ีเกินกวา 3 เดือน (NPL) จํานวน 2,266 บัญชี คิดเปนจํานวน
เงิน 38.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.11 ของยอดสินเชื่อคงคางรวม 
 

สินเช่ือรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดอนุมัติสินเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉินสําหรับเปนทางเลือก
ใหกับประชาชนในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบรายละไมเกิน 50,000 บาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.85 ตอเดือน โดยไดเรงกระจายความชวยเหลือดานสินเชื่อดังกลาวแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
ท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 574,760 ราย เปนจํานวนเงิน 
25,867.87 ลานบาท จําแนกเปนสินเชื่อท่ีอนุมัติแกประชาชนท่ัวไปจํานวน 532,098 ราย เปนจํานวนเงิน 
24,033.17 ลานบาท และสินเชื่อท่ีอนุมัติใหกับผูมีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
ป 2560 ท่ีมีหนี้นอกระบบ จํานวน 42,662 ราย เปนจํานวนเงิน 1,834.70 ลานบาท 

 การดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีกระทําผิดกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ยังคงกวดขันจับกุมผูปลอยเงินกูนอกระบบและผูติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง  
โดยผลการดําเนินการสะสมการจับกุมผูกระทําผิดนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนมา ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 
2562  มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 5,050 คน  

 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงดําเนินการรวมกับหนวยงานภาคีแกไขปญหาหนี้นอกระบบใหกับ
ประชาชนอยางตอเนื่อง ใน 5 มิติ ไดแก (1) ดําเนินการจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีผิดกฎหมาย (2) เพ่ิมชองทาง 
การเขาถึงสินเชื่อในระบบ (3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกลเกลี่ย (4) เพ่ิมศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ และ 
(5) สนับสนุนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบโดยองคกรการเงินชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถติดตามขอมูลขาวสาร
และรายชื่อผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซท่ีเปดดําเนินการไดทางเว็บไซต www.1359.go.th และ
สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับเงินกูนอกระบบท่ีผิดกฎหมายไดโดยตรงท่ี 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติ สายดวน 1599  

• ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขการกูยืมเงินโดยสัญญาท่ีไม เปนธรรมของสํานักงานตํารวจแห งชาติ  
สายดวน 1155 

• ศูนยดํารงธรรม สายดวน 1567 

• ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สายดวน 1359 

• ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)  
โทร 0 2575 3344 

       

 

 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
โทร. สายดวน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)  

รายการ ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 คําขออนุญาต (ราย) 927 965 1,001 1,051 
   1.2 คืนคําขออนุญาต (ราย) 103 119 119 124 
   1.3 คําขออนุญาตสุทธิ (ราย) 824 846 882 927 
   1.4 ผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 508 535 548 583 
   1.5 ผูเปดดําเนินการ (ราย) 408 440 486 494 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 72,260 78,030 84,022 N/A 
 (% m-o-m) 6.55% 7.99% 7.68%  

 จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 1,830.34 1,987.85 2,160.80 N/A 
 (% m-o-m) 6.82% 8.61% 8.70%  

         (1) สินเชื่อแบบมหีลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 35,483 38,422 41,022 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 1,088.33 1,183.56 1,272.37 N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไมมีหลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 36,777 39,608 43,000 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 742.01 804.29 888.43 N/A 

2.2 ยอดคงคางสินเชื่อ     
         จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 27,173 27,738 30,896 N/A 

 (% m-o-m) 8.01% 2.08% 11.39%  
         จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 676.01 678.26 753.64 N/A 

 (% m-o-m) 5.93% 0.33% 11.11%  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จํานวนบัญชี 22,922 23,006 25,454 N/A 
   จํานวนเงิน (ลานบาท) 571.13 564.34 630.19 N/A 

 (2) หนี้คางชําระ 1-3 เดือน (SM)     
  จํานวนบัญชี 2,866 3,092 3,176 N/A 
  จํานวนเงิน (ลานบาท) 79.95 85.09 84.95 N/A 
  หน้ี SM ตอยอดคงคางสินเชื่อ (SM Ratio - %) 11.83% 12.55% 11.27% N/A 

 (3) หนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน (NPL)     
  จํานวนบัญชี 1,385 1,640 2,266 N/A 
  จํานวนเงิน (ลานบาท) 
  หน้ี NPL ตอยอดคงคางสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 

24.93 
3.69% 

28.83 
4.25% 

38.50 
5.11% 

N/A 
N/A 

 
    

      ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 
      หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงขอมลูเดือนกุมภาพันธ 2562 และมีนาคม 2562 ใหเปนปจจุบัน 

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

สถิติการอนมุัติสนิเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562) 

ธนาคาร 
ประชาชนท่ัวไป ผูมีรายไดนอยท่ีมีหนี้นอกระบบ รวมท้ังส้ิน 

ราย ลานบาท ราย ลานบาท ราย ลานบาท 

ออมสิน 
293,802 
(+7.95%) 

12,595.68 
(+8.40%) 

23,737 
(+5.01%) 

931.04 
(+5.60%) 

317,539 
(+7.73%) 

13,526.72 
(+8.20%) 

ธ.ก.ส. 
238,296 
(+1.24%) 

11,437.49 
(+1.23%) 

18,925 
(+1.37%) 

903.66 
(+1.36%) 

257,221 
(+1.25%) 

12,341.15 
(+1.24%) 

รวม 
532,098 

(+4.84%) 
24,033.17 
(+4.87%)  

42,662 
(+3.36%) 

1,834.70 
(+3.46%) 

574,760 
(+4.73%) 

25,867.87 
(+4.77%) 

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


