
 
 
 
 
 

ฉบับที ่   36/2563                วันที่ 7 เมษายน 2563 
 

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่งออก
มาตรการเพื่อดูแลผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งโดยการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ ลดต้นทุน
การระดมทุน รวมถึงการเยียวยาภาคประชาชน อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังคงกระทบไปทั่วโลกและเป็นการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 100 ปี ส่งผลให้
รายได้ของธุรกิจและครัวเรือนภายในประเทศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น  ส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศ
ทั้งการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวลง และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของประเทศ 
เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลง การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในประเทศ 
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

กระทรวงการคลังรับผิดชอบการดูแลเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เล็งเห็นว่ารัฐบาลจ าเป็น  
ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาจัดหา
แหล่งเงินที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาวิกฤติของประเทศโดยอยู่ในระหว่างด าเนินการอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีข้อจ ากัดและเงื่อนเวลา
ของการงบประมาณ โดยงบกลางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินทุนส ารองจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ต้องส ารองไว้เพ่ือใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉินอ่ืนที่อาจจะเกิดขึ้น และวงเงินกู้ เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลืออยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่จ าเป็นต้องใช้ภายในปีงบประมาณ 2563 มาใช้เพ่ิมเติม และการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จะใช้เวลานานซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐบาลต้องด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ โดยการ
กู้เงินด้วยวิธีการออกพระราชก าหนดเป็นการเฉพาะ 

กระทรวงการคลังจึงเสนอมาตรการเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ต่อระบบเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติจนต้อง
สูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มากเกินจ าเป็นอันจะเป็นภาระให้กับประเทศในอนาคต และ
วางรากฐานเพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายดีขึ้น โดยเม่ือวันที่ 7 
เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที ่3 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ร่างพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ....  
(ร่าง พ.ร.ก. กู้เงินฯ) 

    รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและควบคุม 
การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ แต่ด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนเวลาการงบประมาณ รัฐบาลจ าเป็นต้องตราร่าง พ.ร.ก. กู้เงินฯ 
โดยมีกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการช่วยเหลือ เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสามารถแบ่งกรอบการใช้เงินได้ดังนี้ 
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1.1 ชุดมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 และด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดจาก COVID-19 วงเงิน 600,000 ล้านบาท  
โดยครอบคลุมการช่วยเหลือและเยียวยาให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 การแพทย์และสาธารณสุข  

1.2 ชุดมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 400,000  
ล้านบาท โดยครอบคลุม 1) การเพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของประเทศและในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลาดจนการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ 
ในระดับ ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน 2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการ
ผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างช่องทางทาง
การตลาด และยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Economy) 3) การส่งเสริม
และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชนที่จะท าให้
สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ 

 

2. มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงิน 
   รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกันวางแนวทางเพ่ือรักษา

เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน ในสภาวการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็น 
ผู้จ้างแรงงานร้อยละ 80 ของประเทศ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จึงอาจส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานและผิดนัดช าระหนี้ ใน
ขณะเดียวกันความผันผวนในตลาดการเงินอาจท าให้บริษัทที่มีคุณภาพ ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบก าหนดได้ จนกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและลดประสิทธิภาพในการระดมทุน รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมกับการเสริมสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยการตราร่างพระราช
ก าหนด 2 ฉบับ ดังนี้ 

 2.1 ร่างพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ก. soft loan 500,000 ล้านบาท) 
ส าหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยร่าง พ.ร.ก. soft loan 500,000 ล้านบาท ก าหนดให้ ธปท. สามารถปล่อยสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า (soft loan) ให้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงิน 500,000  
ล้านบาท เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจไปปล่อยสินเชื่อใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  
ที่มียอดสินเชื่อคงค้างเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่เป็น NPL ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับสินเชื่อเพ่ิมเติมไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อเดิม ในอัตราดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไม่ต้องช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส าหรับสินเชื่อที่ได้เพ่ิมเติมในระยะ 6 เดือนแรก 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถพักช าระหนี้เดิมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 
ให้ผู้ประกอบการ SMEs เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท 

2.2 ร่ างพระราชก าหนดการสนับสนุนสภาพคล่องเพื่ อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้ 
ภาคเอกชน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ก. BSF) ส าหรับเพิ่มสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ 
ภาคเอกชนและระบบการเงิน โดย ร่าง พ.ร.ก. ฉบับนี้ ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องเพ่ือลดความเสี่ยงของการ
ระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund: BSF)และให้ ธปท. สามารถ
ซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนให้การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ในตลาดแรกให้ท างานได้เป็น
ปกติ (Market functioning) โดยกองทุนจะเข้าไปซื้อตราสารหนี้เพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพคล่องแก่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีคุณภาพ 
แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั่วคราว (Temporary liquidity shortage) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้บริษัท 
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สามารถ rollover หุ้นกู้ต่อไปได้  ทั้งนี้ ธปท. สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ไม่เกิน 400,000 ล้านบาท 
นอกจากนี้ ยังให้อ านาจ ธปท. ในการซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรองในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการรักษา
เสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนและระบบการเงิน 
 

3. มาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้ 
3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... 

เพ่ือให้ขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่ระดับ 5 ล้านบาทไปถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝาก
เงิน ซึ่งจะเพ่ิมความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินในภาพรวม 

3.2 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
(Non-banks) เพื่อให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื ่อให้แก่ Non-Banks เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย 
ของแต่ละบริษัทโดยการผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และสินเชื่อทะเบียนรถให้แก่ประชาชน 

3.3 การปรับลดอัตราเงินน าส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราว ทราบการปรับลดอัตราเงิน
น าส่งจากสถาบันการเงินจากอัตราร้อยละ ๐.๔๖ ต่อปี เหลือร้อยละ ๐.๒๓ ต่อปี เพื่อให้สถาบันการเงินมีต้นทุนต่ าลง 
ซึ่งจะน าไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคธุรกิจและประชาชน  

 

กระทรวงการคลังม่ันใจว่ามาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 จะเป็นหนึ่งในกลไกที่ส าคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน
และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้เดินต่อไปได้และมาตรการดังกล่าวจะเป็นรากฐานส าคัญ 
ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้อย่างม่ันคงเม่ือวิกฤติครั้งนี้ผ่านพ้นไป กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลเศรษฐกิจไทยอย่างทันท่วงทีเม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

----------------------------------------------------------------- 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 ข้อ 1.   
o โทร 0 2265 8050 ต่อ 5516 

 ข้อ 2. 
o โทร 0 2283 5401  

 ข้อ 3.1 
o โทร 0 2273 9020 ต่อ 3691 

 ข้อ 3.2 
o โทร 0 2273 9020 ต่อ 3219 

 ข้อ 3.3 
o โทร 0 2356 7100  


