ฉบับที่ 167/2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

โครงการของขวัญปี ใหม่ 2560 ให้ แก่ ประชาชน ผ่ านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
________________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2559 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงการคลัง โดยธนาคารออมสิ น
ดาเนิ นโครงการลดดอกเบี้ยให้ ประชาชนรายย่ อย เพื่อเป็ นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผูป้ ระกอบอาชี พอิสระรายย่อย
และผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่เป็ นลูกค้าของธนาคารออมสิ น ที่มีวงเงินกูห้ รื อหนี้ คา้ งชาระไม่เกินรายละ 300,000 บาท ซึ่ งสรุ ป
หลักเกณฑ์ได้ดงั นี้
1. ลู ก ค้า ที่ มี ป ระวัติ ก ารช าระหนี้ ดี 12 เดื อ นติ ด ต่ อ กัน (ระหว่า งเดื อ นธั น วาคม 2559 ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2560) จะได้รับคืนดอกเบี้ ยร้ อยละ 30 ของดอกเบี้ ยที่ชาระในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยโอนเงินเข้า
บัญชีให้กบั ลูกค้าหรื อนาไปหักเงินต้นคงเหลือ
2. ลู กค้าที่ มีหนี้ คา้ งชาระและลู กค้าที่ ตดั หนี้ สูญไปแล้ว จะปรับโครงสร้ างหนี้ เฉพาะในส่ วนของต้น
เงินกู้ และพักดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยปกติในช่วงเวลาที่ผิดนัด และหากลูกค้าสามารถผ่อนชาระได้ติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารออมสิ นจะยกดอกเบี้ยผิดนัดที่พกั ไว้และคืนดอกเบี้ยที่ชาระในรอบระยะเวลา 12 เดือน
จานวนร้อยละ 30 เพื่อนาไปลดจานวนดอกเบี้ยปกติที่พกั ไว้ โดยคาดว่าลูกค้าได้รับของขวัญจานวน 394,929 ราย
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้ดาเนิ นโครงการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิ จอีก 2 แห่ ง ได้แก่
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่ อ มอบ
เป็ นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 นี้ ซึ่งสรุ ปรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้ดงั นี้
มาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรรายย่ อย ผ่ านระบบ ธ.ก.ส. ที่มีวงเงินกูห้ รื อหนี้ คา้ งชาระไม่เกินรายละ
300,000 บาท ซึ่ งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการชาระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชาระหนี้ ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยในส่ วนที่ชาระ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 30 ของจานวนดอกเบี้ยที่ชาระ โดยนาดอกเบี้ย
ที่คืนให้ลูกค้ามาลดภาระหนี้ โดยตัดเงินต้นให้ลูกค้าในกรณี ที่มีหนี้ คงเหลือและคืนให้ลูกค้าเป็ นเงินสดในกรณี ที่ไม่มี
หนี้คงเหลือ ทั้งนี้ คาดว่าลูกค้าจะได้รับของขวัญจานวน 2,220,000 ราย
2. โครงการปลดเปลื้ องหนี้ สินให้เกษตรกรรายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ เช่น เสี ยชี วิต พิการ ทุพพลภาพ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง หากไม่มีหลักประกันจานองและไม่มีทายาทรับช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะยกหนี้ให้ แต่หากมีหลักประกัน
จ านองและมี ท ายาทรั บ ช่ ว งการผลิ ต ธ.ก.ส. จะปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งหนี้ จากต้ น เงิ น ร้ อ ยละ 50 ระยะเวลา
5 ปี โดยพักชาระต้นเงิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ ย MRR และพักต้นเงินที่เหลื อพร้ อมทั้งดอกเบี้ ยค้างชาระก่อนเข้าโครงการไว้
โดยเมื่ อทายาทชาระหนี้ ได้ตามกาหนดจะลดดอกเบี้ยที่พกั ไว้ให้ท้ งั จานวน ส่ วนต้นเงิ นที่พกั ไว้จะพิจารณาปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ในภายหลัง ทั้งนี้ คาดว่าลูกค้าจะได้รับของขวัญจานวน 135,000 ราย

-23. โครงการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร กรณี เป็ นเกษตรกรที่มีอายุต้ งั แต่
60 ปี ขึ้นไป และมีทายาทเข้าเป็ นลูกค้าแทน ธ.ก.ส. จะรับทายาทเข้าเป็ นลูกค้าแทนเกษตรกรรายเดิม และจะปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ให้แก่ทายาท โดยให้ชาระต้นเงินร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี และพักชาระต้นเงิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR
ส่ วนต้นเงินที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชาระก่อนเข้าโครงการให้พกั ไว้ โดยเมื่อทายาทชาระหนี้ได้ตามกาหนดจะลด
ดอกเบี้ ย ที่ พ ัก ไว้จ านวนร้ อยละ 80 ส่ วนต้นเงิ นที่ พ ักไว้จะพิ จารณาปรั บ ปรุ งโครงสร้ างหนี้ ในภายหลัง ส่ วนกรณี
เกษตรกรที่มีหนี้ เป็ นภาระหนัก และไม่มีทายาท โดยเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ธ.ก.ส. จะปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้จากต้นเงินร้อยละ 50 และเมื่อชาระหนี้ได้ตามกาหนดจะลดดอกเบี้ยที่พกั ไว้จานวนร้อยละ 50 ส่ วนต้นเงินที่พกั ไว้
จะพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ในภายหลัง ทั้งนี้ คาดว่าลูกค้าจะได้รับของขวัญจานวน 540,000 ราย
โครงการของขวัญปี ใหม่ 2560 โดย ธอส.
ธอส. จะจ่ า ยเงิ น จ านวน 1,000 บาท ให้ ก ับ ผู ้กู้ ที่ มี ป ระวัติ ผ่ อ นช าระหนี้ ดี ย ้อ นหลัง 48 เดื อ น
ไม่ เป็ นหรื อ ไม่ เคยเป็ นสิ น เชื่ อที่ ไ ม่ ก่ อให้ เกิ ด รายได้ (NPLs) และมี ว งเงิ น กู้รวมทุ ก บัญ ชี ไ ม่ เกิ น 1,000,000 บาท
เพื่ อส่ งเสริ ม การมี วินัยทางการเงิ น ในการผ่อนช าระเงิ นกู้เพื่ อที่ อยู่อาศัยของกลุ่ ม ลู ก ค้าผูม้ ี รายได้น้อยของ ธอส.
และเติมกาลังซื้ อให้กบั กลุ่มผูม้ ีรายได้น้อยเพื่อให้เกิ ดการใช้จ่ายหมุ นเวียนในระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศ ทั้งนี้
คาดว่าลูกค้าที่จะได้รับของขวัญจานวน 178,310 ราย
นายกฤษฎาฯ กล่ าวเพิ่ ม เติม ว่ า การด าเนิ น โครงการดั งกล่ า วข้ างต้ น มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายครอบคลุ ม
ทั้ง เกษตรกรและผู้ มี รายได้ น้ อ ย เป็ นการช่ วยบรรเทาความเดื อดร้ อ นของประชาชน อีก ทั้งยังเป็ นการกระตุ้ น
เศรษฐกิจ ถือเป็ นการมอบของขวัญให้ แก่ประชาชนในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 ทีใ่ กล้จะถึงนี้
_________________________________
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