สถานการณ์หนี้นอกระบบและ
แนวทางการป้องกัน
ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยพัฒนำระบบกำรเงินภำคประชำชน
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

นิยามของหนี้นอกระบบ

ลักษณะของหนี้นอกระบบ

“หนี้นอกระบบหมายถึง หนี้ที่ไม่ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน สหกรณ์ กองทุน หรือ
องค์กรการเงิน ที่รัฐกากับดูแลอยู่ ดังนั้น หนี้กับเจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทห้างร้านทั่วไป
จึงถือเป็นหนี้นอกระบบทัง้ สิ้น อย่างไรก็ดี หนี้นอกระบบอาจแบ่งได้เป็นหนี้ที่ถูก
และผิดกฎหมาย”
กระทรวงการคลัง
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สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ
“... ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหา
เคียงคู่กับสังคมไทยมายาวนาน
และยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังสาคัญ
ที่เกิดกับผู้มีรายได้น้อยและยากจน

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประชาชน
มีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย
และมีรายได้ไม่สม่าเสมอ
การขาดทักษะในการบริหารจัดการ
ทางการเงินในครัวเรือนให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดโอกาส
และความสามารถในการเข้าถึง
บริการทางการเงินในระบบ”
• ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคม
• ปัญหาของระบบสินเชื่อสถาบัน
การเงิน
• ปัจจัยส่วนบุคคล
• เหตุฉุกเฉิน

ลักษณะของหนี้นอกระบบ

ลักษณะของหนี้นอกระบบ

ตัวอย่างลักษณะของหนี้นอกระบบ
เจ้าหนี้นอกระบบ จานวนเงินกู้ (บาท)
แบบกู้รายเดือน
- นายทุนเงินกู้

- เงินด่วนทันใจ
ให้บริการ 24 ชม.
อนุมัติใน 1 วัน
แบบกู้รายวัน
- อาบังปล่อยเงินกู้
ในตลาด
- แก๊งค์/ขบวนการ
หมวกกันน็อก
แบบกู้ราย 3 วัน
- เงินกู้ออนไลน์
(Line ,
Facebook)

วงเงินหลากหลาย

50,000 - 500,000

เงื่อนไขการชาระหนี้

ตามแต่ตกลง อาจให้วาง
โฉนดที่ดิน หรือให้ขาย
ฝาก
ส่งรายเดือน ไม่เกิน 60
เดือน

คานวณ
อัตราดอกเบี้ย เป็นดอกเบี้ยต่อ
ปี
2 - 20 % ต่อ 240 %
เดือน
5 - 20 % ต่อ 60 - 240 %
เดือน

2,000 - 3,000

ส่งวันละ 100 บาท
20 % ต่อ 24 304 %
จานวน 24 วัน
วัน
วงเงินหลากหลาย ส่งวันละ 100 - 200 บาท 20 - 60 % ต่อ 240 - 720 %
เช่น กู้ 10,000 บาท
เดือน
300
500
1,000

คืน 450 บาท ใน 3 วัน เทียบเท่ากับ 2,433.33 %
คืน 600 บาท ใน 3 วัน 6.67 - 16.67 - 6,083.33 %
คืน 1,200 บาท ใน 3 วัน % ต่อวัน

ที่มา : สศค.
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สถานการณ์หนี้นอกระบบและแนวทางการป้องกัน
ผลการสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน
ปี 2556 (จัดทาโดย ธปท. และสานักงานสถิติแห่งชาติ)
• ครัวเรือนไทย 4.23% ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
• ครัวเรือนไทย 3.53% เป็นหนี้นอกระบบและยังคงใช้บริการ
ทางการเงินจากนายทุนเงินกู้

การพัฒนา
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
กับการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ

“ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในระบบโดยง่าย
และรวดเร็ว และสามารถทดแทน
แหล่งเงินกู้นอกระบบ ”
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สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศไทย
สถิติผู้มีรายได้น้อยที่เป็นหนี้นอกระบบแยกตามรายภาค
2

ภาค

1

4

ผู้มีรายได้น้อย
สัดส่วน หนี้นอกระบบรวม สัดส่วน
หนี้นอกระบบเฉลี่ย
ที่มีหนี้
(จานวนราย)
(ล้านบาท)
(จานวนหนี)้
(บาทต่อราย)
นอกระบบ(ราย)
อีสาน
554,576
44.11
30,694.76
45.14
55,348.17
เหนือ
219,572
17.47
11,547.71
16.98
52,591.89
กลาง
195,077
15.52
10,287.73
15.13
52,736.79
ใต้
167,111
13.29
9,110.11
13.40
54.515.35
ตะวันออก
61,187
4.87
3,086.76
4.54
50,447.93
กรุงเทพฯ
59,608
4.74
3,276.35
4.82
54,965.01
รวม
1,257,131
100.00
68,003.43
100.00
54,094.15
กลาง + กรุงเทพฯ
254,685
20.26
13,564.09
19.95
50,447.93
ที่มำ : ฐำนข้อมูลโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2560
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การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล
กระทรวงการคลังร่วมกับอีก 11 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 5 มิติ
ตามมติ ครม. 4 ตุลาคม 2559
1. ดาเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
• ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้มาร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบ
• เปิดช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Non-Bank)
• บังคับใช้ พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
เจ้ำหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำย
กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน
2 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ

2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชือ่ ในระบบ
• กาหนดให้มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ให้ประชำชนกู้ยืมเพื่อใช้จ่ำย
อเนกประสงค์ ในวงเงิน 50,000 บำทต่อรำย อัตรำดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 36 ต่อปี

• ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดตั้ง Business Unit ด้านแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ
- มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน
- ให้คำปรึกษำแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ และให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน
- พัฒนำศักยภำพของลูกหนี้นอกระบบ
- พัฒนำศักยภำพขององค์กรกำรเงินชุมชนเพื่อเป็น SFI’s Banking
Agents และเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้มีรำยได้น้อย

3. ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้
• มีจุดให้คำปรึกษำปัญหำหนี้นอกระบบ ณ สำขำ
ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. พร้อมกับประสำนนำลูกหนี้
เข้ำสู่กลไกของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบใน 77 จังหวัด ก่อนจะพิจำรณำสินเชื่อ
ตำมศักยภำพของลูกหนี้แต่ละรำยต่อไป
• ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สิน
ของประชาชน (ศปฉช.)

4. เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
• ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภำพในกำรชำระหนี้หรือ
มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ต่ำ จะได้รับกำรสนับสนุน
ฟื้นฟูอำชีพ ผ่ำนกลไกของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ
ใน 77 จังหวัด

5. สนับสนุนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกีย่ วข้อง
• พัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำหนี้นอกระบบภำยในชุมชนอย่ำงเหมำะสม
(กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ)
• เผยแพร่ความรู้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน
• จัดทาฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ
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ดาเนินการ
อย่างจริงจังกับ
เจ้าหนี้นอกระบบ
ที่ผิดกฎหมาย

เพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงสินเชื่อ
ในระบบ

ลดภาระ
หนี้นอกระบบโดย
ไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้

สตช. จับกุมดาเนินคดี
5,297 ราย

(ยอดสะสมตั้งแต่ ต.ค. 59)

Pico-Finance
ได้รับใบอนุญาต
710 ราย (72 จังหวัด)

(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 699 ราย ใน 72 จังหวัด/
สินเชื่อพิโกพลัส 11 ราย ใน 6 จังหวัด)

เปิดดาเนินการแล้ว
590 ราย (68 จังหวัด)
(ตั้งแต่ ธ.ค. 59 – ก.ย. 62)

+

สินเชื่ออนุมัติสะสม

119,551 บัญชี / 3,137.50 ลบ.
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เพิ่มศักยภาพ
ของลูกหนี้นอกระบบ

สนับสนุนการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรการเงินชุมชนที่เกีย่ วข้อง

ให้ความรู้
ทางการเงิน

+

ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
โดยคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบประจาจังหวัด

ฝึกอาชีพ
ตามบริบท
ของพื้นที่

(ตั้งแต่ปี 60 – ก.ค. 62
มีเรื่องรับเข้า 5,590 เรื่อง/
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 2,374 เรื่อง
(คิดเป็นร้อยละ 42.47
ของเรื่องรับเข้า)

สร้างโอกาส
การมีงานทา

ตรวจชุมชน/
สร้างโมเดลการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ
โดยใช้กลไกชุมชน

+

+

ขยายผลกับชุมชน
กว่า 180 แห่ง

(เฉลี่ย 26,240.21 บาทต่อบัญชี)

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
และผลิตภัณฑ์อื่น
(ตั้งแต่ปี 60)

ผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสาหรับผู้มีรายได้น้อย

ฐานข้อูมล
ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบี
ยน
576,434 ราย / 25,389.49 ลบ.
เพื
อ
่
สวั
ส
ดิ
การ
ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน
แห่
ง
รั
ฐ
ปี
60
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี 2560 ที่มีหนี้นอกระบบ
45,629 ราย / 1,967.78 ลบ.

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 (สถิติการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ ส.ค. 62)

1.26
ล้านราย
หนี้นอกระบบ
68,000 ลบ.

ติดตามตัวได้ (68%)
(853,696 ราย/47,089.97 ลบ.)

ประสงค์
ให้ช่วยเหลือ
66%
(565,587 ราย)

ไม่ประสงค์ให้ช่วยเหลือ 34%
(285,138 ราย)

ยุติความช่วยเหลือ

84% ได้รับ
การช่วยเหลือแล้ว
(474,849 ราย)
• ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
• ช่วยเหลือด้านสินเชื่อ
• ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้
(+ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

หมำยเหตุ : โครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2560 มีผู้มำลงทะเบียน 14.1 ล้ำนรำย ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 11.4 ล้ำนรำย
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สถิตสิ ินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (ณ ก.ย. 62)
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

หน่วย : ราย

ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่ำ 5 ล้ำนบำท หรือ 10 ล้ำนบำท สำมำรถ
ให้กู้ยืมเงินแก่ประชำชนในวงเงินรำยละไม่เกิน 50,000 บำท หรือ 100,000 บำท (เฉพำะกรณีมีทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วไม่ต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท) โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยหรืออัตรำกำไรจำกกำรให้สินเชื่อ รวมค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม
และค่ำบริกำร ได้ไม่เกิน 36% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) แบบมีหรือไม่มีหลักประกัน รวมถึงรับจำนำทะเบียน
รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ หรือรถทำงกำรเกษตรได้

สถิติการพิจารณาอนุญาตสุทธิ (ยอดสะสม)
1,021

975

634

667

522

680

538

710

577

ส.ค. 62

ก.ค. 62

มิ.ย. 62

1,088

1,058

จำนวนคำขออนุญำตสุทธิ*
ผู้ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ
ผู้เปิดดำเนินกำร

ภาคเหนือ
คาขอสุทธิ 154
อนุญาต 104
เปิด 88

พิโกไฟแนนซ์ 986 รำย
พิโกไฟแนนซ์ พิโกพลัส 102 รำย
พิโกไฟแนนซ์ 699 รำย
พิโกไฟแนนซ์ พิโกพลัส 11 รำย

590

พิโกไฟแนนซ์ 580 รำย
พิโกไฟแนนซ์ พิโกพลัส 10 รำย

ก.ย. 62
รวมทุกภาค เดือน ส.ค. 62
ขออนุญาตสุทธิ
75 จังหวัด

ได้รับอนุญำต

72 จังหวัด

เปิดดำเนินกำร

67 จังหวัด

ภาคอีสาน
คาขอสุทธิ 619
อนุญาต 399
เปิด 337

ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
และตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
ที่เปิดดาเนินการแล้ว
ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ทาง Link

ภาคกลาง
คาขอสุทธิ 177
อนุญาต 117
เปิด 93
ภาคตะวันออก
คาขอสุทธิ 73
ภาคใต้
อนุญาต 52
คาขอสุทธิ 65
เปิด 45
อนุญาต 38
เปิด 27

www.1359.go.th/picodoc

*หมำยเหตุ จำนวนคำขออนุญำตสุทธิ = จำนวนคำขออนุญำตทั้งสิ้น - จำนวนผู้คืนคำขออนุญำต

ยอดคงค้างสินเชื่อทั้งสิ้น 1,004.50 ล้านบาท
(ส.ค. 62)

สถิติการอนุมัติสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท
4,000
3,000

2,753.99

2,942.53

2,000

1,220.39

1,314.78
1,229.17

1,000
-

1,533.60

มิ.ย. 62
มีหลักประกัน

3,137.05
1,422.09
1,273.01

1,227.24
1,627.75

1,714.96

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ไม่มีหลักประกัน

ค้ำงชำระ 1-3 เดือน
13.60%

อนุมัติสะสมรวม

สินเชื่อปกติ
76.68%

173.08
ลบ.
123.70 ลบ.

976.23 ลบ.

ค้ำงชำระเกิน 3 เดือน
9.72%

คงค้ำง

สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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“ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยัง่ ยืนนั้น ไม่ใช่เพียงแต่
เพิ่มช่องทางการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือการรีไฟแนนซ์หนี้ทั้งใน
และนอกระบบ แต่รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรายจ่าย
ที่ไม่จาเป็น เริ่มออมเงินเพื่ออนาคต ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้
รวมถึงการฝึกฝนทักษะและประกอบอาชีพเสริมหากรายได้ไม่เพียงพอ”

DEBT
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