ฉบับที่ 153/2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

โครงการของขวัญปี ใหม่ ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
______________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็ นชอบโครงการของขวัญปี ใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงิ น
เฉพาะกิจ เพื่อ มอบเป็ นของขวัญ ปี ใหม่ใ ห้แ ก่ป ระชาชนปี 2561 ซึ่ งประกอบด้ว ย 1) โครงการเพื่อส่ งเสริ มวินยั
ทางการเงิ น ให้แ ก่ป ระชาชน โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ 2) โครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง โดย ธอส. ซึ่งมีรายละเอียด
สรุ ปได้ ดังนี้
1. โครงการเพือ่ ส่ งเสริมวินัยทางการเงินให้ แก่ ประชาชน
1.1 โครงการของขวัญปี ใหม่ 2561 เพื่อส่ งเสริ มวินัยทางการเงินสํ าหรั บลูกค้ าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ผ้ ูมรี ายได้ น้อย ธอส. จะจ่ายเงินจํานวน 1,000 บาท ให้กบั ลูกค้ารายย่อยที่มีการชําระเงินงวดของเดือนธันวาคม
2560 ตรงตามกําหนด รวมถึ งต้องมี ประวัติผ่อนชําระหนี้ ดียอ้ นหลังตลอด 48 เดื อน และไม่ เคยเป็ นสิ นเชื่ อที่ ไม่
ก่อให้เกิ ดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) และมี วงเงิ นกูร้ วมกูท้ ุ กบัญชี ภายใต้หลักประกันเดียวกัน ไม่เกิ น
1,000,000 บาท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผมู ้ ีคุณสมบัติที่จะได้รับของขวัญจํานวนประมาณ 165,107 ราย
1.2 โครงการชํ าระดีมีคืนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ธ.ก.ส. จะคื น
ดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าร้อยละ 30 ของจํานวนดอกเบี้ยที่ชาํ ระในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สําหรับลูกค้าที่มีตน้ เงินคงเป็ นหนี้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท โดยคาดว่าจะมีผไู ้ ด้รับของขวัญ
เป็ นเกษตรกรจํานวน 2.3 ล้านราย
2. โครงการสนับสนุนให้ ประชาชนมีทอี่ ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
ธอส.ได้จดั ทําโครงการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ผูม้ ีรายได้
น้อยทัว่ ไป และบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสิ้ น 3 โครงการ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยผ่อนปรนและมีระยะเวลากูย้ มื สู งสุ ดถึง 40 ปี
รวมทั้งมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกําหนด ระยะเวลายื่นคําขอกูไ้ ม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรื อเมื่อ
ธนาคารได้อนุมตั ิสินเชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการสรุ ปได้ ดังนี้
2.1 โครงการสิ นเชื่ อ ที่อยู่ อาศั ย เพื่อสวัสดิการแห่ งรั ฐ สําหรั บประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในบัตร
สวัสดิการแห่ งรัฐ รวมถึงประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยตามที่ธนาคารกําหนด วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท วงเงิน
สู งสุ ดต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปี แรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี กรณี วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1 ล้านบาท และร้อยละ
3.00 ต่อปี สําหรับกรณี วงเงินกูม้ ากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

-22.2 โครงการสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่ งรั ฐ (บุคลากรภาครั ฐ) สําหรับบุคลากรภาครัฐ
ตามที่ธนาคารกําหนด วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จาํ กัดวงเงินสู งสุ ดต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปี แรก
ร้อยละ MRR-3.75 ต่อปี หรื อเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี (ปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยูท่ ี่ร้อยละ 6.75 ต่อปี )
2.3 โครงการสิ นเชื่ อที่อยู่อาศั ยเพื่อสวัสดิการแห่ งรั ฐในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรั บ
ประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ ประชาชนผูม้ ี รายได้น้อยตามที่ ธนาคารกําหนด รวมถึ งบุคลากร
ภาครัฐตามที่ธนาคารกําหนด ที่มีภูมิลาํ เนาหรื อมีความต้องการที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิ วาส และปั ตตานี วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท วงเงินสู งสุ ด ต่อรายไม่เกิน 1 ล้าน
บาท สําหรั บผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ และไม่เกิ น 2 ล้านบาท สําหรั บประชาชนผูม้ ี รายได้น้อยและ
บุคลากรภาครัฐ โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 5 ปี แรก อยูท่ ี่ 2.50 ต่อปี
นางสาวกุลยาฯ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า การดําเนิ นโครงการดังกล่ าวข้ างต้ นมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม
ทั้งเกษตรกรและผู้ มีรายได้ น้อย มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อสนั บสนุ นให้ ประชาชนผู้ มีรายได้ น้อยสามารถเข้ าถึงสิ นเชื่ อ
ที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่ อนปรนเพื่อให้ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองได้ มากขึน้ รวมทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ เกิด
การสร้ างวินัยทางการเงินให้ กบั ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยและเกษตรกร นอกจากนี้ ในการดําเนินโครงการดังกล่ าว ธอส.
และ ธ.ก.ส. ถือเป็ นการมอบของขวัญให้ แก่ ประชาชนในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ปี 2561 ที่ใกล้ จะถึงนี้
_________________________________
สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3288
โทรสาร 02 618 3374

โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โครงการเพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงินให้แก่ประชาชน
โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงินสาหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย
- ธอส. จ่าย 1,000 บาท
- คุณสมบัติ : วงเงินกูร้ วมไม่เกิน 1 ล.บ./ ชาระงวด
เดือน ธ.ค. 60 ตรงกาหนด ไม่เคยผิดชาระย้อนหลัง
48 เดือน และไม่เคยเป็น NPLs

โครงการชาระดีมีคืนของ ธ.ก.ส.
- ธ.ก.ส. คืนดอกเบี้ย 30% ที่ชาระในปี 2561
- คุณสมบัติ : ต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ สิ้น พ.ย. 60 ไ
ม่เกิน 3 แสน บ.

โครงการสนับสนุนให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
- ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 2.75% ต่อปี กรณีวงเงินไม่เกิน
1 ล.บ. และ 3% ต่อปี กรณีวงเงิน 1-2 ล.บ.
- ระยะเวลากู้ยืม 40 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมตามธนาคารกาหนด
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
- ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก MRR-3.75% ต่อปี
- ระยะเวลากู้ยืม 40 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมตามธนาคารกาหนด
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 2.50% ต่อปี
- ระยะเวลากู้ยืม 40 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมตามธนาคารกาหนด

