ฉบับที่ 6/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564

มาตรการด้ านการเงินเพือ่ ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
_________________________________
นายอาคม เติ มพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีมาอย่างต่อเนื่ องและนาไปสู่ การประกาศพื้นที่ควบคุ มสู งสุ ดรวม
ทั้งสิ้ น 28 จังหวัดของศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
ในการนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชนจากสถานการณ์ที่ยงั ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่ า จะขยายวงกว้า งมากน้ อ ยเพี ย งใด กระทรวงการคลัง และสถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ จึ ง ได้ด าเนิ น มาตรการ
ด้านการเงินต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นมาตรการที่มีอยูแ่ ล้วซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้ทนั ที และมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบ
ไปด้วยมาตรการเสริ มสภาพคล่อง (สิ นเชื่ อและค้ าประกันสิ นเชื่ อ) และมาตรการบรรเทาภาระหนี้ สิน (พักชาระหนี้ )
โดยมีมาตรการที่สาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง (สิ นเชื่อและคา้ ประกันสิ นเชื่อ)
เพื่อช่ วยเหลือผูป้ ระกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส
COVID-19 ให้มีสภาพคล่ องสาหรับการใช้จ่ายในชี วิตประจาวันและการดาเนิ นธุ รกิ จ กระทรวงการคลังร่ วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ดาเนินมาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่าและมาตรการค้ า
ประกันสิ นเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 มาตรการเสริมสภาพคล่องสาหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1.1.1 ธนาคารออมสิ น ได้ดาเนิ นโครงการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่าสาหรับผูป้ ระกอบการ ดังนี้
1) โครงการสิ นเชื่ อดอกเบีย้ ต่าเพื่อช่ วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ อมจากการระบาด
ของเชื้ อ ไวรั สโคโรนา (COVID-19) สาหรั บผู้ประกอบการในธุ รกิจท่ องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง (Soft Loan
ท่ องเที่ยว) วงเงินคงเหลือประมาณ 7,800 ล้านบาท 2) โครงการสิ นเชื่ อฟื้ นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงินคงเหลือประมาณ
4,200 ล้านบาท และ 3) โครงการสิ นเชื่ อออมสิ น SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยทุกโครงการ
รับคาขอสิ นเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
1.1.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย (ธพว.) ได้ดาเนิ น
โครงการสิ นเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือผู้ประกอบการรายย่ อยที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(สิ นเชื่อ Extra Cash) วงเงินคงเหลือประมาณ 5,900 ล้านบาท รับคาขอสิ นเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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1.1.3 บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.) ได้ดาเนิ นโครงการค้ าประกัน
สิ นเชื่อสาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs และผูป้ ระกอบการรายย่อย ดังนี้ 1) โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่ อ SMEs ไทยสู้ ภัยโค
วิด วงเงิ นโครงการ 5,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการค้ าประกันสิ นเชื่ อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9
2) โครงการคา้ ประกันสิ นเชื่ อ Micro ไทยสู้ ภัยโควิด วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการค้ าประกันสิ นเชื่ อ
เพื่อผูป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 ทั้ง 2 โครงการรับคาขอค้ าประกันสิ นเชื่ อถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
และ 3) โครงการค้าประกันสิ นเชื่ อ PGS Soft Loan พลัส วงเงินคงเหลื อประมาณ 54,000 ล้านบาท สาหรับ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตาม Soft Loan ธปท. และ Soft Loan ท่องเที่ยวของธนาคารออมสิ น รับคาขอค้ า
ประกันสิ นเชื่อตามระยะเวลารับคาขอสิ นเชื่ อของแต่ละโครงการ
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังร่ วมกับ ธปท. ได้ มีการออกพระราชก าหนดการให้ ความ
ช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ผ้ ูประกอบวิสาหกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 (Soft Loan ธปท.) ซึ่งมีวงเงินคงเหลือประมาณ 370,000 ล้านบาท รับคาขอสิ นเชื่อถึงวันที่ 18 เมษายน 2564
1.2 มาตรการเสริมสภาพคล่องสาหรับประชาชน
1.2.1 ธนาคารออมสิ น ได้ดาเนิ นโครงการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่ าสาหรับประชาชน ดังนี้ 1)
โครงการสิ นเชื่ อเพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายสาหรั บผู้มีอาชี พอิสระที่ได้ รับผลกระทบจากไวรั สโคโรนา (COVID-19) (สิ นเชื่ อ
ฉุ กเฉิ น) วงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท และ 2) โครงการสิ นเชื่ อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ
10,000 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคาขอสิ นเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
1.2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดาเนิ นโครงการสิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ยต่าสาหรับประชาชน ดังนี้ 1) โครงการสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ น วงเงินคงเหลือประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยได้ขยาย
เวลารับคาขอสิ นเชื่ อออกไปจนถึ งวันที่ 30 มิถุนายน 2564 2) โครงการสิ นเชื่ อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชี พ (Sufficient
Loan : SL) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท 3) โครงการสิ นเชื่ อ New Gen Hug บ้ านเกิด วงเงินโครงการ 60,000
ล้านบาท และ 4) โครงการสิ นเชื่ อระยะสั้ นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงิน 100,000 ล้านบาท ทุก
โครงการสิ้ นสุ ดการจ่ายเงินกูว้ นั ที่ 30 มิถุนายน 2564
2. มาตรการบรรเทาภาระหนีส้ ิ น (พักชาระหนี)้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ งได้มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสี เขียว
คือกลุ่มที่สามารถกลับมาชาระหนี้ได้ปกติ 2) กลุ่มสี เหลือง คือกลุ่มที่กลับมาชาระหนี้ ได้บางส่ วนไม่เต็มจานวนที่ตอ้ ง
จ่าย และ 3) กลุ่ มสี แดง คื อกลุ่ มที่ มีปัญหาไม่สามารถชาระหนี้ ได้ โดยสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จจะมี การพิจารณา
มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละรายเพิ่มเติมเป็ นการเฉพาะ ไม่วา่ จะเป็ น การขยายเวลาการชาระหนี้ การปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงมีการติดต่อลูกค้าเพื่อช่วยเหลือในเชิ งรุ ก สาหรับลูกค้าที่
อยู่ใ นเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด ตามประกาศของ ศบค. ทั้ง นี้ กระทรวงการคลัง จะประสาน ธปท. เพื่ อให้ มี ก าร
ดาเนิ นการให้ความช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการและประชาชนในส่ วนของธนาคารพาณิ ชย์ในลักษณะเช่ นเดี ยวกันกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจต่อไป
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กระทรวงการคลังมัน่ ใจว่ามาตรการด้านการเงิ นดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่ า
มาตรการค้ า ประกัน สิ น เชื่ อ และมาตรการเพื่ อ บรรเทาภาระหนี้ สิ น จะช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาสภาพคล่ อ งของ
ผูป้ ระกอบการ ให้สามารถดาเนิ น ธุ รกิ จและรักษาการจ้างงาน รวมไปถึ งช่ วยบรรเทาภาระของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID19 ที่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดไม่ให้ขยายเป็ นวงกว้างออกไป โดยกระทรวงการคลังจะติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอย่างทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป
______________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ธนาคารออมสิ น
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

โทร. 1115
โทร. 02-555-0555
โทร. 0-2645-9000
โทร. 1357
โทร. 0-2617-2111
โทร. 1302
โทร. 0-2890-9999

มาตรการช'วยเหลือลูกค1าที่ได1รับผลกระทบจาก COVID -19 ระลอกใหม'

บรรเทา
พักชำระหนี้
พักหนี 0ทังระบบ
0
1 ปี
พักหนี้ต)นเงิน COVID -19 เกษตรกรและ SMEs 1 ปี / 6 เดือน
พักหนี 0ต้ นเงินผู้ประกอบการ SME (นอก LPH)
6 เดือน
พักหนี 0ต้ นเงินสินเชืEอฉุกเฉิน COVID-19
6 เดือน
พักหนี 0ต้ นเงินสินเชืEอแก้ หนี 0นอกระบบ
1 ปี
พักหนี้ 28 จังหวัด ที่อยู6ในเขตควบคุมสูงสุดและที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม

ลดภาระหนี้
ชําระดีมีคืน / โครงการลดภาระหนี 0
ลดภาระดอกเบี 0ยสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

ขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้
มาตรการขยายเวลาการชําระหนี 0 : Pre-emptive
บริ หารจัดการหนี 0เกษตรกร : Loan Management (LM)
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบ&สถาบัน : Strengthen

ฟื # นฟู & ปรั บโครงสร้ างธุรกิจ
เติมสินเชื่อ
1. สินเชื่อฉุกเฉิน COVID-19 (0.1%/ด.,ปลอดต-น 6ด.)

20,000

2. สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล>องดอกเบี้ยต่ำ (4%)

10,000

(ขอขยายเวลาการจ่ ายสินเชื2อ)
(ผู้ประกอบการ/สถาบัน)

3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม> (Jump start) (4%) 100,000
10,000
4. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (0% 3ด., 4%)
60,000
5. สินเชื่อ New Gen Hug บbานเกิด (0%3ด.,MRR)
8,000
6. สินเชื*อแก้ หนี 1นอกระบบ (1%ต6อเดือน)
7. สินเชื*อ SMEs (Soft Loan ธปท. ระยะที* E) (2%) 45,000

ช่ องทางติดต่ อเพื-อขอรั บความช่ วยเหลือ
Call Center

www.baac.or.th
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