
ฉบบัท่ี 140/2564                                                                                                              วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 
 

รายงานผลการด าเนินงานของมาตรการด้านการเงินเพือ่ช่วยเหลอืและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

____________________________ 
 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชน เกษตรกร และการด าเนิน
ธุรกิจ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ในภาค
ธุรกิจท่องเท่ียวและสาขาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง (Supply Chain) อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อเน่ืองท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจใน
ภาคส่วนอ่ืนประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจและไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบนัการเงินได้อย่าง
เพียงพอ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติ 1) รับทราบผลการด าเนินงานของมาตรการช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialised Financial 
Institutions: SFIs) และ 2) เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑ์และขยายเวลาการด าเนิน
มาตรการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้สามารถเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองมากข้ึน รวมถึงแบ่งเบาภาระในการผอ่นช าระให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ผลการด าเนินงานของมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของ  
COVID-19 ผ่าน SFIs 

1.1 มาตรการพักช าระหนี้ ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 SFIs ไดใ้ห้ความช่วยเหลือลูกหน้ีโดยการพกั
ช าระหน้ี ดว้ยการพกัช าระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ีย และ/หรือ ลดอตัราดอกเบ้ีย และ/หรือขยายระยะเวลาช าระหน้ีแลว้ 
รวมทั้งส้ิน 7.56 ลา้นราย วงเงิน 3.46 ลา้นลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัอยูใ่นมาตรการ 3.23 ลา้นราย วงเงิน 1.26 ลา้นลา้นบาท 
แบ่งเป็นประชาชนทัว่ไป 3.21 ล้านราย วงเงิน 1.18 ล้านล้านบาท และธุรกิจ 21,310 ราย วงเงิน 87,948 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลงัไดข้อให ้SFIs ขยายระยะเวลาช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมคัร
ใจ และเปิดโอกาสใหลู้กหน้ีสามารถท าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ี 

1.2 มาตรการสนับสนุนสินเช่ือ นอกจากมาตรการพกัช าระหน้ีแลว้ ยงัมีมาตรการสนบัสนุนสินเช่ือ 
ผ่านมาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟู และมาตรการพกัทรัพย ์พกัหน้ี ภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. ฟ้ืนฟูฯ) และ
มาตรการสินเช่ือของ SFIs อีกหลายมาตรการท่ียงัมีวงเงินคงเหลืออยู ่เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ ประชาชนทัว่ไป ธุรกิจ
รายยอ่ย SMEs โดยครอบคลุมภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 เช่น ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจคา้ส่ง
คา้ปลีก ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ธุรกิจเดินทางและขนส่ง ธุรกิจโรงเรียนเอกชน เป็นตน้ รวมถึงธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19  



2 
 

2. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพือ่ช่วยเหลอืผู้ประกอบการ SMEs ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

2.1 ขยายเวลาการด าเนินโครงการสินเช่ือ Extra Cash วงเงิน 10,000 ลา้นบาท ของธนาคาร
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ขนาดย่อมในธุรกิจ
ท่องเท่ียวและธุรกิจอ่ืน ๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อราย ดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี ใน 
2 ปีแรก ระยะเวลากู ้5 ปี โดยขยายระยะเวลารับค าขอสินเช่ือออกไปจนถึงวนัที ่30 ธันวาคม 2564 

2.2 ปรับปรุงการด าเนินโครงการ Soft Loan ออมสินฟ้ืนฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ลา้นบาท
ของธนาคารออมสิน ส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยในธุรกิจท่องเท่ียวและ Supply Chain วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
ต่อราย ดอกเบ้ียร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยขยายระยะเวลากู้จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 7 ปี ขยายระยะเวลา 
ปลอดช าระเงินต้นจากเดิมสูงสุดไม่เกิน 1 ปี เป็นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี และขยายระยะเวลารับค าขอสินเช่ือออกไปจนถึง
วนัที ่30 ธันวาคม 2564 

 2.3 ขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต ่า SMEs มีที่ มีเงิน ส าหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ของธนาคารออมสิน ส าหรับผูป้ระกอบการ ท่ีใชห้ลกัประกนัเป็นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและไม่ตอ้งผ่าน
การตรวจเครดิตบูโรวงเงินสินเช่ือต่อรายสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 0.99 และ 5.99 ต่อปี 
ระยะเวลากู ้3 ปี โดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหค้รอบคลุมถึงธุรกิจอ่ืนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 เนน้การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ เช่น ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก ธุรกิจบนัเทิง 
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ธุรกิจการเดินทางและขนส่ง ธุรกิจโรงเรียนเอกชน เป็นตน้ พร้อมทั้งขยายระยะเวลา
รับค าขอสินเช่ือออกไปจนถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

กระทรวงการคลังได้ให้ความส าคัญกับการดูแลประชาชน เกษตรกร และ ผู้ประกอบการ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ทัว่ถึง และเพยีงพอ โดยได้มีการติดตามผลการด าเนินมาตรการอยู่เป็นระยะ รวมถึงพิจารณา
ข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินมาตรการ รวมทั้ งได้ปรับปรุงและออกมาตรการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์เพือ่ดูแลประชาชนและผู้ประกอบการทีไ่ด้รับผลกระทบอย่างทนัท่วงทต่ีอไป 

 

_____________________________________ 
 

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 

 



พ.ร.ก. ฟื้นฟฯู

ข้อมูล ณ  วันที่ 14 มิถุนายน 2564

84% 1%

อนุมัติสินเชื่อแล้วจ ำนวน 13,435 รำย 

วงเงินรวม 40,764 ล้ำนบำท 

วงเงินคงเหลือ 209,236 ล้ำนบำท 

วงเงินโครงการ 250,000 ล้านบาท

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 

อนุมัติสินเชื่อแล้วจ ำนวน 7 รำย 

วงเงินรวม 922 ล้ำนบำท 

วงเงินคงเหลือ 99,078 ล้ำนบำท 

วงเงินโครงการ 100,000 ล้านบาท

มาตรการพักช าระหนี้

จ านวนราย 

ความช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งหมด

7.56 ล้านราย
วงเงิน 3.46 ล้านล้านบาท

ลูกหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ 

จ านวนราย 3.23 ล้านราย
วงเงิน 1.26 ล้านล้านบาท

การกระจายตัว

3.21 ล้านรายประชาชน: 

21,310 รายธุรกิจ: 

จ านวนราย 

1.18 ล้านล้านบาทประชาชน: 

87,948 ล้านบาทธุรกิจ: 

จ านวนเงิน 

ข้อมูล ณ  วันที่ 21 มิถุนายน 2564



ยอดพักช าระหนี้สะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ยอดพักช าระหนี้ท่ีอยู่ระหว่างได้รับการช่วยเหลือ

จ ำนวนรำย 3,278,515    711,874 

จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 1,462,042 381,150 

จ ำนวนรำย 3,353,213 2,350,465 
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 1,123,875 661,085 
จ ำนวนรำย 875,179 143,100 
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 745,139 137,259 
จ ำนวนรำย 1,984 1,351 
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 42,915 37,243 
จ ำนวนรำย 42,083 23,565 
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 61,097 38,573 
จ ำนวนรำย 11,799 2,486 
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 19,919 7,701 
จ ำนวนรำย 2,216 1,863 
จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 4,319 2,386 

มาตรการพักช าระหนี้

(ราย SFIs) 

จ านวนราย 

ยอดพักช าระหนี้สะสม 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 รวม

7.56 ล้านราย

วงเงิน 3.46 ล้านล้านบาท

ยอดพักช าระหนี้ที่อยู่ระหว่าง

ได้รับการช่วยเหลือรวม

จ านวนราย 3.23 ล้านราย

วงเงิน 1.26 ล้านล้านบาท



SFIs มาตรการ อัตราดอกเบี้ย วงเงินคงเหลือ (ล้านบาท)

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 0.35% ต่อปี 3,831 

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าชว่ยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว 3.99% ต่อปี 3,855 

สินเชื่อ DxD เพ่ือคู่ค้า Department Store MOR-1% (4.995%) ต่อปี 2,000 

สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ 0.69% ต่อปี 16,000 

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 
ปีที่ 1 = 0.10% ปีที่ 2 = 0.99% 

ปีที่ 3 = 5.99%
6,873 

สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 0.35 % ต่อเดือน 10,000

สินเชื่อธุรกิจชมุชนสร้างไทย 0.01 % ต่อปี 42,252

มาตรการสินเชื่อเพ่ือการลงทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(ครม.)
ปีท่ี 1-2 : 2% ต่อปี 572

มาตรการสินเชื่อส่งออกสุขสุด สุด ปีที่ 1-2 : 5% ต่อปี  358

มาตรการสินเชื่อ Global อุ่นใจ ปีที่ 1-2 : 3% 5,000
โครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ

รายย่อย ฯ จาก Covid-19-Extra Cash
เร่ิมต้น 3%  2 ปีแรก 3,144 

สินเชื่อจ่ายดี มีเติม
บสย. ค้ าประกัน MLR+1.5%

มีหลักประกัน MLR+0.5%
1,978 

สินเชื่อ Local Economy Loan 

(เร่ิมโครงการ 19 ธันวาคม 2560)
เร่ิมต้น 2.875%  3ปีแรก 7,712 

มาตรการสินเชื่อมุสลิมและสินเชือ่สนบัสนนุชายแดนภาคใต้

รายย่อย 
- ตามความต้องการของลูกค้า

มาตรการสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม 15% 382
โครงการ PGS 9 1.75% ต่อปี พรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก 101,276

โครงการ Micro 4 1.50% ต่อปี พรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก 18,364

ข้อมูล ณ  วันที่ 21 มิถุนายน 2564
มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ การทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้

ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงการสินเชื่อ Extra Cash

ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ขยำยระยะเวลำกู้จำกเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 7 ปี 

ขยำยระยะเวลำปลอดช ำระเงินต้นจำกเดิมสูงสุดไม่เกิน 1

ปี เป็นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี และขยำยระยะเวลำรับค ำขอ

สินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ขยำยกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงธุรกิจอ่ืนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เช่น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 

ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ธุรกิจการ

เดินทางและขนส่ง ธุรกิจโรงเรียนเอกชน เป็นต้น 

พร้อมทั้งขยำยระยะเวลำรับค ำขอสินเชื่อ

ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564


