ฉบับที่ 36/2563

วันที่ 7 เมษายน 2563

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ต่ อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3
__________________________
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่ งออก
มาตรการเพื่อดูแลผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุ รกิ จ ทั้งโดยการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ ลดต้นทุน
การระดมทุ น รวมถึ งการเยียวยาภาคประชาชน อย่างไรก็ดี สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ยังคงกระทบไปทัว่ โลกและเป็ นการแพร่ ระบาดที่มีความรุ นแรงมากที่สุดในรอบ 100 ปี ส่ งผลให้รายได้
ของธุ รกิจและครัวเรื อนภายในประเทศได้รับผลกระทบเป็ นวงกว้างมากขึ้น ส่ งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศทั้งการ
ลงทุนและการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวลง และเริ่ มส่ งผลกระทบต่อระบบการเงินของประเทศ เนื่องจาก
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลง การหยุดชะงักของห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ในประเทศ และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
กระทรวงการคลัง รั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลเศรษฐกิ จ ไทยในภาพรวม เล็ ง เห็ น ว่า รั ฐ บาลจ าเป็ น
ต้องเร่ งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและภาคธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาจัดหา
แหล่งเงินที่จะนามาใช้แก้ปัญหาวิกฤติของประเทศโดยอยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่ งมีขอ้ จากัดและเงื่อน
เวลาของการงบประมาณ โดยงบกลางของปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงิ นทุ นส ารองจ่ ายตามพระราชบัญญัติ วิธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องส ารองไว้เพื่ อใช้จ่ายในเหตุ ฉุ กเฉิ นอื่ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น และวงเงิ นกู้เพื่ อชดเชยการขาดดุ ล
งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลืออยูอ่ ย่างจากัด นอกจากนี้ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ของส่ วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐที่ยงั ไม่จาเป็ นต้องใช้ภายในปี งบประมาณ 2563 มาใช้เพิ่มเติม และการจัดทางบประมาณรายจ่าย
เพิ่ มเติ มในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึ งการจัดงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จะใช้เวลานานซึ่ งไม่ ท ันต่ อ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจาเป็ นต้ องจัดหาแหล่ งเงินงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่ งเป็ นกรณี ที่
รัฐบาลต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้ องกันภัย
พิบตั ิสาธารณะ โดยการกูเ้ งินด้วยวิธีการออกพระราชกาหนดเป็ นการเฉพาะ
กระทรวงการคลัง จึ ง เสนอมาตรการเพื่ อดู แลและเยีย วยาผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ต่อระบบเศรษฐกิจ ป้ องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติจนต้อง
สู ญเสี ยทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มากเกินจาเป็ นอันจะเป็ นภาระให้กบั ประเทศในอนาคต และวางรากฐาน
เพื่อให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดคลี่ คลายดี ข้ ึ น โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
คณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ เห็ นชอบ เรื่ อง มาตรการดู แลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ต่ อ
เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ร่ างพระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ ไขปั ญหา เยียวยา และฟื้ นฟู
เศรษฐกิจและสั งคมที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 พ.ศ. ....
(ร่ าง พ.ร.ก. กู้เงินฯ)
รั ฐบาลมี เจตนารมณ์ และความมุ่ งมัน่ ที่ จะบรรเทาความเดื อดร้ อนของประชาชนและควบคุ ม
การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ แต่ดว้ ยข้อจากัดและเงื่อนเวลาการงบประมาณ รัฐบาลจาเป็ นต้องตราร่ าง พ.ร.ก. กูเ้ งินฯ
โดยมีกรอบวงเงิ นกูไ้ ม่เกิ น 1,000,000 ล้านบาท เพื่อเป็ นงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการช่วยเหลื อ เยียวยา และฟื้ นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 โดยสามารถแบ่งกรอบการใช้เงินได้ดงั นี้
1.1 ชุ ดมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่ วยเหลือ และเยียวยาประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจาก
COVID-19 และด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ขเพือ่ แก้ ไขปัญหาการระบาดจาก COVID-19 วงเงิน 600,000 ล้ านบาท
โดยครอบคลุ ม การช่ วยเหลื อและเยีย วยาให้ก ับประชาชน เกษตรกร และผูป้ ระกอบการที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของ COVID-19 การแพทย์และ
สาธารณสุ ข
1.2 ชุ ด มาตรการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ดู แ ลเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ วงเงิ น 400,000
ล้านบาท โดยครอบคลุม 1) การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริ การในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของประเทศและในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชี พ ตลาดจนการส่ งเสริ มตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์
ในระดับ ที่เชื่ อมโยงกับการท่องเที่ยวหรื อภาคบริ การอื่น 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุ มชน การจัดหาปั จจัย
การผลิตและสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างช่องทาง
ทางการตลาด และยกระดับมาตรฐานคุ ณภาพและมูลค่าเพิ่มของสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น (Local Economy)
3) การส่ งเสริ มและกระตุน้ การบริ โภคภาคครัวเรื อนและเอกชน รวมทั้งการส่ งเสริ มและกระตุน้ การลงทุนต่างๆ ของ
ภาคเอกชนที่จะทาให้สภาวะการบริ โภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ ระดับปกติ
2. มาตรการเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงิน
รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ร่ วมกันวางแนวทางเพื่อรักษา
เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน ในสภาวการณ์ที่มีการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่ งเป็ น
ผูจ้ า้ งแรงงานร้อยละ 80 ของประเทศ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง จึงอาจส่ งผลให้มีการเลิกจ้างงานและผิดนัดชาระหนี้ ใน
ขณะเดียวกันความผันผวนในตลาดการเงินอาจทาให้บริ ษทั ที่มีคุณภาพ ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ ที่ครบกาหนดได้ จน
กระทบต่อความเชื่ อมัน่ ของผูล้ งทุนและลดประสิ ทธิ ภาพในการระดมทุน รัฐบาลจึงมีความจาเป็ นเร่ งด่วนในการเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ผปู ้ ระกอบการ SMEs พร้อมกับการเสริ มสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ ภาคเอกชน โดยการ
ตราร่ างพระราชกาหนด 2 ฉบับ ดังนี้
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2.1 ร่ างพระราชกาหนดการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อมที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.ก. soft loan 500,000
ล้ านบาท) สาหรับช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการ SMEs โดยร่ าง พ.ร.ก. soft loan 500,000 ล้านบาท กาหนดให้ ธปท.
สามารถปล่อยสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) ให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 0.01
ต่อปี วงเงิ น 500,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จไปปล่อยสิ นเชื่ อใหม่เพิ่มเติ ม
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ SMEs ที่มียอดสิ นเชื่ อคงค้างเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และไม่เป็ น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผูป้ ระกอบการ SMEs จะได้รับสิ นเชื่ อเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ 20
ของยอดสิ นเชื่ อเดิ ม ในอัตราดอกเบี้ ยไม่เกิ นร้ อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ ย
สาหรับสิ นเชื่ อที่ได้เพิ่มเติมในระยะ 6 เดื อนแรก นอกจากนี้ ยังมี โครงการให้ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิ น
เฉพาะกิ จสามารถพักชาระหนี้ เดิ มทั้งเงิ นต้นและดอกเบี้ยให้ผูป้ ระกอบการ SMEs เป็ นระยะเวลา 6 เดื อน ให้แก่
ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่เป็ นลูกหนี้ช้ นั ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินสิ นเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
2.2 ร่ างพระราชกาหนดการสนั บสนุ นสภาพคล่ องเพื่อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชน
พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.ก. BSF) สาหรั บเพิ่มสภาพคล่ องและรั กษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนและระบบ
การเงิน โดย ร่ าง พ.ร.ก. ฉบับนี้ กาหนดให้จดั ตั้งกองทุนเสริ มสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ ยงของการระดมทุนในตลาดตรา
สารหนี้ ภาคเอกชน (Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund: BSF)และให้ ธปท. สามารถซื้ อขายหน่วยลงทุนใน
กองทุ นดังกล่ าว เพื่อสนับสนุ นให้การระดมทุ นโดยการออกตราสารหนี้ ในตลาดแรกให้ทางานได้เป็ นปกติ (Market
functioning) โดยกองทุนจะเข้าไปซื้ อตราสารหนี้ เพื่อช่ วยเพิ่มสภาพคล่องแก่บริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่มีคุณภาพ แต่ประสบ
ปั ญหาสภาพคล่ องชั่วคราว (Temporary liquidity shortage) จากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ให้บริ ษ ัท
สามารถ rollover หุ ้นกูต้ ่อไปได้ ทั้งนี้ ธปท. สามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุ นดังกล่าวได้ไม่เกิ น 400,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังให้อานาจ ธปท. ในการซื้ อขายตราสารหนี้ ภาคเอกชนในตลาดรองในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อการ
รักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ ภาคเอกชนและระบบการเงิน
3. มาตรการช่ วยเหลืออื่น ๆ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้
3.1 ร่ างพระราชกฤษฎี กาก าหนดจ านวนเงิ นฝากที่ ได้ รับการคุ้ มครองเป็ นการทั่ วไป พ.ศ. ....
เพื่อให้ขยายวงเงินคุม้ ครองเงินฝากที่ระดับ 5 ล้านบาทไปถึ งวันที่ 10 สิ งหาคม 2564 เพื่อเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผู ้
ฝากเงิน ซึ่ งจะเพิ่มความมัน่ คงและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินในภาพรวม
3.2 มาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ าส าหรั บผู้ ประกอบธุ รกิ จการเงิ นที่ ไม่ ใช่ สถาบั นการเงิ น
(Non-banks) เพื่อให้ธนาคารออมสิ นปล่อยสิ นเชื่ อให้แก่ Non-Banks เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อยของแต่
ละบริ ษทั โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขสิ นเชื่ อบัตรเครดิต สิ นเชื่ อส่ วนบุคคล ลิสซิ่ ง เช่าซื้ อ เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และ
สิ นเชื่อทะเบียนรถให้แก่ประชาชน
3.3 การปรั บลดอัตราเงินนาส่ งจากสถาบันการเงินเป็ นการชั่ วคราว ทราบการปรับลดอัตราเงิน
นาส่ งจากสถาบันการเงินจากอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี เพื่อให้สถาบันการเงินมีตน้ ทุนต่าลง
ซึ่ งจะนาไปสู่ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่จะช่วยบรรเทาภาระหนี้ ของภาคธุ รกิจและประชาชน

4
กระทรวงการคลังมัน่ ใจว่ามาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 จะเป็ นหนึ่ งในกลไกที่สาคัญในการช่ วยเหลือและเยียวยาประชาชน
และภาคธุ รกิ จ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจาก COVID-19 ให้ เดิ นต่ อไปได้ และมาตรการดัง กล่ า วจะเป็ นรากฐานส าคัญ
ให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้ นตัวได้อย่างมัน่ คงเมื่อวิกฤติครั้งนี้ ผา่ นพ้นไป กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์ อย่าง
ใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอย่างทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
__________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 ข้อ 1.
โทร 0 2265 8050 ต่อ 5516
 ข้อ 2.
โทร 0 2283 5401
 ข้อ 3.1
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3691
 ข้อ 3.2
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3219
 ข้อ 3.3
โทร 0 2356 7100

สรุปมาตรการดูแลและเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 1,900,000 ล้านบาท
พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อการเยียวยา
และดูแลเศรษฐกิจ
1,000,000 ลบ.
แผนงานด้านสาธารณสุข
และแผนงานเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ
▪ เยียวยาประชาชน 6 เดือน
▪ เยียวยาเกษตรกร
▪ ดูแลด้านสาธารณสุข

วงเงิน
600,000 ลบ.

แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
โดยครอบคลุมโครงการดูแลสนับสนุน
เศรษฐกิจในพื้นที่
▪ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจชุมชน
▪ สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในระดับพื้นที่

วงเงิน
400,000 ลบ.

พ.ร.ก. ให้อานาจธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ออก Soft Loan
เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
SMEs 500,000 ลบ.
▪ สินเชื่อใหม่ 500,000 ลบ. อัตรา
ดอกเบี้ย 2% สาหรับ SMEs ที่มี
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ลบ.

วงเงิน 500,000 ลบ.
▪ ธพ. และ SFIs พักชาระหนี้
(ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) 6 เดือน
ให้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อ
ไม่เกิน 100 ลบ.

พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพ
ภาคการเงิน
400,000 ลบ.
ตั้งกองทุนรวม Corporate Bond
Liquidity Stabilization Fund
หรือ BSF และให้ ธปท. ซื้อขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว

วงเงินกองทุน
400,000 ลบ.

