
 
 
 

ฉบบัท่ี 65/2564                                                วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 
 

การให้ความช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกจิทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการทางภาษอีากรและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้อง  

____________________________ 
 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ท่ีเร่ิมตน้ในปี 2563 ยงัส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่โลกรวมถึง
ประเทศไทย โดยตลอดช่วงเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ภาครัฐได้เร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ผ่าน
มาตรการเสริมสภาพคล่องและลดตน้ทุนทางการเงินอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถประคบัประคองธุรกิจต่อไปได ้ซ่ึง
รวมถึงการตราพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ. 2563  (พ.ร.ก. Soft Loan) ท่ีก าลงัจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังคงมีความรุนแรง ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้าง และยืดเยือ้ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้  ท  าให้ภาคธุรกิจมีความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 
เพิ่มข้ึน และส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูป้ระกอบธุรกิจในการเขา้ถึงสภาพคล่องและแหล่งทุน ปัจจยัดงักล่าว
ประกอบกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไดท้ าใหค้วามรุนแรงของผลกระทบและความสามารถในการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป  โดยผูป้ระกอบธุรกิจในบางอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ
ค่อนขา้งรุนแรงและคาดว่าอาจตอ้งใช้ระยะเวลานานในการฟ้ืนตวั เช่น กรณีผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงผลส ารวจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวขององคก์ารการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations World Tourism Organization : UNWTO) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 พบวา่ ร้อยละ 42 ของผูต้อบ
แบบสอบถามคาดว่า จ  านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะกลบัมาสู่ระดบัเดียวกบัจ านวน
นกัท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2562 อย่างเร็วท่ีสุดในปี 2567 เป็นตน้ ดังน้ัน การให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการสินเช่ือ
เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ได้อย่างตรงจุดและเพียงพอ 
เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจกลุ่มดงักล่าวยงัไม่สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพแต่ยงัคงมีภาระหน้ีทั้ง
เงินตน้และดอกเบ้ียจ านวนมาก ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจกลุ่มดงักล่าวมีโอกาสสูงท่ีจะเปล่ียนสถานะเป็นลูกหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(Non-performing Loans : NPLs) เลิกกิจการถาวร ขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัหรือถูกยึด
ทรัพยสิ์นดงักล่าวและขายทอดตลาดในราคาต ่ากวา่สภาพความเป็นจริง (Fire Sale)  
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ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต้องออกมาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีความ
ยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อให้ภาครัฐสามารถปรับปรุงเง่ือนไขการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจใด้อย่างทันการณ์ เหมาะสม 
และเพียงพอกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอนสูงได้ ผา่นมาตรการสินเช่ือ
ฟ้ืนฟูและมาตรการพกัทรัพย ์พกัหน้ี ซ่ึงการด าเนินดงักล่าวจะเป็นการป้องกนัมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องและ
ปัญหาผิดนดัช าระหน้ีของภาคธุรกิจลุกลาม ผ่านกลไกการจา้งงานและห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อนัจะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงยากต่อการแกไ้ขในภายหลงั 
และเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได้ จึงมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อให้
หน่วยงานท่ีขอ้งสามารถด าเนินมาตรการไดแ้ละให้การด าเนินมาตรการบรรลุวตัถุประสงค์ คณะรัฐมนตรีในคราว
การประชุมเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 จึงไดเ้ห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนด าเนินการตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป                
โดยมาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกิจสามารถสรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

 

การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบไปดว้ย 2 มาตรการ ไดแ้ก่ 

1. มาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบธุรกจิ (มาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท 
 มาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟูก าหนดกลไกการช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีพื้นฐานดีแต่ไดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโควดิ-19 ใหเ้ขา้ถึงสินเช่ือในอตัราท่ีเหมาะสมผา่นกลไกการลดความเส่ียงดา้นเครดิตของภาครัฐ ซ่ึง
จะช่วยให้ผูป้ระกอบธุรกิจกลุ่มดงักล่าวสามารถประคบัประคองธุรกิจและรักษาการจา้งงาน รวมทั้งปรับปรุงธุรกิจ
เพื่อใหส้อดรับกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการระบาดของโควดิ-19 คล่ีคลายลง  

    ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ลา้นบาท สามารถขอ
สินเช่ือไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 แลว้แต่
จ านวนใดจะสูงกว่า แต่ตอ้งไม่เกิน 150 ลา้นบาท และส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่มีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงแห่งใด ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 สามารถขอสินเช่ือไดไ้ม่เกิน 20 ลา้นบาท โดยสถาบนัการเงินจะคิดอตัรา
ดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรกของสัญญา และเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรกท่ีสถาบนั
การเงินได้รับแหล่งทุนดอกเบ้ียต ่าจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี มาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟูก าหนดให้มีกลไกค ้ า
ประกนัสินเช่ือดงักล่าวเพื่อลดความเส่ียงดา้นเครดิตของผูป้ระกอบธุรกิจ ระยะเวลาค ้าประกนัไม่เกิน 10 ปี ภาระชดเชย
ค ้าประกนัสูงสุดร้อยละ 40 ของวงเงินสินเช่ือภายใตโ้ครงการ ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 1.75 
ต่อปี และรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 3.5 ตลอดสัญญาได ้

   นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทยจะลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการจดจ านองหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจาก
การด าเนินการตามมาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟู เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อลดภาระให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ  
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2. มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อช าระหนี้โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ
ซ้ือทรัพย์สินน้ันคืนในภายหลงั (มาตรการพกัทรัพย์ พกัหนี)้ วงเงิน 100,000 ล้านบาท 
     มาตรการพกัทรัพย ์พกัหน้ีก าหนดกลไกในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีศกัยภาพแต่
ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานในการฟ้ืนตวั โดยสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจไม่ตอ้งรับภาระตน้ทุนทางการเงินเป็นการชัว่คราวและไม่ถูกบงัคบัให้ขายทรัพยสิ์นหลกัประกนัในราคาต ่ากว่า
สภาพความเป็นจริง (Fire Sale) ให้แก่กลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสกลบัมาด าเนินธุรกิจโดย
ใช้ทรัพยสิ์นหลกัประกนัเดิมไดห้ลงัสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คล่ีคลายลง โดยให้สถาบนัการเงินรับโอน
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัของผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัประกนัท่ีโอนทรัพยสิ์นหลกัประกนัเพื่อ
ช าระหน้ีของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีเงินกูท่ี้มีอยู่กบัสถาบนัการเงิน และมีขอ้ตกลงให้สิทธิซ้ือทรัพยสิ์นหลกัประกนันั้น
กลบัคืนในภายหลงัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ธปท. ก าหนด ซ่ึงรวมถึงราคาท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของ
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัซ้ือทรัพยสิ์นนั้นคืนจากสถาบนัการเงิน โดย ธปท. จะสนบัสนุนแหล่งทุนดอกเบ้ียต ่าให้สถาบนั
การเงิน เพื่อให้สถาบนัการเงินสามารถขายทรัพยสิ์นคืนให้ผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของทรัพยสิ์นรายเดิมในราคาท่ีไม่
สูงจนเกินไป นอกจากน้ี สถาบนัการเงินสามารถให้ผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของทรัพยสิ์นเช่าทรัพยสิ์นนั้นเพื่อด าเนิน
ธุรกิจต่อไปไดใ้นช่วงระยะเวลามาตรการไดอี้กดว้ย 
    ทั้งน้ี กระทรวงการคลังจะยกเวน้ภาระภาษีอากรท่ีเกิดข้ึนจากการตีโอนทรัพยต์ามมาตรการพกั
ทรัพย ์พกัหน้ีส าหรับสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู้ และผูป้ระกอบธุรกิจผูกู้ ้หรือเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัประกนั นอกจากน้ี 
กระทรวงมหาดไทยจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของทรัพยสิ์นหลกัประกนัให้
สถาบนัการเงิน และจะลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจ านองให้ผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของทรัพยสิ์น
หลกัประกนัในกรณีท่ีซ้ือทรัพยสิ์นนั้นคืนจากสถาบนัการเงินเพื่อลดภาระใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 

โดยทั้ง 2 มาตรการมีระยะเวลาการด าเนินการ 2 ปี โดยคณะรัฐมนตรีสามารถขยายระยะเวลามาตรการ
ออกไปไดอี้ก 1 ปี ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและมีวงเงินเหลืออยู ่และคณะรัฐมนตรีสามารถอนุมติัให้เกล่ียวงเงินระหวา่ง
มาตรการได ้

                       กระทรวงการคลงัเช่ือมัน่วา่การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวนัน้ี จะสามารถยกระดับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูให้
ครอบคลุมผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 ทุกกลุ่มไดอ้ย่างตรงจุดและเพียงพอ 
รวมถึงมีความยดืหยุน่ท าใหภ้าครัฐสามารถปรับปรุงเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจท่ียงัมี
ความไม่แน่นอนสูง โดยกฎหมาย จะเป็นกลไกหลกัของภาครัฐในการรักษาการจา้งงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ซ่ึงจะ
เป็นจุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าให้ระบบเศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ สามารถป้องกนัปัญหาการผิดนดัช าระหน้ีของ
ภาคธุรกิจในระบบสถาบนัการเงินได ้นอกจากน้ี ยงัถือเป็นแนวทางส าคญัในการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชน ควบคู่ไปกบัรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

_______________________________________________  
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 0 2283 6112 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร 0 2273 9020 ต่อ 3276 


