
 
     
ฉบับท่ี 38/2564                              วันที ่1 กันยายน 2564 

 

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ตามท่ีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับลูกหนี้ ซึ่งประกอบด้วยการลดค่างวด การขยายระยะเวลา 
การช าระหนี้ การเปลี่ยนประเภทหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาว การพักช าระค่างวด การพักช าระเงินต้นและ
จ่ายดอกเบี้ยบางส่วน และการพักช าระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ย โดยข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า 
มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แจ้งเข้าร่วมมาตรการตามที่ สศค. ขอความร่วมมือเป็นจ านวนทั้งสิ้น 288 ราย 
คิดเป็นจ านวนบัญชีที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งสิ้น 9,807 บัญชี ทั้งนี้ จังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สูงสุด  
5 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (2,393 บัญชี) ชัยภูมิ (608 บัญชี) สุรินทร์ (554 บัญชี) ขอนแก่น (533 บัญชี) 
และมหาสารคาม (519 บัญชี) 

ส าหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดด าเนินการแล้วสะสมสุทธิ 995 ราย ใน 75 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (584 ราย) รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง (164 ราย) ภาคเหนือ (129 ราย) ภาคตะวันออก 
(66 ราย) และภาคใต้ (52 ราย) ตามล าดับ ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มี
การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับ
ประชาชนรายย่อยไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น 586,683 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 13,401.63 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 22,843.05 
บาทต่อบัญชี ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

(1) สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์1 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิทั้งสิ้น 886 ราย ใน 74 จังหวัด และมีจ านวนผู้เปิดด าเนินการแล้ว 
853 ราย ใน 74 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดด าเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (79 ราย) 
กรุงเทพมหานคร (67 ราย) และขอนแก่น (51 ราย)  

(2) สินเชื่อประเภทพิโกพลัส2 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อประเภทพิโกพลัสสะสมสุทธิทั้งสิ้น 157 ราย ใน 49 จังหวัด และมีจ านวนผู้เปิดด าเนินการแล้ว 142 ราย 
ใน 45 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดด าเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (22 ราย) อุดรธานี  
(9 ราย) อุบลราชธานีและกรุงเทพมหานคร (จังหวัดละ 8 ราย)  

                                           
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 มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท ให้สินเชื่อแก่ประชาชนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และเรียกเก็บ

ดอกเบี้ย/ก าไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใด รวมกันได้ไม่เกิน ร้อยละ 36 ปี (Effective rate) ส าหรับวงเงินสินเชื่อ 

ไม่เกิน 50,000 บาทแรก และส าหรับวงเงินสินเชื่อที่เกินกว่า 50,000 บาทเป็นต้นไป ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective rate) 
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(3) ภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 มียอดสินเชื่อคงค้างจ านวนทั้งสิ้น 
206,459 บัญชี คิดเป็นจ านวนเงิน 4,353.13 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างช าระ 1 - 3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 28,402 
บัญชี หรือคิดเป็นจ านวนเงินสะสมรวม 632.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของยอดสินเชื่อ 
คงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้างช าระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจ านวน 33,660 บัญชี หรือคิดเป็น
จ านวนเงินสะสมรวม 769.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.67 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม  

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนับตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม 2559 จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้
นอกระบบที่กระท าผิดกฎหมายจ านวนสะสม 9,773 ราย เพ่ิมขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 177 ราย 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดด าเนินการได้ทาง
เว็บไซต์ www.1359.go.th และสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกูน้อกระบบที่ผิดกฎหมายได้โดยตรงที ่

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สายด่วน 1599  
 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  เมษายน 2564  พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564 
1. การพิจารณาอนุญาต (ยอดสะสม)  

 
  

   1.1 ค าขออนุญาต (ราย) 1,445 1,452 1,463 1,474 
   1.2 คืนค าขออนุญาต (ราย) 201 201 206 206 
   1.3 ค าขออนุญาตสุทธ ิ(ราย) 1,244 1,251 1,257 1,268 
       (1) พิโกไฟแนนซ ์ 1,062 1,066 1,071 1,076 
       (2) พิโกไฟแนนซ ์ประเภทพิโกพลสั 182 185 186 192 
   1.4 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ (ราย) 1,025 1,033 1,041 1,043 
       (1) พิโกไฟแนนซ ์  

 
  

           (1.1) ผู้ได้รับอนุญาตทั้งหมด 1,006 1,010 1,018 1,021 
           (1.2) ผู้ได้รับอนุญาตสุทธิ (หกัจ านวน 
                  ผู้ที่ขอคืนใบอนุญาต และผู้ที่ขอ 
                  เปลี่ยนประเภทใบอนุญาต) 

877 880 885 886 

       (2) พิโกไฟแนนซ ์ประเภทพิโกพลสั  
 

  
           (2.1) ผู้ได้รับอนุญาตทั้งหมด 150 155 158 159 
           (2.2) ผู้ได้รับอนุญาตสุทธ ิ 148 153 156 157 
   1.5 ผู้เปิดด าเนินการ (ราย) 971 979 985 995 
       (1) พิโกไฟแนนซ ์ 833 841 847 853 
       (2) พิโกไฟแนนซ ์ประเภทพิโกพลสั 138 138 138 142 
2. การอนุมัติสินเชื่อ     
   2.1 สินเชื่ออนุมัติสะสม     
      จ านวนบัญชีรวมทั้งสิ้น 539,259 561,447 586,683 N/A 
         (% m-o-m) 4.35 4.11 4.49 N/A 
      จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 12,483.78 12,916.18 13,401.63 N/A 
         (% m-o-m) 3.33 3.46 3.76 N/A 
      (1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน     
         จ านวนบัญช ี 222,325 230,502 239,874 N/A 
         จ านวนเงิน (ล้านบาท) 6,152.37 6,375.75 6,623.98 N/A 
      (2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน     
         จ านวนบัญช ี 316,934 330,945 346,809 N/A 
         จ านวนเงิน (ล้านบาท) 6,331.41 6,540.43 6,777.65 N/A 
  2.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ     
      จ านวนบัญชีรวมทั้งสิ้น 206,989 208,821 206,459 N/A 
         (% m-o-m) 2.77 0.89 -1.13 N/A 
      จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 4,484.71 4,460.53 4,353.13 N/A 
         (% m-o-m) 1.23 -0.54 -2.41 N/A 
      (1) หนี้สถานะปกต ิ     
          จ านวนบัญช ี 142,573 144,639 144,397 N/A 
          จ านวนเงิน (ล้านบาท) 3,000.47 2,984.50 2,951.34 N/A 
      (2) หนี้ค้างช าระ 1-3 เดือน (SM)     
          จ านวนบัญช ี 29,491 29,299 28,402 N/A 
          จ านวนเงิน (ล้านบาท) 668.42 667.18 632.47 N/A 
          หนี้ SM ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (SM Ratio - %) 14.90 14.96 14.53 N/A 
      (3) หนี้ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน (NPL)     
          จ านวนบัญช ี 34,925 34,883 33,660 N/A 
          จ านวนเงิน (ล้านบาท) 815.82 808.85 769.32 N/A 
          หนี้ NPL ต่อยอดคงค้างสินเชื่อ (NPL Ratio - %) 18.19 18.13 17.67 N/A 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   
หมายเหตุ : 1. มีการปรับปรุงข้อมูลเดือนเมษายน 2564 และเดือนพฤษภาคม 2564 ให้เป็นปัจจุบัน 

2. หนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) หมายถึง หนี้ซึ่งค้างช าระระหว่าง 1 - 3 เดือน  
 และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) หมายถึง หนี้ซึ่งค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน 


