
   

 

 
ฉบับท่ี 51/2562                      วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 

รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกรกฎาคม 2562   

 นายพรชัย  ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยวา
ในเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนผูสนใจย่ืนคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใต 
การกำกับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยผูขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซสามารถประกอบธุรกิจไดอยางใดอยางหนึ่งใน 2 ประเภท ซ่ึงสรุปได ดังนี้ 

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

(2 สินเช่ือพิ โกไฟแนนซ 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 สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนนิติบุคคลไดยื่นคำขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีจำนวนคำขออนุญาตท้ังสิ้น 1,146 ราย  
ใน 76 จังหวัด ซ่ึงในจำนวนนี้เปนคำขออนุญาตประเภทพิโกพลัสจำนวน 73 ราย ใน 28 จังหวัด สำหรับจังหวัดท่ีมี 
ผูยื่นคำขออนุญาตสินเชื่อพิโกไฟแนนซและสินเชื่อประเภทพิโกพลัสมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก ไดแก นครราชสีมา  
100 ราย กรุงเทพมหานคร 87 ราย และขอนแกน 61 ราย ท้ังนี้ มีจำนวนนิติบุคคลท่ีคืนคำขออนุญาตท้ังสิ้น 125 ราย  
ใน 51 จังหวัด จึงคงเหลือนิติบุคคลท่ียื่นคำขออนุญาตสุทธิเปนจำนวน 1,021 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจำนวน 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลว 667 ราย ใน 71 จังหวัด โดยเปนใบอนุญาตประเภทพิโกพลัส 8 ราย  
ใน 5 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สงขลา และอุบลราชธานี และประเภทพิโกไฟแนนซ 
659 ราย ใน 71 จังหวัด มีผูเปดดำเนินการแลวเปนจำนวน 538 ราย ใน 67 จังหวัด (ประเภทพิโกพลัสจำนวน 
7 ราย ประเภทพิโกไฟแนนซ จำนวน 531 ราย  และมีจำนวนผูประกอบธุรกิจท่ีปลอยสินเชื่อแลว 505 ราย  
ใน 65 จังหวัด 

สถิติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจำนวน 97,644 บัญชี  
รวมเปนจำนวนเงิน 2,511.42 ลานบาท หรือคิดเปนวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจำนวน 25,720.23 บาท 
ตอบัญชี ประกอบดวย สินเชื่อแบบมีหลักประกันจำนวน 46,356 บัญชี เปนจำนวนเงิน 1,390.90 ลานบาท  
หรือคิดเปนรอยละ 55.38 ของจำนวนยอดสินเชื่ออนมัุติสะสม และสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันจำนวน 51,288 บัญชี 
เปนจำนวนเงิน 1,120.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.62 ของจำนวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม ในขณะท่ี 
มียอดสินเชื่อคงคางรวมเปนจำนวนท้ังสิ้น 26,176 บัญชี คิดเปนจำนวนเงิน 726 ลานบาท โดยมีสินเชื่อคงคาง
ชำระ 1 - 3 เดือน จำนวน 2,830 บัญชี หรือคิดเปนจำนวนเงิน 77.21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.63 
ของยอดสินเชื่อคงคางรวม และมีสนิเชื่อคงคางชำระท่ีเกินกวา 3 เดือน (NPL) จำนวน 1,888 บัญชี คิดเปนจำนวนเงิน 
50.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.90 ของยอดสินเชื่อคงคางรวม 
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สินเช่ือรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.  ไดอนุมัติสินเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉินสำหรับเปนทางเลือก
ใหกับประชาชนในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบรายละไมเกิน 50,000 บาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.85 ตอเดือน โดยไดเรงกระจายความชวยเหลือดานสินเชื่อดังกลาวแกประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
ท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 618,856 ราย เปนจำนวนเงิน 
27,349.55 ลานบาท จำแนกเปนสินเชื่อท่ีอนุมัติแกประชาชนท่ัวไปจำนวน 573,730 ราย เปนจำนวนเงิน 
25,403.30 ลานบาท และสินเชื่อท่ีอนุมัติใหกับผูมีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
ป 2560 ท่ีมีหนี้นอกระบบ จำนวน 45,126 ราย เปนจำนวนเงิน 1,946.25 ลานบาท 

 การดำเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีกระทำผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
ยังคงกวดขันจับกุมผูปลอยเงินกูนอกระบบและผูติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง  
โดยผลการดำเนินการสะสมการจับกุมผูกระทำผิดนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 เปนตนมา ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2562 มีจำนวนรวมท้ังสิ้น 5,221 คน  

 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการรวมกับหนวยงานภาคีแกไขปญหาหนี้นอกระบบใหกับ
ประชาชนอยางตอเนื่อง ใน 5 มิติ ไดแก (1 ดำเนินการจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีผิดกฎหมาย  (2 เพ่ิมชองทาง  
การเขาถึงสินเชื่อในระบบ (3 ลดภาระ หนี้นอกระบบโดยการไกลเกลี่ย (4 เพ่ิมศัก ยภาพลูกหนี้นอกระบบ และ 
(5 สนับสนุนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบโดยองคกรการเงินชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถติดตามขอมูลขาวสาร
และรายชื่อผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซท่ีเปดดำเนินการไดทางเว็บไซต www.1359.go.th และ
สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับเงินกูนอกระบบท่ีผิดกฎหมายไดโดยตรงท่ี 

• สำนักงานตำรวจแหงชาติ สายดวน 1599  

• ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขการกูยืมเงินโดยสัญญาท่ีไม เปนธรรมของสำนักงานตำรวจแหงชาติ   
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 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 ก.ค. 62 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม      
   1.1 คำขออนุญาต (ราย  1,001 1,051 1,100 1,146 
   1.2 คืนคำขออนุญาต (ราย  119 124 125 125 

   1.3 คำขออนุญาตสุทธ ิ(ราย  
        (1 พิโกไ ฟแนนซ 
        (2 พิโกไฟแน นซ ประเภทพิโกพลัส 

882 
882 

- 

927 
906 
21 

975 
922 
53 

1,021 
948 
73 

   1.4 ผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย  
        (1 พิโกไฟแนนซ  
        (2 พิโกไฟแนนซ ประเภทพิโก พลัส 

548 
548 

- 

583 
583 

- 

634 
628 

6 

667 
659 

8 
   1.5 ผูเปดดำเนินการ (ราย  
        (1 พิโ กไฟแนนซ 
        (2 พิโกไฟแนนซ ประเภทพิโก พลัส 

486 
486 

- 

494 
494 

- 

522 
519 

3 

538 
531 

7 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จำนวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 87,446 92,917 97,644 N/A 
 (% m-o-m) 10.32% 6.26% 5.09%  

 จำนวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท  2,234.25 2,376.48 2,511.42 N/A 
 (% m-o-m) 11.44% 6.37% 5.68%  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จำนวนบัญชี 42,167 44,451 46,356 N/A 
              จำนวนเงิน (ลานบาท  1,283.45 1,340.97 1,390.90 N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไมมหีลักประกัน     
              จำนวนบัญชี 45,279 48,466 51,288 N/A 
              จำนวนเงิน (ลานบาท  950.80 1,035.51 1,120.52 N/A 

2.2 ยอดคงคางสินเชื่อ     
         จำนวนบัญชีรวมท้ังส้ิน 43,507 27,515 26,176 N/A 

 (% m-o-m) 31.06% -36.76% -4.87%  
         จำนวนเงินรวมท้ังส้ิน (ลานบาท  1,090.81 651.02 726.00 N/A 

 (% m-o-m) 30.56% -40.32% 11.52%  
 (1  หนี้สถานะปกติ     

   จำนวนบัญชี 33,893 21,522 21,458 N/A 
   จำนวนเงิน (ลานบาท  845.53 532.69 598.67 N/A 

 (2  หนี้คางชำระ 1-3 เดือน (SM)     
  จำนวนบัญชี 5,572 3,133 2,830 N/A 
  จำนวนเงนิ (ลานบาท  157.30 70.81 77.21 N/A 
  หน้ี SM ตอยอดคงคางสินเชื่อ (SM Ratio - %) 14.42% 10.88% 10.63% N/A 

 (3  หนี้คางชำระเกินกวา 3 เดือน (NPL)     
  จำนวนบัญชี 4,042 2,860 1,888 N/A 
  จำนวนเงิน (ลานบาท  
  หน้ี NPL ตอยอดคงคางสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 

87.98 
8.07% 

47.52 
7.30% 

50.12 
6.90% 

N/A 
N/A 

     
      ที่มา : สำนักงานเศรษฐกจิการคลัง 
      หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงขอมลูเดือนเมษายน 2562 และพฤษภาคม 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 
                        เนื่องจากผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกำกับอยูระหวางการปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติ 
                        ในการยื่นแบบรายงานการใหสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกำกับ (รายเดือน จ ากการสงเอกสารทางไปรษณีย 
                           เปนการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (e – Report) 
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+สถิติการอนุมัติสนิเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562  

ธนาคาร 
ประชาชนท่ัวไป ผูมรีายไดนอยท่ีมีหนี้นอกระบบ รวมท้ังส้ิน 

ราย ลานบาท ราย ลานบาท ราย ลานบาท 

ออมสิน 
324,018 
(+0.86%  

13,973.85 
(+0.92%  

25,509 
(+0.67%  

1,009.73 
(+0.77%  

349,527 
(+0.84%) 

14,983.58 
(+0.91%  

ธ.ก.ส. 
249,712 
(+1.44%  

11,429.45 
(-0.03%  

19,617 
(+1.30%  

936.52 
(+1.27%  

269,329 
(+1.43%  

12,365.97 
(+0.06%  

รวม 
573,730 

(+1.11%) 
25,403.30 
(+0.49%)  

45,126 
(+0.94%) 

1,946.25 
(+1.01%) 

618,856 
(+1.09%) 

27,349.55 
(+0.53%) 
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