ฉบับที่ 1/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563

มาตรการต่ อเติม เสริมทุน SMEs สร้ างไทย
_____________________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ร่ วมกับนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายรั กษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัท
ประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อานวยการธนาคารออมสิ น ร่ วมกันแถลง
มาตรการต่อเติม เสริ มทุน SMEs สร้างไทย โดยโฆษกกระทรวงการคลังเปิ ดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ การค้าโลกที่
ชะลอตัวและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ ส่ งผลกระทบทางลบเป็ นวงกว้างต่อผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิต
รายย่อยในประเทศซึ่ งเป็ นห่ วงโซ่ การผลิ ตที่สาคัญของภาคการส่ งออกไทย นอกจากนี้ ค่าเงิ นบาทที่แข็งค่ายังเป็ น
อุปสรรคต่อการส่ งออก ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprises : SMEs) ดังนั้น เพื่อช่ วยให้ SMEs ไทยสามารถแข่ งขันและอยู่รอดได้ ท่ามกลางเศรษฐกิจ
โลกที่ยังคงมีความไม่ แน่ นอน รั ฐบาลจึงยกระดับให้ การส่ งเสริ ม ความสามารถของ SMEs เป็ นวาระแห่ งชาติ วาง
ยุทธศาสตร์ การช่ วยเหลือ SMEs อย่ างชั ดเจนและครบวงจร ครอบคลุมการสนับสนุน SMEs ตั้งแต่ การให้ ความรู้ การ
ยกระดับทักษะด้ านเทคโนโลยี การขยายตลาด รวมถึงการเข้ าถึงแหล่ งทุน โดยพัฒนาในทุกมิติค่ ูขนานกันไป
คณะรั ฐมนตรี จึ งได้ มี มติ เมื่ อวันที่ 7 มกราคม 2563 เห็ น ชอบมาตรการต่ อ เติ ม เสริ ม ทุ น SMEs
สร้ างไทย ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่ม SMEs ทีต่ ้ องการสภาพคล่อง ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการ บสย. SMEs สร้ างไทย โดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.)
วงเงิ นค้ าประกัน 60,000 ล้านบาท จ่ายค่าชดเชยความเสี ยหายไม่เกิ นร้ อยละ 40 ของวงเงิ นค้ าประกัน โดยสามารถ
ค้ าประกันให้กบั ลู กหนี้ ที่มีศกั ยภาพแต่มีความสามารถในการชาระหนี้ ลดลง รวมถึ งลู กหนี้ ที่เป็ นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ด
รายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) ลูกหนี้ Re-finance ที่มีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และได้รับอนุมตั ิสินเชื่อ
เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่เข้าร่ วมโครงการ เพื่อสนับสนุ นให้ SMEs ที่มีศกั ยภาพแต่ขาดสภาพคล่องให้สามารถ
ดาเนินธุ รกิจต่อไปได้
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1.2 โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่
2) โดยธนาคารออมสิ น วงเงิ น โครงการ 15,000 ล้า นบาท ธนาคารออมสิ น คิ ด ดอกเบี้ ย กับ สถาบัน การเงิ น
ที่เข้าร่ วมโครงการร้อยละ 0.1 ต่อปี และสถาบันการเงิ นที่เข้าร่ วมโครงการคิดดอกเบี้ยกับ SMEs ร้อยละ 4 ต่อปี
ระยะเวลากูส้ ู งสุ ด 7 ปี โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติผขู ้ อสิ นเชื่ อให้รวมถึงธุ รกิจที่เป็ น Supply Chain และธุ รกิจอื่นที่นอกเหนื อ
จากกลุ่มธุ รกิจ 10 S-Curve และสามารถให้สินเชื่ อกับลูกหนี้ ที่เป็ น NPLs แต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ แล้ว รวมถึงเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์การกูเ้ พื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนอย่างเดียวได้
1.3 โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity โดยธนาคารออมสิ น มีวตั ถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนภาระ
การจ่ ายเงิ นต้นและเพิ่ มสภาพคล่ องในการด าเนิ นธุ รกิ จ วงเงิ นโครงการ 50,000 ล้านบาท วงเงิ นกู้ต่ อรายไม่ เกิ น
50 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่ มต้นที่อตั ราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate : MLR) ลบร้อยละ 1
(ปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารออมสิ นอยูท่ ี่ร้อยละ 6.375 ต่อปี ) ระยะเวลากูส้ ู งสุ ด 6 ปี ปลอดชาระเงินต้น 1 ปี
2. กลุ่ม SMEs ทีจ่ าเป็ นต้ องได้ รับการช่ วยเหลือทันที
โครงการ PGS 5 ถึง PGS 7 จะขยายระยะเวลาการค้ าประกันในโครงการ PGS 5 ถึง PGS 7
ออกไปอีก 5 ปี รวมถึงยกเลิกเงื่อนไขที่กาหนดให้ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเมื่อสถาบันการเงินดาเนิ นคดีกบั SMEs
โดยให้สถาบันการเงินสามารถปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ให้แก่ SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถดาเนินธุ รกิจต่อไปได้
3. กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ ปั จจุบนั มีมาตรการด้านการเงิ นเพื่อสนับสนุ น SMEs ทั้งโครงการ
สิ นเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและโครงการค้ าประกันสิ นเชื่ อ สรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี้
3.1 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่ อย ผ่ านกองทุน สสว. โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็ นผูพ้ ิจารณาสิ นเชื่อ วงเงินคงเหลือ 5,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1 ต่อปี ระยะเวลากูไ้ ม่เกิน 7 ปี ปลอดชาระเงิ นต้นสู งสุ ดไม่เกิ น 1 ปี โดยให้ สสว. ให้ความสาคัญกับการให้ความ
ช่วยเหลือ SMEs ที่มีศกั ยภาพแต่ขาดสภาพคล่อง ซึ่ งรวมถึงกลุ่มที่เป็ น NPLs แต่มีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้แล้วด้วย
3.2 โครงการสิ นเชื่ อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุ มชน (Local Economy Loan) ของ ธพว. วงเงิน
คงเหลือ 20,000 ล้านบาท โดยปรับปรุ งกลุ่มเป้ าหมายให้ลูกหนี้ SMEs ที่เป็ น NPLs และมีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
แล้วสามารถเข้าโครงการได้
3.3 โครงการสิ นเชื่ อ SME ประชารั ฐสร้ างไทย ของธนาคารออมสิ น โดย ณ วันที่ 16 ธันวาคม
2562 มีวงเงินคงเหลือ 45,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ใน 2 ปี แรก โดยกาหนดการจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ค้ าประกันสิ นเชื่อแทน SMEs เป็ นระยะเวลา 4 ปี
3.4 โครงการสิ นเชื่ อ กรุ งไทย SME ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โดยเพิ่มวงเงินสิ นเชื่ อ
อีก 10,000 ล้านบาท เป็ น 60,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่ มต้นร้อยละ 4 ต่อปี โดยกาหนดการจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ค้ าประกันสิ นเชื่อแทน SMEs เป็ นระยะเวลา 4 ปี
3.5 โครงการ PGS 8 ของ บสย. สาหรับวงเงินค้ าประกันโครงการที่เหลือ บสย. จะจ่ายค่าประกัน
ชดเชยให้กบั สถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินไม่ตอ้ งดาเนิ นคดีกบั SMEs ก่อน เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยลูกหนี้
โดยการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แทนการฟ้ องดาเนิ นคดี รวมถึงขยายการค้ าประกันสิ นเชื่ อให้ครอบคลุ มถึ งธุ รกรรม
การให้เช่าซื้ อ ธุ รกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ ง และธุ รกรรมแฟ็ กเตอริ งได้อีกด้วย
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3.6 โครงการ Direct Guarantee ของ บสย. วงเงิ นค้ าประกัน 5,000 ล้านบาท วงเงิ นค้ าประกัน
ต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน โดย บสย. เป็ นผูก้ าหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมค้ าประกันตามระดับ
ความเสี่ ยงของลูกค้า (Risk Based Pricing) ระยะเวลาค้ าประกันไม่เกิน 10 ปี
4. มาตรการอืน่ ๆ
4.1 ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะพิ จารณาแนวทางการกันส ารองที่ เกี่ ยวข้องกับ การปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้ องกันไม่ให้เป็ น NPLs และกรณี ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ให้กบั ลูกหนี้ ที่เป็ น NPLs และ
มีการอนุมตั ิสินเชื่อเพิ่มเติม ทั้งของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4.2 สมาคมธนาคารไทยโดยความร่ วมมือของธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่ งจะกาหนดเป้ าหมายในการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาในการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ รวมถึงพิจารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี้ และลด
ดอกเบี้ย เพื่อให้สามารถดาเนินธุ รกิจต่อไปได้
4.3 มาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนี ยม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ สาหรับเงิ นได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ ของเจ้าหนี้ ได้แก่
ธุ รกิจบัตรเครดิต ธุ รกิจสิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ และธุ รกิจสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
2) ยกเว้นภาษีเงิ นได้ ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับการโอน
หรื อขายทรัพย์สิน การให้บริ การ และการกระทาตราสาร เพื่อชาระหนี้ อันเนื่องมาจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
3) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิ จเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับการขายอสังหาริ มทรัพย์
ที่จานองเป็ นประกันหนี้กบั สถาบันการเงินให้แก่ผอู ้ ื่น เพื่อนาเงินไปชาระหนี้ แก่สถาบันการเงิน (เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน
กว่าหนี้ที่คา้ งชาระ)
4) ยกเว้นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้ สูญจากบัญชี ลูกหนี้ ที่กรมสรรพากร
กาหนด สาหรับการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
5) ลดค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมการโอนและการจานองอสังหาริ มทรัพย์
และห้องชุดจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 สาหรับการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
กระทรวงการคลัง มั่ นใจว่ ามาตรการต่ อเติม เสริ ม ทุน SMEs สร้ างไทย และความร่ วมมือที่ดี
จากสมาคมธนาคารไทยจะช่ วยสนับสนุนและบรรเทาความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่ อ SMEs เพื่อสร้ างความ
เชื่ อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ต่ อไป
_______________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรการต่อเติม เสริ มทุน SMEs สร้างไทย โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235, 3233
มาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนียม โทร 1161 (กรมสรรพากร)

มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย
“SMEs ที่ต้องการสภาพคล่อง”
โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย

ขยายระยะเวลาโครงการ
PGS 5 – PGS 7

(วงเงินค้ำประกัน 60,000 ล้ำนบำท)
30%

ขยาย ค่าชดเชย

ของวงเงิน

40% คาประกัน
“ลูกหนี NPLs ลูกหนี Refinance
ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนีแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการได้”
ความเสียหาย

โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) (วงเงิน 15,000 ล้ำนบำท)
✓ขยายระยะเวลาโครงการอีก 1 ปี
✓ขยายกลุ่ม SMEs เดิมเฉพำะ S-Curve
เป็นเพิ่ม ธุรกิจ supply chain และ ธุรกิจอื่น ๆ
ดอกเบีย 0.1% ต่อปี

ดอกเบีย 4% ต่อปี

✓กู้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนอย่ำง
เดียวได้
✓NPLs ที่ปรับ
โครงสร้ำงหนีแล้ว
เข้ำโครงกำรได้

โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity (วงเงิน 50,000 ล้ำนบำท)
ดอกเบียเริ่มต้น MLR-1%
✓ผ่อนชาระ 6 ปี
✓ปลอดชาระเงินต้น 1 ปี
✓ไม่จากัดวงเงินต่อราย

เพิ่มสภำพคล่อง
ให้ SMEs

“SMEs ที่จาเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือทันที”

ให้ SMEs ที่ต้องกำร
Refinance จำก
สถำบันกำรเงินอื่น

ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี
ขยายเวลาคาประกันให้อีก 5 ปี
จ่ายค่าประกันชดเชยให้เลย
โดยไม่ต้องถูกฟ้องดาเนินคดี

ประเด็นอื่น ๆ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำหลักเกณฑ์
กำรกันส้ำรอง ส้ำหรับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี
เพื่อป้องกัน NPLs และกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี
ให้ลูกหนี NPLs ที่มีกำรอนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติม
สมำคมธนำคำรไทยโดยธนำคำรพำณิชย์ทุกแห่ง
จะพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี รวมถึง
พิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรช้ำระหนี
และลดดอกเบีย ให้ SMEs ที่มีปัญหำ

“SMEs ที่มีศักยภาพ”
โครงการ PGS 8
คาประกัน
Hire Purchase /
leasing / factoring ได้
จ่ำยค่ำประกันชดเชยให้เลย
โดยไม่ต้องถูกฟ้องด้ำเนินคดี

สินเชื่ออีกกว่า 1 แสนล้านบาท

โครงการ Direct Guarantee
คาประกัน
รายบุคคล
ขอคาประกัน

จ่ายชดเชย
สูงสุด 70%

ขอสินเชื่อ

คาประกัน

ให้สินเชื่อ

โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
ผ่านกองทุน สสว.
กองทุน

ดอกเบีย
1%

ธพว.
พิจารณาสินเชื่อ

✓เวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
✓ ปลอดชาระต้น
สูงสุด 1 ปี
✓ ให้ลูกหนีที่เป็น NPLs
ที่ปรับโครงสร้ำงหนีแล้วได้

สินเชื่อกรุงไทย SME

60,000 ลบ.
ดอกเบียเริ่มต้น 4%

ฟรีค่ำธรรมเนียม บสย. 4 ปี
สินเชื่อ SME ประชารัฐ
สร้างไทย 45,000 ลบ.
ดอกเบีย 4% 2 ปีแรก
ฟรีค่ำธรรมเนียม บสย. 4 ปี

สินเชื่อเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน
(Local Economy Loan)
20,000 ลบ.

ให้ลูกหนีที่เป็น NPLs
ที่ปรับโครงสร้ำงหนีแล้ว
เข้ำโครงกำรได้

มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสาหรับลูกหนี SMEs เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี เป็นเวลา 2 ปี (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64)

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี
สาหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ลูกหนี
ส้ำหรับเงินได้ที่ได้รับจำกกำรปลดหนี
ของเจ้ำหนี (Hair-cut)

ยกเว้นภาษีอากรจากการโอนหรือขาย
ทรัพย์สิน การให้บริการ เพื่อชาระหนี
ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ ส้ำหรับกำรโอนหรือขำยทรัพย์สิน
กำรให้บริกำร กำรกระท้ำตรำสำร เพื่อช้ำระหนี ให้แก่
ลูกหนีของสถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงิน ลูกหนีของ
เจ้ำหนีอื่น และเจ้ำหนีอื่น อันเนื่องมำจำกกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี

ยกเว้นภาษีอากรจากการโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ติดจานอง
ให้แก่ผู้อื่น เพื่อชาระหนี
ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ ส้ำหรับกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
ที่จ้ำนองเป็นประกันหนีกับสถำบันกำรเงินให้แก่
ผู้อื่น เพื่อน้ำเงินไปช้ำระหนีแก่สถำบันกำรเงิน
(เฉพำะส่วนที่ไม่เกินกว่ำหนีที่ค้ำงช้ำระ)

ยกเว้นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีที่กรมสรรพากรกาหนด สาหรับการจาหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีของสถา บันการเงิน
หรือเจ้าหนีอื่นในส่วนของหนีที่ได้ปลดให้แก่ลูกหนี
ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 สาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี

