ฉบับที่ 160/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ของขวัญปี ใหม่ ปี 2564 ของกระทรวงการคลัง และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
______________________________
นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้จดั ทาของขวัญปี ใหม่ปี 2564 สาหรับกลุ่มประชาชน
ทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการ และลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของธนาคารออมสิ น
1) มอบเงินจานวน 500 บาท ให้กบั ลูกค้าที่มีประวัติการส่ งชาระหนี้ ดีไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ไม่มีประวัติ
การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ หรื อเป็ นหนี้ NPLs โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
2) เพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิ น Digital “ฉลองปี ใหม่ 2564” จานวน 20 รางวัล รางวัลละ
1 ล้านบาท รวม 20 ล้านบาท สาหรับการออกรางวัลในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
2. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1) โครงการชาระดีมีคืน สาหรับหนี้ เงินกูจ้ ดั ชั้นปกติ โดยการโอนคืนดอกเบี้ยเงินกูเ้ ข้าบัญชี เงิ น
ฝากให้แก่ (1) ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชาระจริ ง รายละไม่เกิน 5,000 บาท และ
(2) ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ย
ที่ชาระจริ ง รายละไม่เกิน 50,000 บาท
2) โครงการลดภาระหนี้ สาหรับหนี้ เงินกู้ NPLs หรื อมีดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน โดยการ
คืนดอกเบี้ยให้แก่ (1) ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชาระจริ ง และ (2) ลูกค้ากลุ่มบุคคล
กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชาระจริ ง
ทั้งนี้ ระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
3. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
1) กลุ่มที่ 1 ได้รับสิ ทธิ ของขวัญปี ใหม่ เป็ นเงิ นจานวน 1,000 บาท สาหรับผูม้ ีเงินกูไ้ ม่เกิน 1 ล้าน
บาท มีประวัติการชาระดี 48 เดือน และชาระเงินค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563
2) กลุ่ มที่ 2 ได้รับสิ ทธิ ของขวัญปี ใหม่ เป็ นเงิ นจานวน 500 บาท จานวนไม่เกิ น 100,000 ราย
สาหรับลูกค้าที่ไม่เป็ นผูร้ ับสิ ทธิ ในกลุ่มที่ 1 มีการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน GHB ALL และผูกบัญชีเงินฝากในเดือน
สิ งหาคม – กันยายน 2563 และชาระเงินค่างวดผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ธอส. จะดาเนินการโอนเงินตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
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4. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย (ธพว.)
1) เสริ มสภาพคล่อง SMEs ไทย โดยลดค่าธรรมเนี ยมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดสาหรั บโครงการสิ นเชื่ อจานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสิ นเชื่ อเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิ จชุ มชน (Local Economy Loan) (2) โครงการสิ นเชื่ อ Smart SMEs และ (3) โครงการสิ นเชื่ อเสริ มสภาพ
คล่อง SME D Happy แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ที่ยนื่ ขอสิ นเชื่อตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
2) โครงการ “จ่ ายดี มี เติ ม” สาหรั บลู กค้าเดิ มที่ มีวงเงิ นสิ นเชื่ อประเภทเงิ นกู้แบบมี ระยะเวลา
(Term Loan) และมีประวัติชาระหนี้ ดีจนถึ ง 31 ธันวาคม 2563 ธพว. จะเติมทุน เพื่อเสริ มสภาพคล่องเพิ่มเติมสู งสุ ด
เท่ากับวงเงินสิ นเชื่อเดิม ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินสิ นเชื่อเดิมจะต้องไม่เกินวงเงินสู งสุ ด 15 ล้านบาท
5. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของบรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม
1) ช่วยจัดสรรการผ่อนชาระ สาหรับลูกหนี้ ค่าประกันชดเชยขออนุ มตั ิประนอมหนี้ ครั้งแรก ใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยผ่อนชาระค่างวด ปี ที่ 1 - 2 มากกว่าร้ อยละ 20 ของดอกเบี้ยประจาเดื อน และปี ที่ 3 - 5
มากกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยประจาเดือน
2) ช่ วยลดอัตราดอกเบี้ย สาหรับลูกหนี้ ประกันชดเชยที่มีศกั ยภาพ ในอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 0
โดยผ่อนชาระค่างวดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของดอ กเบี้ยปกติ (ผ่อนชาระภายใน 5 ปี )
3) ช่ วยลดค่างวดผ่อนช าระ สาหรั บลู กหนี้ ค่าประกันชดเชยก่ อนฟ้ องและหลังฟ้ อง ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 โดยผ่อนชาระค่างวด ปี ที่ 1 - 2 มากกว่าร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยประจาเดือน และปี ที่ 3 - 5 มากกว่า
ร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยประจาเดือน
ทั้งนี้ ระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
6. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของธนาคารเพือ่ การส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย
1) ด้านสิ นเชื่อ สาหรับผูป้ ระกอบการเริ่ มต้นธุ รกิจส่ งออก สามารถยื่นขอสิ นเชื่ อในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ต่อปี เป็ นเวลา 3 เดือน วงเงินสิ นเชื่อสู งสุ ด 1 ล้านบาทต่อราย และสาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถยื่น
ขอสิ นเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่าสุ ดร้อยละ 4 ต่อปี สาหรับ 1 ปี แรก วงเงินสิ นเชื่อสู งสุ ด 8 ล้านบาทต่อราย
2) ด้านรับประกันการส่ งออก สาหรับผูเ้ อาประกันรายใหม่จานวน 100 รายแรก จะได้รับฟรี
ค่ า วิเคราะห์ ข ้อมู ล ผูซ้ ้ื อ ธนาคารผูซ้ ้ื อ และผูซ้ ้ื อสิ นค้า 1 ราย และส าหรั บ ผูเ้ อาประกันรายเดิ ม จะได้รับ ส่ วนลด
ค่าวิเคราะห์ขอ้ มูลผูซ้ ้ื อ ธนาคารผูซ้ ้ื อ และผูซ้ ้ื อสิ นค้า 2 ราย เหลือร้อยละ 50
ทั้งนี้ ระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
7. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย (ธอท.)
สาหรับลูกค้าที่ขอใช้บริ การสิ นเชื่ออุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล จะได้รับฟรี ค่าธรรมเนี ยมนิ ติกรรม
สัญญาและค่าประเมินหลักประกัน และสาหรับลูกค้าทัว่ ไป ธอท. จะให้อตั รากาไรพิเศษในช่วงเดือนมกราคม 2564
โดยระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
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8. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2
ภาครัฐจะร่ วมจ่ายค่าอาหาร เครื่ องดื่ม และสิ นค้าทัว่ ไปร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อ
วันเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่ ง โดยโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 2 นี้ แบ่งกลุ่มผูใ้ ช้สิทธิ เป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ เดิ มตามโครงการคนละครึ่ ง ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิ ทธิ วงเงินสนับสนุ น
จากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่ งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิ ทธิ ที่มีอยูเ่ ดิม 3,000 บาท เท่ากับ
จะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
2) ผูล้ งทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิ ทธิ วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท
สาหรับใช้จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
9. โครงการเพิม่ กาลังซื้อให้ แก่ ผ้ มู ีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ ระยะที่ 2
ภาครัฐช่ วยเหลื อวงเงิ นค่าซื้ อสิ นค้าบริ โภคอุปโภคที่ จาเป็ นจากร้ านธงฟ้ าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิ จท้องถิ่ นให้แก่ ก ลุ่ ม ผูม้ ี บ ตั รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ จานวน 500 บาทต่ อคนต่ อเดื อน เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564
10. การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการจัดอบรมสั มมนาภายในประเทศ
ให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลสามารถหักรายจ่ ายที่ ได้จ่ายไปเป็ นค่าห้องสัมมนา ค่ า
ห้องพัก ค่าขนส่ ง หรื อรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล
ได้จดั ขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรื อรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิ จนาเที่ยวและ
มัคคุ เทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 เป็ นจานวน 2 เท่าของ
รายจ่ายตามที่จ่ายจริ ง
11. โครงการกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มปี ใหม่ 10 บาท นิวนอร์ มอลพลัสของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุ รกิจประกันภัย จัดทากรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปี ใหม่ 10 บาท
นิ วนอร์ มอลพลัส ที่ให้ความคุ ม้ ครองทั้งอุบตั ิเหตุและโรค COVID-19 ในคราวเดี ยวกัน ระยะเวลาคุ ม้ ครอง 30 วัน
อัตราเบี้ยประกันภัย 10 บาท/ราย (ผูป้ ระกอบการสามารถซื้ อเพื่อมอบความคุม้ ครองให้กบั พนักงาน และลูกค้าของตน
ได้ และสาหรับบุคคลทัว่ ไปสามารถรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) ให้ความคุม้ ครองกรณี เสี ยชี วิต สู ญเสี ย
อวัยวะ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง สู งสุ ดถึ ง 100,000 บาท และคุม้ ครองกรณี โรค COVID-19 แบบ “เจอ-จ่าย-จบ”
3,000 บาท ทั้งนี้ สามารถซื้ อกรมธรรม์ได้โดยตรงกับบริ ษทั ประกันภัยที่เข้าร่ วมโครงการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563
- 31 มกราคม 2564
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12. มาตรการเพือ่ ช่ วยเหลือแบ่ งเบาภาระทางการเงิน เพื่อเป็ นของขวัญปี ใหม่ จากกองทุนเงินให้ ก้ ูยืม
เพือ่ การศึกษา
กองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามี มาตรการเพื่อช่ วยเหลื อแบ่งเบาภาระทางการเงิ น เพื่อเป็ น
ของขวัญปี ใหม่ให้กบั ผูก้ ยู้ ืมเงิ นกองทุนเงิ นให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2564 ดังนี้ (1) มาตรการลดเบี้ยปรับ อัตราร้อยละ 100 สาหรับผูก้ ยู้ ืมเงินทุกกลุ่มที่ชาระหนี้ ปิดบัญชี (2) มาตรการลด
เบี้ยปรับอัตราร้อยละ 80 สาหรับผูก้ ยู้ มื เงินกลุ่มก่อนฟ้ องคดีที่มาชาระหนี้ คา้ งทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่คา้ งชาระ)
(3) มาตรการลดอัตราการคิดเบี้ยปรับจากเดิมอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เหลืออัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี สาหรับผูก้ ยู้ ืมเงินที่ยงั
ไม่ถูกดาเนินคดีและไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด และ (4) เพิ่มอัตราการลดเงินต้นจากเดิมร้อยละ 3 เป็ นร้อยละ
5 กรณี ชาระหนี้ ปิดบัญชี ในคราวเดี ยว กรณี ผกู ้ ูย้ ืมเงิ นที่ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ มาชาระหนี้ คืนกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึกษา
13. โครงการของขวัญปี ใหม่ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดทาไมโครไซต์ Start to Grow (www.sec.or.th/starttogrow) เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ
ความรู้ที่จาเป็ นในการระดมทุนสาหรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผูป้ ระกอบการใหม่
(Start-Up) และประชาชนที่สนใจ ซึ่ งรวมถึงวิธีการสารวจความพร้ อมและรู ปแบบการระดมทุนที่เหมาะสมกับธุ รกิ จ
ของตน ขั้นตอนและช่องทางติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมทุน ข่าวสารกิจกรรมการให้ความรู ้ และช่องทาง
การขอรับคาปรึ กษาฟรี ผา่ นคลินิกระดมทุน โดยเปิ ดใช้งานไมโครไซต์ดงั กล่าวแล้วตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2563
___________________________________________
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
ข้อ 1 ติดต่อธนาคารออมสิ น โทร. 02 299 8000 หรื อ 1115
ข้อ 2 ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 หรื อ 1593
ข้อ 3 ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
ข้อ 4 ติดต่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรื อ 1357
ข้อ 5 ติดต่อบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999
ข้อ 6 ติดต่อธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700
ข้อ 7 ติดต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรื อ 1302
ข้อ 8 ติดต่อสานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
ข้อ 9 ติดต่อสานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 3697
ข้อ 10 ติดต่อสานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3512 3509 3529 3525
ข้อ 11 ติดต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย โทร. 02 515 3999 หรื อ 1186
ข้อ 12 ติดต่อกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา โทร. 02 016 4888 กด 9
ข้อ 13 ติดต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 02 033 9999 หรื อ 1207

