
   

 

 
ฉบับท่ี 46/2562                        วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาหนี้นอกระบบประจําเดือนมิถุนายน 2562   

 นายพรชัย  ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยวา
ในเดือนมิถุนายน 2562 จํานวนผูสนใจย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใต 
การกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ) ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื ่อง โดยในเดือนมิถุนายน 2562  
เปนเดือนแรกท่ีมีผูย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ ประเภทพิโกพลัส ซ่ึงมีจํานวนรวม 
53 ราย โดยผูขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซสามารถประกอบธุรกิจไดอยางใดอยางหนึ่ ง 
ใน 2 ประเภท ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 

(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 บาทแรก และสําหรับวงเงินสินเชื่อท่ีเกินกวา 50,000 บาท ใหเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 28 ตอป (Effective Rate) 

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

สินเช่ือพิโกไฟแนนซ นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 ท่ีกระทรวงการคลังเปดใหผูสนใจยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ จนถึง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีจํานวนนิติบุคคลไดยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 1,100 ราย  
ใน 76 จังหวัด ซ่ึงในจํานวนนี้เปนคําขออนุญาตประเภทพิโกพลัสจํานวน 53 ราย ใน 23 จังหวัด สําหรับจังหวัดท่ีมี 
ผูยื่นคําขออนุญาตสินเชื่อพิโกไฟแนนซและสินเชื่อประเภทพิโกพลัสมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก นครราชสีมา  
98 ราย กรุงเทพมหานคร 82 ราย ขอนแกน 57 ราย ท้ังนี้ มีจํานวนนิติบุคคลท่ีคืนคําขออนุญาตท้ังสิ้น 125 ราย  
ใน 51 จังหวัด จึงคงเหลือนิติบุคคลท่ียื่นคําขออนุญาตสุทธิเปนจํานวน 975 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจํานวน 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลว 634 ราย ใน 71 จังหวัด โดยเปนใบอนุญาตประเภทพิโกพลัส 6 ราย  
ใน 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสงขลา และประเภทพิโกไฟแนนซ  
628 ราย ใน 71จังหวัด มีผูเปดดําเนินการแลวเปนจํานวน 522 ราย ใน 66 จังหวัด (ประเภทพิโกพลัส 
จํานวน 3 ราย ประเภทพิโกไฟแนนซ จํานวน 519 ราย) และมีจํานวนผูประกอบธุรกิจท่ีปลอยสินเชื่อแลว 494 ราย  
ใน 65 จังหวัด 

สถิติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจํานวน 91,166 บัญชี  
รวมเปนจํานวนเงิน 2,361.10 ลานบาท หรือคิดเปนวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจํานวน 25,898.87 บาท 
ตอบัญชี ประกอบดวย สินเชื่อแบบมีหลักประกันจํานวน 44,194 บัญชี เปนจํานวนเงิน 1,351.16 ลานบาท  
หรือคิดเปนรอยละ 57.23 ของจํานวนยอดสินเชื่ออนมัุติสะสม และสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันจํานวน 46,972 บัญชี 
เปนจํานวนเงิน 1,009.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.77 ของจํานวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม ในขณะท่ี 
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มียอดสินเชื่อคงคางรวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 15,850 บัญช ีคิดเปนจํานวนเงิน 424.28 ลานบาท โดยมีสินเชื่อคงคาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน จํานวน 1,511 บัญชี หรือคิดเปนจํานวนเงิน 39.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.35 
ของยอดสินเชื่อคงคางรวม และมีสินเชื่อคงคางชําระท่ีเกินกวา 3 เดือน (NPL) จํานวน 859 บัญชี คิดเปนจํานวน
เงิน 19.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.65 ของยอดสินเชื่อคงคางรวม 
 

สินเช่ือรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดอนุมัติสินเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉินสําหรับเปนทางเลือก
ใหกับประชาชนในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบรายละไมเกิน 50,000 บาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.85 ตอเดือน โดยไดเรงกระจายความชวยเหลือดานสินเชื่อดังกลาวแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
ท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 612,154 ราย เปนจํานวนเงิน 27,206.41 
ลานบาท จําแนกเปนสินเชื่อท่ีอนุมัติแกประชาชนท่ัวไปจํานวน 567,448 ราย เปนจํานวนเงิน 25,279.57  
ลานบาท และสิน เชื่ อ ท่ีอนุ มั ติ ให กับผู มี รายไดน อยในโครงการลงทะเบียน เพ่ือสวัสดิการแห งรัฐ 
ป 2560 ท่ีมีหนี้นอกระบบ จํานวน 44,706 ราย เปนจํานวนเงิน 1,926.84 ลานบาท 

 การดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีกระทําผิดกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ยังคงกวดขันจับกุมผูปลอยเงินกูนอกระบบและผูติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง  
โดยผลการดําเนินการสะสมการจับกุมผูกระทําผิดนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนมา ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 
2562 มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 5,190 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 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 คําขออนุญาต (ราย) 965 1,001 1,051 1,100 
   1.2 คืนคําขออนุญาต (ราย) 119 119 124 125 
   1.3 คําขออนุญาตสุทธิ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ 
        (2) พิโกไฟแนนซ ประเภทพิโกพลัส 

846 
846 

- 

882 
882 

- 

927 
906 
21 

975 
922 
53 

   1.4 ผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ 
        (2) พิโกไฟแนนซ ประเภทพิโกพลัส 

535 
535 

- 

548 
548 

- 

583 
583 

- 

634 
628 

6 
   1.5 ผูเปดดําเนินการ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ 
        (2) พิโกไฟแนนซ ประเภทพิโกพลัส 

440 
440 

- 

486 
486 

- 

494 
494 

- 

522 
519 

3 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 80,004 87,485 91,166 N/A 
 (% m-o-m) 8.81% 9.35% 4.21%  

 จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 2,046.40 2,255.77 2,361.10 N/A 
 (% m-o-m) 9.59% 10.23% 4.67%  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 39,110 42,700 44,194 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 1,206.51 1,316.16 1,351.16 N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไมมหีลักประกัน     
              จํานวนบัญชี 40,894 44,785 46,972 N/A 
              จํานวนเงิน (ลานบาท) 839.89 939.61 1,009.94 N/A 

2.2 ยอดคงคางสินเชื่อ     
         จํานวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 32,058 39,417 15,850 N/A 

 (% m-o-m) 5.33% 22.96% -59.79%  
         จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท) 809.57 981.32 424.28 N/A 

 (% m-o-m) 2.43% 21.21% -56.76%  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จํานวนบัญชี 25,684 31,242 13,480 N/A 
   จํานวนเงิน (ลานบาท) 635.73 773.22 364.88 N/A 

 (2) หนี้คางชําระ 1-3 เดือน (SM)     
  จํานวนบัญชี 4,352 4,776 1,511 N/A 
  จํานวนเงนิ (ลานบาท) 133.34 135.96 39.69 N/A 
  หน้ี SM ตอยอดคงคางสินเชื่อ (SM Ratio - %) 16.47% 13.85% 9.35% N/A 

 (3) หนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน (NPL)     
  จํานวนบัญชี 2,022 3,399 859 N/A 
  จํานวนเงิน (ลานบาท) 
  หน้ี NPL ตอยอดคงคางสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 

40.50 
5.00% 

72.14 
7.35% 

19.71 
4.65% 

N/A 
N/A 

     
      ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 
      หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงขอมลูเดือนมีนาคม 2562 และเมษายน 2562 ใหเปนปจจุบัน 

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

                        3. ขอมูลการอนุมัติสินเชื่อและยอดคงคางสินเชื่อ ณ เดือน พฤษภาคม 2562 มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 
                        เนื่องจากผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกาํกับอยูระหวางการปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติ 
                        ในการยื่นแบบรายงานการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (รายเดือน) จากการสงเอกสารทางไปรษณีย 
                           เปนการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (e – Report) 

 
 
 
 
 
+ 
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สถิติการอนมุัติสนิเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนมถินุายน 2562) 

ธนาคาร 
ประชาชนท่ัวไป ผูมรีายไดนอยท่ีมีหนี้นอกระบบ รวมท้ังส้ิน 

ราย ลานบาท ราย ลานบาท ราย ลานบาท 

ออมสิน 
321,270 
(+9.35%) 

13,846.14 
(+9.93%) 

25,340 
(+6.75%) 

1,002.05 
(+7.63%) 

346,610 
(+9.16%) 

14,848.19 
(+9.77%) 

ธ.ก.ส. 
246,178 
(+3.31%) 

11,433.43 
(-0.04%) 

19,366 
(+2.33%) 

924.79 
(+2.34%) 

265,544 
(+3.24%) 

12,358.22 
(+0.14%) 

รวม 
567,448 

(+6.64%) 
25,279.57 
(+5.19%)  

44,706 
(+4.79%) 

1,926.84 
(+5.02%) 

612,154 
(+6.51%) 

27,206.41 
(+5.17%) 

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


