
 

 30  สิงหาคม  2564 

เรียน  ผู้จัดการ 
 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง 

 ที่ ฝต2.(06) ว.  24/2564  เรื่อง  น าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการ 
 สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ 
 และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอน าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 3/2564  เรื่อง  
มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 สาระส าคัญของการออกประกาศฉบับนี้คือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์วงเงินสินเชื่อที่ 
สถาบันการเงินจะให้กู้ยืมให้สูงขึ้นส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงินมาก่อน หรือมีวงเงิน 
สินเชื่อเดิมอยู่กับสถาบันการเงินในจ านวนไม่สูง เพ่ือเอ้ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงสินเชื่อฟ้ืนฟูได้มากขึ้น  
รวมถึงการปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการค้ าประกันสินเชื่อตามมาตรการ เพ่ือลดภาระและต้นทุนทางการเงิน 
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีหลักประกันเพียงพอ  ในขณะที่สถาบันการเงินยังสามารถให้กู้ยืมตามมาตรการ 
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้รวมถึงการปรับจ านวนครัง้ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอกู้ยืมเงินให้เพ่ิมมากขึ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายอานุภาพ  คูวินิชกุล) 

ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2 
 ผู้ว่าการ แทน 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 3/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ 
 แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ 
 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)  
 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
 
ฝ่ายตรวจสอบ 2 
โทรศัพท์ ทั่วไป  0 2283 6112 (call center) 
 การใหส้ินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  0 2356 7522,  0 2283 5963 
 
หมายเหตุ [   ] ธนาคารจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่ … ณ ...  
 [ x ] ไม่มีจัดประชุมชี้แจง 
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กส130 วันท่ี 30 ส.ค. 2564 
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2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 และมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ

และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและ

ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  

4. เนื้อหา 

4.1 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 4.3 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส1. 

1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความ

ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ในการให้กู้ยืมเงินตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย

ให้สถาบันการเงนิสามารถยื่นค าขอกู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่งข้างต้นได้ไม่เกิน 6 ครั้ง” 

4.2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 4.6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส1. 

1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความ

ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “(2)  วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามประกาศนี้  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  (2.1) ไม่เกิน 50 ล้านบาท ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้นับรวมทุกสถาบันการเงิน หรือ 

  (2.2) ไม่เกินร้อยละ 30  ของวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่เกิน 

50 ล้านบาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท  

  วงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณจาก

วงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อ

ข้างต้นไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

  กรณีท่ีมีการควบกิจการกับสถาบันการเงินอ่ืน หรือรับโอนกิจการทั้งหมด

หรือบางส่วนที่ส าคัญจากสถาบันการเงินอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงิน

ที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ให้สินเชื่อตามวรรคหนึ่งแยกตามวงเงินสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่กับแต่ละ

สถาบันการเงินก่อนมีการควบกิจการ หรือรับโอนกิจการ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะให้กู้ยืม

ตามวรรคนี้รวมกันต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท  

  หากผู้ประกอบธุรกิจข้างต้นเป็นผู้ได้รับสินเชื่อตามพระราชก าหนด 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 อยู่ก่อนแล้ว เมื่อรวมสินเชื่อดังกล่าวกับสินเชื่อตามพระราชก าหนด

ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินสามารถให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมภายใต้ประกาศนี้ตามวรรคหนึ่ง

หรือวรรคสามแล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องให้สินเชื่อตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น 

working capital หรือ term loan และผู้ประกอบธุรกิจสามารถเบิกใช้วงเงินงวดเดียวหรือทยอยเบิกใช้

วงเงินจากสถาบันการเงินได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันการเงินต้องติดตามดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจน า 
เงินสินเชื่อไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น การช าระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า การจ่ายค่าแรงงาน เป็นต้น  

และติดตามดูแลไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเงินสินเชื่อมาช าระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้  

ระยะเวลาการช าระหนี้ของสินเชื่อดังกล่าวอาจเกินกว่า 5 ปี หรือสอดคล้องกับระยะเวลาที่บรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค ้าประกันสินเชื่อก็ได้” 

4.3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4.6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  

สกส1. 1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนด  
การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “(4)  ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้ ให้สถาบันการเงิน

ด าเนินการเกี่ยวกับการค ้าประกันสินเชื่อดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  (4.1) สถาบันการเงินต้องจัดให้ผู้ประกอบธุรกิจกูย้ืมเงินโดยมีการค ้าประกัน

สินเชื่อตามมาตรา 13 แห่งพระราชก าหนด 




