
 

มาตรการด้านการเงิน 

เพื่อดูแลและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ผ่านสถาบนัการเงิน 

 

 

 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 

มาตรการช่วยเหลือลกูค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

• มาตรการที่ 1 : ลดอัตราดอกเบีย้เงินกูแ้ละเงินงวดผ่อนช าระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบีย้เงินกูเ้ท่ากับ 0.01% ต่อปี ส าหรบั
ลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบดา้นรายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวชาวจีน 

• มาตรการที่ 2 : ลดอัตราดอกเบีย้เงินกูแ้ละเงินงวดผ่อนช าระไม่เกิน 4 เดือน คิดอตัราดอกเบีย้เงินกูล้ดลงเหลือ 1.00% ต่อปี ส าหรบั
ลกูคา้ที่รายไดต่้อเดือนไดร้บัผลกระทบจากนกัท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเส่ียง   

 
โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาต ิ

พัก 

• มาตรการท่ี 1 พักต้น 3 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
1. พกัช าระเงินตน้ระยะเวลา 3 เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบีย้รายเดือน  

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 

- พกัช าระเงินตน้และจ่ายเฉพาะดอกเบีย้รายเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
- ส าหรบัลกูคา้ที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่เป็น NPL ไม่อยู่ในขัน้ตอนกฎหมาย ไม่อยู่ระหว่างท าขอ้ตกลงประนอมหนี ้วงเงินกูทุ้ก
บญัชีรวมกันไม่เกิน 3 ลา้นบาท/หลกัประกัน 

- ระยะเวลาด าเนินการ 27 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 
 

  

https://gfa.or.th/sfi/


 
 

• มาตรการท่ี 5 พักต้น + ดอก 4 เดือน และจะยกดอกเบีย้ท่ีพักช าระให้เม่ือสิน้สุดสัญญา ส าหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท 
2. พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
- ส าหรบักลุ่มลูกคา้ที่มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท และวงเงินกูไ้ม่เกิน 3 ลา้นบาท มีสถานะบญัชีปกติ หรือสถานะ NPL 
หรืออยู่ระหว่างท าขอ้ตกลงประนอมหนี ้หรือสถานะบญัชีดอกเบีย้ผิดนดั หรือสถานะกฎหมาย 

- ระยะเวลาด าเนินการ 13 - 30 เมษายน 2563 
 

• มาตรการท่ี 7 พักต้น+ ดอกเบีย้ 6 เดือน ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
3. พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ระยะเวลา 6 เดือน 

ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
- พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ระยะเวลา 6 เดือน 
- ส าหรบัลกูคา้ SMEs ผูป้ระกอบการแฟลต/อพารท์เมน้ท ์และผูป้ระกอบการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยั (Pre Finance) ที่มี
วงเงินกูไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท 

- ลงทะเบียน 27 เม.ย.-30 พ.ค. 63 
 

• มาตรการท่ี 8 พักต้น+ ดอกเบีย้ 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาพักช าระของมาตรการเดิม ส าหรับลูกค้าท่ีเข้ามาตรการ
ท่ี 1 ,2, 3, 4 และ 6 
4. พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ระยะเวลา 3 เดือน 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินระยะเวลาการพกัช าระหนีต้ามมาตรการเดิม 
- ส าหรบัลกูคา้ที่อยู่ระหว่างการใช ้“โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสรา้งชาติ” มาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 
- ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563 

 

พัก + ขยาย 

• มาตรการท่ี 2 พักต้น 12 เดือน + ขยายเวลา 10 ปี 
1. พกัช าระเงินตน้ระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบีย้รายเดือน 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- พกัช าระเงินตน้และจ่ายเฉพาะดอกเบีย้รายเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี และขยายระยะเวลาการกูห้ลงัครบก าหนดระยะเวลาการ
พกัช าระเงินตน้ไดอ้ีกไม่เกิน 10 ปี 

- ส าหรบัลกูคา้สถานะบัญชีปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างท าขอ้ตกลงประนอมหนี ้(ยกเวน้ลูกคา้ที่อยู่ในอตัราดอกเบีย้
ผิดนดัช าระหรืออยู่ในขัน้ตอนกฎหมาย) 

- ระยะเวลาด าเนินการ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 
 
  



 

พัก + ลด 

• มาตรการ พักช าระเงินต้นและลดอัตราดอกเบีย้เหลือ 1% ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน ส าหรับลูกค้าท่ีรายได้รับผลกระทบ
จากนักท่องเท่ียวประเทศกลุ่มเสี่ยง 
1. มาตรการช่วยเหลือลูกคา้ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- พกัช าระเงินตน้และลดอตัราดอกเบีย้เหลือ 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
- ส าหรบัลกูคา้ที่รายไดร้บัผลกระทบจากนกัท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเส่ียง ส าหรบัลกูคา้สถานะบญัชีปกติ หรือเป็น NPL  หรืออยู่
ระหว่างท าขอ้ตกลงประนอมหนี ้(ส าหรบักลุ่มไกดน์ าเที่ยว พนกังานโรงแรม ผูป้ระกอบการรายย่อย ในแหล่งที่มีนกัท่องเที่ยว
จากประเทศกลุ่มเส่ียง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลกัฐานใหธ้นาคารตรวจสอบไดว้่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจริง) 

- ระยะเวลาด าเนินการ 6 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563  
 

• มาตรการท่ี 3 พักต้น 6 เดือน + ลดดอกเบีย้เหลือ 3.90% ต่อปี 
2. พกัช าระเงินตน้ระยะเวลา 6 เดือน พรอ้มลดดอกเบีย้เหลือ 3.90% ต่อปี 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- พกัช าระเงินตน้และจ่ายเฉพาะดอกเบีย้รายเดือน โดยลดอตัราดอกเบีย้เงินกูเ้ท่ากับ 3.90% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
- ส าหรบัลกูคา้สถานะบัญชีปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างท าขอ้ตกลงประนอมหนี ้(ยกเวน้ลูกคา้ที่อยู่ในอตัราดอกเบีย้
ผิดนดัช าระหรืออยู่ในขัน้ตอนกฎหมาย) 

- ระยะเวลาด าเนินการ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 
 
• มาตรการท่ี 4 ลดดอกเบีย้เหลือ 3.90%ต่อปี นาน 6 เดือน ส าหรับกลุ่มสถานะดอกเบีย้ผิดนัดช าระ /สถานะกฎหมาย 

3. ลดดอกเบีย้เหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบีย้รายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- พกัช าระเงินตน้ ลดอัตราดอกเบีย้เงินกูเ้ท่ากับ 3.90% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบีย้รายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
- ส าหรบัลกูคา้ที่อยู่ในอตัราดอกเบีย้ผิดนัดช าระหรืออยู่ในขัน้ตอนกฎหมาย 
- ระยะเวลาด าเนินการ 1 - 30 เมษายน 2563 

 

• มาตรการท่ี 6 พักต้น 4 เดิอน + ลดดอกเบีย้เหลือ 1.00% ต่อปี ส าหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
4. พกัช าระเงินตน้ระยะเวลา 4 เดือน พรอ้มลดดอกเบีย้เหลือ 1.00% ต่อปี 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- พกัช าระเงินตน้และลดอตัราดอกเบีย้เหลือ 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
- ส าหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ และผูป้ฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวเนื่องในหน่วยในงานดา้นสาธารณสขุและ
สถานพยาบาล ที่มีสถานะปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างท าขอ้ตกลงประนอมหนี  ้

- ระยะเวลาด าเนินการ : 13 - 30 เมษายน 2563 ส าหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ และ 20 - 30 เมษายน 2563 
ส าหรบัผูป้ฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวเนื่องในหน่วยงานดา้นสาธารณสขุและสถานพยาบาล 

 

  



 

ลด 

• มาตรการ ลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้และเงินงวดผ่อนช าระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ 0.01% ต่อปี ส าหรับ
ลูกค้าท่ีรายได้รับผลกระทบจากนักท่องเท่ียวชาวจีน 
1. มาตรการช่วยเหลือลูกคา้ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- ลดอตัราดอกเบีย้เงินกูแ้ละเงินงวดผ่อนช าระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอตัราดอกเบีย้เงินกูเ้ท่ากับ 0.01% ต่อปี 
- ส าหรบัลกูคา้ที่รายไดไ้ดร้บัผลกระทบจากนกัท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีสถานะบัญชีปกติ 

(ส าหรบักลุ่มไกดน์ าเที่ยว พนกังานโรงแรม ผูป้ระกอบการรายย่อยที่ขายสินคา้ในแหล่งท่องเที่ยวชาวจีน หรืออาชีพอื่นที่แสดง
หลกัฐานใหธ้นาคารตรวจสอบไดว้่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจริง) 

- ระยะเวลาด าเนินการ 3 กุมภาพนัธ ์- 31 มีนาคม 2563 
 
รายละเอียด โทรฯ 02 645 9000  
https://www.ghbank.co.th  
 

 
  

https://www.ghbank.co.th/


 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

พัก 

1. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ 4 เดือน (Personal Loan / Housing Loan วงเงินไม่เกิน 3.0 ลบ.) 

 

2. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
พกัช าระหนีเ้ฉพาะเงินตน้ 6 เดือน (Personal Loan / Housing Loan วงเงินตัง้แต่ 3.0 ลบ. ขึน้ไป) 

 
3. Loan Payment Holiday 

ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
เล่ือนการช าระหนีเ้งินตน้ และดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ตาม พรก.ให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบวิสาหกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 
 

4. Loan Payment Holiday 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
เล่ือนการช าระหนีเ้งินตน้ และดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ตาม พรก.ให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบวิสาหกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 
5. Loan Payment Holiday 

ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
เล่ือนการช าระหนีเ้งินตน้ และดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ตาม พรก.ให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบวิสาหกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

  



พัก + ขยาย 

1. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
พกัช าระหนีเ้งินตน้สูงสุด 12 เดือน 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 

2. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
พกัช าระหนีเ้งินตน้สูงสุด 12 เดือน 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงือ่นไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 

3. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
พกัช าระหนีเ้งินตน้สูงสุด 12 เดือน 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 

เตมิ 

1. Soft Loan BOT 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
มาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบวิสาหกิจ 
ตาม พรบ.การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจ 
ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 
 

  



 
 

2. Soft Loan BOT 
ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
มาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบวิสาหกิจ 
ตาม พรบ.การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจ 
ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 

3. Soft Loan BOT 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
มาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบวิสาหกิจ 
ตาม พรบ.การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจ 
ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หมายเหตุ 

- เป็นลกูคา้สินเชื่อธนาคารที่มีสถานะช าระปกติ ที่ยื่นความประสงคต์ัง้แต่ 27 เม.ย. 2563 

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 

 
 
รายละเอียด โทรฯ 0 2111 1111  
https://www.krungthai.com  
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 

ขยาย 

1. ขยาย หรือ ผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ี 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
ขยายระยะเวลาการช าระหนีส้งูสดุ 5 ปี ในช่วงพกัช าระหนีเ้งินตน้  
ผ่อนปรนช าระดอกเบีย้ไม่นอ้ยกว่า 50% 
ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 
รวมถึงผูป้ระกอบการ ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์างเศรษฐกิจ 
เช่น ภยัแลง้,Trade War เป็นตน้ 

 

2. ขยาย หรือ ผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ี 
ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
ขยายระยะเวลาการช าระหนีส้งูสดุ 5 ปี ในช่วงพกัช าระหนีเ้งินตน้  
ผ่อนปรนช าระดอกเบีย้ไม่นอ้ยกว่า 50% 
ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 
รวมถึงผูป้ระกอบการ ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์างเศรษฐกิจ 
เช่น ภยัแลง้,Trade War เป็นตน้ 

 

3. ขยาย หรือ ผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ี 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
ขยายระยะเวลาการช าระหนีส้งูสดุ 5 ปี ในช่วงพกัช าระหนีเ้งินตน้  
ผ่อนปรนช าระดอกเบีย้ไม่นอ้ยกว่า 50% 
ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 
รวมถึงผูป้ระกอบการ ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์างเศรษฐกิจ 
เช่น ภยัแลง้,Trade War เป็นตน้ 

 

พัก + ขยาย 

1. พักช าระหน้ีเงินต้นสูงสุด 2 ปี 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
พกัช าระหนีเ้งินตน้และขยายระยะเวลากู้สงูสุด 2 ปี 
ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผูป้ระกอบการที่ไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณท์างเศรษฐกิจ เช่น ภยัแลง้,Trade War เป็นตน้ 

 

  



2. พักช าระหน้ีเงินต้นสูงสุด 2 ปี 
ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
พกัช าระหนีเ้งินตน้และขยายระยะเวลากู้สงูสุด 2 ปี 
ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผูป้ระกอบการที่ไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณท์างเศรษฐกิจ เช่น ภยัแลง้,Trade War เป็นตน้ 

 

3. พักช าระหน้ีเงินต้นสูงสุด 2 ปี 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
พกัช าระหนีเ้งินตน้และขยายระยะเวลากู้สงูสุด 2 ปี 
ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผูป้ระกอบการที่ไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณท์างเศรษฐกิจ เช่น ภยัแลง้,Trade War เป็นตน้ 

 

ลด 

1. ลดอัตราดอกเบีย้ 1% ต่อปี (กลุ่มท่องเท่ียวและเกี่ยวเน่ืองใน 22 จังหวัดเมืองหลัก) 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
ลดอตัราดอกเบีย้ 1% ต่อปี ส าหรบัลูกหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค 2563 ที่ไดร้บัผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (กลุ่ม
ท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่องใน 22 จงัหวดัเมืองหลกั) ยกเวน้ลกูคา้ในโครงการสินเชื่อที่มีดอกเบีย้ผ่อนปรน 

 

เตมิ 

1. โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (Extra Cash) 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายในการประกอบธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการรายย่อยของ ธพว. วงเงินสินเชื่อรวม 
10,000 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ธุรกิจทวัร ์ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่งที่เก่ียวเนื่อง 
(รถทวัร ์รถบัส รถตู ้รถแท็กซ่ี เรือน าเที่ยว รถเช่า) บริษัทน าเที่ยว โรงแรม หอ้งพกั และรา้นอาหาร 
วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ลา้นบาท ระยะเวลากู้ยืมสงูสดุไม่เกิน 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี ส าหรบัสองปีแรก 
ไม่ตอ้งใชห้ลักทรพัยค์ า้ประกัน 
 

2. สินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือส ารองเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ลงทุน ปรบัปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมนุเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจมี 
บสย. ค า้ประกัน 

 
  

https://www.tcg.or.th/


 
3. สินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 

ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือส ารองเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ลงทุน ปรบัปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมนุเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ  
มี บสย. ค า้ประกัน  

 
4. สินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 

ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือส ารองเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ลงทุน ปรบัปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมนุเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ  
มี บสย. ค า้ประกัน  

 

5. สินเช่ือ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือส ารองเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ลงทุน ปรบัปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมนุเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ  
มี บสย. ค า้ประกัน  

 
6. สินเช่ือ Transformation Loan เสริมแกร่ง 

ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือส ารองเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ลงทุน ปรบัปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมนุเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ  
มี บสย. ค า้ประกัน  

 

7. สินเช่ือ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ส าหรบัลกูหนี ้Non NPL ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือส ารองเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ลงทุน ปรบัปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมนุเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ  
มี บสย. ค า้ประกัน  

 

8. สินเช่ือ Soft Loan ธปท. 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง หรือส ารองเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ไม่เกินรอ้ยละ 20% ของยอดคงคา้ง ณ 31 ธ.ค 62 
 

9. สินเช่ือ Soft Loan ธปท. 
ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง หรือส ารองเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ไม่เกินรอ้ยละ 20% ของยอดคงคา้ง ณ 31 ธ.ค 62 
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10. สินเช่ือ Soft Loan ธปท. 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง หรือส ารองเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกิจ ไม่เกินรอ้ยละ 20% ของยอดคงคา้ง ณ 31 ธ.ค 62 

 
 

รายละเอียด โทรฯ 1357  
https://www.smebank.co.th  
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ธนาคารออมสิน 
 
 

พัก 

1. มาตรการพักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้าธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ของธนาคารในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ. 
มาตรการ : พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ระยะเวลา 6 เดือน 
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 

 
2. มาตรการพักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้าธุรกิจ 

ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ของธนาคารในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ. 
มาตรการ : พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ระยะเวลา 6 เดือน 
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 

 
3. มาตรการพักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้าธุรกิจ 

ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ของธนาคารในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ. 
มาตรการ : พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ระยะเวลา 6 เดือน 
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 

 
4. มาตรการพักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้ารายย่อย 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือลกูคา้สินเชื่อรายย่อยของธนาคารในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน 
มาตรการ : พกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ระยะเวลา 6 เดือน 
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 

 
  



 
5. มาตรการชะลอการช าระภาระหน้ีบัตรเครดิตและบัตรเงินสด 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บตัรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมนุเวียน 
วัตถุประสงค ์: เพื่อชะลอการช าระหนีส้ าหรบัลกูคา้บตัรเครดิตและบตัรกดเงินสด ทัง้เงินตน้และดอกเบีย้อตัโนมติั 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ผูม้ีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวติัดี ไม่มีหนีค้า้งช าระเกิน 90 วนั และไม่เขา้ร่วมโครงการ GSB 
Refinance ลูกหนีดี้ 
มาตรการ :  1) พกัช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ 

2) ชะลอการช าระหนีค่้าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนี ้ค่าจดัการ และค่าบริการอื่นๆ 
ระยะเวลา : 16 เมษายน -30 มิถุนายน 2563 

 

พัก + เติม + ขยาย 

1. มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักช าระหน้ี 6 เดือน 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ธนาคารที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
มาตรการ :  1) อตัราดอกเบีย้ตามสญัญากูเ้ดิม 

2) พกัช าระเงินตน้ไม่เกิน 2 ปี 
3) ระหว่างพกัช าระเงินตน้ใหช้ าระดอกเบีย้ รอ้ยละ 50-100 ขึน้อยู่กับประเภทสินเชื่อ 

เง่ือนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back รอ้ยละ 20 ใหแ้ก่ลกูหนีท้ี่สามารถช าระดอกเบีย้รอ้ยละ 100 เมื่อลูกหนีช้  าระหนีไ้ดต้ามสญัญา
ติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นีเ้มื่อคืนเงิน (Cash Back) แลว้ดอกเบีย้ที่ธนาคารไดร้บัช าระตอ้งไม่ต ่ากว่า รอ้ยละ 4 ต่อ
ปี ยกเวน้ บตัรเครดิตและบตัรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข 

 
2. มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักช าระหน้ี 6 เดือน 

ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ธนาคารที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
มาตรการ : 1) อตัราดอกเบีย้ตามสญัญากูเ้ดิม 

2) พกัช าระเงินตน้ไม่เกิน 2 ปี 
3) ระหว่างพกัช าระเงินตน้ใหช้ าระดอกเบีย้ รอ้ยละ 50-100 ขึน้อยู่กับประเภทสินเชื่อ 

เง่ือนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back รอ้ยละ 20 ใหแ้ก่ลกูหนีท้ี่สามารถช าระดอกเบีย้รอ้ยละ 100 เมื่อลูกหนีช้  าระหนีไ้ดต้ามสญัญา
ติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นีเ้มื่อคืนเงิน (Cash Back) แลว้ดอกเบีย้ที่ธนาคารไดร้บัช าระตอ้งไม่ต ่ากว่า รอ้ยละ 4 ต่อ
ปี ยกเวน้ บตัรเครดิตและบตัรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข 

  
  

https://gfa.or.th/sfi/Home/Measures#gsb5


 
3. มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักช าระหน้ี 6 เดือน 

ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ธนาคารที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
มาตรการ : 1) อตัราดอกเบีย้ตามสญัญากูเ้ดิม 

2) พกัช าระเงินตน้ไม่เกิน 2 ปี 
3) ระหว่างพกัช าระเงินตน้ใหช้ าระดอกเบีย้ รอ้ยละ 50-100 ขึน้อยู่กับประเภทสินเชื่อ 

เง่ือนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back รอ้ยละ 20 ใหแ้ก่ลกูหนีท้ี่สามารถช าระดอกเบีย้รอ้ยละ 100 เมื่อลูกหนีช้  าระหนีไ้ดต้ามสญัญา
ติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นีเ้มื่อคืนเงิน (Cash Back) แลว้ดอกเบีย้ที่ธนาคารไดร้บัช าระตอ้งไม่ต ่ากว่า รอ้ยละ 4 ต่อ
ปี ยกเวน้ บตัรเครดิตและบตัรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข 

  
4. มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักช าระหน้ี 6 เดือน 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ธนาคารที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
มาตรการ :  1) อตัราดอกเบีย้ตามสญัญากูเ้ดิม 

2) พกัช าระเงินตน้ไม่เกิน 2 ปี 
3) ระหว่างพกัช าระเงินตน้ใหช้ าระดอกเบีย้ รอ้ยละ 50-100 ขึน้อยู่กับประเภทสินเชื่อ 

เง่ือนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back รอ้ยละ 20 ใหแ้ก่ลกูหนีท้ี่สามารถช าระดอกเบีย้รอ้ยละ 100 เมื่อลูกหนีช้  าระหนีไ้ดต้ามสญัญา
ติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นีเ้มื่อคืนเงิน (Cash Back) แลว้ดอกเบีย้ที่ธนาคารไดร้บัช าระตอ้งไม่ต ่ากว่า รอ้ยละ 4 ต่อ
ปี ยกเวน้ บตัรเครดิตและบตัรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข 

 

ลด 

1. มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิต และสินเช่ือบัตรเงินสด (Reduce Minimum Payment) 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บตัรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมนุเวียน 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือลกูคา้ผู้มีบตัรเครดิต และสินเชื่อบตัรเงินสดที่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตไวรสั 
Covid-19 
กลุ่มเป้าหมาย : ลกูคา้ผูม้ีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด 
อัตราดอกเบีย้ : บตัรเครดิต อตัราการผ่อนช าระขัน้ต ่า 5% บตัรกดเงินสด อตัราการผ่อนช าระขัน้ต ่า 3% โดยอตัราการผ่อนช าระขัน้
ต ่าตอ้งไม่นอ้ยกว่า 500 บาท/รอบบัญชี 
ระยะเวลา : 1 มีนาคม -31 ธันวาคม 2563 

 

  



เตมิ 

1. โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า (Soft loan) ส าหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 Non-Bank 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ Non-Bank ใหส้ามารถช่วยเหลือลกูหนีร้ายย่อยของแต่ละบริษัทที่
ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ใหไ้ดร้บัการผ่อนปรนเงื่อนไข 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูป้ระกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) ที่ใหบ้ริการให้สินเชื่อแก่ลกูหนีร้ายย่อย ไดแ้ก่ สินเชื่อ
บตัรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซือ้ เช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์และสินเชื่อทะเบียนรถ 
อัตราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้เงินกูเ้ท่ากับรอ้ยละ 2 ต่อปี 
วงเงิน : สงูสดุไม่เกินรายละ 5,000 ลา้นบาท 

 
2. โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า (Soft loan) ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก CoVID-19 

ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการในธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
เพื่อเงินทุนส าหรบัเสริมสภาพคล่องและลงทุน 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูป้ระกอบการทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และไดร้บัผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 
อัตราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 2 ต่อปี 
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ. 
ระยะเวลา : มีนาคม-ธันวาคม 2563  มี บสย. ค ้าประกัน  

 
3. 3.โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า (Soft loan) ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก CoVID-19 

ผูป้ระกอบการ SMEs > คา้ส่ง / คา้ปลีก 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการในธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
เพื่อเงินทุนส าหรบัเสริมสภาพคล่องและลงทุน 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูป้ระกอบการทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และไดร้บัผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 
อัตราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 2 ต่อปี 
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ. 
ระยะเวลา : มีนาคม-ธันวาคม 2563  มี บสย. ค ้าประกัน  

 
4. โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า (Soft loan) ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก CoVID-19 

ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการในธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
เพื่อเงินทุนส าหรบัเสริมสภาพคล่องและลงทุน 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูป้ระกอบการทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และไดร้บัผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 
อัตราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 2 ต่อปี 
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ. 
ระยะเวลา : มีนาคม-ธันวาคม 2563  มี บสย. ค ้าประกัน  

 



5. โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า (Soft loan) ส าหรับส านักงานธนานุเคราะห ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฐานรากท่ีได้รับ
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส COVID-19 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
กลุ่มเป้าหมาย : สนบัสนุนเงินทุนดอกเบีย้ต ่าแก่ส านกังานธนานุเคราะหเ์พื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก 
อัตราดอกเบีย้ : คิดอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.10 ต่อปี แก่ สธค. เพื่อคิดดอกเบีย้แก่ประชาชนอตัราดอกเบีย้ 0.125 ต่อเดือน 

 
6. โครงการ Re-Finance บัตรเครดิต 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บตัรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมนุเวียน 
วัตถุประสงค ์: เพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจดัการหนี ้โดยตอบสนอง
นโยบายของภาครฐัและธปท. 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีประวติัการช าระหนีดี้ยอ้นหลัง 12 เดือน และไม่มีประวติัการผ่อนช าระล่าชา้
มากกว่า 30 วนั 
อัตราดอกเบีย้ : ส าหรบัผูม้ีรายไดป้ระจ า ดอกเบีย้รอ้ยละ 8.5 ต่อปี ส าหรบัผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เจา้ของกิจการ และ
ผูป้ระกอบการ SMEs ดอกเบีย้รอ้ยละ 10.5 ต่อปี 
วงเงิน : ขัน้ต ่า 10,000 บาท สงูสดุ 100,000 บาท 
ระยะเวลา : 1 มีนาคม -30 มิถุนายน 2563 

 
7. สินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจ า ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

(โครงการสินเช่ือฉุกเฉิน) 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค ์: เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายไดป้ระจ าหรืออาจตกงาน 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรไม่มีรายไดป้ระจ า ที่ไดร้บัผลกระทบจากโคโรนา 
อัตราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 0.10 ต่อเดือน 
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท 
ระยะเวลา : ย่ืนขอสินเชื่อและท านิติกรรมแลว้เสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการแลว้แต่อย่างใด
อย่างหนึ่งจะถึงก่อน 

 
8. สินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจ า ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

(โครงการสินเช่ือพิเศษเพ่ิมเติม) 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค ์: เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายไดป้ระจ าที่ไดร้บัผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีรายไดป้ระจ าแต่มีรายไดล้ดลงหรือขาดรายไดเ้นื่องจากไดร้บัผลกระทบจากโคโรนา 
อัตราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 0.35 ต่อเดือน 
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
ระยะเวลา : ย่ืนขอสินเชื่อและท านิติกรรมแลว้เสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการแลว้แต่อย่างใด
อย่างหนึ่งจะถึงก่อน 
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ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

พัก 

1. มาตรการพักช าระหน้ีเงินต้นและก าไร ระยะเวลานาน 6 เดือน เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีวงเงินสินเช่ือ 
ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
ธนาคารจะด าเนินการปรบัใหอ้ตัโนมติั ลูกคา้ไม่ตอ้งติดต่อใดๆกับธนาคาร ซึ่งจะเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 นี ้เป็นตน้ไป จะ
ไม่ถือเป็นการผิดนดัช าระหนีข้องลกูคา้และจะไม่เสียประวัติขอ้มูลเครดิต 

 
2. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยช้ันดี 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
- สินเชื่อที่อยู่อาศยัวงเงินไม่เกิน 3 ลบ พกัช าระหนีเ้งินตน้ระยะเวลานาน 3 เดือน 
- สินเชื่ออเนกประสงคไ์ม่มีหลกัประกันและสินเชื่อเช่าซือ้ พกัช าระหนีเ้งินตน้และก าไร ระยะเวลานาน 3 เดือน 

 

3. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าช้ันดี 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
สินเชื่อ SME วงเงินไม่เกิน 20 ลา้น พกัช าระหนีเ้งินตน้ 
ระยะเวลานาน 3 เดือน 
 

พัก + ขยาย 

1. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล พกัช าระหนีเ้งินตน้ 
ระยะเวลานาน 12 เดือน 

 

เตมิ 

1. มาตรการสินเช่ือเสริมสภาพคล่อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุม่ลูกค้าผู้ประกอบการท่ีมีวงเงินสนิเช่ือไม่เกิน 200 ล้านบาท 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 

 
เป็นการให้สินเชื่อใหม่กับลูกคา้เดิมของธนาคาร วงเงินไม่เกิน 20% ของยอดหนีค้งคา้ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะคิดอัตราก าไร
พิเศษ 2% ต่อปี นาน 2 ปี พรอ้มฟรีก าไร 6 เดือนแรก ลกูคา้ที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงคกั์บเจา้หนา้ที่สินเชื่อที่ดูแลบญัชีของ
ท่านหรือติดต่อที่ไอแบงก ์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
 

ขยาย 

1. ขยายระยะเวลาการช าระเงินท่ีให้ความคุ้มครองสูงสุด 270 วัน 
ผูป้ระกอบการน าเขา้ - ส่งออก 
ขยายระยะเวลาการช าระเงินที่ใหค้วามคุม้ครองสูงสุด 270 วนั 
ส าหรบัผูม้ีประกันและส่งออกไปยังประเทศที่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศของ WHO นอกจากนี ้ส าหรบัผูส่้งออกไป
จีน ฟรี! คุม้ครองการส่งออกสินคา้เน่าเสียง่ายสูงสดุ 50% และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผูซ้ือ้ไม่รบัมอบสินคา้ 
ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการสามารถแจง้ความประสงคไ์ด ้ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

พัก 

1. พักช าระหน้ีท้ังเงินต้นและดอกเบีย้ 6 เดือน 
ผูป้ระกอบการน าเขา้ - ส่งออก 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
พกัช าระหนีท้ั้งเงินตน้และดอกเบีย้ 6 เดือน 
ส าหรบัลกูคา้ EXIM BANK ที่มีวงเงินสินเชื่อทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ 

 

เตมิ 

1. สนับสนุนสินเช่ืออัตราดอกเบีย้พิเศษ 
ผูป้ระกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ 
- สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ส าหรบัลูกคา้และผูป้ระกอบการทั่วไปวงเงินสงูสดุ 20 ลา้นบาทต่อราย อตัราดอกเบีย้ Prime Rate - 

1.25% ต่อปี ในปีที่ 1-2 ใชห้มนุเวียนในกิจการ 
- สินเชื่อระยะสัน้ 2 ปี ส าหรบัลูกคา้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ลา้นบาท วงเงินสงูสดุ 20% ของยอดหนีค้งคา้ง ณ 31 ธ.ค. 2562 

ฟรี! ดอกเบีย้ 6 เดือน ใชห้มนุเวียนในกิจการ 
- สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ส าหรบัลูกคา้และผูป้ระกอบการทั่วไป วงเงินสงูสดุ 100 ลา้นบาทต่อราย อตัราดอกเบีย้พิเศษ 2% ต่อปีใน

ปีที่ 1-2 ใชป้รบัปรุงเคร่ืองจกัรหรือโรงงาน 
- สินเชื่อส่งเสริมการจา้งงาน วงเงินสงูสดุ 15 ลา้นบาทต่อราย อตัราดอกเบีย้ต ่าสดุ 3% ต่อปี ระยะเวลากูส้งูสดุ 7 ปี 
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บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

 
 

พัก 

1. มาตรการพักการช าระหน้ี 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
พกัการช าระหนีเ้ป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตัง้แต่งวดมีนาคม - สิงหาคม 2563 
 

ลด 

1. มาตรการปรับลดอัตราดอกเบีย้ 
ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้ เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ 4% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตัง้แต่งวดมีนาคม - สิงหาคม 2563 

 
2. มาตรการปรับลดค่างวดผ่อนช าระ 

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล 
ปรบัลดค่างวดผ่อนช าระลดลงรอ้ยละ 50 เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตัง้แต่งวดมีนาคม - สิงหาคม 2563 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
 
 

ขยาย + เตมิ 

1. ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบีย้เดิม ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีสถานะหน้ีปกติ (Non-NPLs) 
เกษตรกรและ SMEs เกษตร 
ประเภทเกษตรกร/บุคคล 
- ขยายตน้เงินเดิมสงูสดุไม่เกิน 15 ปี ปลอดตน้สูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก 
- คิดอตัราดอกเบีย้ใหม่จากตน้เงิน ในอตัรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR 
- สามารถขอสินเชื่อฟ้ืนฟู (Working Capital) คิดดอกเบีย้ MRR-0.25% ต่อปี ส าหรบัวงเงินกู ้100,000 บาทแรก วงเงินสินเชื่อรวม 

30,000 ลา้นบาท 
โดยธนาคารจะพิจารณาเงินกู้ตามศกัยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด  
ประเภทประกอบการ /สถาบัน 

- ขยายตน้เงินเดิมสงูสดุ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดตน้สงูสดุไม่เกิน 3 ปีแรก 
- ขยายตน้เงินเดิมสงูสดุ ไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบีย้ในอตัรา มากกว่าหรือเท่ากับ MLR 
- สามารถขอสินเชื่อฟ้ืนฟู (Working Capital) คิดดอกเบีย้ MLR-1% ต่อปี วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลา้นบาท 
โดยธนาคารจะพิจารณาเงินให้กูต้ามศกัยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด  
หมายเหตุ MRR = 6.625 และ MLR= 4.875 

 
2. ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบีย้เดิม ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีสถานะหน้ีค้างช าระ (NPLs) 

เกษตรกรและ SMEs เกษตร 
ประเภทเกษตรกร/บุคคล 
- ขยายตน้เงินเดิมสงูสดุไม่เกิน 15 ปี ปลอดตน้สูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก 
- คิดอตัราดอกเบีย้ใหม่จากตน้เงิน ในอตัรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR-1% ต่อปี 
- สามารถขอสินเชื่อฟ้ืนฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลา้นบาท โดยธนาคารจะพิจารณาเงินกูต้ามศกัยภาพของ

เกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 
ประเภทประกอบการ /สถาบัน 
- ขยายตน้เงินเดิมสงูสดุ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดตน้สงูสดุไม่เกิน 3 ปีแรก 
- ขยายตน้เงินเดิมสงูสดุ ไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบีย้ในอตัรา มากกว่าหรือเท่ากับ MLR 
- คิดอตัราดอกเบีย้ใหม่จากตน้เงิน ในอตัรา มากกว่าหรือเท่ากับ MLR-0.5% ต่อปี 
- สามารถขอสินเชื่อฟ้ืนฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลา้นบาท โดยธนาคารจะพิจารณาเงินใหกู้ต้ามศกัยภาพ

ของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 
หมายเหตุ MRR = 6.625 และ MLR= 4.875 

 
  



พัก 

1. มาตรการพักช าระหน้ีต้นเงินและดอกเบีย้ 3 เดือน (ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีงวดช าระรายเดือน) 
เกษตรกรและ SMEs เกษตร 
พกัช าระหนีต้น้เงินและดอกเบีย้ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) โดยอตัโนมติั  
ส าหรบัลกูหนีท้ี่มีงวดช าระเป็นรายเดือน กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ เกษตรกรและบุคคลทั่วไป 

 
2. มาตรการพักช าระหน้ีต้นเงินและดอกเบีย้ 6 เดือน (Loan Payment Holiday ส าหรับ SMEs เกษตร) 

เกษตรกรและ SMEs เกษตร 
พกัช าระหนีต้น้เงินและดอกเบีย้ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63) โดยอตัโนมติั  
ส าหรบัลกูหนีน้ิติบุคคล/บุคคล ที่ใช้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ SMEs  
เพิ่มเติม : ธ.ก.ส.จะคืนดอกเบีย้ จ านวนรอ้ยละ 10 ของดอกเบีย้ที่ไดร้บัช าระ (Cash Back) 

 
3. 3.มาตรการช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ท้ังระบบ 

เกษตรกรและ SMEs เกษตร 
- ลกูหนีท้ี่มีก าหนดช าระตัง้แต่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 
- พกัช าระตน้เงินและดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากงวดช าระเดิม 
- ยกเวน้เงินกูโ้ครงการนโยบายรฐั ที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือสิทธิประโยชนท์ี่ดีกว่า 

 

เตมิ 

1. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือ SMEs วงเงิน 45,000 ล้านบาท (Soft Loan) (ส าหรับ SMEs เกษตร) เกษตรกรและ SMEs เกษตร 
สินเชื่อผ่อนปรน อตัราดอกเบีย้ 2% ต่อปี ไม่เกิน 2 ปี ส าหรบั SMEs มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ลา้นบาท และค านิยาม SMEs เป็นไป
ตามค านิยามของแต่ละสถาบันการเงิน 

 
2. โครงการสินเช่ือฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (ส าหรับเกษตรกรรายย่อย) เกษตรกรและ SMEs เกษตร 

สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้อัตราผ่อนปรน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากูไ้ม่เกิน 2 ปี 6 เดือน  
ปลอดช าระเงินตน้และดอกเบีย้ 6 เดือน เป็นสินเชื่อไม่มีหลกัประกัน (Clean Loan) ส าหรบัเกษตรกรและบุคคลในครวัเรือน 

 
3. โครงการสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการท่องเท่ียวชุมชน 

ผูป้ระกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว 
SMEs ที่ด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน  
- อตัราดอกเบีย้ 6 เดือนแรก 3% ต่อปี 
- วงเงินต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท 
- วงเงินรวม 1,000 ลา้นบาท 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Call Center 0-2555-0555 
https://www.baac.or.th  

 

https://www.baac.or.th/

