มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ข้อมูล ณ 28 เมษายน 2563
ข้อมูลทั่วไป
1. ทาไม ธปท. จึงต้องออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ
จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ภัยแล้ง และการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อ
การดาเนินธุรกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อการระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น
ทาให้หลายกิจการต้องหยุดให้บริการ เพื่อระงับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจและประชาชนมีรายได้ลดลง
ธปท. จึงออกมาตรการให้สถาบัน การเงินของเอกชนและของรัฐ (สง.) เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
1. ให้พิจารณาวงเงินสินเชื่อใหม่ (working capital) เพิ่มเติม
2. ให้คงวงเงินเดิมที่ลูกหนี้มีอยู่กับ สง. นั้นๆ
3. พักชาระหนี้เดิมสาหรับลูกหนี้แต่ละประเภทที่ ลูกหนี้ยังคงจ่ายชาระหนี้เป็นปกติ หรือ ค้างชาระหนี้ไม่เกิน 90 วัน
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่า โดย สง. สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากกว่าที่ ธปท. กาหนด
4. เร่งดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม หรือขยายระยะเวลาชาระหนี้ เพื่อให้ธุรกิจและ
ประชาชนยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจและใช้ชีวิตต่อไปได้
ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งหมดสามารถโหลดได้ตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ :
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/Measure_Loan.pdf

2. มาตรการช่วยเหลือของ ธปท. มีอะไรบ้าง
มาตรการของ ธปท. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย
ประเภทลูกหนี้
ลูกหนี้รายย่อย

ประเภทลูกหนี้
ลูกหนี้ SMEs

ลูกหนี้ธุรกิจอื่น ๆ

แนวทางช่วยเหลือ

 ปรับโครงสร้างหนี้ (รูปที่ 1)
 ลดอัตราผ่อนชาระขั้นต่าของบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
จาก 10% เป็น 5% ระหว่างปี 63-64 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 (รูปที่ 2)
 พักชาระหนี้สาหรับสินเชื่อที่กาหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 (รูปที่ 2)
 ผ่อนผันเพดานวงเงินชั่วคราวของสินเชื่อส่วนบุคคล
แนวทางช่วยเหลือ
 ขอ working capital และปรับโครงสร้างหนี้ (รูปที่ 1)
 พักชาระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน และสถาบันการเงินพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตาม
ความเหมาะสม สาหรับ SMEs ที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ลบ. โดยเริม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 (รูปที่ 2)
 ช่วยเหลือตามพระราชกาหนด (รูปที่ 3) โดย
- ชะลอการชาระหนีท้ ั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน สาหรับ SMEs ที่มีวงเงิน
รวมของกลุ่มไม่เกิน 100 ลบ. และเป็นลูกหนี้ดี ณ 31 ธ.ค. 62
- ให้ soft loan วงเงินทั้งสิ้น 500,000 ลบ. อัตรา ดบ. 2% เป็นเวลา 2 ปี โดย
ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ 6 เดือนแรก สาหรับ SMEs ที่มีวงเงินรวมของกลุ่มไม่
เกิน 500 ลบ. และเป็นลูกหนี้ดี ณ 31 ธ.ค. 62 วงเงินให้กู้ไม่เกิน 20% ของ
ยอดหนี้คงค้างแต่ละราย
 ขอ working capital และปรับโครงสร้างหนี้ (รูปที่ 1)

มาตรการที่ออก
 วันที่ 28 ก.พ. 63
 วันที่ 26 มี.ค. 63

มาตรการที่ออก
 วันที่ 28 ก.พ. 63
 วันที่ 26 มี.ค. 63
 วันที่ 7 เม.ย. 63

 วันที่ 28 ก.พ. 63
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รูปที่ 1 การให้ working capital และปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ดีและลูกหนี้ NPL ตามหนังสือเวียนวันที่ 28 ก.พ. 63
เป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

การปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันก่อนเป็น NPL (ลูกหนี้ที่ยังคงจ่ายชาระหนี้เป็นปกติ หรือ ค้างชาระหนี้ไม่เกิน 90 วัน)
ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ไม่ต้องรายงานเครดิตบูโร
รูปที่ 2 มาตรการช่วยเหลือขั้นต่าเป็นการทั่วไปสาหรับลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPL ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63
ลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข
มาตรการนี้เป็นเพียงมาตรการขั้นต่า สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือมากกว่านี้ได้
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รูปที่ 3 การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ตามพระราชกาหนด

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Pages/FAQ_SMEs.aspx

3. มีมาตรการช่วยเหลืออื่นจากภาครัฐอีกหรือไม่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ลูกหนี้ SMEs และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ อีกหลาย
โครงการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต โดยดาเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ
ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธ.ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และธนาคารกรุงไทย ซึ่ง ธปท.
ได้รวบรวมข้อมูลไว้สามารถเข้าดูได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/Measure_Loan.pdf

4. Soft loan คืออะไร
Soft loan คือการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าจากทางการเพื่อส่งผ่านต่อไปให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมเงินได้ด้วย
อัตราดอกเบี้ยต่า ซึ่งปัจจุบันสาหรับสถานการณ์ COVID-19 มีการให้ soft loan จาก 2 แหล่งคือ
(1) คณะรัฐมนตรีอนุมัติ soft loan โดยให้กู้ยืมผ่าน ธ.ออมสิน จานวน 150,000 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินจะมากู้ยืมจาก
ธ.ออมสิน เพื่อให้กู้ต่อยังลูกค้าของตน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม (บุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคลที่ชาวไทยถือหุ้นเกินกว่า 50%) ในลักษณะ PN หรือ term loan ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ใน
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อราย โดยสถาบันการเงินต้องปล่อยสินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ไม่ให้ refinance หนี้เดิม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินประเภท non-bank ขอสินเชื่อ
soft loan เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการได้ภายในวงเงินไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนด เช่น ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการขั้นต่าของ ธปท. และมีการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติม
(2) ธปท. ดาเนินการตามพระราชกาหนด โดยให้ soft loan แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นการเฉพาะ
ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท เพื่อนาไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้
เดิมที่มีวงเงินสินเชื่อ ของกลุ่มกับ สถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อตามภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กากับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต โดยต้องไม่
เป็น NPL ณ 31 ธันวาคม 2562 และไม่เป็นบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้กู้ ในลักษณะ working capital
หรือ term loan ก็ได้ วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างแต่ละราย ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับสินเชื่อ กรณีมีหลักประกันเพิ่ม ให้สถาบัน
การเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจานอง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0006.PDF
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ข้อควรรู้สาหรับลูกหนี้รายย่อย
5. ลูกหนี้กลุ่มไหนที่สามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของ ธปท. ได้บ้าง
ลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกจ้าง พนักงาน อาชีพอิสระ ธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ โดย
ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการต่าง ๆ ตามประเภทสินเชื่อที่มีอยู่

6. ลูกหนี้ที่เป็น NPL แล้วเข้าร่วมมาตรการได้หรือไม่
ลูกหนี้ที่เป็น NPL (ค้างชาระหนี้เกินกว่า 90 วัน) สามารถเข้าร่วมโครงการตามมาตรการวันที่ 28 ก.พ. 63 โดยการขอปรับโครงสร้าง
หนี้กับสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ ทั้งนี้ ต้องเป็น NPL ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 หรือก่อนหน้านั้นหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว สถาบันการเงิน จะเปลี่ยนสถานะของลูกหนี้จากการเป็น
NPL ให้เป็นปกติ เมื่อลูกหนี้ได้ชาระเงินตามสัญญาใหม่ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนหรือ 3 งวดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า

7. การเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือขั้นต่า ต้องลงทะเบียนหรือไม่
มาตรการช่วยเหลือขั้น ต่าจะเริ่มตั้งแต่วัน ที่ 1 เม.ย. 63 ซึ่ง สถาบันการเงินบางแห่งอาจขอให้ลู กหนี้ลงทะเบียนใช้สิทธิตาม
มาตรการขั้นต่านี้ด้วย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลภายใน แต่จะเป็นการลงทะเบียนแบบง่าย ๆ ผ่านช่องทาง online ต่าง ๆ
เช่น QR Code, SMS, หรือ mobile banking application ทั้งนี้ สาหรับสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ที่ลดอัตรา
ผ่อนชาระขั้นต่ารายเดือนจาก 10% เป็น 5% ของยอดคงค้าง ลูกหนี้ไม่ต้องลงทะเบียน

8. มาตรการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน จะสามารถพักชาระหนี้ได้หรือไม่
หากลูกค้ามีความจาเป็น ได้รับผลกระทบรุนแรง ทาให้ไม่สามารถจ่ายชาระขั้นต่าได้ ขอให้ติดต่อ สถาบันการเงินเพื่อแจ้งความ
จาเป็นนี้ ซึ่งขณะนี้สถาบันการเงินหลายแห่งที่ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ก็ได้ช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่า
เกณฑ์ขั้นต่าที่ ธปท. กาหนด เช่น การพักชาระเงินต้นและดอกเบี้ย การพักชาระเงินต้น และการลดดอกเบี้ย

9. เป็นไปได้หรือไม่ที่สถาบันการเงินจะไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงพักชาระหนี้
สถาบันการเงินได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้ที่กระจายเป็นวงกว้าง หลายคนต้องหยุดงานและไม่มีรายได้เข้ามา หรือมี
รายได้ลดลง ซึ่งที่ผ่านมานี้หลายธนาคารได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการช่วยเหลื อให้ส อดรับกับสถานการณ์และพิจาร ณาลด
ดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่า โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย ที่ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ การพิจารณาพักดอกเบี้ย หรือ ลดดอกเบี้ยนั้น ทุกสถาบันการเงิน และ non-bank ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะ
สถาบันการเงินทุกแห่งมีต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินมาจากประชาชนเช่นกัน และต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

10. ขั้นตอนการช่วยเหลือของแต่ละมาตรการจะยุ่งยากหรือไม่
สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ ได้ลดกระบวนการพิจารณา และ เพิ่มช่องทางเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าใน
จานวนมากได้รวดเร็วขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือทันทีแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้ประชาชนมาติดต่อ โดยการสื่อสารผ่าน
facebook, line, หรื อ mobile banking application ซึ่ ง จะช่ ว ยลดระยะเวลาและภาระของลู ก ค้ า รายย่ อ ย ซึ่ ง ธปท. ได้
รวบรวมข้อมูลและสามารถเข้าดูได้ที่ website ของ ธปท. www.bot.or.th
การเปรียบเทียบมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละสถาบันการเงินของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ สามารถกด
link นี้ ซึง่ ธปท. ติดตามและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/FI_Supoort_Infograhic_update.pdf
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รูปภาพ infographic ของมาตรการการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน รวมทั้งผูป้ ระกอบการ
ที่ไม่ใช่สถาบันกรเงิน (Non- bank) ที่แต่ละแห่งเผยแพร่ไว้ ธปท. ได้รวบรวมไว้ที่เดียวแล้ว ท่านก็สามารถกดได้ตาม link นี้
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/AllBankMeasureInfographic.pdf
หากลูกหนี้ท่านใดประสงค์จะศึกษารายละเอียดของแต่ละมาตรการ สามารถกดได้ที่ link นี้
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx

11. ขั้นตอนการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นได้รับผลกระทบจริงทาอย่างไร
ในเบื้องต้นสถาบันการเงินจะพูดคุยกับลูกค้า และขอหลักฐานประกอบ เช่น slip เงินเดือนที่ลดลง เอกสารประกาศปิดกิจการ
ของที่ทางานที่ทาอยู่ เป็นต้น ซึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง สถาบันการเงินจะตระหนักและทราบอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจ
โรงแรม การท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจส่งออก หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เป็นต้น

12. กรณีหัวหน้าครอบครัวยังไม่ได้ลดเงินเดือน แต่คนในครอบครัวไม่มีรายได้ในช่วงนี้ จะทาอย่างไรได้
ขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแก่สถาบันการเงิน สาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการสามารถพิจารณากาหนด
วงเงินฉุกเฉินที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีพ ให้แก่ลูกหนี้ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ สาหรับสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบ
อาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ในช่วงนี้ สามารถขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการให้สินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผ่าน ธ.ออมสิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ให้กู้วงเงิน 10,000 บาท
ต่อราย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งเริ่มโครงการในวันที่ 15 เม.ย. 63
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/Measure_Loan.pdf

13. กรณีลูกหนี้ต้องการจ่ายชาระหนี้ตามปกติจะทาได้หรือไม่
ธปท. สนับสนุนให้ลูกหนี้ที่ยังมีกาลังความสามารถจ่ายชาระหนี้ตามปกติ ถึงแม้ว่าจะได้สิทธิพักชาระหนี้เป็นการทั่วไป เพื่อให้มี
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินก็จะสามารถนาเงินที่ได้รับชาระมาหมุนเวียนช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน
ต่อไปได้ นอกจากนี้ การชาระหนี้ตามกาหนดก็จะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยค้างชาระที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาภายหลังด้วย ทั้งนี้ สถาบัน
การเงินจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่ชาระหนี้ได้ตามปกติตามความเหมาะสม

14. กรณีมีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับผู้ประกอบธุรกิจ non-bank จะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่
ธปท. ได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมเช่าซื้อไทย เพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อตามมาตรการขั้นต่า ซึ่งบริษัทสมาชิกได้ให้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือลูกหนี้และหลายบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่ ธปท. กาหนดด้วย
ลูกหนี้สามารถเปรียบเทียบมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละสถาบันการเงินของทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และ
non-bank โดยสามารถกด link นี้ ซึง่ ธปท. ติดตามและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/FI_Supoort_Infograhic_update.pdf
ลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ non-bank ที่เป็นเจ้าหนี้ ผ่านช่องทางตาม Link ที่แนบมานี้
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Documents/FI_Bank_Contact.pdf

15. สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการมีแห่งใดบ้าง
สถาบันการเงินทุกแห่ง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารต่างประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบัน
การเงิน เฉพาะกิจ และ non-bank ที่ป ระกอบธุร กิจบัตรเครดิต Ploan นาโนไฟแนนซ์ และบริษัทลู กของสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ non-bank ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับของ ธปท. เช่น ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง ก็ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ด้วยเช่นกัน
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ข้อควรรูส้ าหรับลูกหนี้ SMEs
16. การขอสินเชื่อ soft loan ของ ธ.ออมสิน และของ ธปท. แตกต่างกันอย่างไร

เงื่อนไข
คุณสมบัติ SMEs

อัตราดอกเบี้ยและ
ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

soft loan ธ.ออมสิน

soft loan ธปท.

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ชาวไทย
ถือหุ้นเกินกว่า 50%)

SMEs ที่มวี งเงินสินเชื่อรวมของกลุ่มไม่เกิน 500 ลบ.
และเป็นลูกหนี้ดี ณ 31 ธ.ค. 62 โดยเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่
มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย
อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรัฐ
ชดเชย ดอกเบี้ย ให้ 6 เดือนแรก
ไม่ให้คิดค่าธรรมเนียมอื่นใดอีก

อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็น
ระยะเวลา 2 ปี
สถาบันการเงินบางแห่งอาจคิด
ค่าธรรมเนียม
วงเงินที่ขอสินเชื่อ ขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 20 ลบ. ต่อราย
โดยให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ใหม่หรือสินเชื่อ
เพิ่มเติมแก่ลูกหนี้เดิม
ช่องทางขอสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่ร่วมโครงการ
ระยะเวลาขอสินเชื่อ สิ้นสุดรับคาขอ 30 ธ.ค. 63

ขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง
โดยต้องเป็นลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง
สิ้นสุดรับคาขอ 22 ต.ค. 63
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17. มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อใหม่ (soft loan) ของ ธปท.
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17.1 การพิจารณาวงเงินสินเชื่อรวม ณ 31 ธ.ค. 62 รวมถึงสินเชื่อประเภทอะไรบ้าง
วงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมถึงวงเงิน OD และตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ ไม่รวมภาระผูกพัน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกากับ และบัตรเครดิต

17.2 มีการจากัดประเภทธุรกิจ SMEs และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือไม่
ไม่จากัดประเภทธุรกิจ SMEs โดยพิจารณาที่วงเงินสินเชื่อรวมของกลุ่มและคุณสมบัติอื่นที่กาหนดแทน เช่น ไม่เป็น NPL ณ 31
ธ.ค. 63 และไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการให้กู้ยืม ธปท. ได้กาหนดว่าไม่ให้ส ถาบัน
การเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในพระราชกาหนด
ทั้งนี้ ธปท. ได้เผยแพร่ คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ soft loan ของ ธปท. ตาม link ที่แนบนี้
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/COVID19/Pages/FAQ_SMEs.aspx

18. การพักชาระหนี้ SMEs ตามมาตรการขั้นต่า และการพักชาระหนี้ตามพระราชกาหนดแตกต่างกันอย่างไร

เงื่อนไข
วงเงิน
การพักชาระหนี้

การพักชาระหนี้ SMEs
ตามมาตรการขั้นต่า
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ลบ. และเป็นลูกหนี้ดี

พักชาระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน และพิจารณา
ลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่
ละราย
เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 63

การพักชาระหนี้ SMEs
ตามพระราชกาหนด
วงเงินสินเชื่อรวมของกลุ่มไม่เกิน 100 ลบ. และ
เป็นลูกหนี้ดี
พักชาระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาศัยอานาจพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630099.pdf
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ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการให้ช่วยเหลือลูกหนี้ การขอสินเชื่อใหม่และสินเชื่อเพิม่ เติม
link
1) รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และการขอสินเชื่อ
ใหม่ หรือ สินเชื่อเพิ่มเติม
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกด link ที่วางไว้ให้แต่ละ
โครงการที่เป็นสีชมพู)
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitution
s/COVID19/Documents/Measure_Loan.pdf

2) รวมช่องทางติดต่อของแต่ละสถาบันการเงิน
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitution
s/COVID19/Documents/FI_Bank_Contact.pdf

3) รวมมาตรการข่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ non-bank
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitution
s/COVID19/Documents/FI_Supoort_Infograhic
_update.pdf

4) รวม infographic ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitution
s/COVID19/Documents/AllBankMeasureInfogra
phic.pdf

ตัวอย่าง
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link

ตัวอย่าง

5) รวมรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือของสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitution
s/Pages/FI_Support.aspx
6) พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2
563/A/030/T_0006.PDF

7) รวมหนังสือเวียนของ ธปท.
7.1) หนังสือเวียน ซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ลงวันที่ 7
ม.ค. 63
สง./SFIs https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630005.pdf
7.2) หนังสือเวียน การคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 7 ม.ค. 63 / 6 ก.พ. 63
สง. https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630006.pdf
สง. https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630031.pdf
SFIs https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630033.pdf
7.3) หนังสือเวียน แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ลงวันที่ 28 ก.พ. 63
สง. https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630049.pdf
SFIs https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630050.pdf
7.4) หนังสือเวียน มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ลง
วันที่ 26 มี.ค. 63
สง. และ SFIs https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630072.pdf
7.5) หนังสือเวียน แนวปฏิบัติเพื่อดาเนินการตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 (COVID-19) ลงวันที่ 7 เม.ย. 63
สง. https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630083.pdf
SFIs https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630085.pdf
7.6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาศัยอานาจพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้
ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
สง. และ SFIs https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2563/ThaiPDF/25630099.pdf

