มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อของภาครัฐเพิ่มเติม
1. มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมประสิทธิผลของมาตรการ Soft Loan ธปท.
(วงเงินรวม 57,000 ล้านบาท) ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 63

SMEs
ทั่วไป

โครงการค้าประกันสินเชือ่ ระยะพิเศษ PGS Soft Loan พลัส
บสย. ค้าประกัน สิน เชื่อ Soft Loan ภายใต้มาตรการ Soft Loan ธปท.2/ ให้ SMEs ที่มีคุณสมบั ติเ ข้ า ข่ า ย
แต่ยังไม่ได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. นี้
• เริ่มค้าประกันตั้งแต่ป ที่ 3 หลังจากได้รับ Soft Loan ( ป ที่ 1 – 2 ค้าประกั น แล้ ว ตามที่ ก าหนด
ใน พ.ร.ก.) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 8 ป
• ค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 1.75 ต่อป
• จ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการไม่เกิน 30%

2. ปรับปรุงมาตรการสินเชื่อใหม่ที่ได้ประกาศไปให้ตรงจุดมากข้น
(วงเงินรวม 57 100 ล้านบาท) ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 63

SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
COVID-19

SMEs
ทั่วไป

S oft Loan SMEs ธ.ออมสิน กลุ่ม ทั่ว ไป S oft Loan SMEs ธ.ออมสิน กลุม่ ท่องเทีย่ ว
(10 000 ล้านบาท)
(10 000 ล้านบาท)
ให้ ธ.ออมสินปล่อยสิ น เชื่ อ ใหม่ ใ ห้ SMEs ปรับปรุงสิทธิ โดยให้ ธ.ออมสินปล่อยสิน เชื่ อ ใหม่ ให้ SMEs ใน
ทั่วไปได้โ ดยตรง หรือผ่านสถาบั น การเงิ น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยวผ่า นสถาบัน การเงิน เพิ่ ม เติ ม
จากเดิมที่ปล่อยผ่านสถาบันการเงินเท่านั้น โดยใช้วงเงินเดิมที่เหลือจากการปล่ อ ยให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่
สถาบันการเงิน (non-bank)
โครงการ PGS 8 (10 000 ล้านบาท)
ขยา ยข อบ เข ตผู้ มี สิ ทธิ โ ดย ให้ บ สย . สิน เชื่อ น ูท ่อ งเที่ย ว (5 000 ล้านบาท)
ค้าประกันสินเชื่อให้แก่ S MEs ทั่ว ไป จาก ปรับปรุงสิทธิ โดยให้ ธ.ออมสินปล่อ ยสิ น เชื่ อ ใหม่ ใ ห้ แ ก่ S MEs
เดิมที่ค้าให้เ พาะ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเชื่ อ รายย่อยในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับภาคท่องเทีย่ ว จากเดิมที่ปล่อย
กับสถาบันการเงินหรือ ไม่ มี ย อดคงค้ า งกั บ ให้ผู้มีรายได้ประจาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
สิน เชือ่ Extra Cash (9 600 ล้านบาท)
ขยายขอบเขตผู้มีสิทธิ โดยให้ ธพว. ปล่อยสินเชื่อใหม่ให้แก่ S MEs

SMEs
รายย่อยและ
ประชาชน
สิน เชือ่ เสริมพลังฐานราก (10,000 ล้านบาท)
ขยายขอบเขตผูม้ ีสิทธิ โดยให้ ธ.ออมสิ น ปล่ อ ย
สินเชื่อใหม่ให้แก่ S MEs รายย่อย ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ ผู้มรี ายได้ป ระจ า และผูไ้ ด้ร ับ
ผลกระทบจาก COVID-19 จากเดิมที่ปล่อยให้

ผู้มีรายได้ประจ าที่ ได้ รั บผลกระทบจาก COVID-19
เท่านั้น

โครงการ Micro 3 (2,500 ล้านบาท)
ขยายเว ล า ให้ บสย. ค้ าประกั น สิ น เชื่ อ ให้
ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs จนถ ง
30 ธ.ค. 63 จากเดิ ม ที่ มี ร ะยะสิ้ น สุ ดโครงการ
ณ วันที่ 23 ก.ค. 63

รายย่อยทัง้ บุคคลธรรมดาและนิต ิบ ุค คลทีไ่ ด้ร ับ ผลกระทบ
จาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อ ม จากเดิมที่ปล่อยให้
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่เปนนิติบุคคลในภาคท่องเที่ยวเท่านั้น

3. มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ ธปท.
ลูกหนี้
ธุรกิจ

โครงการ DR BIZ
การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง3/
ประกาศ ณ 21 ส.ค. 63

กลุ่ม เปาหมาย:
(1) ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย
(2) มีสถานะปกติ หรือเปน NPL กั บ สถาบั น การเงิ น บางแห่ ง ตั้ ง แต่
1 ม.ค. 62 เว้นแต่พิสูจนได้ว่าได้รับผลกระทบจาก COVID-19
(3) ต้องไม่ถูก องคดี ยกเว้น เจ้าหนี้ถอน อง
ประโยชน
แก้ไ ขหนีเดิ
้ ม เพื่อบรรเทาภาระหนี้และลดเวลาติดต่อเจ้าหนี้หลายราย
• ลดค่างวด ขยายเวลาชาระหนี้ ปรับเงื่อนไขให้เหมาะสม
• มีระยะเวลาปลอดหนี้และการผ่อนชาระหนี้ที่เหมาะสม
• ทบทวนวงเงินของลูกหนี้ที่เหลืออยู่ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถในการชาระหนี้
ให้ส ินเชือ่ ใหม่แก่ลกู หนีท้ มี่ ศี กั ยภาพ

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย
ลูกหนี้
โดยการรวมหนี
้ (debt consolidation)4/
รายย่อย
ประกาศ ณ 27 ส.ค. 63
กลุ่ม เปาหมาย:
ลูกหนี้รายย่อยที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสิ น เชื่ อ รายย่ อ ยประเภทอื่ น ที่
ไม่มีหลักประกันภายใต้ผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน
สิน เชือ่ บ้าน
อัตราดอกเบี้ยไม่เพิ่มข้น
สิน เชือ่ รายย่อยประเภทอืน่
อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR

ประโยชน
ไม่เ สียประวัต ิ ลดภาระหนี้ ไม่มคี ่าใช้จ ่ายเพิม่ ใช้ว งเงินทีเ่ หลือได้

มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม
พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 18 เมษายน 2563
3/ ข่าว ธปท. เรื่อง ธปท. และสถาบันการเงินร่วมมือเปิดโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
4/ ข่าว ธปท. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมด้วยวิธีการรวมหนี้ (debt consolidation) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
1/

2/

รายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2563
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