ฉบับที่ 168/2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ ซักซ้ อมแนวทางการบริหารงานเพือ่ การแก้ ไข
ปัญหาหนีน้ อกระบบอย่ างบูรณาการและยัง่ ยืน และการสั มมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจ
สิ นเชื่อรายย่ อยระดับจังหวัดภายใต้ การกํากับ (สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ) ณ จังหวัดพิษณุโลก
_____________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า เมื่ อวันที่ 20
ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาร์ ค อําเภอเมื อง จังหวัดพิ ษณุ โลก
ปลัดกระทรวงการคลังได้เป็ นประธานในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริ หารงานเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ ยืนร่ วมกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด
และคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด จาก 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุ โขทัย และจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม และคณะผูบ้ ริ หารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) พร้อมทั้งคลังจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดยในการประชุมปลัดกระทรวงการคลังเน้นยํ้าการดําเนินการใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1. กระบวนการไกล่ เกลี่ ยประนอมหนี้ นอกระบบ ซึ่ งมี อ ัยการจังหวัดคุ ้มครองสิ ทธิ และช่ วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดี จ ังหวัดเป็ นประธานอนุ กรรมการไกล่ เกลี่ ยประนอมหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด
มี หน้าที่ ในการให้ความช่ วยเหลื อประชาชนในการเจรจาประนอมหนี้ ก ับเจ้าหนี้ นอกระบบเพื่ อลดมู ลหนี้ ที่ เกิ ดจาก
อัตราดอกเบี้ยหรื อเงื่อนไขที่เอารัดเอาเปรี ยบ โดยยึดหลักของความเป็ นธรรมในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ท้ งั ฝ่ ายลูกหนี้และ
เจ้าหนี้พงึ พอใจ
2. กระบวนการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ ของลูกหนีน้ อกระบบ ซึ่งมีรองผูว้ ่าราชการ
จังหวัดที่ ได้รับมอบหมายจากผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธานอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของ
ลูกหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดา้ นการเพิ่มรายได้ของตัวเองให้มากขึ้นภายใต้
กรอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาการ
เพาะปลูกพืชหรื อเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิ ทธิภาพและมีตน้ ทุนที่นอ้ ยลง การสร้างอาชีพเสริ ม การพัฒนาฝี มือแรงงานและการหา
งานให้กบั ลูกหนี้ นอกระบบที่ไม่มีงานทํา ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอก
ระบบประจําจังหวัด มีหน้าที่ รวมถึงการพิจารณาการให้สวัสดิการแก่ ประชาชนที่ มีปัญหาหนี้ นอกระบบที่ อาจจะไม่มี
ศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองได้

-23. การพั ฒ นาแหล่ ง เงิ น ทุ น สํ าหรั บ ประชาชน ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ปกติ ซ่ ึ ง
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกําหนดธุรกิจสิ นเชื่อประเภทใหม่ คือ สิ นเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ
(สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรื อ สยจ.) โดยให้นิติบุคคลที่สนใจยืน่ คําขออนุญาตประกอบธุรกิจกับกระทรวงการคลัง ซึ่ ง
จะสามารถให้สินเชื่ อกับประชาชนในจังหวัดในวงเงิ นไม่เกิ นรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ ย รวมค่าปรั บ
ค่าบริ การ และค่าธรรมเนี ยมใดๆ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) ซึ่ งจะเป็ นช่องทางให้เจ้าหนี้ นอกระบบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามาเป็ นผูใ้ ห้สินเชื่อในระบบอย่างถูกกฎหมาย และช่ วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้มากขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นธรรม
4. การดําเนิ นการกับเจ้ าหนี้นอกระบบที่กระทําความผิดตามกฎหมาย ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี ได้
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่ วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการติ ดตามจับกุมผูก้ ระทําความผิดตาม
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและจริ งจัง รวมทั้งผลักดันให้เจ้าหนี้ นอกระบบเหล่านี้เข้าสู่ กระบวนการปรับ
พฤติกรรมให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์
ทั้งนี้ ที่ ประชุ มได้แลกเปลี่ ยนข้อมูลสําคัญเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาของหนี้ นอกระบบในพื้นที่ และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทํางานของคณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ
ประจําจังหวัด คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด และ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อกระทรวงการคลังในการปรับปรุ งกลไกการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยัง่ ยืนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ คบจ.
มี บทบาทร่ วมในการสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบ ตลอดจนขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดโดยการส่ งผ่านนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจการคลังต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้จัดการสัมมนา เรื่ อง การประกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อรายย่อยระดับ
จังหวัดภายใต้การกํากับ (สิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์เงื่ อนไขในการ
ประกอบธุ รกิจและขั้นตอนในการยื่นขออนุ ญาตประกอบธุ รกิจสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์กบั กระทรวงการคลังให้ธุรกิจ
บริ ษทั ห้างร้าน และประชาชนผูส้ นใจทราบ และได้จดั เจ้าหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาภายในงานดังกล่าวด้วย
ปั จจุบนั มีผใู ้ ห้ความสนใจสอบถามการประกอบธุรกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็ นจํานวนมาก และมีผู ้
ยื่นคําขออนุ ญาตแล้ว จํานวน 5 ราย โดยเป็ นการยื่นคําขออนุ ญาตผ่านจุ ดบริ การร่ วมสิ นเชื่ อพิ โกไฟแนนซ์ ของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สาขาของธนาคารออมสิ น และสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่ ง
สํานักงานเศรษฐกิ จการคลังอยู่ ระหว่ างพิ จารณาตรวจสอบความครบถ้วนถู กต้องของเอกสารก่ อนนําเสนอ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังให้การพิจารณาอนุญาตต่อไป โดยผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคาร
ออมสิ น หรื อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา หรื อทางโทรศัพท์สายด่วน 1359 ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ในวันและเวลาราชการ
_______________________________
สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทรศัพท์สายด่วน 1359

การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน
1. ดำเนินกำรอย่ำงจริงจังกับเจ้ำหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมำย
• ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหนี้มำร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบ
• เปิดช่องทำงให้เจ้ำหนี้นอกระบบจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย (Non-Bank)
• เร่งรัด ร่ำง พ.ร.บ. ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....
เพิ่มอัตราโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ย
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด

2. เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงสินเชือ่ ในระบบ
• กำหนดให้มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้
กำรกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ให้ประชาชนกู้ยืมเพื่อใช้จ่าย
อเนกประสงค์ ในวงเงิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 36 ต่อปี
• ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดตั้ง Business Unit ด้ำนแก้ไขปัญหำ
หนี้นอกระบบ
- มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน
- ให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และให้ความรู้ทางการเงิน
- พัฒนาศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ
- พัฒนาศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนเพื่อเป็น SFI’s Banking
Agents และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้มีรายได้น้อย

3. ลดภำระหนี้นอกระบบโดยกำรไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้
• มีจุดให้คาปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สาขา ธ.ออมสิน
และ ธ.ก.ส. พร้อมกับประสานนาลูกหนี้เข้าสู่กลไกของ
คณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
ใน 77 จังหวัด ก่อนจะพิจารณาสินเชื่อตามศักยภาพ
ของลูกหนี้แต่ละรายต่อไป

4. เพิ่มศักยภำพของลูกหนี้นอกระบบ
• ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภาพในการชาระหนี้หรือ
มีความสามารถในการชาระหนี้ต่า จะได้รับการสนับสนุน
ฟื้นฟูอาชีพ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำศักยภำพกำรหำรำยได้ของลูกหนี้นอกระบบ
ใน 77 จังหวัด

5. สนับสนุนกำรดำเนินงำนแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรกำรเงินชุมชนที่เกีย่ วข้อง
• พัฒนำเครือข่ำยองค์กรกำรเงินชุมชนให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชนอย่างเหมาะสม
• เผยแพร่ควำมรู้และทักษะทำงกำรเงินแก่ประชำชน
• จัดทำฐำนข้อมูลหนี้นอกระบบ

