ฉบับที่ 187/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

มาตรการช่ วยเหลือผู้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
________________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ ภายใต้สั ง กัด กระทรวงการคลัง ได้จ ัด ท ามาตรการช่ วยเหลื อ และบรรเทา
ความเดื อดร้ อ นให้ ก ับ ประชาชนและผู ป้ ระกอบการผูท้ ี่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากอุ ท กภัย โดยการพัก ช าระหนี้ และ
สนับสนุนสิ นเชื่อเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ธนาคารออมสิ น
1. มาตรการพักชาระหนี้ โดยการพักชาระหนี้ เงิ นต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือนสาหรับลูกค้าสิ นเชื่ อ
ทุกประเภท สามารถยืน่ คาขอเข้าร่ วมมาตรการได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มาตรการสนับสนุนสิ นเชื่ อฉุ กเฉิน
2.1 สิ นเชื่ อส าหรั บลู กค้ ารายย่ อย วงเงิ นกู้ รายละไม่ เกิ น 50,000 บาท อั ตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 0 ต่ อปี
ในปี แรก ปลอดชาระคืนเงิน 3 เดือนแรก และระยะเวลาผ่อนชาระ 3 – 5 ปี
2.2 สิ นเชื่ อเคหะ วงเงินกูร้ ายละไม่เกิ น 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในปี แรก ระยะเวลา
ผ่อนชาระสู งสุ ดไม่เกิน 40 ปี
2.3 สิ นเชื่ อส าหรั บผู้ ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (Small and Medium Enterprises :
SMEs) วงเงินกูส้ ู งสุ ดร้อยละ 10 ของวงเงินกูเ้ ดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ในปี แรก ปลอดชาระ
เงินต้น 1 ปี ระยะผ่อนชาระสู งสุ ดไม่เกิน 5 ปี
ทั้งนี้ สามารถยืน่ คาขอสิ นเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ประกาศภัยพิบตั ิหรื อวันที่ประสบภัยพิบตั ิ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
1. มาตรการพักชาระหนี้ โดยการพักชาระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยปรับ
2. มาตรการสนับสนุ นสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ น วงเงินกูร้ ายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 0 ต่อปี
เป็ นระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 3 ปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1. สาหรั บลูกค้ าเดิมที่หลักประกันได้ รับความเสี ยหาย สามารถขอรับการลดดอกเบี้ ยเหลื อร้ อยละ 0 ต่อปี
เป็ นระยะเวลา 4 เดือน
2. ส าหรั บ ลู ก ค้ าเดิ ม และลู ก ค้ าใหม่ ที่ ป ระสงค์ ยื่ น ขอสิ นเชื่ อเพื่ อ ปลู ก สร้ างทดแทนอาคารเดิ ม
หรื อเพื่อซ่ อมแซมอาคาร วงเงินกูร้ ายละไม่เกิ น 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ในปี แรก และ MRR - 3.5 ต่อปี
หรื อร้อยละ 3 ในปี ที่ 2 – 3
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3. ลู กหนี้ มี สถานะเป็ นหนี้ ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ที่ หลั กประกั น
ได้ รับเสี ยหาย สามารถขอพักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 4 เดือนแรก และเดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 16 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
4. ลูกหนี้ NPL ทีไ่ ด้ รับผลกระทบด้ านรายได้ สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 ต่อปี เป็ นระยะเวลา 1 ปี
5. ลู ก หนี้ เสี ยชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพถาวร สามารถขอลดอั ต ราดอกเบี้ ยเหลื อ ร้ อ ยละ 0.01 ต่ อ ปี
ตลอดระยะเวลาคงเหลือ
6. หลักประกันเสี ยหายทั้งหลังไม่ สามรถซ่ อมแซมได้ สามารถขอรั บปลอดหนี้ ในส่ วนของราคาอาคาร
และให้ผอ่ นชาระต่อเฉพาะในส่ วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้น
7. ส าหรั บ ลู ก ค้ าที่ เป็ นผู้ ประสบภั ย ที่ ท ากรมธรรม์ ประกั น อั ค คี ภั ย ซึ่ งคุ้ มครองภั ย ธรรมชาติ
จะพิจารณาจ่ายเงินสิ นไหมให้แก่ลูกค้าอย่างเร่ งด่วนเป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ สามารถยืน่ คาขอเข้าร่ วมมาตรการได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
1. มาตรการพักชาระหนี้
1.1 สาหรั บลูกค้ าที่มีการกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) จะได้รับการพักชาระเงินต้นสู งสุ ด
ไม่เกิน 3 เดือน
1.2 ส าหรั บลู กค้ าที่ มี สั ญญาเบิ กเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนประเภทตั๋ วสั ญญาใช้ เงิ น (Promissory Note : P/N)
จะได้รับพักชาระดอกเบี้ยสู งสุ ดไม่เกิน 3 เดือน
2. มาตรการสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ น อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 4.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญ ญา ระยะเวลากู้สู งสุ ด
ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชาระคืนเงินต้นสู งสุ ดไม่เกิน 1 ปี
2.1 หากลูกหนีม้ ีวงเงินอนุมัติรวมไม่ เกิน 1 ล้ านบาท จะได้รับวงเงินกูส้ ู งสุ ดรายละไม่เกิน 5 แสนบาท
2.2 หากลูกหนี้มีวงเงินอนุ มัติรวมมากกว่ า 1 ล้ านบาท แต่ ไม่ เกิน 5 ล้ านบาท จะได้รับวงเงินกูส้ ู งสุ ด
รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท
2.3 หากลูกหนี ้มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่ า 5 ล้ านบาท จะได้รับ วงเงินกูส้ ู งสุ ดรายละไม่เกิน 2
ล้านบาท ทั้งนี้ รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน 15 ล้านบาท
ธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (ธสน.) พร้ อมให้การช่ วยเหลื อลู กค้าที่ ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยเป็ นพิเศษ โดยสามารถติดต่อสายด่วน Hotline ของ ธสน. โทร. 02 037 6099
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่ วยเหลื อลู กค้าที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยการพักชาระหนี้ เงินต้น ชาระเฉพาะกาไรเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 6 เดื อน และให้ขยายระยะเวลาชาระหนี้ ออกไป
ไม่เกินระยะเวลาที่พกั ชาระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชาระ (Late charge) โดยสามารถยื่นคาขอเข้าร่ วมมาตรการได้
ตั้งแต่วนั นี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.)
1. มาตรการช่ วยเหลื อ ลูกค้ า SMEs สาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ เป็ นลู กค้าของ บสย. ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย และหนังสื อค้ าประกันสิ นเชื่ อลงวันที่ ต้ งั แต่ 15 ตุลาคม ถึ ง 30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับ
การพักชาระค่าธรรมเนียมการค้ าประกันสิ นเชื่อและค่าจัดการค้ าประกัน (ถ้ามี) เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
2. มาตรการช่ วยเหลือลูกหนี้ บสย.
2.1 มาตรการลดค่ างวด โดยการผ่อ นจ่ ายร้ อ ยละ 20 หรื อ จ่ ายขั้น ต่ า 500 บาท สู งสุ ด 3 เดื อ น
และการพักดอกเบี้ยเกิดใหม่ หรื อ
2.2 มาตรการพักชาระหนี้ สาหรับลูกค้า บสย. ที่คา้ งชาระหนี้ไม่เกิน 3 เดือน โดยการพักชาระหนี้
สู งสุ ด 3 เดือน และพักดอกเบี้ยเกิดใหม่
ทั้งนี้ สามารถยืน่ คาขอเข้าร่ วมมาตรการได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
นายพรชั ย ฯ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “มาตรการช่ วยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ปี 2564
ของสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ จะสามารถช่ วยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบได้ ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย
เช่ น ประชาชน เกษตรกร ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย SMEs เป็ นต้ น ซึ่ ง จะช่ วยลดภาระค่ าใช้ จ่ ายให้ แก่ ลู ก ค้ า
ทาให้ มีเงินหมุนเวียน ช่ วยฟื้ นฟูกจิ การ รวมถึงปรับปรุ งและซ่ อมแซมอาคาร เพื่อให้ สามารถประกอบอาชี พต่ อไปได้ ”
____________________________________________
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
1. ธนาคารออมสิ น โทร. 02 299 8000 หรื อ 1115
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรื อ 1357
5. ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 หรื อสายด่วน Hotline 02 037 6099
6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 264 3345 หรื อ 1302
7. บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999

