ฉบับที่ 100/2549

6 ธันวาคม 2549

คลังออกมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สินแกผูประสบอุทกภัย

นางสาวสุภา ปยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการให
ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน เปดเผยถึงมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สิน
แกผูประสบอุทกภัย โดยมีรายละเอียดแยกตามสถาบันการเงิน ดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีเสียชีวิตจะจําหนายออกจาก
บัญชีเปนหนี้สูญ หากไมเสียชีวิตแตประสบภัยรายแรง สําหรับหนี้เงินกูเดิมจะขยายระยะเวลาการชําระหนี้
เปนเวลา 3 ป และงดคิดดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป (ปบัญชี 2549-2551) สวนการใหเงินกูใหมเพื่อฟนฟูการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจะใหกูรายละไมเกิน 30,000 บาท ลดดอกเบี้ยเงินกูจากอัตราปกติที่เก็บ
จากเกษตรกร รอยละ 3 ตอปเปนเวลาไมเกิน 3 ป สําหรับการกําหนดชําระหนี้เงินกูตามความสามารถในการ
ชํ า ระหนี้ ข องเกษตรกรจะลดหย อ นหลั ก ประกั น การกู เ งิ น จากหลั ก เกณฑ ป กติ โดยกรณี กู เ งิ น โดยจํ า นอง
อสังหาริมทรัพยเปนประกันใหขยายวงเงินกูจากที่กูไดไมเกินครึ่งหนึ่งของวงเงินจดทะเบียนจํานอง เปนใหกูได
ไมเกินวงเงินจดทะเบียนจํานอง กรณีกูเงินโดยใชกลุมลูกคารับรองรับผิดชอบอยางลูกหนี้รวมตั้งแต 5 คนขึ้นไป
ใหขยายวงเงินในการประกันจากรายละไมเกิน 150,000 บาท เปนไมเกิน 200,000 บาท
2. ธนาคารออมสิน ลูกคาสินเชื่อเคหะ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และสินเชื่อ
ธุรกิจหองแถว ใหความชวยเหลือโดยปลอดชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน กรณีมี
ผลกระทบรุนแรงใหปลอดชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยไดเปนเวลา 1 ป เฉพาะลูกคาสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน ใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากรอยละ 1.00 ตอเดือน เปนรอยละ 0.50 ตอเดือน สําหรับประชาชน
ทั่วไป ที่เปนลูกคาเดิมและลูกคาใหม ใหกูสินเชื่อบํารุงขวัญ เพื่อนําไปซอมแซมทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย
หรือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน ในวงเงินกูสูงสุดไมเกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ
MLR – 1.75 ตอป โดยใชบุคคลค้ําประกัน จนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห
(ธอส.) จะลดภาระหนี้ที่ผอนชําระโดยลดอัตราดอกเบี้ย
ใหคงเหลือรอยละ 1 ตอป เปนระยะเวลา 6 เดือน โดยในชวง 6 เดือน ผูกูผอนชําระเงินงวดเฉพาะดอกเบี้ย
รอยละ 1 ตอป และหลังจาก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเปนไปตามสัญญาเดิม สํา หรับ เงิน กูเ พื่อ
ปลูกสราง หรือซอมแซม หรือปรับปรุงอาคาร หรือไถถอนจํานองและซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร จะใหกู
ไมเกินรอยละ 100 ของราคาประเมินคากอสรางอาคาร หรือคาซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร และคิดอัตราดอกเบี้ย
ปแรกในอัตรา MRR-2% ตอป หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัวพิเศษตามประกาศธนาคาร
กรณีอาคารที่อยูอาศัยไดรับความเสียหายทั้งหลังจนไมสามารถอยูอาศัยได ธนาคารจะ
พิจารณาปลดภาระหนี้ เฉพาะภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในสวนของอาคาร โดยผูกูผอนชําระหนี้ในสวนของ
ที่ดินคงเหลือ (ถามี) ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกูสิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม
2549 ระยะเวลาในการทํานิติกรรมสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550
4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย กรณีเปนสถาน
ประกอบการที่ไดรับความเสียหาย หรือไดรับผลกระทบ และสงผลตอการดําเนินกิจการจากเหตุภาวะอุทกภัย
วาตภัย และโคลนถลม จะพักชําระเงินตนและดอกเบี้ยใหกับลูกคาทุกราย ทุกชั้นหนี้เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน
สํา หรั บ การให สิน เชื่ อฉุ ก เฉิ น เพื่ อฟ น ฟู กิจ การสํา หรับลูก ค าของ ธพว. วงเงิน รายละไม เ กิ น 500,000 บาท
ระยะเวลาการกูยืมไมเกิน 3 ป ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตนไมเกิน 1 ป พิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนของลูกคาแตละราย อัตราดอกเบี้ย เทากับ MLR ตอปตลอดอายุสัญญา หลักประกันเปนไปตาม
เกณฑของธนาคาร
สําหรับการใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SME ที่ไมไดเปนลูกคาของ ธพว. และสถาบัน
การเงินอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของ ธปท. เกี่ยวกับ Soft Loan สนับสนุน SME หรือธนาคาร
รวมกับอุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ ในดานการชวยเหลือฟนฟูธุรกิจตองมี
คุณสมบัติ คือเปนผูที่ตองปรับปรุง ฟนฟู หรือเปลี่ยนธุรกิจใหม กรณีเปนลูกคา ธพว. ดําเนินการชวยเหลือ
ทุกราย กรณีผูประกอบการ SME ที่ไมไดเปนลูกคาของ ธพว. และของสถาบันการเงินอื่นธนาคารรวมกับ
อุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ
5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับลูกหนี้เงินกูทั่วไปของธนาคาร(ยื่นขอกูไดถึง
เดือนมกราคม 2550) ในสวนลูกหนี้ที่มีตนเงินคงคางต่ํากวา 200,000 บาท หากเสียชีวิตในเหตุการณ จะยกหนี้ให
ทั้งหมด สวนลูกหนี้ยังมีชีวิตใหขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปอีก 3 ป มีระยะเวลาปลอดการชําระตนเงิน
และดอกเบี้ย 1 ป และทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ในสวนลูกหนี้ที่มีตนเงินตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป ให
ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ตามที่เห็นสมควร ปลอดการชําระตนเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน ดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ รวมถึงเปดโครงการลูกหนี้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบรรเทาอุทกภัย (ยื่นไดถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2549)
ลดอัตราดอกเบี้ยลง รอยละ 3 (คิดในอัตรา MRR+0.5 ตอป) เปนระยะเวลา 3 เดือนนับแตวันที่ลูกคาทําสัญญากูเงิน

6. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมแหงประทศไทย พักการชําระคาธรรมเนียม
ค้ํ า ประกั น เป น ระยะเวลา 6 เดื อ น สํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย และถึ ง กํ า หนดชํ า ระ
คาธรรมเนียมตออายุการค้ําประกันตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 31 กรกฎาคม 2550 สําหรับลูกคาของ บสย.
ที่มีสถานประกอบการตั้งอยูในพื้นที่เกิดเหตุ 47 จังหวัด ยกเวนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย ตาก แพร นาน
และลําปาง ที่ไดมีมาตรการใหความชวยเหลือไปแลวตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549 สําหรับกิจการของลูกคาไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากอุ ทกภั ย ทํ าให กิ จการได รั บความเสี ยหายจนไม สามารถดํ าเนิ นกิ จการต อไปได หรื อ
ดําเนินงานไดเพียงบางสวน โดยพิจารณาความเสียหายที่แทจริง และใหความรวมมือกับสถาบันการเงินที่ลูกคา
ไดรับการค้ําประกันสินเชื่อจาก บสย. ในการผอนปรนเรื่องการพักชําระ รวมทั้งการปรับโครงสรางหนี้เพื่อให
กิจการสามารถดําเนินตอไปตามปกติ รวมถึงมาตรการค้ําประกันสินเชื่อเพิ่ม เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs
ที่เปนลูกหนี้ NPL เนื่องมาจากเหตุอุทกภัย และจะขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเพื่อใชฟนฟูกิจการ
7. ธนาคารอิสลาม ใหการชวยเหลือโดยพักชําระหนี้เปนระยะเวลา 3 เดือน (เริ่มชําระใน
เดือนกุมภาพันธ 2550) ลดอัตรากําไรลงจากเดิม และขยายระยะเวลาการชําระ
8. สมาคมธนาคารไทย ประสานงานให ธนาคารสมาชิ ก พิจารณาใหความช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยที่เปนลูกหนี้ของธนาคารสมาชิก โดยจะมีการกําหนดมาตรการชวยเหลือ เชน ผอนปรนเงื่อนไขการ
ผอนชําระหนี้เงินกู ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การอนุมัติสินเชื่อใหมเพื่อ
ฟนฟูกิจการ ฯลฯ
9. กรมธนารักษ ยกเวนการเก็บคาเชาที่ราชพัสดุกรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัย อาคารที่
พักอาศัยเสียหายบางสวนเปนเวลา 1 ป และกรณีที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลัง ยกเวนการเก็บคาเชาเปนเวลา 2 ป
กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตไดรับความเสียหาย ยกเวนการเก็บคาเชา 1 ป
ทั้งนี้ สามารถขอขอมูลการรับรองความเสียหายจากสวนราชการที่เกี่ยวของ กรณีผูเชาอาคารราชพัสดุ ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยทําใหผูเชาอาคารราชพัสดุไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ เปนเวลาเกิน 3 วัน ให
ยกเวนการเรียกเก็บคาเชาเปนเวลา 1 เดือน รวมถึงยกเวนการคิดเงินเพิ่มตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีผูเชา
ไมสามารถชําระคาเชา คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ตองชําระภายในกําหนดระยะเวลาโดยเหตุมาจากการเกิด
อุทกภัยดังกลาว ซึ่งถือเปนเหตุสุดวิสัย
10. กรมสรรพากร มีมาตรการใหความชวยเหลือที่ไดดําเนินการไปแลวโดยไดขยายเวลาการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวม 10 ประเภท ในทองที่ที่เกิดอุทกภัยรวม 14 จังหวัด 85 อําเภอ นอกจากนั้นจะได
เรงรัดคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่มใหแกผูประสบอุทกภัย

11. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดําเนินการค้ําประกัน และหรืออาวัลการชําระหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจ และหรือสถาบันการเงินภาครัฐ ในวงเงินกูที่ ครม. อนุมัติในหลักการใหดําเนินการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประสบอุทกภัย ในป พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและกรอบ
วงเงินการค้ําประกันที่คณะกรรมการนโยบายและกํากับบริหารหนี้สาธารณะประกาศกําหนด(ถามีผลบังคับใช) และ
ภายใตมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
12. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กลุมศิษยปจจุบัน ผอนผันใหสงหลักฐานการขอกูยืมลาชา
ไดโดยไมมีกําหนดตามความจําเปน กลุมศิษยเกาติดตอขอผอนผันการชําระหนี้ไดครั้งละ 6 เดือน แตไมเกิน 4
ครั้ง โดยกองทุนฯ จะไมคิดเบี้ยปรับ กลุมนักเรียน นักศึกษาชั้น ม 4 และ ปวช. 1 ปการศึกษา 2549 สามารถ
ติดตอขอรับทุนเงินใหเปลาไดที่สถานศึกษาที่กําลังเรียนอยู ซึ่งเปนทุนรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12
เดือน กลุมผูไมเคยกูยืมทั้ง กยศ. และ กรอ. สามารถติดตอขอกูยืมในแบบ กยศ. และ กรอ. ไดที่กองทุนฯ หรือ
สถานศึกษาที่เรียนอยู โดยจะไดรับการพิจารณาใหกูยืมในปการศึกษา 2550
13. กรมบัญชีกลาง อนุมัติใหขยายวงเงินทดรองราชการ จาก 50 ลานบาท เปน 100 ลาน
บาท โดยไดดํา เนิน การไปแลว 8 จัง หวัด ไดแ ก จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา พิจิต ร นครสวรรค อา งทอง
สิงหบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี และชัยนาท กรณีที่หนวยงานจําเปนตองขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการหรือ
ขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณเปนกรณีพิเศษ กรมบัญชีกลางจะเรงพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 1 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับเอกสารขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง

