ฉบับที่ 76/2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

การประชุ มเชิงปฏิบัติการเพือ่ ซักซ้ อมแนวทางการบริหารงาน
เพือ่ การแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบอย่ างบูรณาการและยัง่ ยืน
และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่ อยระดับจังหวัดภายใต้ การกํากับ
(สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
_____________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่ อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. โรงแรมสุ นียแ์ กรนด์ โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็ นเตอร์ จังหวัดอุ บลราชธานี ปลัดกระทรวงการคลังได้เป็ นประธานในการประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริ หารงานเพื่อการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ ยืนร่ วมกับ
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายนิ กร สุ กใส) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึ กษาด้าน
เศรษฐกิจการคลัง ผูแ้ ทนสํานักงานคุม้ ครองสิ ทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผูแ้ ทนธนาคารออมสิ น
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบ
ประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด และ
คณะผูบ้ ริ หารการคลังประจําจังหวัด จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริ ญ จังหวัดศรี สะ
เกษ และจังหวัดยโสธร
ในการประชุ ม ปลัดกระทรวงการคลังได้เน้นยํ้าและขอความร่ วมมื อจากหน่ วยงานในพื้นที่ ให้
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล โดยดําเนิ นการให้ครอบคลุม 5 มิติอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง ได้แก่
1. ดํ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง กั บ เจ้ า หนี้ น อกระบบ โดยขอให้ เ จ้า หน้า ที่ ต ํา รวจและหน่ ว ยงาน
ด้า นความมั่น คงในพื้ น ที่ ด ํา เนิ น การติ ด ตามจับ กุ ม เจ้า หนี้ นอกระบบที่ ผิ ด กฎหมายอย่ า งจริ งจัง ต่ อ เนื่ อ ง และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหนี้นอกระบบปรับตัวเข้าสู่ การเป็ นผูใ้ ห้สินเชื่อในระบบต่อไป
2. เพิ่มช่ องทางการเข้ าถึงสิ นเชื่ อในระบบ ขอให้เร่ งรั ดประชาสัมพันธ์แหล่งสิ นเชื่ อในระบบที่
สําคัญ ได้แก่ (1) สิ นเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์) โดยนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง สามารถให้สินเชื่ อกับประชาชนในจังหวัดที่ สํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ในวงเงิ นไม่เกิ นรายละ
50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate)
และ (2) สิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ของธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ซึ่ งออกแบบสําหรับช่วยเหลือประชาชน
ที่มีความจําเป็ นต้องใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยสิ นเชื่ อดังกล่าวเป็ นสิ นเชื่ อที่มีเงื่อนไข
ผ่อนปรนที่สามารถช่วยป้ องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้

-23. ลดภาระหนีน้ อกระบบโดยการไกล่ เกลีย่ ประนอมหนี้ ขอให้สร้างการรับรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กลไกที่คณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด ซึ่ งมีอยั การจังหวัดคุ ม้ ครองสิ ทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจงั หวัดเป็ นประธานอนุ กรรมการ จะทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการเจรจาประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้นอกระบบเพื่อลดมูลหนี้ที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยหรื อเงื่อนไขที่เอารัด
เอาเปรี ยบ โดยยึด หลักของความเป็ น ธรรมในการเจรจาไกล่ เ กลี่ ยเพื่อ ให้ท้ งั ฝ่ ายลู ก หนี้ และเจ้า หนี้ พึง พอใจ
4. เพิ่มศั กยภาพของลู กหนี้นอกระบบ ขอความร่ วมมื อให้คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูแ ละพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด ซึ่งมีรองผูว้ ่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเป็ นประธาน ขับเคลื่อนการทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดา้ นการเพิ่มรายได้ของตัวเอง การให้
ความรู ้ทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาการให้สวัสดิการแก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบที่อาจไม่มีศกั ยภาพใน
การพึ่งพาตัวเองได้
5. สนับสนุนการดําเนินงานแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรการเงิน
ชุ มชนที่เกี่ยวข้ อง โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทําฐานข้อมูลหนี้ นอกระบบ ส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่าย
องค์กรการเงินชุมชนเพือ่ ร่ วมแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ และเผยแพร่ ความรู ้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน
ปลัดกระทรวงการคลังยังได้มอบนโยบายให้เร่ งแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบของกลุ่มผูม้ ีรายได้
น้อย โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ทั้งนี้ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ได้ยกตัวอย่างข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2560 โดยพบว่า ประชาชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ระบุว่าตนมี ปัญหาหนี้ นอกระบบมีจาํ นวนประมาณ 48,000 ราย มูลหนี้ ประมาณ 2,400
ล้านบาท จังหวัดอํานาจเจริ ญมีผมู ้ ีหนี้นอกระบบ จํานวนประมาณ 9,000 ราย มูลหนี้ ประมาณ 58,000 ล้านบาท
จังหวัดศรี สะเกษ มีผมู ้ ีหนี้นอกระบบ จํานวนประมาณ 58,000 ราย มูลหนี้ ประมาณ 5,900 ล้านบาท และจังหวัด
ยโสธร มี ผูม้ ี หนี้ นอกระบบ จํานวนประมาณ 13,000 ราย มูลหนี้ ประมาณ 5,200 ล้านบาท ในการนี้ ปลัด
กระทรวงการคลังเห็นควรนําลูกหนี้นอกระบบทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว จํานวนทั้งสิ้ นประมาณ 128,000 ราย มาเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายของการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบให้เป็ นศูนย์ จึงขอให้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอก
ระบบประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด
ธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ นํากลไกการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบที่ มีอยู่ มาให้ความร่ วมมื อและ
พร้อมดําเนินการเชิงรุ กอย่างเต็มที่
ทั้ง นี้ ปลัด กระทรวงการคลัง ได้เ น้นยํ้า ให้ห น่ ว ยราชการทุ กภาคส่ ว น มี บ ทบาทร่ ว มในการ
ขับ เคลื่ อ นและสร้ า งการรั บ รู ้ เ กี่ ยวกับ กลไกการแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ นอกระบบของรั ฐ บาล และประชาสัมพันธ์
สิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ให้ประชาชนในพื้นที่ รับทราบ โดยกระทรวงการคลังตั้งเป้ าหมายให้มีผูป้ ระกอบการ
สิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ครอบคลุมในทุกจังหวัดโดยเร็ ว เพื่อเป็ นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงิ นกูใ้ นระบบแก่
ประชาชน

-3สําหรั บในช่วงบ่ าย กระทรวงการคลังได้จดั การสัมมนา ในหัวข้อ “การประกอบธุ รกิจสิ นเชื่ อ
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ” (สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่ อ นไขในการประกอบธุ ร กิ จ และขั้น ตอนในการยื่ น ขออนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ พิ โ กไฟแนนซ์ ก ับ
กระทรวงการคลังให้กบั ธุรกิจ ห้างร้าน ประชาชนผูส้ นใจ และหน่วยราชการส่ วนภูมิภาค ทั้งนี้ ปั จจุบนั มีนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่ งเริ่ มให้บริ การแก่ประชาชนแล้ว 46 ราย ใน 28 จังหวัด
โดยผูส้ นใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิ ดดําเนินการแล้วได้จากเว็บไซต์
www.1359.go.th
_____________________________
สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359

