ฉบับที่ 150/2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

การประชุ มเชิงปฏิบัติการเพือ่ ซักซ้ อมแนวทางการบริหารงาน
เพือ่ การแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบอย่ างบูรณาการและยัง่ ยืน
และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่ อยระดับจังหวัดภายใต้ การกํากับ
(สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ) ณ จังหวัดภูเก็ต
_____________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่ อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ต รอยัล ชิ ต้ ี อําเภอเมือง จัง หวัดภูเ ก็ต
ปลัด กระทรวงการคลัง เป็ นประธานการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ ซั ก ซ้ อ มแนวทางการบริ หารงาน
เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญหาหนี้ นอกระบบอย่ า งบู ร ณาการและยั่ง ยื น ร่ วมกั บ ผู ้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภูเ ก็ต
(นายนรภัทร ปลอดทอง) รองผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว) พร้ อมด้วยผูต้ รวจราชการ
กระทรวงการคลัง (นางสาวกุ ล ยา ตัน ติ เ ตมิ ท และนางสาวบัณ ฑรโฉม แก้ว สอาด) ที่ ป รึ ก ษาการคลัง
กระทรวงการคลัง (นางศิ ริ พร เหลื อ งนวล) รองอธิ บ ดี ก รมบัญ ชี ก ลาง (นางภัท รพร วรทรั พ ย์) ผู ้แ ทน
ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะอนุ กรรมการไกล่ เ กลี่ ย
ประนอมหนี้ นอกระบบประจําจังหวัดภูเก็ต คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้
นอกระบบประจําจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผูแ้ ทนตํารวจภูธรภาค 8 และกองทัพภาค 4 ทั้งนี้ ในการประชุม
ปลัดกระทรวงการคลังได้เน้นยํ้าและขอความร่ วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกันแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ
ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นมากยิง่ ขึ้น โดยดําเนินการให้ครอบคลุม 5 มิติ 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
ด้านความมัน่ คงในพื้นที่ ดาํ เนิ นการติ ดตามจับ กุม เจ้า หนี้ น อกระบบที่ผ ิด กฎหมายอย่า งจริ ง จัง ต่อ เนื่ อ ง และ
ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้เจ้าหนี้ นอกระบบปรับตัวเข้าสู่ การเป็ นผูใ้ ห้สินเชื่ อในระบบต่อไป
2. เพิ่มช่ องทางการเข้ าถึงสิ นเชื่อในระบบ ขอให้เร่ งรัดประชาสัมพันธ์แหล่งสิ นเชื่อในระบบที่สาํ คัญ
ได้แก่ (1) สิ นเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สิ นเชื่ อพิ โกไฟแนนซ์ ) โดยนิ ติ บุ คคลที่ ได้รั บอนุ ญาต
จากกระทรวงการคลัง สามารถให้สินเชื่อกับประชาชนในจังหวัดที่สาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นวงเงินไม่เกินรายละ 50,000
บาท คิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) และ
(2) สิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ของธนาคารออมสิ น และ ธ.ก.ส. ซึ่ งออกแบบสําหรับช่ วยเหลือประชาชนที่ มี
ความจําเป็ นต้องใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยสิ นเชื่ อดังกล่าวเป็ นสิ นเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อน
ปรนที่สามารถช่วยป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบได้

-23. ลดภาระหนีน้ อกระบบโดยการไกล่ เกลีย่ ประนอมหนี้ ขอให้สร้างการรับรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กลไกที่คณะอนุ กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด ซึ่ งมีอยั การจังหวัดคุ ม้ ครองสิ ทธิ และ
ช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายและการบัง คับ คดีจ งั หวัด เป็ นประธานอนุ ก รรมการ จะทํา หน้า ที่ ใ ห้ความช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในการเจรจาประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้นอกระบบเพื่อลดมูลหนี้ที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยหรื อเงื่อนไขที่เอารัด
เอาเปรี ยบ โดยยึดหลักของความเป็ นธรรมในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ท้ งั ฝ่ ายลูกหนี้และเจ้าหนี้ พึงพอใจ
4. เพิ่มศั กยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ขอความร่ วมมื อให้คณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจําจังหวัด ซึ่ งมีรองผูว้ ่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน ขับเคลื่อนการทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดา้ นการเพิ่มรายได้ของตัวเอง
การให้ความรู ้ทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาการให้สวัสดิการแก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้ นอกระบบที่อาจไม่มี
ศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองได้
5. สนับสนุนการดําเนินงานแก้ ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรการเงิน
ชุ มชนที่เกี่ยวข้ อง โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทําฐานข้อมูลหนี้ นอกระบบ ส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่าย
องค์กรการเงินชุมชนเพือ่ ร่ วมแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ และเผยแพร่ ความรู ้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน
ในการประชุมได้หารื อเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน
สําหรับผูม้ ีรายได้น้อย (ผูม้ ีสิทธิ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2560) ในจังหวัดภูเก็ต จํานวน
3,738 ราย มูลหนี้ นอกระบบ รวมเป็ นเงิน 185.21 ล้านบาท (เฉลี่ย 49,548 บาทต่อราย) ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน ในการนี้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่ วนร่ วมขับเคลื่อน
การทํางานตามกลไกของกระทรวงการคลัง โดยเร่ งติดต่อลูกหนี้ แต่ละรายเพื่อให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้ นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสิ นเชื่อ และดูแลฟื้ นฟูศกั ยภาพการหารายได้ซ่ ึ งรวมถึงการพัฒนาอาชี พให้
แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
สําหรั 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 ซึ่งเริ่ มให้บริ การแก่ประชาชนแล้ว 125 ราย ใน 44 จังหวัด
โดยผูส้ นใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิ ดดําเนินการแล้วได้จากเว็บไซต์
www.1359.go.th
_____________________________
สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์สายด่วน 1359

