ฉบับที่ 138/2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

มาตรการด้ านการเงินสํ าหรั บเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
______________________________________
นายศรพล ตุลยะเสถียร ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ
ให้กระทรวงการคลังดําเนิ นมาตรการด้า นการเงิน สํา หรับ เขตพัฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิจ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้
โดยขยายระยะเวลาพร้อ มทั้ง ปรับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ม าตรการด้า นการเงิน ที่มีอ ยู่เ ดิม และเสนอโครงการใหม่
เพิ่มเติม ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1) โครงการสํ าหรั บพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1) โครงการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ผ้ ูประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปรั บปรุ งใหม่ ) ธนาคารออมสิ นสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อ 25,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ ยจากสถาบันการเงิ น
ที่เข้าร่ วมโครงการในอัตราร้ อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยจากผูป้ ระกอบการในอัตราร้อยละ
1.5 ต่อปี โดยขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
เพื่อให้โครงการมี ความต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งปรั บคุณสมบัติผูข้ อสิ นเชื่ อให้รวมถึงผูป้ ระกอบการรายใหม่ดว้ ยและ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของโครงการให้รวมถึงการลงทุนในการขยายกิจการได้
1.2) มาตรการพักชํ าระหนี้ลูก ค้ าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่ วนของเงินต้นที่ไม่เกิน 200,000 บาท เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.3) โครงการสิ นเชื่อสํ าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
1.3.1) โครงการสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยขยายวงเงินสิ นเชื่ อจากเดิมที่มีกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็ นกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน
5,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี ในช่วง 5 ปี แรก
1.3.2) โครงการสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่ งรั ฐในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ในช่วง 5 ปี แรก
1.3.3) โครงการบ้ า น ธอส. เพื่ อ สานรั ก ปี 2560 วงเงิ น โครงการ 1,000 ล้า นบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปี ในช่วง 2 ปี แรก
1.4) โครงการสิ นเชื่ อบ้ านมุ สลิ มชายแดนใต้ ของธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทย (ธอท.)
โดยให้สินเชื่ อแก่มุสลิมที่ตอ้ งการจัดหาหรื อซ่ อมแซมและต่อเติมที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ในอัตรา
กําไรที่ผอ่ นปรน

-22) โครงการช่ วยเหลือผู้ ประสบภั ย จากภัย ก่ อการร้ ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้ า นประกัน ภัย (ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส สตู ล และ 4 อํา เภอของจั งหวัด สงขลา) โดยขยาย
ระยะเวลาโครงการออกไปอีก 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งขยายอัตรา
การชดเชยส่ วนต่ างเบี้ ยประกันภัยทรั พย์สินคุ ม้ ครองภัยก่อการร้ ายเป็ นในอัตราระหว่างร้ อยละ 0.3 – 3 (จากเดิ ม
ร้ อยละ 0.3 – 2) รวมถึ งชดเชยค่ าเบี้ ยประกันภัยในอัตราร้ อยละ 50 สํา หรั บกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิ เหตุ
ของพนักงานที่สถานประกอบการทําประกันภัยให้
3) โครงการสิ นเชื่อฉุกเฉินเพือ่ มุสลิมของ ธอท. โดยให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่มีรายได้นอ้ ยทัว่ ประเทศ
ที่ มี ความจําเป็ นที่ จะต้องใช้จ่ายเงิ นฉุ กเฉิ น วงเงิ นโครงการ 500 ล้านบาท ให้สินเชื่ อต่ อรายไม่ เกิ น 50,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน 5 ปี อัตรากําไรไม่เกินร้อยละ 0.80 ต่อเดือน
นายศรพลฯ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า เนื่องจากสถานการณ์ ความไม่ สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังไม่ คลี่คลายเข้ าสู่ ภาวะปกติ ดังนั้น มาตรการดังกล่ าวจะเป็ นการเยียวยาผู้ประกอบการและเกษตรกรในพืน้ ที่
รวมถึงเป็ นการแก้ ไขปัญหาค่ าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็ นการกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในพื้นที่ สอดรั บกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทาง
โครงการเมืองต้ นแบบ “สามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
___________________________________

สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3235
โทรสาร 02 618 3374

มาตรการด้านการเงินสาหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่)
วงเงินโครงการ 25,000 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการ
รวมถึงเพื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อลงทุนขยายกิจการ
อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี
ขยายเวลาโครงการออกไป 5 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 65)

โครงการสินเชื่อสาหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดอกเบี้ย 3.75% ใน 5 ปีแรก
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดอกเบี้ย 3.25% ใน 5 ปีแรก
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560
ดอกเบี้ย 2.99% ใน 2 ปีแรก

โครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้
ให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่ต้องการจัดหาหรือซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอัตรากาไรที่ผ่อนปรน

มาตรการพักชาระหนี้ลกู ค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พักชาระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สาหรับเงินต้นไม่เกิน 200,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้าย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขยายอัตราการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยเป็น 0.3 - 3%

ชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยให้ 50% สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
ของพนักงานที่สถานประกอบการทาประกันภัยให้
ขยายเวลาโครงการออกไปอีก 3 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63)

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิม
วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท
ให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่มีรายได้น้อย
ทั่วประเทศเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
อัตรากาไรไม่เกิน 0.8% ต่อเดือน

ระยะเวลาการผ่อนชาระไม่เกิน 5 ปี

