
   
 
 
ฉบับท่ี 76/2562                               วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562   

 นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า 
ใน เดื อนพฤศจิ กายน 2562 ยั งคงมี จ านวนผู้ สน ใจยื่ น ค าขออนุ ญ าตประกอบธุ รกิ จสิ น เชื่ อ 
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภทพิโกไฟแนนซ์  
(มีทุนจดทะเบียนช่าระแล้วไม่ต่่ากว่า 5 ล้านบาท ให้สินเชื่อแก่ประชาชนได้ไม่เกิน 50 ,000 บาทต่อราย และ
เรียกเก็บดอกเบี้ย ก่าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใด รวมกันได้ไม่เกิน  
ร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate)) และประเภทพิโกพลัส (ทุนจดทะเบียนช่าระแล้วไม่ต่่ากว่า 10 ล้านบาท  
ให้สินเชื่อแก่ประชาชนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และเรียกเก็บดอกเบี้ย ก่าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ 
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใด รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) ส่าหรับวงเงินสินเชื่อ 
ไม่เกิน 50,000 บาทแรก และส่าหรับวงเงินสินเชื่อที่เกินกว่า 50 ,000 บาทเป็นต้นไป ให้เรียกเก็บได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)) โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 2 ประเภท สามารถให้บริการ
สินเชื่อโดยรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือรถเพ่ือการเกษตรเป็นประกัน หรือ 
ที่ เรียกกันโดยทั่วไปว่า “สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” หรือ “สินเชื่อจ่าน่าทะเบียนรถ” ทั้ งนี้  
ค่าขออนุญาตที่ยื่นเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นค่าขออนุญาตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส
สามารถให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนในวงเงินที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 มีนิติบุคคล 
ยื่นค่าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้งประเภทพิโกไฟแนนซ์และประเภทพิโกพลัสรวมจ่านวนทั้งสิ้น 
1,254 ราย ใน 76 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นค่าขออนุญาตมากที่สุด 3 ล่าดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา  
(110 ราย) กรุงเทพมหานคร (96 ราย) และขอนแก่น (65 ราย) ตามล่าดับ อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
มีนิติบุคคลที่คืนค่าขออนุญาตสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์รวมจ่านวนทั้งสิ้น 127 ราย ใน 51 จังหวัด จึงคงเหลือนิติบุคคล
ที่ยื่นค่าขออนุญาตสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 2 ประเภทสุทธิเป็นจ่านวน 1,127 ราย ใน 75 จังหวัด และมีผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่ อพิ โกไฟแนนซ์ทั้ ง 2 ประเภท จ่ านวนทั้ งสิ้ น  716 ราย ใน 72 จั งหวัด  
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจได้แจ้งเปิดด่าเนินการแล้วจ่านวน 619 ราย ใน 68 จังหวัด และได้ด่าเนินการปล่อยสินเชื่อ
แล้วจ่านวน 611 ราย ใน 68 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 

(1) สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ มีจ่านวนผู้ยื่นค่าขออนุญาตสุทธิทั้งสิ้น 1,006 ราย ใน 75 จังหวัด  
โดยมีผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์แล้วจ่านวน 701 ราย ใน 72 จังหวัด  
และมีผู้เปิดด่าเนินการแล้วจ่านวน 607 รายใน 68 จังหวัด  

(2) สินเชื่อประเภทพิโกพลัส มีจ่านวนผู้ยื่นค่าขออนุญาตสุทธิทั้งสิ้น 121 ราย ใน 46 จังหวัด ประกอบด้วย
นิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์เดิมซึ่งได้รับใบอนุญาตและเปิดด่าเนินการแล้วมายื่นขอ
เปลี่ยนใบอนุญาตเป็นสินเชื่อประเภทพิโกพลัสจ่านวน 78 ราย ใน 38 จังหวัด และเป็นนิติบุคคลที่ยื่นค่าขอใหม่
จ่านวน 43 ราย ใน 22 จังหวัด โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสแล้วจ่านวน 15 ราย  
ใน 8 จังหวัด และมีผู้เปิดด่าเนินการแล้วจ่านวน 12 ราย ใน 7 จังหวัด 
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(3) ยอดสินเชื่ออนุมัติสะสมและยอดสินเชื่อคงค้างสะสม 
(3.1) ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจ่านวน 160,596 บัญชี รวมเป็นจ่านวนเงิน 

4,245.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจ่านวน 26,434.03 บาทต่อบัญชี ประกอบด้วย  
สินเชื่อแบบมีหลักประกันจ่านวน 79,921 บัญชี เป็นจ่านวนเงิน 2,310.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.42 
ของจ่านวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันจ่านวน 80,675 บัญชี เป็นจ่านวนเงิน 
1,934.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.58 ของจ่านวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม  

(3.2) ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 มียอดสินเชื่อคงค้างสะสมรวมเป็นจ่านวนทั้งสิ้น 82,946 บัญชี  
คิดเป็นจ่านวนเงิน 2,257.05 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างช่าระ 1 - 3 เดือน สะสมรวมจ่านวน 10,422 บัญชี  
หรือคิดเป็นจ่านวนเงิน 306.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.59 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้าง
ช่าระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจ่านวน 9,584 บัญชี หรือคิดเป็นจ่านวนเงิน 269.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 11.93 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม 

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉินส่าหรับเป็นทางเลือก
ให้กับประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน โดยได้เร่งกระจายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดังกล่าวแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 มีการอนุมัติสินเชื่อสะสมรวม 623,214 ราย เป็นจ่านวนเงิน 
27,362.22 ล้านบาท จ่าแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชนทั่วไปจ่านวน 577,505 ราย เป็นจ่านวนเงิน 
25 ,390 .78  ล้ าน บ าท  แ ล ะ สิ น เชื่ อ ที่ อ นุ มั ติ ให้ กั บ ผู้ มี ร า ย ได้ น้ อ ย ใน โค ร งก า ร ล งท ะ เบี ย น 
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มีหนี้นอกระบบจ่านวน 45,709 ราย เป็นจ่านวนเงิน 1,971.44 ล้านบาท 

การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบท่ีกระท าผิดกฎหมาย ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติยังคง
กวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้ โดยวิธีการผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
โดยผลการด่าเนินการจับกุมผู้กระท่าความผิดสะสมนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา จนถึงสิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2562 มีจ่านวนรวมทั้งสิ้น 5,340 คน  

 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงด่าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องใน 5 มิติ ได้แก่ (1) ด่าเนินการจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย (2) เพ่ิมช่องทาง 
การเข้าถึงสินเชื่อในระบบ (3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย (4) เพ่ิมศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ  
และ (5) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดด่าเนินการได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th  
และสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมายได้โดยตรงที่ 

 ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ สายด่วน 1599  
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรมของส่านักงานต่ารวจแห่ งชาติ  

สายด่วน 1155 
 ศูนย์ด่ารงธรรม สายด่วน 1567 
 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359 
 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)  

โทร 0 2575 3344 

       

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
ส่านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 

โทร. สายด่วน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)  

รายการ ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 ค าขออนุญาต (ราย) 1,183 1,213 1,232 1,254 
   1.2 คืนค าขออนุญาต (ราย) 125 125 126 127 
   1.3 ค าขออนุญาตสุทธิ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 

1,058 
971 
87 

1,088 
986 
102 

1,106 
997 
109 

1,127 
1,006 

121 
   1.4 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 

680 
670 
10 

710 
699 
11 

712 
701 
11 

716 
701 
15 

   1.5 ผู้เปิดด าเนินการ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 

577 
569 

8 

590 
580 
10 

617 
606 
11 

619 
607 
12 

2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จ่านวนบัญชีรวมท้ังสิ้น 138,859 149,900 160,596 N/A 
 (% m-o-m) 8.23% 7.95% 7.14%  

 จ่านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้านบาท) 3,625.60 3,943.00 4,245.20 N/A 
 (% m-o-m) 8.69% 8.75% 7.66%  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จ่านวนบัญชี 69,399 74,664 79,921 N/A 
              จ่านวนเงิน (ล้านบาท) 2,015.14 2,163.39 2,310.25 N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน     
              จ่านวนบัญชี 69,460 75,236 80,675 N/A 
              จ่านวนเงิน (ล้านบาท) 1,610.46 1,779.61 1,934.95 N/A 

2.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ     
         จ่านวนบัญชีรวมท้ังสิ้น 76,798 81,564 82,946 N/A 

 (% m-o-m) 3.71% 6.21% 1.69%  
         จ่านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้านบาท) 2,037.72 2,174.91 2,257.05 N/A 

 (% m-o-m) 3.31% 6.73% 3.78%  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จ่านวนบัญชี 59,307 62,839 62,940 N/A 
   จ่านวนเงิน (ล้านบาท) 1,553.20 1,650.41 1,681.08 N/A 

 (2) หนี้ค้างช าระ 1-3 เดือน (SM)     
  จ่านวนบัญชี 9,158 9,636 10,422 N/A 
  จ่านวนเงิน (ล้านบาท) 263.48 277.21 306.63 N/A 
  หน้ี SM ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (SM Ratio - %) 12.93% 12.75% 13.59% N/A 

 (3) หนี้ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน (NPL)     
  จ่านวนบัญชี 8,333 9,089 9,584 N/A 
  จ่านวนเงิน (ล้านบาท) 
  หน้ี NPL ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 

221.04 
10.85% 

247.29 
11.37% 

269.34 
11.93% 

N/A 
N/A 

 
    

      ที่มา : สา่นักงานเศรษฐกิจการคลัง 
      หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงข้อมลูเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2562 ให้เป็นปัจจุบัน 

                        2. หนี้จัดชั้นกลา่วถงึเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) หมายถึง หนี้ซ่ึงค้างช่าระระหว่าง 1 - 3 เดือน  
                        และหนี้ที่ไม่กอ่ให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) หมายถึง หนี้ซ่ึงค้างช่าระเกินกวา่ 3 เดือน 
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       สถิติการอนุมัติสนิเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562) 

ธนาคาร 
ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ รวมทั้งสิ้น 

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท 

ออมสิน 323,811 
 (0.00%) 

13,966.00   
(0.00%) 

25,810 
(0.00%) 

1,021.50 
(0.00%) 

349,621 
(0.00%) 

14,987.50 
(0.00%) 

ธ.ก.ส. 253,694 
(+0.16%) 

11,424.78 
(-0.004%) 

19,899 
(+0.14%) 

949.94 
(+0.14%) 

273,593 
(+0.16%) 

12,374.72 
(+0.01%) 

รวม 577,505 
(+0.07%) 

25,390.78 
(-0.002%)  

45,709 
(+0.06%) 

1,971.44 
(+0.07%) 

623,214 
(+0.07%) 

27,362.22 
(+0.003%) 

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


