ฉบับที่ 39/2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561

โครงการสิ นเชื่อรายย่ อยเพือ่ ใช้ จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิ น
________________________________________
นางสาวกุลยา ตันติ เตมิ ท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสิ นดําเนินโครงการสิ นเชื่อรายย่ อย
เพือ่ ใช้ จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิ น วงเงิน 5,000 ล้าน
บาท ที่ธนาคารออมสิ นได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารออมสิ นได้
อนุ มตั ิ สินเชื่ อโครงการดังกล่า วใกล้เต็มวงเงิ นแล้ว โดยโครงการสิ นเชื่ อรายย่อยเพื่ อใช้จ่ ายฉุ กเฉิ น ระยะที่ 2 มี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : ให้สินเชื่ อแก่ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐและประชาชน
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยทัว่ ไปที่มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิ น เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยน เป็ นต้น โดยต้องไม่เป็ นการ Refinance หนี้ในระบบ
2. วงเงินสิ นเชื่อรวม : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
3. วงเงินให้ สินเชื่อต่ อราย : ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
4. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพและมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิ น
5. ระยะเวลาการยืน่ ขอสิ นเชื่อ: ให้ยนื่ ขอสิ นเชื่อและจัดทํานิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
6. ระยะเวลาการให้ ก้ ยู มื : ไม่เกิน 5 ปี
7. อัตราดอกเบีย้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
8. หลักประกัน : บุคคลคํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรื อมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
9. หลักเกณฑ์ การพิจารณาสิ นเชื่อ : พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้จากรายได้และ ค่าใช้จ่าย
รวมของบุคคลในครอบครัวเป็ นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชําระหนี้ จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นาํ มา
เป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาสิ นเชื่อ
อย่างไรก็ดี โดยที่สินเชื่อลักษณะดังกล่าวมีความเสี่ ยงที่ค่อนข้างสู ง ดังนั้น รัฐบาลจึงกําหนดเงื่อนไข
ในการชดเชยสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan : NPL) ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ให้ธนาคารออมสิ น
ไว้ไม่เกินร้อยละ 40 คิดเป็ นวงเงินประมาณไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรื อตามที่เกิดขึ้นจริ ง นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังมีสินเชื่อและเงื่อนไขในการชดเชย NPL ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่
โครงการสนับสนุนสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิ น ระยะที่ 2 ของ ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดังนั้น ผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีความจําเป็ นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิ นสามารถ
ขอสิ นเชื่อได้ท้ งั ที่ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น

-2นางสาวกุลยาฯ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า การดําเนินโครงการดังกล่ าวข้ างต้ นจะช่ วยให้ ผู้มีรายได้ น้อยที่มี
บัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐและประชาชนผู้ มีรายได้ น้อยทั่วไปสามารถเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนในระบบได้ ในกรณีมีความ
จําเป็ น ต้ องใช้ จ่ายฉุ กเฉินเร่ งด่ วน โดยไม่ ต้องไปใช้ บริ การหนีน้ อกระบบ ซึ่งจะช่ วยลดปัญหาหนีน้ อกระบบที่มีภาระ
ดอกเบีย้ อยู่ในระดับที่สูง สามารถบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน ส่ งผลให้ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวติ และความ
เป็ นอยู่ของผู้เข้ าร่ วมโครงการให้ ดขี นึ้ ประมาณ 200,000 ราย
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