
 
ฉบับท่ี 20/2563  

 
เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs และดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้เอกชน 

เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 

  

ธปท. เผย 4 มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs และรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน  

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.  และ
กระทรวงการคลังได้ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือออกมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด 19) ต่อประชาชนและภาคธุรกิจมาต่อเนื่อง แต่การแพร่ระบาดมี
แนวโน้มรุนแรงและยาวนานกว่าคาด จึงมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นภาค
ส่วนที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเป็นแหล่งการจ้างงานหลักของประเทศ ให้มีเงินทุนและสภาพ
คล่องเพียงพอเพื่อด าเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ รวมทั้งต้องมีมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพ
ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อรักษาช่องทางการระดมทุนของภาคเอกชนและรักษาเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยมาตรการในครั้งนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส าคัญ  
 

มาตรการที่ 1 : การเลื่อนก าหนดการช าระหนี้ส าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้าน
บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง  

ธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคาร) แต่ละ
แห่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้รับสิทธิ์เป็นการทั่วไป ไม่ต้องช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน และในช่วงที่ผ่อนปรนนี้ไม่ถือว่าเสียประวัติข้อมูลเครดิต  

ธปท. หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ  SMEs ท าให้ SMEs  
มีเงินสดในมือเพ่ือรองรับรายจ่ายจ าเป็น โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน นอกจากนั้น ธปท. คาดหวังว่าในช่วง  
6 เดือนนี้ ธนาคารจะต้องท างานร่วมกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ปรับแผนการผ่อนช าระหนี้
ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกหนี้  

ส่วนธุรกิจ SMEs ที่ไม่ได้ประสบกับปัญหาสภาพคล่องในช่วงนี้ ธปท. แนะน าว่าควรช าระหนี้
ตามปกติหรือตามความสามารถ  เพราะมาตรการนี้เป็นเพียงการเลื่อนก าหนดวันช าระหนี้เท่านั้น ธนาคาร
ยังคงคิดดอกเบี้ยอยู่ และที่ส าคัญ การช าระหนี้ตามปกติจะช่วยให้ธนาคารมีสภาพคล่องที่จะไปดูแล
ธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ได้มากขึ้นด้วย  

นอกจากนี้ เพ่ือสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เข้าไปช่วยเหลือสภาพคล่องให้ลูกหนี้ได้อย่าง
เต็มที ่ธปท. จึงได้ผ่อนปรนเกณฑ์การบริหารสภาพคล่องชั่วคราว  
  



2 
 

มาตรการที่  2  :  การสนับสนุนสิน เชื่ อ ใหม่  ( soft loan)  ให้แก่ธุ รกิจ  SMEs วงเงินสิ น เชื่ อ 
ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษร้อยละ 2 ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
ในช่วง 6 เดือนแรก   

ธปท. จัดสรร soft loan อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้ธนาคารวงเงินรวม 5 แสนล้าน
บาท เป็นเวลา 2 ปี เพ่ือให้ธนาคารน าไปให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ที่ด าเนินธุรกิจในประเทศและมีวงเงิน
สินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกิน  500 ล้านบาท และมีสถานะผ่อนช าระปกติ หรือ ค้างช าระไม่เกิน  
90 วัน (ยังไม่เป็น NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มาตรการนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET และ  MAI)  โดยวงเงินที่ SMEs แต่ละรายสามารถขอกู้ได้จะไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้  ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ส าหรับ SMEs ที่สนใจ สามารถ 
ขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าและมีวงเงินสินเชื่ออยู่  

ในช่วง 2 ปีแรก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษร้อยละ 2 ต่อปี โดยในช่วง 6 เดือนแรก
รัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยแทนลูกหนี้  ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย และเพ่ือสนับสนุน 
ให้ธนาคารเร่งปล่อยสินเชื่อใหม่ในภาวะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ยังมีความไม่แน่นอน
สูง รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะชดเชยความเสียหายบางส่วนให้แก่ธนาคารในส่วนที่ปล่อยกู้เพ่ิมเติมด้วย 
กรณีที่หนี้กลายเป็นหนี้เสียเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 2 ปี  โดยรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายให้ไม่เกิน 
ร้อยละ 70 ของสินเชื่อที่ปล่อยเพ่ิมส าหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท และชดเชยให้ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของสินเชื่อที่ปล่อยเพ่ิมส าหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อ 50–500 ล้านบาท  
 

มาตรการที่ 3 : มาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน     
การหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความผันผวนที่สูงขึ้นมากในตลาดการเงินโลก ส่งผลต่อเนื่อง
มายังตลาดการเงินไทย ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนบางส่วนได้เทขายตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ส าคัญของประชาชนและการระดมทุน
ของภาคธุรกิจ ปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทย มียอดคงค้างประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท หรือ
กว่าร้อยละ 20 ของ GDP ทั้งนี้ หากกลไกตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไม่สามารถท างานได้ปกติ หรือผู้ลงทุน
ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน การระดมทุนหรือต่ออายุหนี้ (rollover) ของธุรกิจจะท าได้ยาก แม้ธุรกิจ 
ที่มั่นคงก็อาจจะไม่สามารถระดมทุนได้ หรือต้องระดมทุนด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นมาก จึงมีความเสี่ยงที่ปัญหา 
การขาดสภาพคล่องจะลุกลามในวงกว้าง เป็นปัญหาเชิงระบบตามมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ออม
เงินผ่านตัวกลางต่าง ๆ ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน อาทิ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมด้วย  

เพื่อดูแลเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนและกลไกของตลาดการเงินให้ท าหน้ าที่ได้
อย่างต่อเนื่อง ธปท. และกระทรวงการคลังจึงเห็นควรจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้
ภ า ค เ อ ก ช น  ( Corporate Bond Stabilization Fund:  BSF)  เ พ่ื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ งิ น ส า ร อ ง ชั่ ว ค ร า ว
(bridge financing) ส าหรับเข้าไปซื้อตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีที่มีตราสารหนี้ครบก าหนด
ช าระในช่วงปี 2563–2564 ทั้งนี้ บริษัทที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ จะต้องช าระอัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าอัตราตลาด ต้องระดมทุนส่วนใหญ่ได้จากแหล่งเงินทุนอ่ืน เช่น การกู้เงินธนาคารพาณิชย์หรือการเพ่ิม
ทุน ต้องมีแผนการจัดหาทุนในระยะยาวที่ชัดเจน  รวมทั้งต้องผ่านเกณฑ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก ากับกองทุนก าหนด ทั้งนี้ หากผู้ออกตราสารหนี้เสนอขายตราสารหนี้ต่อนักลงทุนทั่วไปและมี
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การให้หลักประกันแก่ผู้ถือ ตราสารหนี้ที่กองทุน BSF จะลงทุนในคราวเดียวกันต้องมีหลักประกันไม่ด้อยกว่า
หลักประกันที่ให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้อ่ืน  
 

มาตรกา รที่  4  :  ลด เ งิ นน า ส่ ง  FIDF ของธนาคารพาณิ ชย์  บริ ษั ท เ งิ นทุ น  และบริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ (สถาบันการเงิน) เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคธุรกิจและประชาชน  

ธปท. ปรับลดอัตราน าส่งเงินสมทบกองทุนฟ้ืนฟูฯ (Financial Institutions Development Fund: 
FIDF) จากเดิมอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพ่ือให้สถาบัน
การเงินไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมเติมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในทันที     
 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้ ธปท. สามารถด าเนินมาตรการ
ช่วยเหลือ SMEs และดูแลเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนข้างต้นได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) สองฉบับ ได้แก่   

1. ร่าง พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และ  

2. ร่าง พ.ร.ก. การสนับสนุนสภาพคล่องเพ่ือดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน   

ธปท. ขอเรียนว่า พ.ร.ก. ทั้งสองฉบับนี้ให้อ านาจ ธปท. บริหารจัดการสภาพคล่องและปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมีกลไกที่
รัฐบาลจะช่วยรับภาระชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกที่จ าเป็นในภาวะที่การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีความไม่แน่นอนสูงและอาจจะยืดเยื้อ พ.ร.ก. ทั้งสองฉบับนี้ จะช่วยให้ 
ธปท. มีเครื่องมือเพิ่มขึ้นส าหรับช่วยเหลือธุรกิจ SMEs และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้ดูแลเสถียรภาพของ
ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนได้อย่างทันการณ์ 

ธปท. เชื่อมั่นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มาตรการสนับสนุนให้สถาบันการเงิน 
เร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ มาตรการผ่อนปรนการช าระหนี้ส าหรับลูกหนี้รายย่อย รวมถึงมาตรการ
เพ่ิมเติมในครั้งนี้จะช่วยดูแลประชาชน ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาด 
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและระบบการเงินของประเทศให้ท างานได้ต่อเนื่อง ธปท. จะติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดและพร้อมจะมีมาตรการเพิ่มเติมหากจ าเป็น   
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
7 เมษายน  2563 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : - ฝ่ายตรวจสอบ 2 โทรศัพท์: 0 2283 5903 E-mail: softloan2020@bot.or.th  
            - ฝ่ายตลาดการเงิน โทรศัพท์: 0 2356 7529 ถึง 7531, 0 2356 7437, 0 2356 7255  

E-mail : MOSTeam@bot.or.th  
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