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มาตรการด้านการเงินเพือ่ดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
_________________________________ 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองและน าไปสู่การประกาศพื้นท่ีควบคุมสูงสุดรวม
ทั้งส้ิน 28 จงัหวดัของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)  
ในการน้ี เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแก่ผูป้ระกอบการและประชาชนจากสถานการณ์ท่ียงัไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าจะขยายวงกว้างมากน้อยเพียงใด กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงได้ด าเนินมาตรการ 
ดา้นการเงินต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นมาตรการท่ีมีอยูแ่ลว้ซ่ึงสามารถด าเนินการไดท้นัที และมาตรการเพิ่มเติมอ่ืนๆ ประกอบ
ไปดว้ยมาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเช่ือและค ้าประกนัสินเช่ือ) และมาตรการบรรเทาภาระหน้ีสิน (พกัช าระหน้ี) 
โดยมีมาตรการท่ีส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 

1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเช่ือและค า้ประกนัสินเช่ือ) 
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

COVID-19 ให้มีสภาพคล่องส าหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจ กระทรวงการคลงัร่วมกบั
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจไดด้ าเนินมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าและมาตรการค ้า
ประกนัสินเช่ือเพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการและประชาชน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1.1 มาตรการเสริมสภาพคล่องส าหรับผู้ประกอบการ ประกอบดว้ย 
1.1.1 ธนาคารออมสิน ไดด้ าเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าส าหรับผูป้ระกอบการ ดงัน้ี    

1) โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง (Soft Loan 
ท่องเที่ยว) วงเงินคงเหลือประมาณ 7,800 ลา้นบาท 2) โครงการสินเช่ือฟ้ืนฟูท่องเที่ยวไทย วงเงินคงเหลือประมาณ 
4,200 ลา้นบาท และ 3) โครงการสินเช่ือออมสิน SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 ลา้นบาท โดยทุกโครงการ
รับค าขอสินเช่ือถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1.1.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ไดด้ าเนิน
โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
(สินเช่ือ Extra Cash) วงเงินคงเหลือประมาณ 5,900 ลา้นบาท รับค าขอสินเช่ือถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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1.1.3 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไดด้ าเนินโครงการค ้าประกนั
สินเช่ือส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs และผูป้ระกอบการรายยอ่ย ดงัน้ี 1) โครงการค า้ประกันสินเช่ือ SMEs ไทยสู้ภัยโค
วิด วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ภายใตโ้ครงการค ้ าประกนัสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 9               
2) โครงการค า้ประกันสินเช่ือ Micro ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินโครงการ 5,000 ลา้นบาท ภายใตโ้ครงการค ้าประกนัสินเช่ือ
เพื่อผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 4 ทั้ง 2 โครงการรับค าขอค ้าประกนัสินเช่ือถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2564 
และ 3) โครงการค ้าประกันสินเช่ือ PGS Soft Loan พลัส วงเงินคงเหลือประมาณ 54,000 ลา้นบาท ส าหรับ
ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีคุณสมบติัตาม Soft Loan ธปท. และ Soft Loan ท่องเท่ียวของธนาคารออมสิน รับค าขอค ้า
ประกนัสินเช่ือตามระยะเวลารับค าขอสินเช่ือของแต่ละโครงการ 

นอกจากน้ี กระทรวงการคลังร่วมกับ ธปท. ได้มีการออกพระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
2563  (Soft Loan ธปท.) ซ่ึงมีวงเงินคงเหลือประมาณ 370,000 ลา้นบาท รับค าขอสินเช่ือถึงวนัท่ี 18 เมษายน 2564 

 

1.2 มาตรการเสริมสภาพคล่องส าหรับประชาชน 
1.2.1 ธนาคารออมสิน ไดด้ าเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าส าหรับประชาชน ดงัน้ี 1) 

โครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สินเช่ือ
ฉุกเฉิน) วงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ลา้นบาท และ 2) โครงการสินเช่ือเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ  
10,000 ลา้นบาท โดยทั้ง 2 โครงการไดข้ยายเวลารับค าขอสินเช่ือออกไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1.2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดด้ าเนินโครงการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต ่าส าหรับประชาชน ดงัน้ี 1) โครงการสินเช่ือฉุกเฉิน วงเงินคงเหลือประมาณ 11,000 ลา้นบาท โดยไดข้ยาย
เวลารับค าขอสินเช่ือออกไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2) โครงการสินเช่ือพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient 
Loan : SL) วงเงินโครงการ 10,000 ลา้นบาท 3) โครงการสินเช่ือ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินโครงการ 60,000 
ลา้นบาท และ 4) โครงการสินเช่ือระยะส้ันฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงิน 100,000 ลา้นบาท ทุก
โครงการส้ินสุดการจ่ายเงินกูว้นัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

2. มาตรการบรรเทาภาระหนีสิ้น (พกัช าระหนี)้ 
 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งไดมี้การจดักลุ่มลูกหน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มสีเขียว  

คือกลุ่มท่ีสามารถกลบัมาช าระหน้ีไดป้กติ 2) กลุ่มสีเหลือง คือกลุ่มท่ีกลบัมาช าระหน้ีไดบ้างส่วนไม่เต็มจ านวนท่ีตอ้ง
จ่าย และ 3) กลุ่มสีแดง คือกลุ่มท่ีมีปัญหาไม่สามารถช าระหน้ีได้ โดยสถาบนัการเงินเฉพาะกิจจะมีการพิจารณา
มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีแต่ละรายเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ ไม่วา่จะเป็น การขยายเวลาการช าระหน้ี การปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี และการใหสิ้นเช่ือเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงมีการติดต่อลูกคา้เพื่อช่วยเหลือในเชิงรุก ส าหรับลูกคา้ท่ี
อยู่ในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุดตามประกาศของ ศบค. ทั้ งน้ี กระทรวงการคลังจะประสาน ธปท. เพื่อให้มีการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการและประชาชนในส่วนของธนาคารพาณิชยใ์นลกัษณะเช่นเดียวกนักบั
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจต่อไป 
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กระทรวงการคลงัมัน่ใจว่ามาตรการดา้นการเงินดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า  
มาตรการค ้ าประกันสินเช่ือ และมาตรการเพื่อบรรเทาภาระหน้ีสิน จะช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของ
ผูป้ระกอบการ ให้สามารถด าเนินธุรกิจและรักษาการจา้งงาน รวมไปถึงช่วยบรรเทาภาระของประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพื่อใหเ้ศรษฐกิจสามารถขบัเคล่ือนต่อไปไดท้่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19 ท่ีรัฐบาลไดมี้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ใหข้ยายเป็นวงกวา้งออกไป โดยกระทรวงการคลงัจะติดตาม
สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดและพร้อมท่ีจะออกมาตรการท่ีเหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอยา่งทนัท่วงทีเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป 

 

______________________________________________ 

 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
- ธนาคารออมสิน     โทร. 1115 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    โทร. 02-555-0555 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์    โทร. 0-2645-9000 
- ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  โทร. 1357 
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย    โทร. 0-2617-2111 
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    โทร. 1302 
- บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม    โทร. 0-2890-9999 
 
 









มาตรการช'วยเหลือลูกค1าท่ีได1รับผลกระทบจาก COVID -19 ระลอกใหม'

พักชำระหนี้

ลดภาระหนี้

1. สินเชื่อฉุกเฉิน COVID-19 (0.1%/ด.,ปลอดต-น 6ด.)

2. สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล>องดอกเบ้ียต่ำ (4%)

3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม> (Jump start) (4%)

4. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (0% 3ด., 4%)

5. สินเชื่อ New Gen Hug บbานเกิด (0%3ด.,MRR)

6. สนิเชื*อแก้หนี 1นอกระบบ (1%ต6อเดือน)

7. สนิเชื*อ SMEs (Soft Loan ธปท. ระยะที* E) (2%) 

พักหน้ีต)นเงิน COVID -19 เกษตรกรและ SMEs     1 ปี / 6 เดือน

พกัหนี 0ต้นเงินผู้ประกอบการ SME (นอก LPH)         6 เดือน

พกัหนี 0ต้นเงินสนิเชืEอฉกุเฉิน COVID-19                   6 เดือน 

พกัหนี 0ต้นเงินสนิเชืEอแก้หนี 0นอกระบบ 1 ปี

ขยายเวลาและลดภาระชำระหน้ี

ชําระดีมีคืน / โครงการลดภาระหนี 0

ลดภาระดอกเบี 0ยสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

เติมสินเชื่อ

มาตรการขยายเวลาการชําระหนี 0 : Pre-emptive

บริหารจดัการหนี 0เกษตรกร : Loan Management (LM)

มาตรการชว่ยเหลือผู้ประกอบ&สถาบนั : Strengthen
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ธ.ก.ส. 1,265 สาขา
www.baac.or.th

(ขอขยายเวลาการจ่ายสนิเชื2อ)

(ผู้ประกอบการ/สถาบนั)

Call Center

ฟื#นฟู & ปรับโครงสร้างธุรกจิบรรเทา

ช่องทางตดิต่อเพื-อขอรับความช่วยเหลือ

พักหน้ี 28 จังหวัด ท่ีอยู6ในเขตควบคุมสูงสุดและท่ีรัฐบาลประกาศเพ่ิมเติม

พกัหนี 0ทั 0งระบบ 1 ปี












