ฉบับที่ 65/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564

การให้ ความช่ วยเหลือฟื้ นฟูผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการทางภาษีอากรและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้ อง
____________________________
นายอาคม เติ มพิทยาไพสิ ฐ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง กล่ าวว่า สถานการณ์ การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เริ่ มต้นในปี 2563 ยังส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่ โลกรวมถึง
ประเทศไทย โดยตลอดช่ วงเวลา 1 ปี ที่ ผ่านมา ภาครั ฐได้เร่ งออกมาตรการให้ค วามช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ผ่าน
มาตรการเสริ มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงิ นอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สามารถประคับประคองธุ รกิ จต่อไปได้ ซึ่ ง
รวมถึงการตราพระราชกาหนดการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ผปู ้ ระกอบวิสาหกิ จที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan) ที่กาลังจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 19 เมษายน 2564
สถานการณ์ การระบาดของโควิด -19 ทั้งในประเทศและต่ างประเทศที่ยังคงมีความรุ นแรง ส่ งผล
กระทบเป็ นวงกว้ าง และยืดเยือ้ ยาวนานกว่ าที่คาดการณ์ ไว้ ทาให้ภาคธุ รกิ จมีความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เพิ่มขึ้น และส่ งผลกระทบต่อความสามารถของผูป้ ระกอบธุ รกิจในการเข้าถึงสภาพคล่องและแหล่งทุน ปั จจัยดังกล่าว
ประกอบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทาให้ความรุ นแรงของผลกระทบและความสามารถในการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจ ในภาคส่ วนต่ าง ๆ แตกต่ างกันออกไป โดยผูป้ ระกอบธุ รกิ จในบางอุ ตสาหกรรมได้รับ ผลกระทบ
ค่อนข้างรุ นแรงและคาดว่าอาจต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้ นตัว เช่ น กรณี ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริ การ ซึ่งผลสารวจของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations World Tourism Organization : UNWTO) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 พบว่า ร้อยละ 42 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามคาดว่า จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิกจะกลับมาสู่ ระดับเดี ยวกับจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 อย่างเร็ วที่สุดในปี 2567 เป็ นต้น ดังนั้น การให้ ความช่ วยเหลือ ผ่ านมาตรการสิ นเชื่ อ
เพิ่มเติมเพียงอย่ างเดียวอาจไม่ ได้ บรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประกอบธุ รกิจกลุ่มนี้ได้ อย่ างตรงจุ ดและเพียงพอ
เนื่องจากผูป้ ระกอบธุ รกิจกลุ่มดังกล่าวยังไม่สามารถกลับมาประกอบธุ รกิจได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ยงั คงมีภาระหนี้ ท้ งั
เงิ นต้นและดอกเบี้ยจานวนมาก ทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสสู งที่จะเปลี่ ยนสถานะเป็ นลูกหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิ ดรายได้ (Non-performing Loans : NPLs) เลิ กกิ จการถาวร ขายทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันหรื อถูกยึด
ทรัพย์สินดังกล่าวและขายทอดตลาดในราคาต่ากว่าสภาพความเป็ นจริ ง (Fire Sale)

2
ภาครั ฐจึงมีความจาเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่ วนต้ องออกมาตรการช่ ว ยเหลือฟื้ นฟู ผ้ ู ประกอบธุ รกิจ
เพิ่มเติม ที่ตอบโจทย์ ความต้ องการของผู้ประกอบธุ รกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีความ
ยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อให้ ภาครั ฐสามารถปรั บปรุ งเงื่อนไขการช่ วยเหลือผู้ประกอบธุ รกิจใด้ อย่ างทันการณ์ เหมาะสม
และเพียงพอกับสภาวะเศรษฐกิจในช่ วงที่การระบาดของโควิด -19 ยังมีความไม่ แน่ นอนสู งได้ ผ่านมาตรการสิ นเชื่ อ
ฟื้ นฟูและมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ซึ่ งการดาเนิ นดังกล่าวจะเป็ นการป้ องกันมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องและ
ปั ญหาผิดนัดชาระหนี้ ของภาคธุ รกิจลุ กลาม ผ่านกลไกการจ้างงานและห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) อันจะส่ งผล
กระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนและความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งยากต่อการแก้ไขในภายหลัง
และเป็ นกรณี ฉุ ก เฉิ นที่ มี ค วามจาเป็ นเร่ ง ด่ วนอันไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ จึ ง มี ความจาเป็ นต้อ งตรากฎหมายเพื่ อให้
หน่ วยงานที่ขอ้ งสามารถดาเนิ นมาตรการได้และให้การดาเนิ นมาตรการบรรลุวตั ถุประสงค์ คณะรัฐมนตรี ในคราว
การประชุ มเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จึงได้เห็ นชอบการให้ความช่วยเหลือฟื้ นฟูผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้อง และส่ ง
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาก่ อ นด าเนิ น การตามกระบวนการตรากฎหมายต่ อ ไป
โดยมาตรการช่วยเหลือฟื้ นฟูผปู ้ ระกอบธุ รกิจสามารถสรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี้
การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ฟื้ นฟู ผ้ ู ประกอบธุ รกิ จ ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบไปด้วย 2 มาตรการ ได้แก่
1. มาตรการสนับสนุนการให้ สินเชื่ อแก่ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ (มาตรการสิ นเชื่ อฟื้ นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท
มาตรการสิ นเชื่อฟื้ นฟูกาหนดกลไกการช่วยเหลือผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีพ้ืนฐานดีแต่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 ให้เข้าถึงสิ นเชื่อในอัตราที่เหมาะสมผ่านกลไกการลดความเสี่ ยงด้านเครดิตของภาครัฐ ซึ่ ง
จะช่ วยให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จกลุ่มดังกล่าวสามารถประคับประคองธุ รกิ จและรักษาการจ้างงาน รวมทั้งปรับปรุ งธุ รกิ จ
เพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง
สาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่มีสินเชื่ อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่ งไม่เกิ น 500 ล้านบาท สามารถขอ
สิ นเชื่ อได้ไม่เกิ นร้ อยละ 30 ของวงเงินสิ นเชื่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรื อ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่
จานวนใดจะสู งกว่า แต่ตอ้ งไม่เกิน 150 ล้านบาท และสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ไม่มีวงเงินสิ นเชื่ อกับสถาบันการเงิ น
แห่งหนึ่งแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถขอสิ นเชื่ อได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินจะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ในช่วง 2 ปี แรกของสัญญา และเฉลี่ยไม่เกิ นร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 5 ปี แรกที่สถาบัน
การเงิ นได้รับแหล่ งทุ นดอกเบี้ ยต่ าจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ มาตรการสิ นเชื่ อฟื้ นฟูกาหนดให้มีกลไกค้ า
ประกันสิ นเชื่อดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ ยงด้านเครดิตของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ระยะเวลาค้ าประกันไม่เกิน 10 ปี ภาระชดเชย
ค้ าประกันสู งสุ ดร้อยละ 40 ของวงเงินสิ นเชื่อภายใต้โครงการ ค่าธรรมเนี ยมการค้ าประกันโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.75
ต่อปี และรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ตลอดสัญญาได้
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะลดหย่อนค่าธรรมเนี ยมการจดจานองหลักทรัพย์ค้ าประกันจาก
การดาเนินการตามมาตรการสิ นเชื่ อฟื้ นฟู เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อลดภาระให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ
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2. มาตรการสนับสนุนการรั บโอนทรั พย์ สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้โดยให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจมีสิทธิ
ซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง (มาตรการพักทรัพย์ พักหนี)้ วงเงิน 100,000 ล้านบาท
มาตรการพักทรั พย์ พักหนี้ ก าหนดกลไกในการช่ วยเหลื อฟื้ นฟูผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ มี ศกั ยภาพแต่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการฟื้ นตัว โดยสนับสนุ นให้ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิจไม่ตอ้ งรับภาระต้นทุนทางการเงิ นเป็ นการชัว่ คราวและไม่ถูกบังคับให้ขายทรัพย์สินหลักประกันในราคาต่ากว่า
สภาพความเป็ นจริ ง (Fire Sale) ให้แก่กลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสกลับมาดาเนิ นธุ รกิจโดย
ใช้ทรัพย์สินหลักประกันเดิ มได้หลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง โดยให้สถาบันการเงินรับโอน
ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันของผูป้ ระกอบธุ รกิ จหรื อเจ้าของทรัพย์สินหลักประกันที่โอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อ
ชาระหนี้ ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่มีเงิ นกูท้ ี่มีอยู่กบั สถาบันการเงิน และมีขอ้ ตกลงให้สิทธิ ซ้ื อทรัพย์สินหลักประกันนั้น
กลับคืนในภายหลังตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด ซึ่ งรวมถึงราคาที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจหรื อเจ้าของ
ทรัพย์สินหลักประกันซื้ อทรัพย์สินนั้นคืนจากสถาบันการเงิน โดย ธปท. จะสนับสนุ นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่าให้สถาบัน
การเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถขายทรัพย์สินคืนให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจหรื อเจ้าของทรัพย์สินรายเดิมในราคาที่ไม่
สู งจนเกินไป นอกจากนี้ สถาบันการเงินสามารถให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจหรื อเจ้าของทรัพย์สินเช่าทรัพย์สินนั้นเพื่อดาเนิ น
ธุ รกิจต่อไปได้ในช่วงระยะเวลามาตรการได้อีกด้วย
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะยกเว้นภาระภาษี อากรที่ เกิ ดขึ้ นจากการตี โอนทรั พย์ตามมาตรการพัก
ทรัพย์ พักหนี้ สาหรั บสถาบันการเงิ นผูใ้ ห้กู้ และผูป้ ระกอบธุ รกิ จผูก้ ู้หรื อเจ้าของทรั พย์สินหลักประกัน นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยจะลดหย่อนค่าธรรมเนี ยมการโอนจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จหรื อเจ้าของทรั พย์สินหลักประกันให้
สถาบันการเงิ น และจะลดหย่อนค่าธรรมเนี ยมการโอนและการจดจานองให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จหรื อเจ้าของทรัพย์สิน
หลักประกันในกรณี ที่ซ้ื อทรัพย์สินนั้นคืนจากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ
โดยทั้ง 2 มาตรการมีระยะเวลาการดาเนินการ 2 ปี โดยคณะรัฐมนตรี สามารถขยายระยะเวลามาตรการ
ออกไปได้อีก 1 ปี ในกรณี ที่มีความจาเป็ นและมีวงเงินเหลืออยู่ และคณะรัฐมนตรี สามารถอนุมตั ิให้เกลี่ยวงเงินระหว่าง
มาตรการได้
กระทรวงการคลังเชื่ อมัน่ ว่าการให้ความช่วยเหลือฟื้ นฟูผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบวันนี้ จะสามารถยกระดับการช่ วยเหลื อฟื้ นฟู ให้
ครอบคลุมผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ได้รับผลกระทบรุ นแรงจากการระบาดของโควิด-19 ทุกกลุ่มได้อย่างตรงจุดและเพียงพอ
รวมถึงมีความยืดหยุน่ ทาให้ภาครัฐสามารถปรับปรุ งเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่ยงั มี
ความไม่แน่นอนสู ง โดยกฎหมาย จะเป็ นกลไกหลักของภาครัฐในการรักษาการจ้างงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่ งจะ
เป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจฟื้ นตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถป้ องกันปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้ ของ
ภาคธุ รกิ จในระบบสถาบันการเงินได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็ นแนวทางสาคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน ควบคู่ไปกับรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
_______________________________________________
ธนาคารแห่งประเทศไทย 0 2283 6112
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0 2273 9020 ต่อ 3276

