หน ้าแรก / ภัยทางการเงิน / การเงินนอกระบบ

การเงินนอกระบบไม่ได ้หมายถึงหนีนอกระบบเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงแชร์ลกู โซ่ การระดมทุน หรือการใช ้เงินในการทําธุรกิจทีไม่อยู่ภายใต ้ระบบการควบคุมกํากับดูแลของทางราชการ
ซึงเป็ นช่องทางหนึงทีมิจฉาชีพมักจะแฝงตัวเข ้าไปหลอกเงินจากเหยือ

ผู ้ให ้บริการเงินกู ้นอกระบบมักเป็ นผู ้ให ้กู ้ทีไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน ส่วนมากจะคิดดอกเบียในอัตราทีสูงกว่าสถาบันการเงินกําหนด โดยจะบอกตัวเลขดอกเบียหรือเงินคืนน ้อย ๆ
เพือดึงดูดผู ้กู ้ นอกจากนีผู ้ให ้กู ้บางรายยังบังคับให ้ลูกหนีเซ็นสัญญาเงินกู ้ทีไม่ได ้กรอกข ้อความ หรือระบุจํานวนเงินกู ้เกินจริง เช่น กู ้ 10,000 บาท แต่ให ้กรอกตัวเลขสูงถึง 30,000 บาท
แต่ทน่ี ากลัวคือ การทวงหนีด ้วยวิธท
ี โหดร
ี
้ายหรือผิดกฎหมาย เช่น ขูก่ รรโชก ประจาน หรือทําร ้ายร่างกาย

ข้อส ังเกต
จํานวนจ่ายคืนหรือดอกเบียทีนายทุนเงินกู ้แจ ้งต่อผู ้กู ้นัน มักจะเป็ นจํานวนจ่ายคืนหรือดอกเบียต่อวันเพือให ้ผู ้กู ้รู ้สึกว่าเป็ นจํานวนเงินน ้อย
แต่เมือคํานวณเงินทีต ้องจ่ายคืนเทียบกับเงินต ้นแล ้วจะพบว่าดอกเบียทีนายทุนเงินกู ้เรียกเก็บ จะสูงกว่าสถาบันการเงินทีมีทางการกํากับดูแลเป็ นจํานวนมาก

นายทุนเงินกู ้จะให ้ผู ้กู ้ใช ้บัตรผ่อนสินค ้าหรือบัตรเครดิตซือสินค ้าทีมีมูลค่าแพงว่าเงินกู ้ เช่น ต ้องการกู ้เงิน 20,000 จะให ้ซือสินค ้ามูลค่า 26,000 บาท
เมือได ้สินค ้านายทุนเงินกู ้จะให ้ผู ้กู ้นํ าสินค ้านันมาแลกกับเงินกู ้จํานวน 20,000 บาท แล ้วผู ้กู ้จะต ้องรั บผิดชอบชําระค่าสินค ้ากับบริษัทบัตรผ่อนสินค ้าหรือบัตรเครดิตพร ้อมทังดอกเบีย
และค่าธรรมเนียมอืน ๆ
ข้อส ังเกต
นายทุนเงินกู ้ไม่ต ้องรั บความเสียงในการปล่อยกู ้เงินในครั งนี เพราะทันทีทจ่ี ายเงินให ้กับผู ้กู ้ไป นายทุนเงินกู ้จะได ้รั บสินค ้าทีมีมูลค่าสูงกว่าเงินทีจ่ายให ้ผู ้กู ้ไป

แชร์ลกู โซ่บางครั งจะแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรง
ซึงมิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชือให ้เหยือทําธุรกิจขายตรงทีมีผลตอบแทนทีค่อนข ้างสูง
โดยทีเหยือไม่ต ้องทําอะไร เพียงแค่ชกั ชวนเพือนหรือญาติพนี ้องให ้ร่วมทําธุรกิจ
เมือเหยือเริมสนใจ จะให ้เหยือเข ้าร่วมฟั งสัมมนาและจ่ายค่าสมัครสมาชิก
หรือซือสินค ้าแรกเข ้าในมูลค่าทีค่อนข ้างสูง (สินค ้าส่วนมากมักไม่มคี ณ
ุ ภาพ)
หรืออาจให ้เหยือซือหุ ้นหรือหน่วยลงทุนโดยไม่ต ้องรั บสินค ้าไปขาย
แล ้วก็รอรั บเงินปั นผลได ้เลย
ปั จจุบนั ยังมีการโฆษณาชักชวนผู ้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ตอีกด ้วย
ข้อส ังเกต
แชร์ลกู โซ่ในคราบธุรกิจขายตรงจะไม่เน ้นการขายสินค ้า การสาธิตสินค ้า
หรือทําให ้สมาชิกเข ้าใจในตัวสินค ้า
แต่จะเน ้นการหาสมาชิกใหม่เพราะค่าสมัครสมาชิก/ค่าซือสินค ้าแรกเข ้า/ค่าหุ ้นหรือหน่
วยลงทุนจะถูกนํ ามาจ่ายเป็ นผลตอบแทนให ้กับสมาชิกเก่า
แต่หากไม่สามารถหาสมาชิกใหม่ได ้
ก็จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให ้แก่สมาชิกเก่าได ้

มิจฉาชีพจะใช ้วิธปี ระกาศขายสินค ้าราคาถูกผ่านทางอินเทอร์เน็ ต ส่วนมากจะเป็ นสินค ้าใหม่หรืออาจเป็ นสินค ้าทียังไม่วางขายในประเทศไทย เช่น สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ลา่ สุด
ตุก๊ ตาหรือของเล่นทีกําลังเป็ นทีนิยมในต่างประเทศ โดยให ้ผู ้ทีสนใจแจ ้งจํานวนทีต ้องการพร ้อมโอนเงินค่ามัดจํา หรือจ่ายเงินเต็มจํานวน ส่วนมากเหยือจะได ้รั บสินค ้าตรงตามคําสังซือ
เหยือจึงหลงเชือสังสินค ้ารอบที 2 โดยมักจะชักชวนเพือน หรือญาติ ๆ ให ้ซือพร ้อมกันเป็ นจํานวนมาก เมือมิจฉาชีพได ้รั บเงินแล ้วก็จะหนีไปโดยไม่มกี ารส่งมอบสินค ้าใด ๆ
บางครั งมิจฉาชีพยังหลอกให ้ร่วมลงทุนในสัญญาซือขายทองคําล่วงหน ้า การซือขายหรือเก็งกําไรจากการขึนลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอีกด ้วย

ข้อส ังเกต
มิจฉาชีพจะขายสินค ้าในราคาถูกมาก และส่วนใหญ่จะส่งสินค ้าตามคําสังซือในครั งแรกทีมีการสัง เพือให ้เหยือหลงเชือและสังสินค ้าเพิมในจํานวนทีมากขึนกว่าเดิมมาก ๆ

วางแผนรายรั บรายจ่ายล่วงหน ้าและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครั ดเพือป้ องกันปั ญหาเงินไม่พอใ
ช ้ซึงอาจนํ าไปสูก่ ารก่อหนี

ไม่โลภไปกับผลตอบแทนมูลค่าสูงทีมิจฉาชีพนํ ามาล่อเพือเร่งการตัดสินใจ
อย่าไว ้ใจ หรือเกรงใจจนไม่กล ้าปฏิเสธเมือคนชวนทําธุรกิจทีมีลกั ษณะคล ้ายแชร์ลกู โซ่

อย่าไว ้ใจ หรือเกรงใจจนไม่กล ้าปฏิเสธเมือคนชวนทําธุรกิจทีมีลกั ษณะคล ้ายแชร์ลกู โซ่
ประเมินความสามารถในการชําระหนีของตนเองก่อนก่อหนี
ศึกษารายละเอียดของผู ้ให ้กู ้ เพือป้ องกันการถูกเอารั ดเอาเปรียบหรือการทวงหนีโหด
ั ญาการกู ้เงินทีชัดเจนและเป็ นธรรมมากกว่า
เลือกกู ้เงินในระบบ เพราะมีสญ
หากจําเป็ นต ้องกู ้เงินนอกระบบ ให ้ศึกษาเงือนไข รายละเอียดสัญญาให ้ดีกอ่ นเซ็นสัญญา

ศึกษาทีมาทีไปของการลงทุนหรือสินค ้าให ้ดีกอ่ นการลงทุน
โดยเฉพาะธุรกิจหรือสินค ้าทีให ้ผลตอบแทนสูงมากในเวลาอันสัน หรือมีราคาถูกผิดปกติ
หลีกเลียงการเข ้าร่วมกิจกรรมกับกลุม่ ธุรกิจทีไม่แน่ใจ
เพราะอาจถูกหว่านล ้อมให ้ร่วมลงทุนในธุรกิจแชร์ลกู โซ่
ติดตามข่าวสารกลโกงอย่างต่อเนือง

หนีนอกระบบส่วนมากเป็ นหนีทีผู ้กู ้ต ้องรั บภาระดอกเบียค่อนข ้างสูง ผู ้กู ้จึงควรหาแหล่งเงินกู ้ในระบบทีมีดอกเบียถูกกว่ามาชําระคืน แต่หากไม่สามารถกู ้ยืมในระบบได ้
ผู ้กู ้อาจต ้องยอมขายทรั พย์สนิ บางส่วนเพือนํ ามาชําระหนี แก ้ไขปั ญหาดอกเบียทีเพิมขึนจนไม่สามารถชําระคืนได ้ หากตกเป็ นเหยือเงินกู ้นอกระบบ สามารถขอรั บคําปรึกษาได ้ดังนี

ส่วนอํานวยการปฏิบตั กิ ารแก้ไขหนีสินภาคประชาชน
สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ซอยอารียส์ มั พันธ์ ถนนพระราม
6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 1359

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนีและประชาชนทีไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
กระทรวงยุตธิ รรม ถนนแจ ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ โทร. 0-

2575-3344

ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ตู ้ ป.ณ. 1 ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพฯ โทร. 1567

หากตกเป็ นเหยือแชร์ลกู โซ่ ควรรวบรวมเอกสารทีเกียวข ้องทังหมด แล ้วติดต่อขอรั บคําปรึกษาได ้ที

ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ
สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ซอยอารียส์ มั พันธ์ ถนนพระราม
6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 1359

ทําไมธุรกิจในล ักษณะแชร์ลก
ู โซ่จงึ สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นจํานวนมากให้แก่เหยือได้
มิจฉาชีพจะใช ้วิธนี ํ าเงินลงทุนของเหยือรายใหม่มาจ่ายผลตอบแทนแก่กับเหยือรายเก่าโดยไม่มกี ารทําธุรกิจจริง หากไม่สามารถหาเหยือรายใหม่ได ้
ก็จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให ้กับเหยือได ้อีก

จะทราบได้อย่างไรว่า ธุรกิจขายตรงทีกําล ังสนใจเป็นธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลก
ู โซ่หรือไม่
ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลกู โซ่ มีข ้อสังเกตเบืองต ้นดังนี (1) เรียกเก็บค่าสมาชิกค่อนข ้างสูง หรือบังคับให ้ซือหุ ้นหรือสินค ้าพร ้อมกับการสมัครสมาชิก (2)
ไม่สนใจการขายสินค ้า ไม่เน ้นการสาธิตการใช ้งานสินค ้า หรือสินค ้ามักมีคณ
ุ ภาพต่าํ (3) แผนการตลาดมักเน ้นการหาสมาชิกมากกว่าการขายสินค ้า
เพราะผลกําไรจะมาจากการหาสมาชิกใหม่

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

