
 
     
 
 
ฉบับท่ี 34/2563                             วันที ่5 พฤศจิกายน 2563 

 

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจ าเดือนกันยายน 2563   
นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า 

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่ อรายย่อยระดับจั งหวัดภายใต้การก ากับ  
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) มีผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์และเปิดด าเนินการแล้วสะสมสุทธิ 858 ราย ใน 72 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (508 ราย) รองลงมา ได้แก่  ภาคกลาง (134 ราย) ภาคเหนือ (114 ราย)  
ภาคตะวันออก (60 ราย) และภาคใต้  (42 ราย) ตามล าดับ ทั้ งนี้  นับตั้ งแต่ เดื อนธันวาคม 2559  
ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิ โกไฟแนนซ์จนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2563  
ได้มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น 328,300 บัญชี รวมเป็น
วงเงิน 8,250.38 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 25,130.61 บาทต่อบัญชี ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

(1) สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์1 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิทั้งสิ้น 851 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจ านวนผู้เปิดด าเนินการแล้ว 
775 ราย ใน 72 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดด าเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (67 ราย) 
กรุงเทพมหานคร (58 ราย) ขอนแก่นและร้อยเอ็ด (43 ราย)  

(2) สินเชื่อประเภทพิโกพลัส2 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อประเภทพิโกพลัสสะสมสุทธิทั้งสิ้น 94 ราย ใน 32 จังหวัด และมีจ านวนผู้เปิดด าเนินการแล้ว 83 ราย  
ใน 29 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ เปิดด าเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (14 ราย)  
อุดรธานี (8 ราย) และอุบลราชธานี (7 ราย) 

(3) ภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 มียอดสินเชื่อคงค้างจ านวนทั้งสิ้น 
149,860 บัญชี คิดเป็นจ านวนเงิน 3,512.16 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างช าระ 1 - 3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 20,246 
บัญชี หรือคิดเป็นจ านวนเงินสะสมรวม 523.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.91 ของยอดสินเชื่อคงค้าง
สะสม และมีสินเชื่อค้างช าระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจ านวน 23,920 บัญชี หรือคิดเป็นจ านวนเงิน
สะสมรวม 569.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.20 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับยอด NPL ของเดือนกรกฎาคม 2563 (ร้อยละ 16.60)  

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 จนถึงสิ้น เดือนกันยายน 2563 ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ ได้ด าเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้ 
นอกระบบที่กระท าผิดกฎหมายจ านวนสะสม 7,476 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 121 ราย 
การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย การเพ่ิมศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ 

                                           
1 สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท ให้สินเชื่อแก่ประชาชนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย และเรียกเก็บ    
ดอกเบี้ย/ก าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใด รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective rate) 

2 สินเชื่อประเภทพิโกพลัส มีทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ไม่ต่ ากวา่ 10 ล้านบาท ให้สินเช่ือแก่ประชาชนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และเรียกเกบ็
ดอกเบี้ย/ก าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใด รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 36 ปี (Effective rate) ส าหรับวงเงินสินเชื่อไม่
เกิน 50,000 บาทแรก และส าหรับวงเงินสินเชื่อที่เกินกว่า 50,000 บาทเป็นต้นไป ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective rate) 
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สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดด าเนินการได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th และสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับเงินกูน้อกระบบที่ผิดกฎหมายได้โดยตรงที ่

• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สายด่วน 1599  
• ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

โทร. 0 2255 1898 
• ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรมของส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  

สายด่วน 1155 
• ศูนย์ด ารงธรรม สายด่วน 1567 
• ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359 
• ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)  

โทร. 0 2575 3344 
       

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 

โทร. สายด่วน 1359 
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สถิติสนิเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)  

รายการ มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)     
   1.1 ค าขออนุญาต (ราย) 1,350 1,361 1,372 1,383 
   1.2 คืนค าขออนุญาต (ราย) 136 137 143 145 
   1.3 ค าขออนุญาตสุทธิ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 

1,214 
1,049 

165 

1,224 
1,055 

169 

1,229 
1,054 

175 

1,239 
1,059 

180 
   1.4 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสุทธิ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
             (1.1) ผู้ได้รับอนุญาตท้ังหมด 
             (1.2) ผู้ได้รับอนุญาตสุทธิ (หักจ านวนผู้ท่ีขอคืน 
                    ใบอนุญาต และผู้ท่ีขอเปลี่ยนประเภท 
                    ใบอนุญาต) 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 
             (2.1) ผู้ได้รับอนุญาตท้ังหมด 
             (2.2) ผู้ได้รับอนุญาตสุทธิ  
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   1.5 ผู้เปิดด าเนินการ (ราย) 
        (1) พิโกไฟแนนซ์ 
        (2) พิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส 

785 
720 

65 

825 
753 

72 

846 
766 

80 

858 
775 

83 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     

 จ านวนบัญชีรวมท้ังสิ้น 296,711 312,240 328,300 N/A 
 (% m-o-m) 6.89% 5.23% 5.14%  

 จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้านบาท) 7,507.45 7,860.03 8,250.38 N/A 
 (% m-o-m) 4.37% 4.70% 4.97%  

         (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
              จ านวนบัญชี 136,954 143,118 150,226 N/A 
              จ านวนเงิน (ล้านบาท) 3,916.71 4,081.73 4,270.05 N/A 
         (2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน     
              จ านวนบัญชี 159,757 169,122 178,074 N/A 
              จ านวนเงิน (ล้านบาท) 3,590.74 3,778.30 3,980.33 N/A 

2.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ     
         จ านวนบัญชีรวมท้ังสิ้น 148,370 147,216 149,860 N/A 

 (% m-o-m) 3.29% -0.78% 1.80%  
         จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ล้านบาท) 3,414.38 3,454.18 3,512.16 N/A 

 (% m-o-m) 1.81% 1.17% 1.68%  
 (1) หนี้สถานะปกติ     

   จ านวนบัญชี 104,134 103,515 105,694 N/A 
   จ านวนเงิน (ล้านบาท) 2,347.94 2,392.55 2,419.39 N/A 

 (2) หนี้ค้างช าระ 1-3 เดือน (SM)     
  จ านวนบัญชี 19,057 19,209 20,246 N/A 
  จ านวนเงิน (ล้านบาท) 484.80 488.34 523.76 N/A 
  หน้ี SM ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (SM Ratio - %) 14.20% 14.14% 14.91% N/A 

 (3) หนี้ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน (NPL)     
  จ านวนบัญชี 25,179 24,492 23,920 N/A 
  จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
  หน้ี NPL ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 

581.64 
17.03% 

573.29 
16.60% 

569.01 
16.20% 

N/A 
N/A 

     
      ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   
      หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงข้อมลูเดือนมิถุนายน 2563 และกรกฎาคม 2563 ให้เป็นปัจจุบัน 

                        2. หนี้จัดชั้นกลา่วถงึเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) หมายถึง หนี้ซ่ึงค้างช าระระหว่าง 1 - 3 เดือน  
                        และหนี้ที่ไม่กอ่ให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) หมายถึง หนี้ซ่ึงค้างช าระเกินกวา่ 3 เดือน 


