
   
 
 
ฉบับท่ี 12/2563                                 วันที่ 26 มีนาคม 2563 

 

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563   

 นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยังคงมีจ านวนผู้สนใจยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) โดยมีจ ำนวนผู้ยื่นค ำขออนุญำตสะสมสุทธิ 1,168 รำย 
เพ่ิมขึ้น 12 รำยจำกเดือนมกรำคม 2563 ในจ ำนวนนี้เป็นผู้ยื่นค ำขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโก
ไฟ แ น น ซ์  (มี ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น ช ำ ร ะ แ ล้ ว ไม่ ต่ ำ ก ว่ ำ  5  ล้ ำ น บ ำ ท  ให้ สิ น เชื่ อ แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช น 
ได้ ไม่ เกิ น  50 ,000 บำทต่อรำย  และเรียกเก็บดอกเบี้ ย ก ำไรจำกกำรให้ สิ นเชื่ อ ค่ ำปรับ ค่ ำบริกำร  
และค่ำธรรมเนียมอ่ืนใด รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate)) สะสมสุทธิ จ ำนวน 1,017 รำย  
และผู้ยื่นค ำขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัส (ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท  
ให้สินเชื่อแก่ประชำชนได้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อรำย และเรียกเก็บดอกเบี้ย ก ำไรจำกกำรให้สินเชื่อ ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมอ่ืนใด รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) ส ำหรับวงเงินสินเชื่อ 
ไม่เกิน 50,000บำทแรก และส ำหรับวงเงินสินเชื่อที่เกินกว่ำ 50,000 บำทเป็นต้นไป ให้เรียกเก็บได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)) สะสมสุทธิจ ำนวน 151 รำย อย่างไรก็ดี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เปิดด าเนินการเพิ่มขึ้นอีก 2 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ระนอง และ
ชุมพร เพ่ือเป็นทำงเลือกกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ของ 2 จังหวัด
ดังกล่ำว โดยควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563 สรุปได ้ดังนี้ 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ นับตั้งแต่เดือนธันวำคม 2559 จนถึง ณ สิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 มีนิติบุคคล 
ยื่นค ำขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อทั้งประเภทพิโกไฟแนนซ์และประเภทพิโกพลัสรวมจ ำนวนทั้งสิ้น 1,302 
รำย ใน 76 จั งหวัด โดยจั งหวั ดที่ มี ผู้ ยื่ นค ำขออนุญ ำตมำกที่ สุ ด 3 ล ำดั บแรก ได้ แก่  นครรำชสี มำ  
(112 รำย) กรุงเทพมหำนคร (101 รำย) และขอนแก่น (66 รำย) ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว 
มีจ ำนวนนิติบุคคลที่ แจ้ งคืนค ำขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่ อประเภทพิโกไฟแนนซ์ รวมทั้ งสิ้น 134 รำย  
ใน 52 จังหวัด จึงคงเหลือจ ำนวนนิติบุคคลที่ยื่นค ำขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 2 ประเภทสุทธิ 
1,168 รำย ใน 75 จังหวัด โดยมีจ ำนวนผู้ที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 2 ประเภทสุทธิ 
816 รำย ใน 72 จังหวัด (ขอคืนใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์จ ำนวน 21 รำย และขอ
เปลี่ยนใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์เป็นประเภทพิโกพลัส จ ำนวน 21 รำย)  
ทั้งนี้ มีจ ำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 2 ประเภท ได้แจ้งเปิด
ด ำเนินกำรแล้ว 702 รำย ใน 71 จังหวัด และมีรำยละเอียด ดังนี้ 

(1) สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ มีจ ำนวนผู้ยื่นค ำขออนุญำตสุทธิทั้งสิ้น 1,017 รำย ใน 75 จังหวัด  
มีจ ำนวนผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สุทธิทั้งสิ้น 777 รำย ใน 72 จังหวัด  
และมีจ ำนวนผู้เปิดด ำเนินกำรแล้ว 671 รำย ใน 70 จังหวัด (เพ่ิมข้ึน 2 จังหวัด คือ ระนอง และชุมพร) 

(2) สินเชื่อประเภทพิโกพลัส มีจ ำนวนผู้ยื่นค ำขออนุญำตสุทธิทัง้สิ้น 151 รำย ใน 54 จังหวัด ประกอบด้วย
นิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์เดิมและเปิดด ำเนินกำรแล้วมำยื่นขอ
เปลี่ยนใบค ำขออนุญำตเพ่ือประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสจ ำนวน 83 รำย ใน 38 จังหวัด และเป็นนิติบุคคล
ที่ยื่นค ำขออนุญำตใหม่จ ำนวน 68 รำย ใน 29 จังหวัด โดยมีจ ำนวนผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ประเภทพิโกพลัสแล้ว 39 รำย ใน 20 จังหวัด และมีจ ำนวนผู้เปิดด ำเนินกำรแล้ว 31 รำย ใน 17 จังหวัด 
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(3) ยอดสนิเชื่ออนุมัติสะสมและยอดสินเชื่อคงค้ำงสะสม 
(3.1) ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2563 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจ ำนวน 212,155 บัญชี รวมเป็นจ ำนวนเงิน 

5,699.07 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจ ำนวน 26,862.77 บำทต่อบัญชี ประกอบด้วย  
สินเชื่อแบบมีหลักประกันจ ำนวน 105,941 บัญชี เป็นจ ำนวนเงิน 3,092.69 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 
ของจ ำนวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันจ ำนวน 106,214 บัญชี เป็นจ ำนวนเงิน 
2,606.38 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 46 ของจ ำนวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม  

(3.2) ณ สิ้นเดือนมกรำคม 2563 มียอดสินเชื่อคงค้ำงสะสมรวมจ ำนวนทั้ งสิ้น 99,555 บัญชี  
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 2,602.55 ล้ำนบำท โดยมีสินเชื่อค้ำงช ำระ 1 - 3 เดือน สะสมรวมจ ำนวน 11,725 บัญชี  
หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 326.30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.54 ของยอดสินเชื่อคงค้ำงสะสม และมีสินเชื่อ 
ค้ำงช ำระที่เกินกว่ำ 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจ ำนวน 11,522 บัญชี หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 325.38 ล้ำนบำท  
หรือคดิเป็นร้อยละ 12.5 ของยอดสินเชื่อคงค้ำงสะสม 

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน นับตั้งแต่เดือนมีนำคม 2560 ธนำคำรออมสิน และธนำคำร 
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อรำยย่อยเพ่ือใช้จ่ำยฉุกเฉินส ำหรับเป็นทำงเลือก
ให้กับประชำชนในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบทดแทนหนี้นอกระบบรำยละไม่เกิน 50,000 บำท คิดอัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน โดยได้ เร่งกระจำยควำมช่วยเหลือด้ำนสินเชื่อดังกล่ำวแก่ประชำชนในทุกพ้ืนที ่
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 มีกำรอนุมัติสินเชื่อสะสมรวม 624,370 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 
27,366.06 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชำชนทั่วไปจ ำนวน 578,584 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 
25,390.92 ล้ำนบำท และสินเชื่อที่อนุมัติให้กับผู้มีรำยได้น้อยในโครงกำรลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
ปี 2560 ที่มีหนี้นอกระบบจ ำนวน 45,786 รำย เป็นจ ำนวนเงนิ 1,975.14 ล้ำนบำท 

การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบท่ีกระท าผิดกหหมาย ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติยังคง
กวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตำมทวงถำมหนี้ โดยวิธีกำรผิดกฎหมำยอย่างต่อเนื่อง  
โดยผลกำรด ำเนินกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดสะสมนับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 เป็นต้นมำ จนถึงสิ้นเดือน
กุมภำพันธ ์2563 มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 5,364 คน  

 นอกจำกนี้ กระทรวงกำรคลังยังคงด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนภำคีแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ 
ให้กับประชำชนอย่ำงต่อเนื่องใน 5 มิติ ได้แก่ (1) ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังกับเจ้ำหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมำย  
(2) เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงสินเชื่อในระบบ (3) ลดภำระหนี้นอกระบบโดยกำรไกล่เกลี่ย (4) เพ่ิมศักยภำพลูกหนี้
นอกระบบ และ (5) สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบโดยองค์กรกำรเงินชุมชน ซึ่งประชำชนสำมำรถ
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและรำยชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ เปิดด ำเนินกำรได้ทำงเว็บไซต์ 
www.1359.go.th และสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมำยได้โดยตรงที่ 

 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ สายด่วน 1599  
 ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์กำรกู้ยื มเงินโดยสัญญำที่ ไม่ เป็นธรรมของส ำนักงำนต ำรวจแห่ งชำติ  

สายด่วน 1155 
 ศูนย์ด ำรงธรรม สายด่วน 1567 
 ศูนย์รับแจ้งกำรเงินนอกระบบ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง สายด่วน 1359 
 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)  

โทร 0 2575 3344 
       

โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
ส ำนักนโยบำยพัฒนำระบบกำรเงินภำคประชำชน 

โทร. สำยด่วน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายย่อยระดบัจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)  

รายการ พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 ค าขออนุญาต (ราย) 1,254 1,279 1,290 1,302 
   1.2 คืนค าขออนุญาต (ราย) 127 127 134 134 
   1.3 ค าขออนุญาตสุทธิ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
        (2) พโิกไฟแนนซ์ ประเภทพโิกพลัส 

1,127 
1,006 

121 

1,152 
1,011 

141 

1,156 
1,010 

146 

1,168 
1,017 

151 
   1.4 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสุทธิ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
             (1.1) ผู้ได้รับอนุญำตท้ังหมด 
             (1.2) ผู้ได้รับอนุญำตสุทธิ (หักจ ำนวนผู้ท่ีขอคืน 
                    ใบอนุญำต และผู้ท่ีขอเปลีย่นประเภท 
                    ใบอนุญำต) 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 
             (2.1) ผู้ได้รับอนุญำตท้ังหมด 
             (2.2) ผู้ได้รับอนุญำตสุทธิ  

716 
 

730 
701 

 
 
 

15 
15 

773 
 

782 
751 

 
 
 

22 
22 

802 
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   1.5 ผู้เปิดด าเนินการ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 

619 
607 
12 

636 
622 
14 

676 
655 
21 

702 
671 
31 

2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จ ำนวนบัญชีรวมท้ังสิ้น 187,675 199,978 212,155 N/A 
 (% m-o-m) 6.94% 6.56% 6.09%  

 จ ำนวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้ำนบำท) 5,042.84 5,367.71 5,699.07 N/A 
 (% m-o-m) 7.00% 6.44% 6.17%  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จ ำนวนบัญชี 96,042 101,001 105,941 N/A 
              จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 2,789.64 2,939.97 3,092.69 N/A 
         (2) สินเชือ่แบบไม่มีหลักประกัน     
              จ ำนวนบัญชี 91,633 98,977 106,214 N/A 
              จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 2,253.20 2,427.74 2,606.38 N/A 

2.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ     
         จ ำนวนบัญชีรวมท้ังสิ้น 104,303 106,223 99,555 N/A 

 (% m-o-m) 5.25% 1.84% -6.28%  
         จ ำนวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้ำนบำท) 2,757.10 2,798.86 2,602.55 N/A 

 (% m-o-m) 4.10% 1.51% -7.01%  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จ ำนวนบัญชี 79,457 80,144 76,308 N/A 
   จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 2,085.03 2,073.67 1,950.87 N/A 

 (2) หนี้ค้างช าระ 1-3 เดือน (SM)     
  จ ำนวนบัญชี 12,265 13,251 11,725 N/A 
  จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 342.34 374.13 326.30 N/A 
  หน้ี SM ต่อยอดคงค้ำงสินเชื่อ (SM Ratio - %) 12.42% 13.37% 12.54% N/A 

 (3) หนี้ค้างช าระเกินกวา่ 3 เดือน (NPL)     
  จ ำนวนบัญชี 12,581 12,828 11,522 N/A 
  จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 
  หน้ี NPL ต่อยอดคงค้ำงสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 

329.73 
11.96% 

351.06 
12.54% 

325.38 
12.50% 

N/A 
N/A 

 
    

      ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
      หมำยเหตุ : 1. มีกำรปรับปรุงข้อมลูเดือนพฤศจิกำยน ธันวำคม 2562 และมกรำคม 2563 ให้เป็นปัจจบุัน 

                        2. หนี้จัดชั้นกลำ่วถงึเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) หมำยถึง หนี้ซ่ึงค้ำงช ำระระหว่ำง 1 - 3 เดือน  
                        และหนี้ที่ไม่กอ่ให้เกิดรำยได้ (Non-Performing Loan : NPL) หมำยถึง หนี้ซึ่งค้ำงช ำระเกินกวำ่ 3 เดือน 
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       สถติิการอนุมัติสนิเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

ธนาคาร 
ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ รวมทั้งสิ้น 

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท 

ออมสิน 323,835 13,967.16  25,811 1,021.55 349,646 14,988.71 

ธ.ก.ส. 254,749 11,423.76 19,975 953.59 274,724 12,377.35 

รวม 578,584 
(+0.058%) 

25,390.92 
(+0.001%)  

45,786 
(+0.05%) 

1,975.14 
(+0.053%) 

624,370 
(+0.058%) 

27,366.06 
(+0.005%) 

         ที่มำ : ธนำคำรออมสิน และ ธ.ก.ส. / รวบรวมโดย : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั 


