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ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

	 ก�ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือเพิม่เติมแก่ลกูหนีธ้รุกจิทกุประเภทและครวัเรอืนทีไ่ด้รับผลกระทบจำกเหตกุำรณ์
ดังกล่ำวในเชิงรุก	โดยเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสภำพคล่องและเร่งปรับโครงสร้ำงหนี้	อำทิ	

• ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม	
• พักช�ำระหนี้เป็นกำรชั่วครำว	
• ขยำยระยะเวลำกำรช�ำระหนี้	
• ลดดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม	
• ผ่อนช�ำระขั้นต�่ำบัตรเครดิตได้ต�่ำกว่ำร้อยละ	10	
• เพิ่มวงเงินชั่วครำวส�ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล	เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สำมำรถผ่ำนพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้	

	 โดยก�ำหนดเป็นมำตรกำรชั่วครำวระยะเวลำ	2	ปี	ระหว่ำง	1	มกรำคม	2563	ถึง	31	ธันวำคม	2564
เพื่อให้สถำบันกำรเงินช่วยเหลือด้ำนสภำพคล่องและปรับโครงสร้ำงหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่ำงทั่วถึงและทันท่วงที	
ธปท.	จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดชั้นและกำรกันเงินส�ำรอง	รวมทั้งกำรรำยงำนข้อมูลเครดิตของ
ลูกหนี้เพื่อให้เข้ำถึงสินเชื่อได้ง่ำยขึ้น

โทรศัพท์ 0 2283-5796, 0 2283-5942, 0-2283-5917, 0-2356-7617
E-mail: ChutimaT@bot.or.th; EkasitR@bot.or.th

ฝ่ายนโยบายการก�ากับสถาบันการเงิน และฝ่ายก�ากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�าหรับ 

ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-1

ประเภทสินเชื่อ แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต�่ำ

1.บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด
หมุนเวียน	(Revolving	Loan)

2.	สินเชื่อส่วนบุคคล	ที่ผ่อนช�ำระเป็น
งวด	(installment)	และสินเชื่อจ�ำน�ำ
ทะเบียนรถ

3.สินเชื่อเช่ำซื้อ	(Hire	Purchase)
(1)	รถมอเตอร์ไซค์	:	วงเงินไม่เกิน	
35,000	บำท
(2)	รถทุกประเภท	:วงเงินไม่เกิน	
350,000	บำท

4.ลีสซิ่ง	(Leasing)	มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน	
3	ลบ.

5.สินเชื่อบ้ำน	วงเงินไม่เกิน	3	ลบ.

6.สินเชื่อธุรกิจ	SMEs	ไมโครไฟแนนซ์		
นำโนไฟแนนซ์	วงเงินไม่เกิน	20	ลบ.

ลดอัตรำผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ	จำกเดิม	10%	เหลือ	5%	(ในปี	2563	–	2564)	
8%	(ในปี	2565)	10%	(ในปี	2566)	
นอกจำกนี้		ลูกหนี้สำมำรถแปลงหนี้	เป็นสินเชื่อระยะยำว	ที่ดอกเบี้ยต�่ำ
ลงได้

-	ธนำคำรพำณิชย์	และสถำบันกำรเงินพำะกิจ	(SFI)	เลื่อนกำรช�ำระเงิน
ต้น	และดอกเบี้ยเป็นเวลำ	3	เดือน
-	ผู้ให้บริกำรอื่น	เลือกด�ำเนินกำรระหว่ำง	เลื่อนกำรช�ำระเงินต้น	และ
ดอกเบี้ยเป็นเวลำ	3	เดือน	หรือ	ลดค่ำงวดอย่ำงน้อย	30%	ของค่ำงวด
เดิม		เป็นเวลำ	6	เดือน

ผู้ให้บริกำรเลือกด�ำเนินกำรระหว่ำง
-	 เลื่อนกำรช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลำ	3	เดือน		หรือ
-	 พักช�ำระหนี้เงินต้น		เป็นเวลำ	6	เดือน

พักช�ำระเงินต้น	3	เดือน	และพิจำรณำลดดอกเบี้ยให้ตำม	ควำมเหมำะ
สมของลูกหนี้แต่ละรำย

	 มำตรกำรดังกล่ำวเป็นเพียงมำตรกำรช่วยเหลือขั้นต�่ำ	โดยผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินแต่ละแห่งยังมีโครงกำร
ช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ำมำตรกำรข้ันต�่ำดังกล่ำวส�ำหรับลูกหนี้ในภำคธุรกิจ	 และประชำชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง	เช่น	ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	โรงแรม	กำรบิน	หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	ทั้งนี้	ลูกหนี้สำมำรถศึกษำข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่	website	หรือโทรสอบถำมได้ที่	call	center	ของแต่ละสถำบันกำรเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 6929
E-mail: FPGCreditRiskTeam@bot.or.th

ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต 
ฝ่ายนโยบายการก�ากับสถาบันการเงิน
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มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs และดูแล

เสถียรภาพตลาดตราสารหนี้เอกชน เพื่อลดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากโควิด-19

	 ธนำคำรแห่งประเทศไทยมมีำตรกำรเพิม่เติมเพือ่ช่วยเหลือผู้ประกอบกำร	SMEs	ซ่ึงเป็นภำคส่วนทีม่คีวำมส�ำคญั
ต่อเศรษฐกจิไทยและเป็นแหล่งกำรจ้ำงงำนหลกัของประเทศ	ให้มเีงนิทนุและสภำพคล่องเพยีงพอเพือ่ด�ำเนนิธรุกจิและ
รกัษำกำรจ้ำงงำนต่อไปได้	รวมทัง้ต้องมมีำตรกำรเพือ่ดแูลเสถยีรภำพตลำดตรำสำรหน้ีภำคเอกชน	เพือ่รักษำช่องทำงกำร
ระดมทุนของภำคเอกชนและรักษำเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ	 โดยมำตรกำรในครั้งนี้จะ
ประกอบด้วย	4	ส่วนที่ส�ำคัญ

	 ธุรกิจ	SMEs	ที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ	 (ธนำคำร)	แต่ละแห่งไม่เกิน	
100	ล้ำนบำท	ได้รับสิทธิ์เป็นกำรทั่วไป	ไม่ต้องช�ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย	เป็นระยะเวลำ	6	เดือน	และในช่วงที่
ผ่อนปรนนี้ไม่ถือว่ำเสียประวัติข้อมูลเครดิต

มาตรการที่ 1 : การเลื่อนก�าหนดการช�าระหนี้ส�าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 

100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง

	 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	จัดสรร	soft	loan	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	0.01	ต่อปี	ให้ธนำคำรวงเงินรวม	5	แสน
ล้ำนบำท	เป็นเวลำ	2	ปี	เพื่อให้ธนำคำรน�ำไปให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ	SMEs	ที่ด�ำเนินธุรกิจในประเทศและ	มีวงเงินสินเชื่อ
กบัธนำคำรแต่ละแห่งไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	และมสีถำนะผ่อนช�ำระปกต	ิหรอื	ค้ำงช�ำระไม่เกนิ	90	วนั	(ยงัไม่เป็น	NPL)	
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	มำตรกำรนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET	
และ		MAI)	โดยวงเงินที่	SMEs	แต่ละรำยสำมำรถขอกู้ได้จะไม่เกินร้อยละ	20	ของยอดหนี้คงค้ำงของลูกหนี้	ณ	สิ้น
เดือนธันวำคม	2562	ส�ำหรับ	SMEs	ที่สนใจ	สำมำรถขอสินเชื่อได้ที่ธนำคำรที่ท่ำนเป็นลูกค้ำและมีวงเงินสินเชื่ออยู่

มาตรการที่ 2 : การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) ให้แก่ธุรกิจ 

SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน

พิเศษร้อยละ 2 ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

โทรศัพท์ : 0 2283 6112  E-mail : softloan2020@bot.or.th
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	 เพื่อดูแลเสถียรภำพของตลำดตรำสำรหนี้ภำคเอกชนและกลไกของตลำดกำรเงินให้ท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง	
ธปท.	และกระทรวงกำรคลังจงึเหน็ควรจดัต้ังกองทนุเสรมิสภำพคล่องตลำดตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน		(Corporate	Bond	
Stabilization	Fund:	BSF)	เพื่อเป็นแหล่งเงินส�ำรองชั่วครำว	 (bridge	 financing)	ส�ำหรับเข้ำไปซื้อตรำสำรหนี้ที่ออก
โดยบริษัทที่มีคุณภำพดีที่มีตรำสำรหนี้ครบก�ำหนดช�ำระในช่วงปี	 2563-2564	 ทั้งนี้	 บริษัทที่ขอรับควำมช่วยเหลือจำก
กองทุนฯ	จะต้องช�ำระอัตรำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำอัตรำตลำด	ต้องระดมทุนส่วนใหญ่ได้จำกแหล่งเงินทุนอื่น	เช่น	กำรกู้เงิน
ธนำคำรพำณิชย์หรือกำรเพิ่มทุน	 ต้องมีแผนกำรจัดหำทุนในระยะยำวที่ชัดเจน	 รวมทั้งต้องผ่ำนเกณฑ์และปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก�ำกับกองทุนก�ำหนด	ทั้งนี้	หำกผู้ออกตรำสำรหนี้เสนอขำยตรำสำรหนี้ต่อนักลงทุนทั่วไปและมี
กำรให้หลกัประกนัแก่ผูถ้อื	ตรำสำรหนีท้ีก่องทนุ	BSF	จะลงทนุในครำวเดยีวกนัต้องมหีลกัประกันไม่ด้อยกว่ำหลกัประกนั
ที่ให้แก่ผู้ถือตรำสำรหนี้อื่น

มาตรการที่ 3 : มาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาค

เอกชน  

	 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	ปรับลดอัตรำน�ำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ	(Financial	Institutions	Development	
Fund:	FIDF)	จำกเดิมอัตรำร้อยละ	0.46	เหลือร้อยละ	0.23	ของฐำนเงินฝำก	เป็นระยะเวลำ	2	ปี	เพื่อให้สถำบันกำร
เงินไปปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้กับประชำชนและภำคธุรกิจในทันที		

มาตรการที่ 4 : ลดเงินน�าส่ง FIDF ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท

เครดิตฟองซเิอร์ (สถาบันการเงนิ) เพือ่ลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้ของภาคธรุกิจและประชาชน 

โทรศัพท์ : 0 2356 7255, 0 2356 7529 ถึง 7531 E-mail: MOSTeam@bot.or.th

โทรศัพท์ 0 2283-5796, 0 2283-5942, 0-2283-5917, 0-2356-7617
E-mail: ChutimaT@bot.or.th; EkasitR@bot.or.th
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“ทางด่วนแก้หนี้” เชื่อมเจ้าหนี้-ลูกหนี้ให้ปรับหนี้ร่วมกัน

	 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	เปิดเผยว่ำ	ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงเงิน	(ศคง.)	แบงก์ชำติได้เปิดช่องทำง	
“ทำงด่วนแก้หนี้”	 ขึ้นเพื่อเป็นช่องทำงเสริมส�ำหรับประชำชนและธุรกิจที่ต้องกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้	 หรือต้องกำร
ควำมช่วยเหลือให้สำมำรถแจ้งควำมต้องกำรไปที่สถำบันกำรเงิน	(สง.)

	 ช่องทำงนี้เป็น	 “ช่องทำงเสริม”	 ในช่วงที่มำตรกำรเว้นระยะทำงสังคมเพื่อลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส
โควดิ	19	อำจท�ำให้ลกูหนี	้(1)	ไม่สำมำรถตดิต่อ	สง.	เนือ่งจำกมคีนตดิต่อเข้ำไปจ�ำนวนมำก	หรอื	(2)	กรณทีีล่กูหนีต้ดิต่อ	
สง.	แล้ว	แต่ไม่สำมำรถหำข้อยุติร่วมกัน	 เช่น	คุณสมบัติไม่ผ่ำน	หรือแม้มีมำตรกำรผ่อนปรนของ	สง.	ลูกหนี้ก็ยังจ่ำย
ช�ำระหนี้ไม่ได้

		 ทั้งนี้	 ข้อมูลที่ได้รับผ่ำนช่องทำงนี้จะถูกส่งต่อไปยัง	 สง.	 ซึ่งกำรพิจำรณำจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ	 สง.	
อย่ำงไรก็ดี	กรณีที่	สง.	ไม่สำมำรถรับข้อเสนอของลูกหนี้	ขอให้	สง.	ระบุเหตุผลเพื่อแบงก์ชำติจะเข้ำไปดูว่ำมีอะไรที่พอ
จะท�ำได้บ้ำงที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ำยหำข้อยุติร่วมกัน	และเดินต่อไปด้วยกันได้

        ลงทะเบียน

ข้อแนะน�า
1.	ขอให้กรอกข้อมูล	1	รำยกำรค�ำขอ	ต่อสถำบันกำรเงิน	1	แห่ง	(หำกมำกกว่ำ	1	แห่ง	ให้ส่งรำยกำรค�ำขอแยก
รำยสถำบันกำรเงิน)

2.	กำรให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน	อำจท�ำให้เรื่องของท่ำนไม่ได้รับกำรพิจำรณำ	หรือไม่สำมำรถติดต่อกลับ
เพื่อให้กำรให้ช่วยเหลือได้

3.	ลกูหนีท้ีป่ระสบปัญหำจำกพิษเศรษฐกิจสำมำรถน�ำส่งรำยกำรค�ำขอผ่ำนช่องทำงนีไ้ด้	(ทัง้กรณสีถำนะปกต	ิแต่
ขำดสภำพคล่องชั่วครำว	และเป็นหนี้เสีย	หรือปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว)	อย่ำงไรก็ดี	กำรขอสินเชื่อใหม่ขึ้นอยู่
กับกำรพิจำรณำของแต่ละผู้ให้บริกำร

	 ทัง้นีท่้ำนสำมำรถศกึษำมำตรกำรช่วยเหลือขัน้ต�ำ่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนีแ้ละมำตรกำรทีผู่ใ้ห้บรกิำรแต่ละ
แห่งได้ประกำศให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ได้ที่

https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=MzIy

• มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�าหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n1763.aspx

• มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน (สง.) 
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx

กรณีที่ท่านประสงค์จะติดต่อสอบถาม ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง

เบอร์โทร 1213 อีเมล fcc@bot.or.th หรือหน้าเว็บไซต ์
www.1213.or.th 
หรือ www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด (เครดิตบูโร)

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ส�าหรับลูกหน้ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจาก COVID-19 ลกูหน้ี “ไม่เสยีประวติัข้อมูล

เครดิต”

ผ่อนผนัเงือ่นไขการช�าระเงนิต้น และ/หรอื ดอกเบ้ียในช่วง

เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีหนี้ค้างช�าระ หรือมีหนี้

ค้างช�าระไม่เกิน 90 วนั นับแต่วนัถึงก�าหนดช�าระ ให้สามารถ

น�าส่งข้อมูลสถานะบัญชี เป็น ปกติ (หรือรหัส 10/010) ได้

02 095 5800 www.ncb.co.th facebook.com 
/ilovebureau
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ธนาคารกรุงไทย

พักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19

ลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน	
100	ล้ำนบำท	พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	6	
เดือน	(เมษำยน	–	กันยำยน	2563)

ลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีวงเงินสินเชื่อไม่
เกิน	500	ล้ำนบำท	วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	
20%	ของยอดคงค้ำง	อัตรำดอกเบี้ยร้อย
ละ	2%	คิดดอกเบี้ย	6	เดือน

ส�ำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำก	COVID-19	ดอกเบี้ยต�่ำเริ่มต้น	2%	คงที่	2%	วงเงินกู้สูงสุด	
20	ล้ำนบำท	ฟรีค่ำธรรมเนียม

02 111 1111 krungthai.com facebook.com 
/krungthaibank

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 

แห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

มาตรการที่ 1

• พักช�ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย	 ลูกค้ำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนส่งออกและลงทุน	 จำก
ผล	 กระทบ	 COVID-19	 พักช�ำระหนี้ทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ย	6	เดือน	ส�ำหรับลูกค้ำ	
EXIM	Bank	ที่มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะยำว
และระยะสั้น

มาตรการที่ 2

	 ขยำยเงือ่นไขบรกิำรประกนักำรส่งออก	
โดยขยำยระยะเวลำกำรช�ำระเงินที่ให้ควำม
คุ้มครองสูงสุด	270	วนั	แก่ผู้ส่งออกทีม่ปีระกนั
กำรส่งออกของ	EXIM	BANK	และส่งออกไป
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19	 ตำม
ประกำศขององค์กำรอนำมัยโลก	 (World	
Health	Organization	:	WHO)	ฟรี!	คุ้มครอง
กำรส่งออกสินค้ำเน่ำเสียง่ำยไปจีน	สูงสุด	50%	
ของมูลค่ำใบก�ำกับสินค้ำ	 และลดระยะเวลำ
พิจำรณำจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อไม่
รับมอบสินค้ำ

มาตรการที่ 3

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

• สินเชื่อระยะยำว	7	ปี	วงเงินสูงสุด	20	ล้ำน
บำทต่อรำย	อัตรำดอกเบี้ยปีที่	1-2	ร้อยละ	
2%

• สินเชื่อระยะยำว	 7	 ปี	 วงเงินสูงสุด	 100	
ล้ำนบำทต่อรำย	 อัตรำดอกเบี้ยปีที่	 1-2	
ร้อยละ	 2%	 ใช้ซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์	หรือต่อเติมปรับปรุงโรงงำน

• สนิเชือ่ระยะสัน้	2	ปี	ส�ำหรบัลกูค้ำทีม่วีงเงนิ
สินเชื่อไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	วงเงินสูงสุด	
20%	ของยอดหนี้คงค้ำง	ณ	31	ธันวำคม	
2562	ฟรี	ดอกเบี้ย	6	เดือน	ใช้หมุนเวียน
ในกิจกำร

• สนิเชือ่ส่งเสรมิกำรจ้ำงงำน	วงเงนิสงูสดุ	15	
ล้ำนบำทต่อรำย	 อัตรำดอกเบ้ียต�่ำสุด	 3%	
ต่อปี	ระยะเวลำกู้สูงสุด	7	ปี

มาตรการที่ 4

คลินิกให้ค�าปรึกษา

แก่ผู้ส่งออกทางโทรศัพท์

	 เพื่อให้ค�ำปรึกษำและข้อมูลข่ำวสำร
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรรับมือกับสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจปัจจุบัน	 จัดแพ็กเกจและมำตรกำร
ช่วยเหลือทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับธุรกิจ
ของผู ้ติดต ่อเข ้ำมำ	 โดยเฉพำะ	 SMEs	
รวมทั้งให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรเงินทำงโทรศัพท์
และจัดโครงกำรฝึกอบรมออนไลน์	 เพื่อเสริม
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและขยำยเครือข่ำย
ธุรกจิเพิม่มำกขึน้ โทร.	0	2617	2111	ต่อ	3510-2

02 617 2111 www.exim.go.th facebook.com 
/eximbankofthailand
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มาตรการที่ 5 สินเชื่อ สปส. เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 

ยื่นกู้ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

(EXIM bank)   

วัตถุประสงค์การกู้
	 เพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนในกิจกำร	เสริมสภำพคล่องสถำนประกอบกำรโดยให้เป็นกำรกูเ้พือ่	Refinance		ได้
ไม่เกิน	ร้อยละ	50	ของวงเงินปล่อยกู้ของธนำคำร

คุณสมบัติ
	 1.	เป็นสถำนประกอบกำรทีข้ึ่นทะเบยีนประกนัสงัคมและจ่ำยเงนิสมทบเข้ำกองทนุประกนัสงัคมมำแล้ว	
ไม่น้อยกว่ำ	3	เดือน

ขั้นตอนการกู้
1.	ตดิต่อส�ำนกังำนประกนัสงัคมจงัหวดั/สำขำ	เพือ่ขอหนงัสอืรับรองสถำนะควำมเป็นสถำนประกอบกำร
2.	หนังสือรับรองสถำนะควำมเป็นสถำนประกอบกำรออกโดยส�ำนักงำนประกันสังคม
3.	เตรียมเอกสำรกำรยื่นกู้ตำมระเบียบธนำคำร
4.	ธนำคำรแจ้งผลกำรพิจำรณำกับสถำนประกอบกำรโดยตรง

อัตราดอกเบี้ย 
	 1.	กรณีมีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน	
	 	 •	อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	3	ต่อปี	(คงที่	3	ปี)
	 2.	กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน	หรือใช้บุคคลค�้ำประกัน
	 	 •	อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	5	ต่อปี	(คงที่	3	ปี)

วงเงินกู้
• วงเงิน	18,000	ล้ำนบำท	ส�ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงไม่เกิน	50	คน 
(วงเงินกู้ไม่เกิน	5	ล้ำนบำทต่อรำย)

• วงเงิน	9,000	ล้ำนบำท	ส�ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง	51	-	200	คน 
(วงเงินกู้ไม่เกิน	10	ล้ำนบำทต่อรำย)

• วงเงิน	3,000	ล้ำนบำท	ส�ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงเกิน	200	คน 
(วงเงินกู้ไม่เกิน	15	ล้ำนบำทต่อรำย)

เงื่อนไข
	 ส�ำหรบัข้อก�ำหนดของสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรต้องรักษำจ�ำนวนผูป้ระกนัตนไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ	80	ของจ�ำนวนผู้ประกันตน	ณ	วันที่ได้รับสินเชื่อ	ตลอดอำยุโครงกำร	3	ปี	เพื่อไม่ให้กระทบกับกำรเลิกจ้ำง
ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร

02 617 2111 www.exim.go.th facebook.com 
/eximbankofthailand
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ธนาคารออมสิน

สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า 

Soft loan

ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

พักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ

ผู้ประกอบกำรในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรระบำดของ	
COVID–19	วงเงินกู้สูงสุด	20	ล้ำนบำท	อัตรำ
ดอกเบี้ย	ปีที่	1-2	ร้อยละ	2.00	%	ต่อปี

• โครงกำรสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู ้ประกอบ
กำรในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลก
ระทบจำกกำรระบำดของเชื่อไวรัสโคโรน่ำ	
(COVID–19)	 วงเงินสูงสุด	 50,000	 บำท	
อัตรำดอกเบี้ย	 0.50%	 ผ่อนช�ำระคืนสูงสุด	
5	ปี	ปลอดช�ำระหนี้	 6	 งวดแรก	ภำยใน	31	
ตุลำคม	2563

	 ธนำคำรออมสิน	 ขยำยเวลำพักช�ำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติเพิ่มจำก	 3	 เดือน	
เป็น	6	เดือน	เริ่ม	1	เม.ย.	-	30	ก.ย.	63	ช่วยลูกค้ำเผชิญภัยไวรัสโควิด-19	ส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อ
บุคคล	สินเชื่อเคหะ	และสินเชื่อผู้ประกอบกำรSMEs	สถำนะปกติจนถึงค้ำงช�ำระไม่เกิน	3	เดือน 
ณ	31	มีนำคม	2563	โดยไม่ต้องแจ้งกำรเข้ำร่วมหรอืลงทะเบยีนใดๆ	หำกไม่ต้องกำรเข้ำร่วมสำมำรถ
ช�ำระได้ตำมปกติ

• สินเชื่อบุคคล	วงเงิน/รำย	ไม่จ�ำกัด	ระยะเวลำพักหนี้	6	เดือน
• สินเชื่อเคหะ	วงเงิน/รำย	ไม่จ�ำกัด	ระยะเวลำพักหนี้	6	เดือน
• สินเชื่อ	SMEsวงเงินไม่เกิน	100	ล้ำนบำท	ระยะเวลำพักหนี้	6	เดือน	

02 299 8899
Call Center 1115

gsb.or.th facebook.com 
/GSBSociety
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

พัก – ลด – ผ่อน 

ขยาย – เติม

พกัช�ำระหนีเ้งนิต้น	สงูสดุ	2	ปี	ลดดอกเบีย้	1%	
ต่อปี	นำน	1	ปี	ผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้	
ขยำยระยะเวลำช�ำระหนี้	นำนสูงสุด	5	ปี	เติม
สนิเชือ่เพิม่เพือ่เป็นทนุส�ำรองหมนุเวียนใช้จ่ำย
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

เลื่อนการช�าระหนี้

เลื่อนกำรช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	 ระยะ
เวลำ	6	เดือน	(เมษำยน	–	กันยำยน	2563)

สินเชื่อที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

SMEs ลูกค้าเดิม ไม่เป็น NPL

1.	Soft	Loan	ธปท.	ผ่ำน	สง.	ดอกเบี้ย	2%	ส�ำหรับ	2	ปีแรก	ไม่ต้องจ่ำยดอกเบี้ย	6	เดือนแรก			
ไม่จ�ำเป็นต้องมีหลักประกัน	วงเงิน	20%	ของสินเชื่อคงค้ำง

2.	Soft	Loan	ออมสิน	ดอกเบี้ย		2%	2	ปีแรก		บสย./หลักประกันตำมเกณฑ์ธนำคำร	วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน	15	ลบ.	ต่อรำย

3.	Local	 Economy	 Loan	 ดอกเบี้ย	 3%	 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำจด	 VAT	 ดอกเบี้ย	 5%	 
บุคคลธรรมดำ	ระยะเวลำ	7	ปี		ใช้	บสย.ค�้ำประกัน

• นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำจด	VAT	ไม่เกิน	5	ลบ.ต่อรำย
• บุคคลธรรมดำ	ไม่เกิน	2	ลบ.ต่อรำย

4.	สินเชื่อเพ่ือ	 SMEs	 รำยย่อยจำกผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ	 ดอกเบี้ย	 3% 
2	ปีแรก	(มติ	ครม.	24	มี.ค.63)	ไม่มีหลักประกัน	วงเงินสูงสุดไม่เกิน	3	ลบ.ต่อรำย

5.	สนิเชือ่	Transformation	Loan	เสรมิแกร่ง	(Soft	loan	เครือ่งจกัร2)	ดอกเบี้ย	4%	7	ปี	บสย.	
/หลักประกันตำมเกณฑ์ธนำคำร	วงเงินสูงสุดไม่เกิน	15	ลบ.ต่อรำย

SMEs ลูกค้าเดิม เป็น NPL (ต้องปรับ TDR ก่อน)

1.	สินเชื่อ	Transformation	Loan	เสริมแกร่ง(Soft	loan	เครื่องจักร2)	ดอกเบี้ย	4%	7	ปี	บสย.	
/หลักประกันตำมเกณฑ์ธนำคำร

• นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำจด	VAT	ไม่เกิน	1	ลบ.ต่อรำย
• บุคคลธรรมดำ	ไม่เกิน	0.5	ลบ.ต่อรำย

Call Center 1357 smebank.co.th facebook.com 
/SMEDevelopmentBank
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2.	Local	 Economy	 Loan	 	 ดอกเบี้ย	 3%	นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำจด	 VAT	 ดอกเบี้ย	 5% 
บุคคลธรรมดำ		ระยะเวลำ	7	ปี		ใช้	บสย.	ค�้ำประกัน

	 •	นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำจด	VAT	ไม่เกิน	1	ลบ.ต่อรำย
	 •	บุคคลธรรมดำ	ไม่เกิน	0.5	ลบ.ต่อรำย

SMEs  ลูกค้าใหม่ หรือไม่มีหนี้คงค้าง

1.	Local	 Economy	 Loan	 	 ดอกเบี้ย	 3%	นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำจด	 VAT	 ดอกเบี้ย	 5% 
บุคคลธรรมดำ		ระยะเวลำกู้	7	ปี		ใช้	บสย.	ค�้ำประกัน

• นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำจด	VAT	 ไม่เกิน	5	ลบ.ต่อรำย
• บุคคลธรรมดำ	 			 	 ไม่เกิน	2	ลบ.ต่อรำย

2.	สนิเชือ่	Transformation	Loan	เสรมิแกร่ง	(Soft	loanเครือ่งจกัร2)	ดอกเบีย้	4%	ระยะเวลำ
กู้	7	ปี	บสย./หลักประกันตำมเกณฑ์ธนำคำร	วงเงินสูงสุดไม่เกิน	15	ลบ.ต่อรำย

3.	สินเชื่อเพื่อ	 SMEs	 รำยย่อยจำกผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ	 ดอกเบี้ย	 3%	
ระยะเวลำ	2	ปีแรก	(มติ	ครม.	24	มี.ค.63)	ไม่มีหลักประกัน	วงเงินสูงสุดไม่เกิน	3	ลบ.ต่อรำย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

1.	ธรุกจิท่องเทีย่ว	พกัช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่	12	เดอืน	ฟรค่ีำธรรมเนยีมค�ำ้ประกัน	
2	ปีแรก

ช่วยธุรกิจจากผลกระทบไวรัวโควิด-19

02 890 9999 www.tcg.or.th facebook.com/tcg.or.th

19
คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563

โดย สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

http://www.tcg.or.th
https://www.facebook.com/tcg.or.th


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2

	 พักช�ำระเงินต้นระยะเวลำ	 3	 เดือน	
และจ่ำยเฉพำะดอกเบี้ยรำยเดือน	 ส�ำหรับ
ลูกค้ำที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน	3	ล้ำนบำท	มีสถำนะ
บัญชีปกติ	 ไม่อยู่ในสถำนะกฎหมำย	 สำมำรถ
ลงทะเบียนภำยใน	30	มิถุนำยน	2563

	 พักช�ำระเงินต้นระยะเวลำ	 1	 ปี	
และจ่ำยเฉพำะดอกเบีย้รำยเดอืน	(ไม่จ�ำกัด
กรอบวงเงินสินเชื่อ)	เมื่อครบก�ำหนดระยะ
เวลำพักช�ำระเงินต้น	 สำมำรถแจ้งควำม
ประสงค์ขยำยระยะเวลำกำรผ่อนช�ำระเพิม่
ได้นำนสูงสุดอีก	10	ปี	ซึ่งกำรขยำยระยะ
เวลำจะท�ำให้เงินงวดรำยเดือนของลูกค้ำ
ลดลงอีกด้วย	 สำมำรถลงทะเบียนภำยใน	
30	เมษำยน	2563มาตรการที่ 3

	 พักช�ำระเงินต้นระยะเวลำ	6	เดือน	
พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ	 3.90%	 ต่อปี	
และจ่ำยเฉพำะดอกเบี้ยรำยเดือน	 (กรอบ
วงเงิน	 50,000	 ล้ำนบำท)	 	 ซึ่งลูกค้ำ
ที่มีควำมประสงค์จะใช้มำตรกำรน้ีต้อง
น�ำส่งหลักฐำนให้ธนำคำรผ่ำน	 Mobile	
Application	:	GHB	ALL	ที่สะท้อนให้เห็น
ว่ำกำรแพร่ระบำดของไวรัส	 COVID-19	
ส่งผลกระทบให้รำยได้ลดลง	 สำมำรถ
ลงทะเบียนได้ภำยในวันที่	 30	 เมษำยน	
2563

มาตรการที่ 4

	 ลกูค้ำทีอ่ยูใ่นสถำนะดอกเบีย้ผิดนดั
หรือสถำนะกฏหมำย
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มาตรการที่ 5

	 พักช�ำระเงินต้น	พักดอกเบี้ย	นำน	4	เดือน	(ดอกเบี้ยพักยกให้ไม่ต้องช�ำระ)	วงเงินกู้ไม่เกิน	
3	ล้ำนบำท	รำยได้ต่อเดือนไม่เกิน	35,000	บำท
	 โดยหลังจำกพักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ	 4	 เดือนแล้ว	 ธนำคำรจะยก
ดอกเบี้ยที่พักช�ำระไว้ทั้ง	4	เดือนให้กับลูกค้ำ	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกู้ตำมสัญญำ	ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำ
ทุกวัตถุประสงค์กำรกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน	ไม่เกิน	3	ล้ำนบำท	และมีรำยได้ต่อเดือนไม่เกิน	
35,000	บำท	ครอบคลุมลูกค้ำ	1.1	ล้ำนบัญชี	ทั้งสถำนะบัญชปีกติ	และสถำนะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด
หรือสถำนะกฎหมำย	

มาตรการที่ 6

	 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข	 ลดดอกเบี้ยเหลือ	 1%	 ต่อปี	 พักช�ำระเงินต้น	 4	
เดือน	แพทย์	พยำบำล	เทคนิคกำรแพทย์	รังสีวิทยำ	เภสัชกร	สำมำรถลงทะเบียนได้ภำยในวันที่	
30	เมษำยน	2563

ช่องทางการรับบริการ

ลงทะเบียนผ่ำน	Mobile	Application	:	GHB	ALL		เท่ำนั้น
ทั้งนี้	ลูกค้ำสำมำรถดำวน์โหลด	Application	:	GHB	ALL	ได้ที่	App	Store	หรือ	Play	Store
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่	ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์	(Call	Center)	โทร	0-2645-9000

0-2645-9000 ghbank.co.th facebook.com 
/ghbank
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

2.มาตรการช่วยเหลือลูกค้า

ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต 

	 โดยขยำยระยะเวลำผ่อนผันกำรส่ง
ช�ำระเงินให้กับลูกค้ำผู ้ถือกรมธรรม์ที่ครบ
ก�ำหนดส่งช�ำระตั้งแต่วันที่	 1	 มีนำคม	 2563	
ถึง	 30	 มิถุนำยน	 2563	 แบบอัตโนมัติ	 ของ
ผลิตภัณฑ์	ธกส	มอบรัก	ธกส	ทวีรัก	99	ออก
ไปเป็น	90	วันจำกเดิม	31	วันและ	ธกส	ทวีรัก	
ฌปก	ธกส	เพิ่มรัก	ออกไปเป็น	3	เดือน

1.โครงการสนับสนุน 

สินเชื่อฉุกเฉิน 

วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

	 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 	 0.1%	 ต่อ
เดือน	วงเงินกู้รำยละไม่เกิน	10,000	บำท	
ก�ำหนดช�ำระคืนไม่เกิน	24	งวด	นับตั้งแต่
วันกู้	 ปลอดดอกเบี้ย	 6	 เดือน	 ไม่ต้องใช้
หลักประกัน	 เพื่อบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย
จ�ำเป็นและฉกุเฉนิในครัวเรอืนให้กบัผูไ้ด้รบั
ผลกระทบจำกกำรระบำดของเชือ้โควิด-19	
โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง	 LINE	
BAAC	Family	และเริ่มลงทะเบียนขอสิน
เชื่อตั้งแต่วันที่	15	เม.ย.	63	

02-555-0555 www.baac.or.th facebook.com 
/baacservicemind/

ลงทะเบียนผ่านทาง LINE Official: BAACFAMILY
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ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.มาตรการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ (Hire Purchase) 

วงเงินไม่เกิน	 250,000	บำท	พักช�ำระค่ำงวด
ระยะเวลำ	3	เดือน

1.มาตราการสินเชื่อ

ส่วนบุคคล

สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน		
พักช�ำระหนี้เงินต้นและก�ำไร	3	เดือน

3.มาตรการสินเชื่อ 

เพื่อที่อยู่อาศัย

สนิเช่ือบคุคลเพือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั	รวมถึงสินเชือ่
เอนกประสงค์ที่น�ำที่อยู่อำศัยมำเป็นหลัก
ประกัน	 เช่น	 สินเชื่อบ้ำนแลกเงิน	 โดยมี
วงเงินไม่เกิน	 3	 ล้ำนบำท	 พักช�ำระเงิน
ต้นและให้ช�ำระเฉพำะก�ำไร	 ระยะเวลำ	 3	
เดือน

4.มาตรการสินเชื่อ 

เพื่อธุรกิจ

•	สินเชื่อุรกิจแบบมีก�ำหนดระยะเวลำ
•	สินเชื่อธุรกิจ	MSMEs
วงเงนิไม่เกนิ	20	ล้ำนบำท	พกัช�ำระหนีเ้งนิ
ต้น	และให้ช�ำระเฉพำะก�ำไร	ระยะเวลำ	3	
เดือน

Call Center 1302
02-650-6999 www.ibank.co.th facebook.com 

/ibank.th
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ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

มาตราการที่ 1

มาตรการช่วยเหลือ SME :	กำรพักช�ำระ
หนี้ ท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้ำ 
เอสเอ็มอทีีม่วีงเงนิสินเชือ่ไม่เกนิ	100	ล้ำน
บำททุกรำย	เป็นระยะเวลำ	6	เดือน	(เริ่มมี
ผลตั้งแต่เดือนเมษำยนเป็นต้นไป)

มาตราการที่ 2

มาตรการช่วยเหลือ SME :	กำรสนับสนุน
สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�ำ่	(ซอฟต์โลน)	ให้แก่ลกูค้ำ
ผูป้ระกอบกำรทีม่วีงเงนิสนิเชือ่ไม่เกนิ	500	
ล้ำนบำท	กูเ้พิม่ได้สงูสดุ	20%	ของยอดหนี้
คงค้ำง	อัตรำดอกเบี้ย	2%	ต่อปี	โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยในช่วง	6	เดือนแรก

มาตราการที่ 3

สินเชื่อ 

ผู้ประกอบการรายย่อย 

(ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)

• พักช�ำระเงินต้นสูงสุด	6	เดือน
• ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภำพคล่อง	

โครงกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ	 (Soft	
Loan)	ดอกเบี้ยต�่ำ	2%	ต่อปี	นำน	2	ปี	
ระยะเวลำกูสู้งสุด	10	ปี	วงเงนิสงูสุด	20	
ล้ำนบำท	และยกเว้นค่ำธรรมเนยีมเงนิกู้

มาตราการที่ 4

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ทุกประเภท
เพิ่มเติม 0.40%	 	 โดยอัตรำดอกเบี้ยเงิน
กู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี	ประเภทแบบมีระยะ
เวลำ	(Minimum	Loan	Rate)	หรือ	MLR	
ปรับลดจำก	5.775%	เป็น	5.375%	อัตรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี	ประเภท
เงินเบิกเกินบัญชี	 (Minimum	 Overdraft	
Rate)	หรือ	MOR	ปรับลดลงจำก	6.495%	
เป็น	 6.095%	 และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้
ลูกค้ำรำยย่อยช้ันดี	 (Minimum	 Retail	
Rate)	หรือ	MRR	ปรับลดลงจำก	6.745%	
เป็น	6.345%
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มาตราการที่ 5

ลูกค้าบัตรเครดิต	 ปรับลดอัตรำผ่อนช�ำระ
ขั้นต�่ำจำกเดิม	 10%	 โดยอัตโนมัติให้เป็น	
5%	ในปี	2563	และ	2564	เป็น	8%	ใน
ปี	2565	และเป็น	10%	ในปี	2566	โดย
ธนำคำรฯ	 จะท�ำกำรปรับลดให้ลูกค้ำทุก
ท่ำนตั้งแต่เดือนเมษำยน	2563	เป็นต้นไป	
โดยลกูค้ำบตัรเครดติไม่ต้องแจ้งควำมจ�ำนง
เป็นรำยบุคคลมำที่ธนำคำรฯ

มาตราการที่ 6

ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�าระเป็น
งวด (Speedy Loan)	 ลูกค้ำสินเช่ือ	
Speedy	 Loan	 พักช�ำระเงินต้นสูงสุด	 6	
เดือน

มาตราการที่ 7

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต	์ ลูกค้ำสินเชื่อรถยนต์
ของธนำคำรฯ	 (วงเงินไม่เกิน	 250,000	
บำท)	พักช�ำระค่ำงวด	สูงสุด	6	เดือน

มาตราการที่ 8

ลูกค้าสินเช่ือบ้าน	 ลูกค้ำสินเช่ือบ้ำนของ
ธนำคำรฯ	(วงเงินไม่เกิน	3	ล้ำนบำท)	พัก
ช�ำระเงินต้นสูงสุด	6	เดือน

ลงทะเบียนเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ 

ผ่าน 3 ช่องทาง 

1.	แอปพลิเคชัน	SCB	EASY 
2.	คอลเซ็นเตอร์	SCB	CALL	CENTER	0	2777	7777
3.	และสำขำธนำคำรทั่วประเทศ

02-777-7777 www.scb.co.th facebook.com 
/scb.thailand
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ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับประเภทเงินกู ้

(Installment Loan)

• พักช�ำระเงินต้น	และดอกเบี้ยนำน	3	เดือน
• สินเชื่อที่อยู่อำศัย	และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อำศัยเป็นหลักประกัน
• วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน	3	ล้ำนบำท	พักช�ำระเงินต้น	จ่ำยเฉพำะดอกเบี้ยนำน	3	เดือน
• วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่	3	ล้ำนบำทขึ้นไป	ขอควำมช่วยเหลือเป็นรำยกรณีตำมสถำนกำรณ์
• สินเชื่อธุรกิจ	SME	วงเงินกลุ่มไม่เกิน	100	ล้ำนบำท
• พักช�ำระเงินต้น	 และดอกเบี้ยนำน	 6	 เดือน	 (ลูกค้ำผู้ประกอบกำรจะได้รับสิทธิอัตโนมัติ	 เมื่อ

พระรำชก�ำหนดให้อ�ำนำจ	 ธปท.	 มีผลบังคับใช้	 โดยธนำคำรจะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบเพิ่มเติม
ต่อไป)	

• ธนำคำรขอสงวนสิทธิจำกมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำฝ่ำวิกฤตโรคโควิด-19	ดังนี้
1.	กำรพักช�ำระเงินต้น	 ยังคงมีกำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำตำมสัญญำเดิมในช่วงระยะเวลำ
ผ่อนปรน

2.	เมื่อพ้นระยะเวลำผ่อนปรนแล้ว	 กำรช�ำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตำม
เงื่อนไขของสัญญำเดิม	 โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตำมก�ำหนดเวลำเดิม	 ทั้งนี้	 ลูกค้ำ
อำจมีภำระกำรผ่อนช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภำยหลัง

บัตรเครดิต

• ปรับลดอัตรำกำรผ่อนช�ำระขั้นต�่ำมำอยู่ที่	5%	(จำกเดิม	10%)	จนถึง	31	ธันวำคม	2564		ส�ำหรับ
ผูถ้อืบตัรเครดติธนำคำรกรงุเทพทกุประเภท	และทกุรำยได้รบัสิทธิอตัโนมติั	โดยไม่ต้องลงทะเบยีน
ขอรับสิทธิ

• ปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นพิเศษ	อยู่ที่	12%	ส�ำหรับลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	ประกอบอำชีพ
หรือท�ำงำนในธุรกิจโรงแรม	 กำรท่องเที่ยว	 สำยกำรบิน	 และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองจำกกำรที่รัฐบำล
ประกำศให้หยุดบริกำรชั่วครำว

• พักช�ำระเงินต้น	และดอกเบี้ยนำน	3	เดือน
• ยกเว้นดอกเบี้ยค้ำงช�ำระ	1	เดือน

1333 bangkokbank.com facebook.com/Bangkok-
BankCreditCard/

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบุคคล

สินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคลและสินเช่ือกรุง
ศรี	iFIN	พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	6	เดือน

สินเชื่อบ้าน

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	6	เดือน	และ
พักช�ำระหนี้เงินต้น	6	เดือน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	6	เดือน	และลดค่ำงวดผ่อนช�ำระต่อเดือนสูงสุด	85%	6	เดือน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม

• โปรแกรมนี้ส�ำหรับลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	เท่ำนั้น
• ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์นกำรพจิำรณำมำตรกำรช่วยเหลอืตำมผลกระทบทีล่กูค้ำได้รบั	แล้วแต่กรณี
• ไม่เป็นสินเชื่อค้ำงช�ำระเกิน	 90	 วัน,	 ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี	 หรือ	 ไม่เป็นสินเช่ือที่อยู่ใน

กระบวนกำรทำงกฎหมำย	ก่อนวันที่	1	มกรำคม	2563
• ติดต่อสอบถำมได้ที่	 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 โทร	 1527	www.krungsri.com 

https://www.facebook.com/KrungsriSimple

มาตรการเยียวยาธุรกิจตามมาตรการของ ธปท.

มาตรการที่ 2

กูเ้สรมิสภำพคล่องส�ำหรบัลกูค้ำผูป้ระกอบกำร
ทีม่วีงเงนิ	สนิเชือ่ไม่เกนิ	500	ล้ำนบำทและเป็น
ลูกหนี้ดี	กู้ได้สูงสุด	20%	ของยอดหนี้คงค้ำง
(ยอดคงเหลือ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2562)	
อัตรำดอกเบี้ย	 2%	 นำน	 2	 ปี	 ไม่ต้องช�ำระ
ดอกเบี้ย	6	เดือนแรก

มาตรการที่ 1

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	 6	 เดือน	
ส�ำหรับลูกค้ำผู้ประกอบกำร	 ที่มีวงเงินสิน
เชื่อ	ไม่เกิน	100	ล้ำนบำทและเป็นลูกหนี้ดี
เริ่ม	1	เมษำยน	-	30	กันยำยน	2563

(ท้ังนี้กำรให้สินเชื่อใหม่นั้นเป็นไปตำมดุลยพินิจของธนำคำร)	 ติดต่อสอบถำมได้ที่	 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	
จ�ำกัด	(มหำชน)	โทร	1527	www.krungsri.com https://www.facebook.com/KrungsriSimple
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ลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือ 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์

โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”

มาตรการที่ 2

	 พกัช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนหรือโทรแจ้งควำมจ�ำนงกับบริษัท
นำนสูงสุด	2	รอบบัญชีส�ำหรับลูกค้ำทุกรำยที่
มีวันครบก�ำหนดช�ำระตั้งแต่	14	เม.ย.	63	ถึง	
วันที่	 12	 มิ.ย.	 63	 โดยดอกเบี้ยยังคงค�ำนวณ
ตำมอัตรำปกติแบบลดต้นลดดอก	ทั้งนี้สถำนะ
บัญชีของท่ำนในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวจะ
ไม่เปลี่ยนแปลง

มาตรการที่ 1

• ลดอัตรำผ่อนช�ำระขั้นต�่ำโดยไม่ต้องลง
ทะเบียนหรือโทรแจ้งควำมจ�ำนงกับ
บริษัท	

• บัตรเครดิตปรับจำก	 10%	 เป็น	 5%	
ตั้งแต่	1	เม.ย.	63	ถึง	31	ธ.ค.	64

• สนิเชือ่บคุคล	(เฉพำะสนิเชือ่เงนิสดแบบ
ช�ำระข้ันต�่ำ)	 ปรับจำก	 5%	 เป็น	 3%	
ตั้งแต่	18	มี.ค.	63	ถึง	31	ธ.ค.	64

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์บรษัิทฯในเครอืกรงุศร	ีคอนซูมเมอร์	ที	่website	และ	Facebook	ของแต่ละผลติภณัฑ์
ที่ท่ำนใช้บริกำร

• บัตรเครดิตกรุงศรี	facebook:	krungsricard
• บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์	facebook:		Krungsri.first.choice
• บัตรเครดิตเซ็นทรัล	เดอะวัน	facebook:	centralthe1creditcard
• บัตรเทสโก้	โลตัส	วีซ่ำ	facebook:	tescolotusmoney
• โทร	1527	www.krungsri.com https://www.facebook.com/KrungsriSimple

มาตรการที่ 3

• ลดอัตรำดอกเบี้ยพิเศษโดยต้องลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนแอป	UChoose	เท่ำนั้น
• บัตรเครดิตปรับเป็น	12%	ต่อปี	+ขยำยกำรผ่อนช�ำระ	นำนสูงสุด	48	 เดือนตั้งแต่	1	พ.ค.	63	

เป็นต้นไป
• สินเชื่อบุคคลปรับเป็น	 22%	 ต่อปี	 +ลดกำรผ่อนช�ำระ	 ขั้นต�่ำเหลือ	 3%ตั้งแต่	 1	 พ.ค.	 63	 ถึง	

31	ธ.ค.	64

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563

โดย สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
28

https://www.facebook.com/KrungsriCard/
https://www.facebook.com/KRUNGSRI.First.Choice/
https://www.facebook.com/CentralThe1CreditCard/
https://www.facebook.com/tescolotusmoney/
http://www.krungsri.com
https://www.facebook.com/KrungsriSimple 


ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

• พักช�ำระค่ำงวดสูงสุดระยะเวลำ	5	 เดือน	ส�ำหรับรถจักรยำนยนต์	และสูงสุดระยะเวลำ	6	 เดือน	
ส�ำหรับรถยนต์	

• ปรับโครงสร้ำงหนี้	ขยำยระยะเวลำผ่อนช�ำระ	และลดค่ำงวด
ติดต่อสามถามได้ที่ 
กรุงศรี	ออโต้	โทร	02-740-7400	กด	3	หรือ	กด	5	www.krungsri.com
https://www.facebook.com/KrungsriAuto/

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ

• โปรแกรมนี้ส�ำหรับลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรน่ำ	2019	(COVID-19)	เท่ำนั้น
• ธนำคำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำมำตรกำรช่วยเหลือตำมผลกระทบที่ลูกค้ำได้รับ	แล้วแต่กรณี

1527 krungsri.com facebook.com 
/KrungsriSimple/
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ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�าหรับลูกค้ารายย่อยและ

ลูกค้าผู้ประกอบการ ของธนาคารกสิกรไทย

• ปรับลดอัตรำผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ	เหลือ	5%
• ธนำคำรปรบัลดอัตรำกำรช�ำระขัน้ต�ำ่จำก	10	

%	เป็น	5	%	ส�ำหรับลูกค้ำที่ถือบัตรเครดิต
กสิกรไทยให้อัตโนมัติ	 โดยลูกค้ำไม่ต้องแจ้ง
ลงทะเบียน
o	ปี	พ.ศ.	2563-2564	ช�ำระขั้นต�่ำ	5%
o	ปี	พ.ศ.	2565								ช�ำระขั้นต�่ำ	8%
o	ปี	พ.ศ.	2566								ช�ำระขั้นต�่ำ	10%	
ตำมเดิม

• พักช�ำระเงินต้น	ช�ำระเฉพำะดอกเบี้ย		

• ธนำคำรพักช�ำระเงินต้น	 และดอกเบี้ย	 3	
รอบบัญชี

• พักช�ำระเงินต้น	จ่ำยแต่ดอกเบี้ย	สูงสุด	12	
เดือน	 หรือ	 ลดหย่อนผ่อนต่องวด	 50	%	
สูงสุด	12	เดือน

• พักช�ำระเงินต้น	และดอกเบี้ย	6	เดือน	โดยอัตโนมัติ	ไม่ต้องลงทะเบียน
ลูกค้ามีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
• ระยะเวลำ	1	เมษำยน	2563	-	30	กันยำยน	2563
• ให้เงินกู้เพิ่มสภำพคล่อง	สูงสุด	100	ล้ำนบำท	โครงกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ	(ธปท.)	และโครงกำร	

บสย.	SME	สร้ำงไทย
ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 500 ล้านบาท
• กู้ได้	20	%	ของยอดเงินที่ใช้	ระยะเวลำผ่อน	1-5	ปี
• ดอกเบี้ยต�่ำสุด	2	%

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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ส�าหรับบัตรเดรดิต ส�าหรับสินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อบ้านกสิกร

สินเชื่อผู้ประกอบการ



ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

• ได้ที่	www.kasikornbank.com,	https://www.facebook.com/KBankLive/
• สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมมำตรกำรขอควำมช่วยเหลือจำกธนำคำร	 ได้ง่ำยๆ	ด้วยตนเองผ่ำน	

LINE	KBank	Live	หำกลงทะเบียนส�ำเร็จ	จะได้รับ	SMS	ยืนยันผลกำรอนุมัติภำยใน	5	วัน	
โดยด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้

1.	ที่	LINE	KBank	Live	พิมพ์	@help
2.	เลือกมำตรกำรสินเชื่อต่ำงๆ	โดยระบบจะแสดงเมนูให้เลือก	(บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด/
บัตรเงินด่วน/สินเชื่อเงินด่วน	จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนเอง	)

3.	กดเข้ำร่วม	>	ระบบจะส่งให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง
• สำมำรถลงทะเบยีนเข้ำร่วมมำตรกำรได้ที	่https://bit.ly/3bxnV2Q	หรอืโทรตดิต่อลงทะเบยีน

ผ่ำนทำง	Call	Center	ดังนี้ครับ
• KLeasing	Call	Center	โทร	02-696-9999	กด	60			(จันทร์-ศุกร์	8.30-20.00	น.	และ	วัน

เสำร์-อำทิตย์		วันหยุดนักขัตฤกษ์	8.30	น.	-17.00	น.)
• K	Contact	Center	โทร	02-8888888	กด	860	ตลอด	24	ชม.	หรือ	02-888-8822

02-888-8888 kasikornbank.com facebook.com 
/KBankLive/

31
คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563

โดย สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

http://www.kasikornbank.com
https://www.facebook.com/KBankLive/ 
https://bit.ly/3bxnV2Q
https://www.kasikornbank.com/
https://www.facebook.com/KBankLive/
https://www.facebook.com/KBankLive/


ธนาคารทหารไทย (TMB) / ธนาคารธนชาต

บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

ปรับให้ลูกค้าทุกรายอัติโนมัติ 

โดยไม่ต้องติดต่อธนาคารเริ่มรอบบิล เม.ย. 63 

ปี บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

2563	-	2564

2565

2566

5%

8%

10%

3%

อัตราผ่อนช�าระคืนขั้นต�่า

มาตรการช่วยเหลือส�าหรับ

ลูกค้าบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

บัตรเครดิต

บัตรกดเงินสด

มาตรการที่ 1
	 ลดอัตรำดอกเบี้ยเหลือ	12%	ผ่อนช�ำระยอดคงค้ำงได้นำน	48	เดือน	หรือ
	 (บัตรจะกลับมำใช้ได้ปกติตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด)
มาตรการที่ 2
	 พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยนำน	3	รอบบัญชี
	 (ระหว่ำงพักช�ำระ	อัตรำดอกเบี้ยจะถูกค�ำนวณในอัตรำปกติ)

บัตรกดเงินสดธนชาต
	 ลดอัตรดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน	22%	ผ่อนช�ำระยอดคงค้ำงได้นำน	60	เดือน
	 (บัตรจะกลับมำใช้ได้ปกติตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด
บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี
	 พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	3	เดือน	และปรับลดดอกเบี้ยระหว่ำงพักช�ำระ
	 ลงเหลือไม่เกิน	22%

ลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 63

Call center: TMB ติดต่อ 1558 / ธนชาต ติดต่อ 1770
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สินเชื่อรถยนต ์

ธนชาต DRIVE

สินเชื่อบ้าน

• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด	
6	 เดือน	 (เฉพำะสินเชื่อเล่มแลกเงิน:	
พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลำ	
3	เดือน)

คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	3	เดือน

สินเชื่อบุคคล

• พกัช�ำระเงนิต้นและดอกเบีย้	3	เดอืน	โดย
ลดอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงพักช�ำระลงไม่
เกิน	22%

ลูกค้า SMEs

วงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัทรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท

• โครงกำรชะลอช�ำระหนี้อัตโนมัติทุกวงเงิน	 โดยไม่ต้องติดต่อธนำคำร	 เริ่มวันที่พระรำช
ก�ำหนดมีผลบังคับใช้	จนถึงสิ้นเดือน	ต.ค.	63

• ชะลอกำรช�ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลำโครงกำร	 ส�ำหรับวงเงินสิน
เชื่อระยะยำวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจทุกประเภท

สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
• วงเงินกู้ไม่เกิน	20%	ของยอดหนี้คงค้ำง	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	62
• อัตรำดอกเบี้ย	2%	ต่อปี	ระยะเวลำไม่เกิน	24	เดือน

•	พักช�ำระค่ำธรรมเนียมค�้ำประกัน	บสย.	12	เดือน

สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
	 •	วงเงินกู้ไม่เกิน	20%	ของยอดหนี้คงค้ำง	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	62
	 •	อัตรำดอกเบี้ย	2%	ต่อปี	ระยะเวลำไม่เกิน	24	เดือน

1558 tmbbank.com facebook.com/TMB

1770 thanachartbank.co.th facebook.com 
/thanachartbank/

วงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัทรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

• เงินกู ้ระยะยำว	 พักช�ำระเงินต้น	 และ
ขยำยเวลำผ่อนช�ำระสูงสุด	6	เดือน

• เงินกู้ระยะสั้น	ขยำยเวลำช�ำระเงินต้น	3	
เดือน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ลูกค้าบุคคล TMB ลูกค้าบุคคล ธนชาต
คลิกคลิก
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ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู 

พร็อพเพอร์ตี้โลน 

• พักช�ำระหนี้เงินต้น	 จ่ำยแต่ดอกเบี้ยระยะ
เวลำ	3	เดือน	(ส�ำหรับวงเงินไม่เกิน	3	ล้ำน
บำท)

• ลดค่ำงวดกำรผ่อนช�ำระ	ระยะเวลำ	3	เดอืน	
(กรณีลูกค้ำไม่ต้องกำรพักช�ำระหน้ีเงินต้น
จ่ำยแต่ดอกเบี้ย	3	เดือน)

สินเชื่อบุคคล 

เพอร์ซันนัลแคช 

• พกัช�ำระหนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้	3	เดอืน
• ลดค่ำงวดกำรผ่อนช�ำระ	 (กรณีลูกค้ำ

ไม ่ต ้องกำรพักช�ำระหนี้ เงินต้นและ
ดอกเบี้ย	3	เดือน)

สินเชื่อบุคคล

• ธนำคำรปรบัลดอตัรำผ่อนช�ำระขัน้ต�ำ่คง
เหลอื	3	%	ต่อเดอืน	ให้ลกูค้ำทกุรำยโดย
อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน

• สำมำรถเปลี่ยนวงเงินคงเหลือ	 เป็น
สินเชื่อแบบผ่อนช�ำระค่ำงวดเท่ำกันทุก
เดือน

สินเชื่อรถยนต์

•	พักช�ำระค่ำงวด	3	เดือน
•	website:	www.cimbthaiauto.com 
โทร	02-684-6500	กด	1	จันทร์-ศุกร์	
08.30-19.00	น.	เสำร์	08.30-17.00	น.
e-mail:	 
covid19_support@cimbthaiauto.com
Fax	02-000-3290

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

• เลื่อนกำรช�ำระค่ำงวด	 (เงินต้นและ
ดอกเบี้ย)	รวม	3	เดือน

• ยื่ นค� ำ ขอ เข ้ ำ ร ่ วม โครงกำรผ ่ ำน
แอปพลิเคชั่น	WL	SOM

• ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม	 แอปพลิเคชั่น	
WL	 SOM	 และ	www.worldlease.
co.th

สินเชื่อ SME

• พักช�ำระหนี้	เงินต้นสูงสุด	6	เดือน
• ลูกค้ำสำมำรถติดต่อลงทะเบียนกับเจ้ำ

หน้ำทีสิ่นเชือ่ทีด่แูลท่ำน	ในวนัและเวลำ
ท�ำกำร	(จันทร์-ศุกร์	08.30-17.00	น.)

02 626 7777 cimbthai.com facebook.com 
/CIMBThai/
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ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อบ้าน

• พักหนี้	(เงินต้น+ดอกเบี้ย)	ตำมเงื่อนไขของ
ธนำคำร

• ขยำยเวลำตำมเงื่อนไขของธนำคำร

สินเชื่อรถยนต์

• พักช�ำระหนี้เงินต้นสูงสุด	6	เดือน	
(สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร.	0	2495	7655)

• ให้ส่วนลดดอกเบี้ย
• ขยำยระยะเวลำผ่อนช�ำระ

สินเชื่อ SME

• พกัช�ำระหนีเ้งนิต้น	9-18	เดอืน	(ส�ำหรบั
ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมทั้งหมด)

• พักหนี้	(เงินต้น+ดอกเบี้ย)	ตำมเงื่อนไข
ธนำคำร

• ขยำยเวลำสินเชื่อ/ค�้ำประกัน
 

สินเชื่อบุคคล

พักช�ำระหน้ีเงินต้นสูงสุด	 6	 เดือน	 ลด
ดอกเบี้ย	และขยำยเวลำช�ำระหนี้	(ส�ำหรับ
สินเชื่อรำยย่อย	เป็นกรณี)

ลูกค้าธนาคารในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์  สินเชื่อบ้าน 

สินเชื่อ SME และสินเชื่อบุคคล  

• ที่มีควำมประสงค ์ขอพักช�ำระหน้ีหรือขยำยเวลำช�ำระหน้ี	 ลงทะเบียนผ ่ำน	 l ink 
https://www.kiatnakin.co.th/th/covid-19-slm?slmcn=BCP_COVID 

• เมื่อท่ำนลงทะเบียนแล้ว	ธนำคำรจะติดต่อกลับทำง	SMS
• เพือ่ยนืยนักำรได้รบัข้อมลูภำยใน	3	วนั	และจะแจ้งผลกำรพจิำรณำพกัช�ำระหนี	้กำรขยำยเวลำ

ช�ำระหนี้	หรือรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำรให้ท่ำนทรำบภำยใน	14	วัน			
• •นอกจำกนี้	 หำกลูกค้ำไม่สะดวกให้ข้อมูลผ่ำนทำงออนไลน์	 สำมำรถยื่นค�ำร้องผ่ำนสำขำ

ธนำคำรทั่วประเทศ	ตำมเวลำท�ำกำรของธนำคำร
• https://www.facebook.com/kiatnakinlive
• KKP	Contact	Center	02	165	5555

02 165 5555 kiatnakin.co.th facebook.com 
/kiatnakinlive
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

1. ลูกค้าผู้ประกอบการที่มี

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 100 

ล้านบาท

• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	6	เดือน
 

2. ลูกค้าผู้ประกอบการที่มี

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 500 

ล้านบาท

• กู ้ ได ้ ไม ่ เกิน 	 20%	 ของยอดคงค ้ ำง	
ณ	31	 ธ.ค	 62	 อัตรำดอกเบี้ย	 2%	 ไม่คิด
ดอกเบี้ย	6	เดือน	

3. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อย

• ผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช�ำระ	เช่น	ปลอดเงินต้นสูงสุด	12	เดือน	และ	ขยำยระยะเวลำเงินกู้	เพื่อให้
ภำระกำรผ่อนช�ำระลดลง	หลังหมดช่วงปลอดเงินต้น

• สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
• ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้ำในช่วงที่มีปัญหำ	สูงสุดไม่เกิน	12	เดือน	โดยพิจำรณำเป็นรำยๆไป
• ช่วยเหลืออื่นๆ	ตำมที่เห็นสมควรโดยพิจำรณำเป็นรำยๆ	ไป		

Call center 1327 
02-359-0000 www.lhbank.co.th www.facebook.com 

/LHBank
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

1. ลูกค้าธุรกิจและลูกค้า

บุคคลธรรมดา

2. ผู้ถือบัตรเครดิต

• ผ่อนปรนกำรช�ำระหนี้เงินต้นชั่วครำวเป็น
ระยะเวลำสูงสุดไม่เกิน	12	เดือน	ทั้งลูกค้ำ
ธุรกิจและลูกค้ำบุคคลธรรมดำ

• เพิม่วงเงนิสนิเชือ่เพือ่ช่วยเหลือกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของลูกค้ำท่ีได้รับผลกระทบขอสงวน
สิทธิพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำเป็น
รำยกรณี

• ปรบัลดอตัรำผ่อนช�ำระคนืขัน้ต�ำ่จำก	10%	
เหลอื	5%	ส�ำหรบัลกูค้ำบตัรเครดติทกุท่ำน
อัตโนมัติ	 โดยไม่ต้องแจ้งควำมประสงค	์
ตั้งแต่	1	เม.ย.	2563	–	31	ธ.ค.	2564

3. ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

• วงเงินสินเชื่อ	 ไม่เกิน	 250,000	 บำท	 ผ่อนปรนกำรช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	 เป็นเวลำสูงสุดไม่
เกิน	6	เดือน

• วงเงินสินเชื่อเกิน	250,000	บำท	พักช�ำระหนี้	3	-	6	เดือน	หรือ
• ปรับลดภำระค่ำงวดต่อเดือน	และขยำยเวลำช�ำระค่ำงวด	ทั้งนี้	เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท	ซึ่ง

จะพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิกำรพิจำรณำช่วยเหลือเป็นรำยกรณี	และเฉพำะลูกค้ำในธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบ	ตัวอย่ำงเช่น	กลุ่มท่องเที่ยว	กลุ่มขนส่ง	กลุ่มสำยกำรบิน	กลุ่มโรงแรม	รีสอร์ท	ที่พัก	
ภัตตำคำร	และร้ำนอำหำร

	 เพื่อควำมรวดเร็วในกำรยื่นเรื่องเข้ำร่วมโครงกำรขอควำมช่วยเหลือในกำรช�ำระหนี้	 กำรลง
ทะเบียนออนไลน์	เป็นวิธีทรำบผลเร็วที่สุด
Facebook	www.facebook.com/icbcbank.thailand

0 2629 5588 icbcthai.com facebook.com 
/icbcbank.thailand
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ

• สนับสนุนแนวทำงกำรช่วยเหลือของภำครัฐ	 ในกำรช่วยประคับประคองลูกค้ำสินเช่ือปัจจุบันของ
ธนำคำร	ให้อยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจำกปัจจัยหลำยด้ำน

• ลูกค้ำสินเชื่อไมโคร/นำโนไฟแนนซ์	(ทุกผลิตภัณฑ์)
• ลูกค้ำสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี	(ทุกผลิตภัณฑ์)
• ลูกค้ำสินเชื่อบุคคล	(ทุกผลิตภัณฑ์)
• เป็นลูกค้ำสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว	เนื่องจำกสงครำมกำรค้ำ	ภัยแล้ง	

และ	โรคระบำดร้ำยแรง	(Covid-19)
• เป็นลูกค้ำสินเชื่อที่มีศักยภำพในกำรผ่อนช�ำระสินเชื่อและยังด�ำเนินธุรกิจหรือท�ำงำนอยู่

มาตรการความช่วยเหลือ

1.	ลดภำระกำรผ่อนช�ำระหนี้	ขยำยเวลำกำรผ่อนช�ำระสูงสุด	24	เดือน*	-	โดยลดจ�ำนวนเงินในกำร
ผ่อนช�ำระ	สำมำรถช�ำระรวมทัง้เงนิต้นและดอกเบีย้	หรอืช�ำระเฉพำะดอกเบีย้	หรอืช�ำระเฉพำะเงินต้นได้

2.	เสริมสภำพคล่อง	ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม*	วงเงินตั้งแต่	200,000	บำท	ถึง	30,000,000	บำท	
ระยะเวลำผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน	8	ปี**

3.	กำรตีโอนช�ำระหนี้	ลดค่ำธรรมเนียมกำรโอนที่กรมที่ดินเหลือ	0.01%

หมำยเหตุ
*		รำยละเอียดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์	และเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด		
*	*	ระยะเวลำกำรสมัครขอรับสินเชื่อ:	1	มีนำคม	2563	-	31	ธันวำคม	2563
-	 ระยะเวลำบังคับใช้	:	1	มกรำคม	2563	-	31	ธันวำคม	2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

0 2203 6500 tcrbank.com facebook.com 
/TCRBank
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ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อธุรกิจ SMEs

วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

• พักช�ำระเงินต้น	 3	 เดือน	 และพิจำรณำลด
ดอกเบี้ยให้ตำมสถำนกำรณ์ของแต่ละรำย

สินเชื่อบ้าน 

วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

• พักช�ำระเงินต้น	 3	 เดือน	 และพิจำรณำลด
ดอกเบี้ยให้ตำมสถำนกำรณ์ของแต่ละรำย

สินเชื่อเช่าซื้อ 

(Hire purchase) รถ

ทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 

250,000 บาท

•	พักช�ำระเงินต้น	6	เดือน

สินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ

• เลื่อนกำรช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	 3	 เดือน	
หรือพักช�ำระหนี้เงินต้น	 6	 เดือน	 (ตำมควำม
ประสงค์ของลูกค้ำ)

02 080 6000 
02 633 6000 www.tisco.co.th facebook.com 

/TISCOFinancialGroup
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ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

1.ปรับลดยอดขั้นต�่า จาก 

10% เป็น 5%

• ส�ำหรบัมำตรกำรเยยีวยำลกูหนีข้องซติีแ้บงก์น้ัน
นั่นคือกำรปรับลดยอดขั้นต�่ำที่ต้องช�ำระ	 จำก	
10%	 เป็น	5%	ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่	 1	 เมษำยน	
2563	–	31	ธันวำคม	2564	ส�ำหรับลูกค้ำบัตร
เครดิตซต้ีิแบงก์น้ันจะได้รบักำรปรบัลดอัตโนมตัิ
ส�ำหรับยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีเดือน
เมษำยนเป็นต้นไป

2.สามารถท�าธุรกรรมต่างๆ

ผ่านช่างทางออนไลน์ได้

• ลูกค้ำบัตรเครดิตซิต้ีแบงก์สำมำรถจัดรำยกำร
ต่ำง	ๆ	 เกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ได้	 ทุกวัน	 ทุก
เวลำผ่ำนทำง	Citi	Mobile	App	และ	Citibank	
Online	 ซ่ึงท�ำได้ตั้งแต่กำรเช็คยอดกำรใช้จ่ำย	
คะแนนสะสมและกำรจ่ำยบลิ	กำรตรวจสอบใบ
แจ้งยอดบญัชีย้อนหลงั	กำรเปิดใช้งำนและระงบั
บัตรเครดิตช่ัวครำว	 กำรขอเพิ่มวงเงินชั่วครำว	
กำรสมคัรใช้บรกิำรรบัเงนิก้อนโอนเข้ำบญัชแีละ
ผ่อนช�ำระเป็นรำยงวด

02-232-4224 citibank.co.th facebook.com 
/CitiThailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Citi	LINE	Connect	หรือ 
ดำวน์โหลดซิตี้โมบำยล์แอป	ค้นหำ	Citibank	TH	จำก	App	Store	/	Google	Play
โทรศัพท์ศูนย์บริกำรลูกค้ำสัมพันธ์	ซิตี้คอร์ป	ลิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	02-232-4224	ในเวลำ
ท�ำกำร	จันทร์	–	ศุกร์
Website	www.citibank.co.th 
Facebook	www.facebook.com/CitiThailand
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ธนาคารยูโอบี (UOB)

1.บัตรเครดิตยูโอบี และ 

บัญชียูโอบีแคชพลัส

• ปรับลดอัตรำผ่อนช�ำระคืนขั้นต�่ำให้ลูกค้ำบัตร
เครดิตยูโอบีและแคชพลัสทุกท่ำน	 โดยไม่ต้อง
ตดิต่อธนำคำร	เพือ่ช่วยเหลือและแบ่งเบำภำระ
ของลูกค้ำที่อำจได้รับผลกระทบ

• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	3	รอบบัญชี
• เข้ำร่วมโปรแกรมผ่อนช�ำระนำนสูงสุด	48	งวด	

(ลูกค้ำต้องมีสถำนะบัญชีเป็นปกติเท่ำนั้น)

2. สินเชื่อบุคคลไอแคช

• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	3	เดือน

3. ลูกค้าสินเชื่อบ้าน

• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	3	เดือน
• พักช�ำระเงินต้น	 โดยช�ำระเฉพำะดอกเบี้ย	 12	

เดือน

4. สินเชื่อลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี และลูกค้าองค์กร

•	ยกเว้นกำรช�ำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน	3	เดือน
•	พักช�ำระหนี้เงินต้น	(Grace	Period)	โดยช�ำระแต่ดอกเบี้ย	สูงสุด	12	เดือน
•	สินเชื่อโครงกำร	Soft	Loan	อัตรำดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ	2	ระยะเวลำ	2	ปี

02 343 3555 uob.co.th facebook.com 
/uob.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลสินเชื่อของท่ำน
หรือ	UOB	Biz	Call	Center	โทร	02	343	3555
หรือ	UOB	Call	Center	โทร	02	285	1555
https://www.uob.co.th/personal/covid19/covid-19_financial-assistance-program.page
https://www.facebook.com/uob.th
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การลดอัตราเงินสมทบ ของนายจ้างและผู้ประกันตน

		นำยจ้ำง	และผูป้ระกนัตนทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภยัพบัิตร้ิำยแรง	กรณกีำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัส	COVID-19	
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ก�ำหนดให้โรคไวรัสโคโรนำ	2019	หรือ	COVID-19	เป็นโรคติดต่ออันตรำย
ตำมพระรำชบญัญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	ระยะเวลำกำรลดอัตรำเงนิสมทบ	ของนำยจ้ำงและผูป้ระกนัตน	มรีะยะ
เวลำ	3	เดือน	(มี.ค.	-	พ.ค.63)			

• นำยจ้ำง																		ลดลงเป็น	4%
• ผู้ประกันตน	มำตรำ	33		ลดลงเป็น	1%
• ผู้ประกันตน	มำตรำ	39		เหลือเพียง	86	บำท

	 กรณี	 ที่มีกำรส่งเงินเกินกว่ำจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดไว้ตำมประกำศ	 ให้นำยจ้ำงหรือผู้ประกันตน	 ยื่นค�ำร้อง
ขอรับเงินในส่วนที่เกินคืน	ณ	ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด	ส�ำนักงำนประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพฯ	หรือสำขำ
ขั้นตอน

1.	กรอกเอกสำรค�ำขอรับเงินคืน	หรือ	สปส.	1-23/1
2.	ยื่นเอกสำรที่ส�ำนักงำนประกันสังคมพื้นที่	หรือส่งไปรษณีย์ก็ได้
3.	เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบเอกสำร	และข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
4.	บันทึกผลกำรพิจำรณำ	ในระบบกำรคืนเงิน

ศูนย์สารนิเทศ ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

สายด่วน 1506 www.sso.go.th

ศูนย์สารนิเทศ ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

สายด่วน 1506 www.sso.go.th facebook.com/
ssofanpage

การเพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

เหตสุดุวสิยั	หมำยถงึ	ภยัอนัเกิดจำกกำรระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ	2019	หรอืโรคตดิต่ออันตรำยอืน่ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสำธำรณชน	 และถึงขนำดที่ผู้ประกันตนไม่สำมำรถท�ำงำนได้หรือนำยจ้ำงไม่สำมำรถ
ประกอบกิจกำรได้ตำมปกติ	ภำยใต้กำรก�ำหนดเงื่อนไขใหม่	2	ข้อ	คือ	กิจกำรที่รัฐสั่งให้ปิดชั่วครำวตำม	พระรำชก�ำหนด	
(พรก.)	ฉุกเฉิน	ลูกจ้ำงจะได้รับเงินในฐำนะผู้ประกันตนจำกประกันสังคม	เป็นระยะเวลำ	3	เดือน	กิจกำรนำยจ้ำงสั่งปิด
เอง	ซ่ึงนำยจ้ำงจะต้องออกใบรบัรองให้	“ลกูจ้ำง”	ว่ำ	ทำงบรษิทัสัง่ปิดกจิกำรชัว่ครำว	เพรำะโดนผลกระทบไวรสัโควิด-19	
เพื่อให้ลูกจ้ำงจะได้รับสิทธิ์	รับเงินในฐำนะผู้ประกันตนจำกประกันสังคม	เป็นระยะเวลำ	3	เดือน	เช่นกัน

 การจ่ายเงินชดเชย
1.	ลำออก	ชดเชย	45%	ของค่ำจ้ำง	ไม่เกิน	90	วัน		 [บังคับใช้	2	ปี]
2.	เลิกจ้ำง	ชดเชย	70%	ของค่ำจ้ำง	ไม่เกิน	200	วัน	 	 [บังคับใช้	2	ปี]
3.	ผู้ประกันตน	มำตรำ	33		ที่ได้รับผลกระทบหยุดงำนชั่วครำว	ประกันสังคมจ่ำยให้	62%	ของค่ำจ้ำงรำยวัน	
ไม่เกิน	90	วัน	

ขั้นตอนขอรับเงินชดเชยกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19 
1.	นำยจ้ำงต้องแจ้งยืน่เรือ่งกบัประกนัสงัคม	ทีเ่ว็บไซต์ของส�ำนกังำนประกนัสงัคม	www.sso.go.th/eform_news/
2.	ลูกจ้ำงยื่นเรื่องผ่ำนเว็บไซต์ประกันสังคม	 ผ่ำนระบบ	 e-form	 ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนประกันสังคม	

www.sso.go.th/eform_news/	(ประกันสังคมถึงจะจ่ำยเงินให้	ประมำณปลำยเดือนเมษำยน	2563)

facebook.com/
ssofanpage
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การขยายระยะเวลาการส่งเงินสมทบ 

ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33,39

ศูนย์สารนิเทศ ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

สายด่วน 1506 www.sso.go.th facebook.com/
ssofanpage

เปิดอบรมฟรีส�าหรับแรงงานอิสระ

	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	 กระทรวงแรงงำน	 เปิดหลักสูตรกำรอบรมให้กับแรงงำน
อิสระ	ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส	COVID	-	19	ให้ฝึกอำชีพฟรี	ระยะ
เวลำฝึก	15	วัน	มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ	150	บำท	เป้ำหมำยรับสมัคร	7,800	คน	โดยเปิดอบรม
หลักสูตรต่ำง	ๆ	อำทิ

• กำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	
• บำริสต้ำมืออำชีพ	
• กำรใช้สมำร์ทโฟนสร้ำงยอดขำย	
• กำรประกอบธุรกิจกำแฟ	
• กำรประกอบอำหำร	และกำรท�ำขนม	เป็นต้น	

	 ส�ำหรับกลุ่มแรงงำนในระบบ	มีหลักสูตรกำรฝึกทั้ง	Up	skill	และ	Re	skill	พร้อม
เสริมทักษะภำษำต่ำงประเทศ	ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์	และทักษะอื่นๆ	ตำมควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกิจกำร
วิธีการสมัคร
ติดต่อสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	 และส�ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนทุกแห่งทั่วประเทศ	
ทั้ง	 76	 จังหวัด	 และในกรุงเทพมหำนคร	 สมัครได้ที่สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	 13	
กรุงเทพมหำนคร

สายด่วนกระทรวงแรงงาน หรือกองสื่อสารองค์กร 
 1506 กด 4 

หรือ 02-245 4035 www.dsd.go.th/ facebook.com 
/ThailandMOL/
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ตำมประกำศกระทรวงแรงงำน	 ขยำยก�ำหนดเวลำยื่นแบบ
รำยกำรแสดงกำรส่งเงินสมทบ	 และกำรน�ำส่งเงินสมทบของ
นำยจ้ำง	 และผู้ประกันตน	 มีบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนำคม	 -	
พฤษภำคม	2563	(ระยะเวลำ	3	เดือน)
ส�ำหรับงวดเดือน	มีนำคม	-	พฤษภำคม	ขยำยไป	3	เดือน

1.	ค่ำจ้ำงเดือน	มีนำคม	2563	ให้น�ำส่งภำยใน	15	กรกฏำคม	
2563
2.	ค่ำจ้ำงเดือน	เมษำยน	2563	ให้น�ำส่งภำยใน	15	สิงหำคม	
2563
3.	ค่ำจ้ำงเดือน	พฤษภำคม	2563	ให้น�ำส่งภำยใน	15	กันยำยน	
2563

http://www.sso.go.th
http://facebook.com/ ssofanpage
http://facebook.com/ ssofanpage
http://www.dsd.go.th/
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รายละเอียด

การดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วย COVID - 19

	 ประชำชนในทกุจงัหวดั	หำกมคีวำมเสีย่งอยูใ่นเกณฑ์สอบสวนโรคของกระทรวง
สำธำรณสุข	 สำมำรถเข้ำรับกำรตรวจโควิด-19	 ฟรี	 ได้ที่โรงพยำบำลในสิทธ์ิประกัน
สังคมและบัตร	30	บำท

สิทธิ์รักษาพยาบาลพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
	 เรำทุกคนที่มีเลขประจ�ำตัวประชำชน	13	หลัก	จะได้รับสิทธิ์รักษำพยำบำลได้จำก	3	ระบบ	คุณสำมำรถ
เช็กสิทธิ์ด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์	 eservices.nhso.go.th	 ซึ่งเป็นเว็บที่ดูแลโดยส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ	(สปสช.)
	 ทกุคนสำมำรถตรวจสอบสทิธ์ิรักษำพืน้ฐำนของตวัเองได้ทีเ่วบ็นีเ้วบ็เดยีว	ใช้เวลำประมวลผลไม่นำน	โดย
ทำงเว็บจะแจ้ง	 “ข้อมูลสิทธิ์”	 ให้เรำตรวจสอบวันเริ่มใช้สิทธิ์	 และโรงพยำบำลที่เรำมีสิทธิ์อยู่	 ช่องที่ส�ำคัญก็คือ	
“สิทธิ์ที่เข้ำรับบริกำร”	 อย่ำงกรณีลูกจ้ำง	 พนักงำนบริษัทก็จะขึ้นว่ำ	 “สิทธิ์เบิกกองทุนประกันสังคม”	 ภำยใน	 3	
สิทธิ์นี้คุณจะใช้ได้สิทธิ์เดียวเท่ำนั้น	ได้แก่

1) สิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
บุคคลที่จะได้สิทธิ์นี้	คือ	ข้ำรำชกำร	และบุคคลในครอบครัว	ได้แก่	บิดำ	มำรดำ	คู่สมรส	และบุตรที่ถูกต้องตำม
กฎหมำยเท่ำนั้น	ดูแลโดยกรมบัญชีกลำง	กระทรวงกำรคลัง	ตรวจสอบรำยชื่อสถำนพยำบำลที่เข้ำร่วมโครงกำร
เบิกจ่ำยตรงสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร	คลิกที่นี่	https://bit.ly/3aoGNjL

2) สิทธิ์ประกันสังคม
คุ้มครองผู้ประกันตนที่ส่งสมทบและเข้ำรับกำรรักษำได้ที่โรงพยำบำลที่ท่ำนเลือกลงทะเบียน	ดูแลโดยส�ำนักงำน
ประกันสังคม	 กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม	 ตรวจสอบรำยชื่อโรงพยำบำลประกันสังคม	 คลิกที่นี	่
https://bit.ly/34QoVgH

3) สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 30 บาท (บัตรทอง)
คุม้ครองคนไทยทกุคนทีไ่ม่ได้รับสทิธิส์วสัดิกำรข้ำรำชกำรและสิทธิป์ระกนัสงัคม	ดแูลโดยส�ำนกังำน
หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ	(สปสช.)	ตรวจสอบรำยชือ่โรงพยำบำลรบัสทิธิป์ระกนั
สุขภำพ	30	บำท	กรุงเทพ	คลิกที่นี่	https://bkk.nhso.go.th/pp/
stat/mcupmap.php

ตรวจสอบสิทธ์ิบัตรทองจงัหวัดอ่ืนๆ โทร 1330 กด 
2 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน

ผู้ท่ีได้สิทธิ์รักษำพยำบำลข้อใดไปแล้วก็จะไม่ได้สิทธิ์ข้ออื่น	
ซึง่กระทรวงสำธำรณสขุออกมำชีแ้จงแล้วว่ำกำรตรวจรกัษำ
โควิด-19	แก่คนไทยจะได้รับกำรตรวจรักษำฟรีทุกคน	แต่
ย�้ำว่ำต้องเป็นผู้ที่มีอำกำรป่วยที่เข้ำข่ำยกลุ่มเสี่ยงเท่ำนั้น
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การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.)

1.การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ
	 1.1	ค่ำตรวจทำงห้องปฏบิตักิำรยนืยนักำรตดิเชือ้	รวมค่ำอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล	(Personal	Protective	
Equipment	:	PPE)	ส�ำหรับบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรยืนยันกำรติดเชื้อ	จ่ำยตำมจริงไม่เกิน	3,000	บำท/ครั้ง
	 1.2	ค่ำ	PPE	ส�ำหรับบุคลำกรเพื่อเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ	จ่ำยตำมจริงไม่เกิน	540	บำท/ครั้ง

2.ค่าห้องควบคุมรวมค่าอาหาร
	 2.1	ค่ำห้องควบคุมหรือห้องดูแลกำรรักษำรวมค่ำอำหำร	ตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนดหรอื
แนะน�ำ	จ่ำยตำมจริงไม่เกิน	2,500	บำท/วัน
	 2.2	ค่ำหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด-19	จ่ำยตำมจริงไม่เกิน	1,500	บำท/วัน

3. ค่า PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด
	 3.1	ส�ำหรับผู้ป่วยอำกำรเล็กน้อย	ถึงอำกำรปำนกลำง	จ่ำยตำมกำรให้บริกำรจริงไม่เกิน	15	ชุด/วัน
	 3.2	ส�ำหรับผู้ป่วยอำกำรรุนแรงจ่ำยตำมกำรให้บริกำรจริงไม่เกิน	30	ชุดต่อวัน

4. ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 
	 จ่ำยตำมจริง	ไม่เกิน	7,200	บำท/รำย	หรือจ่ำยชดเชยเป็นยำ	ทั้งนี้	ในกรณีมีควำมจ�ำเป็นที่หน่วยบริกำร
ต้องใช้ยำรักษำผู้ป่วยเกินกว่ำอัตรำที่ก�ำหนด	ให้หน่วยบริกำรขออนุมัติต่อ	สปสช.	เป็นรำยกรณี

5. ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ
	 5.1	 ค่ำพำหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงหน่วยบริกำร	 อัตรำจ่ำยเป็นไปตำมคู่มือแนวทำง
ปฏิบัติในกำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุขของส�ำนักงำน
	 5.2	ค่ำ	PPE	รวมค่ำท�ำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้พำหนะ	จ่ำยตำมจรงิไม่เกนิ	3,700	บำท/ครัง้
ที่มีกำรส่งต่อผู้ป่วย

6. ค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	 เพื่อยืนยันกำรติดเชื้อส�ำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคให้แก่ประชำชน
ไทยทุกคน	จ่ำยตำมอัตรำที่ก�ำหนดในข้อ	1	โดยอนุโลม

ตรวจโควิดที่ไหนได้บ้าง

	 รำยชือ่โรงพยำบำลและห้องปฏบิติักำรตรวจโควดิ-19	ทัว่ประเทศ	เพือ่ควำมรวดเรว็
ในกำรตรวจยืนยันผล	คุณอำจจะเดินทำงไปยังโรงพยำบำลที่มีห้องปฏิบัติกำรตรวจโควิด-19	
ใกล้บ้ำนได้	และทำงโรงพยำบำลอืน่ๆ	ทีไ่ม่มใีนรำยชือ่ก็ยงัคงเข้ำรบักำรรกัษำได้	เพยีงแค่อำจ
จะส่งตวัอย่ำงให้ห้องแลบ็ทีใ่กล้ทีส่ดุช่วยตรวจ	ตดิตำมรำยชือ่โรงพยำบำลและห้องปฏบัิตกิำร
ที่อยู่ในเครือข่ำยตรวจ	SARS-Cov-2	ได้ที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

02-141-4000 (เวลาราชการ)
สายด่วน 1330 (ให้บริการตลอด 24 ชม.)

www.nhso.go.th

facebook.com/NHSO.Thailand/
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อนุญาตให้ปรับการจ้างงานเป็นรายชั่วโมงได้

	 กรณีโรงงำนไม่มีกำรผลิต	ครบ	100	%	เหมือนเดิม	เนื่องจำกได้รับผลกระทบ	และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
กำรเลิกจ้ำง	จึงอนุญำตให้ปรับกำรจ้ำงงำนเป็นรำยชั่วโมงได้	ในอัตรำ	40	-	41	บำท	โดยจ้ำงขั้นต�่ำ	4	-	8	ชม.

กรมสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 02-245-9821

ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ (work Permit) 

	 กระทรวงแรงงำน	 เห็นชอบ
มำตรกำรผ่อนผันกำรต่อใบอนุญำต
แรงงำนต่ำงชำต	ิ(work	Permit)		ไป	
6	 เดือน	 ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่ใช้
แรงงำนต่ำงชำติ	

กรมคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 02-246-8994
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มาตรการ

ด้านภาษี

เลื่อนยื่นแบบแสดง

รายการภาษี

มาตรการลดอัตราภาษี

หัก ณ ที่จ่าย จาก 3% 

เหลือ 1.5%

มาตรการลดภาระ

ดอกเบี้ยจ่าย SMEs

หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 

1.5 เท่า

มาตรการสนับสนุน 

SMEs จ้างงานต่อเนื่อง

ค่าจ้างหักรายจ่ายได้ถึง 

3 เท่า

เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่ง

ออกที่ดี คืน VAT เร็ว

ภายใน 15 วัน

มาตรการเพิ่มความเชื่อ

มั่นนักลงทุนและตลาดทุน

ลงทุน SFF

ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 

2 แสนบาท

มาตรการสนับสนุนการ

แก้ไขปัญหาโควิด-19

บริจาคได้ลดหย่อน หัก

รายจ่าย ยกเว้น VAT
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54
มาตรการภาษีเพื่อ

สนับสนุนการน�าเข้ายา

เวชภัณฑ์และเครื่องมือ

แพทย์ต้าน COVID-19



1. ขยายเวลายื่นแบบและช�าระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้

1.1 ภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา

ส�าหรับปีภาษี 2562

1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ปี 2562

1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

ปี 2563

(ภ.ง.ด.	50	และ	55) (ภ.ง.ด.	51)(ภ.ง.ด.	90,	91	และ	95)
เฉพำะรำยที่ไม่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์

ที่ต้องยื่นภายใน 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นและช�าระ

เม.ย. - ก.ย. 63
ที่ต้องยื่นและช�าระ
เม.ย. - ส.ค. 63

2. ขยายเวลายื่นแบบและช�าระภาษีเฉพาะผู้ประกอบการที่ปิดสถาน

ประกอบการตามค�าสั่งของทางราชการ ดังต่อไปนี้

ได้ขยายเวลาออกไปอกี
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ได้ขยายออกไปถึง 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ได้ขยายออกไปถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2563

2.1 ภาษีเงินได้ 

หัก ณ ที่จ่าย

(ภ.ง.ด.	1,	2,	3,	53	และ	54)

ของ มี.ค. 63 และ เม.ย. 63
ขยายออกไปถึง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2.2.1 การขายสินค้าและบริการ

ภายในประเทศ

(แบบ	ภ.พ.	30)

ขยายออกไปถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

(แบบ	ภ.พ.	36)

ขยายออกไปถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2.2.2 การขายสินค้าและบริการไป

ต่างประเทศ

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

(ภ.ธ.	40)

ของ มี.ค. 63 และ เม.ย. 63

เฉพำะรำยที่ไม่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์

ขยายออกไปถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

2.4 อากรแสตมป์

(อ.ส.4,	4ก,	4ข)

ที่ต้องยื่นช�าระ 
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 63

ขยายออกไปถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

แต่ไม่รวมถึง
กรณีกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์
เป็นทำงกำรค้ำ
หรือหำก�ำไรที่
ช�ำระในขณะจด
ทะเบียน	สิทธิ
และนิติกรรม				

ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับสิทธิขยำย
เวลำเฉพำะ
กรณีที่ปิดสถำน
ประกอบกำร
ตำมค�ำสั่งของ
ทำงรำชกำร
จะต้องมีหน้ำที่
ในกำรยื่นแบบ
และช�ำระภำษี

มาตรการเลื่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษี

กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	

02-272-9529-30
Call Center 1161 www.rd.go.th facebook.com/ 
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มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5%

	 กำรลดอัตรำภำษีหัก	ณ	ที่จ่ำย	จำก 3% เหลือ 1.5% เพื่อเพิ่มสภำพคล่องให้กับผู้ประกอบกำร
และบคุคลธรรมดำ	ในช่วงต้ังแต่เดือน	เม.ย.-ก.ย.นี	้และ	หลงัจำกนัน้ผูป้ระกอบกำรทีใ่ช้ระบบภำษหีกั	ณ	ทีจ่่ำย
ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e-Withholding	Tax)	จะจ่ำยภำษีหัก	ณ	ที่จ่ำยในอัตรำ	2%	ตั้งแต่เดือน	ต.ค.2563	-	ธ.ค.
2564

รูปแบบการจดทะเบียน เงินที่ได้รับสิทธิ

บริษัท	หรือ	ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล

บุคคลธรรมดำ ค่ำจ้ำงท�ำของ	ค่ำบริกำร	ค่ำวิชำชีพอิสระ

ค่ำจ้ำงท�ำของ	ค่ำบริกำร	ค่ำนำยหน้ำ	ค่ำวิชำชีพอิสระ

กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	
02-272-9529-30
Call Center 1161 www.rd.go.th facebook.com/ 

TheRevenueDepartment

มาตรการลดภาระดอกเบี้ยจ่าย SMEs 

หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า

	 เป็นกำรลดภำระดอกเบี้ยจ่ำยให้แก่	 SMEs	 ที่เข้ำร่วมมำตรกำรเงินกู ้ดอกเบี้ยต�่ำ	 (ซอฟต์โลน)	
ของรัฐบำล	 โดยสำมำรถหักรำยจ่ำยดอกเบ้ียเพิ่มได้	 1.5	 เท่ำ	 ส�ำหรับกำรจ่ำยดอกเบ้ียในช่วงตั้งแต่เดือน	
เม.ย.	2563	-	ธ.ค.2563	ทั้งนี้	ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรจัดท�ำบัญชีชุดเดียวด้วย	โดย	SMEs	ที่สำมำรถรับสิทธิ์
ได้จะต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 •	มีรำยได้ครบ	12	เดือน	(รำยได้ไม่เกิน	500	ล้ำน	/	ปี
	 •	จ�ำนวนลูกจ้ำงไม่เกิน	200	คน
	 •	จัดท�ำบัญชีเดียว
	 •	มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่	30	ก.ย.	62

กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	

02-272-9529-30
Call Center 1161 www.rd.go.th facebook.com/ 

TheRevenueDepartment
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มาตรการสนับสนุน SMEs จ้างงานต่อเนื่อง 

ค่าจ้างหักรายจ่ายได้ถึง 3 เท่า

	 เป็นกำรสนบัสนนุให้	SMEs	จ้ำงงำนต่อเนือ่ง	โดยสำมำรถน�ำรำยจ่ำย
ค่ำจ้ำงพนักงำนมำหักรำยจ่ำยได้	 3	 เท่ำ	 ส�ำหรับรำยจ่ำยค่ำจ้ำงตั้งแต่เดือน	
เม.ย.	-	ก.ค.	2563		โดย	SMEs	ที่สำมำรถรับสิทธิ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• มีรำยได้ครบ	12	เดือนไม่เกิน	500	ล้ำนบำท
• มีจ�ำนวนลูกจ้ำงไม่เกิน	200	คน
• มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่	30	ก.ย.	62
• คงกำรจ้ำงงำนของลูกจ้ำงที่ประกันตนและมีค่ำจ้ำงไม่เกิน	15,000	บำท	

ต่อคน	ต่อเดือน
• จ�ำนวนลกูจ้ำงไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนลกูจ้ำง	ณ	วนัสดุท้ำยของเดอืน	ธ.ค.	62

กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	

02-272-9529-30
Call Center 1161 www.rd.go.th facebook.com/ 

TheRevenueDepartment

กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	

02-272-9529-30
Call Center 1161 www.rd.go.th facebook.com/ 

TheRevenueDepartment

เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี คืน VAT เร็วภายใน 15 วัน

	 เพิ่มสภำพคล่องผู้ส่งออกที่ดี	โดยคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม	(VAT)		ในกรณี
ยื่นแบบภำษีทำงอินเตอร์เน็ตภำยใน	15	วัน	จำกปกติใช้เวลำ	30	วัน	และ
หำกยื่นเอกสำรผ่ำนส�ำนักงำนรรพำกรพื้นที่สำขำจะคืนภำยใน	45	วัน	จำก
ปกติใช้เวลำ	60	วัน

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	

02-272-9529-30
Call Center 1161 www.rd.go.th facebook.com/ 

TheRevenueDepartment

มาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุนลงทุน SFF

ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท

	 มำตรกำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นนักลงทุนและตลำดทุน	 ที่ลงทุนใน
กองทุนเพื่อกำรออม	(SSF)	โดยให้ลดหย่อนภำษีเพิ่ม	200,000	บำท	แยก
จำกวงเงนิของกองทนุ	SSF	ปกต	ิและไม่อยูภ่ำยใต้เพดำนเงนิสะสมเพือ่กำร
เกษียณอำยุ	500,000	บำท	ทั้งนี้	กำรลดหย่อนภำษีส่วนที่เพิ่มเติมนี้	ต้อง
เป็นกำรลงทนุในกองทนุ	SSF	ทีล่งทนุในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ไม่น้อยกว่ำ	65%	ของมลูค่ำทรพัย์สินสุทธ	ิโดยถอืครองหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่ำ	10	ปี	ลงทุนในช่วง	1	เม.ย.-30	มิ.ย.2563	นี้

มาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด-19 

บริจาคได้ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT

	 สนบัสนนุกำรแก้ไขปัญหำโควิด-19	โดยกำรบรจิำคเงนิช่วยโควิด-19	
ผ่ำนทำง	e-Donation	เข้าบัญช ีส�านักงานปลัดนายกรฐัมนตรเีพ่ือรับบรจิาค
สนบัสนนุการแก้ไขปัญหาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เลขที่ 
067-0-13829-0	ตั้งแต่วันที่	5	มี.ค.	2563	-	5	มี.ค.	2564	โดยท่ำนสำมำรถ
รับสิทธิ์	ลดหย่อน	หักรำยจ่ำย	ยกเว้น	VAT	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

• บคุคลธรรมดำ	บรจิำคเงิน	สำมำรถหักลดหย่อนได้ไม่เกนิ	10%	
ของเงินได้หลักหักค่ำใช้จ่ำย		

• บรษิทัหรอืห้ำงหุ้นส่วนนิติบคุคล	บรจิำคเงินหรอืทรพัย์สนิช่วย
โควิด-19	สำมำรถหักรำยจ่ำยได้ไม่เกิน	2%	ของก�ำไรสุทธิ

• ผู้ประกอบกำร	VAT	บริจำคทรัพย์สินช่วยโควิด-19	จะได้รับ
ยกเว้น	VAT

กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	

02-272-9529-30
Call Center 1161 www.rd.go.th facebook.com/ 
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการน�าเข้ายาเวชภัณฑ์และเครื่องมือ

แพทย์ต้าน COVID-19 ส�าหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล

กรมสรรพำกร	หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร	(RD	Intelligence	Center)	
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มาตรการเกี่ยวกับ

ไฟฟ้า

มาตรการลดค่า

ธรรมเนียม ค่าเช่า 

ในการบริการของ

ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ

มาตรการ

เกี่ยวกับเครือ

ข่ายสัญญาณ

โทรศัพท์

มาตรการด้าน 
สาธารณูปโภค

มาตรการเกี่ยวกับ

ประปา
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มาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้า

	 ตรึงอัตรำค่ำเอฟที	(FT)	เดือนพฤษภำคม	2563	ในอัตรำ	-11.60	สตำงค์ต่อ
หน่วย	หรือ	ลดลง	11.60	สตำงค์ต่อหน่วย	จำกค่ำไฟฟ้ำฐำน

การก�ากับดูแลค่าไฟฟ้า

	 ลดค่ำไฟ	ร้อยละ	3	ให้แก่ผู้ใช้ทุกประเภท	:	ตั้งแต่เดือนเมษำยน	63	-	มิถุนำยน	63	เป็นระยะ
เวลำ	3	เดือน	ทั้งนี้ไม่ต้องด�ำเนินกำรใดๆ	ส่วนลดจะปรับให้อัตโนมัติ	ซึ่งรำยละเอียดส่วนลดจะปรำกฏ
ในบิลที่ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้รับ

มาตรการจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

• ขยำยเวลำกำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำกิจกำรเฉพำะอย่ำง	 :	 ธุรกิจโรงแรมและกิจกำรให้เช่ำพักอำศัย	
ไม่คิดค่ำปรับ(ดอกเบี้ย)ตลอดระยะเวลำกำรผ่อนผัน	 โดยไม่มีกำรงดจ่ำยไฟฟ้ำ	 และผ่อนผัน
ได้ไม่เกิน	6	เดือนของแต่ละรอบบิล

• เริ่มตั้งแต่ค่ำไฟฟ้ำประจ�ำเดือนเมษำยน	–	พฤษภำคม	2563
• งวดเดือนเมษำยน	2563	สำมำรถช�ำระได้ถึงเดือนตุลำคม	2563
• เดือนพฤษภำคม		สำมำรถช�ำระได้ถึงเดือนพฤศจิกำยน	2563
• โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำต้องแจ้งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือได้ที่ส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำในพื้นที่

ขยายระยะเวลาการช�าระค่าไฟฟ้า 

ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง

หมำยเหต	ุ:	มำตรกำรคืนเงินประกันกำรใช้ไฟฟ้ำให้บ้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัและกจิกำรขนำดเลก็	:	ดรูำยละเอยีดวิธี
ลงทะเบียนรับเงินค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ	ผ่ำนเว็บไซต์	กฟภ.	ได้ที่	https://bit.ly/2V7Mhtr

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1129 www.pea.co.th facebook.com/Provincial.

Electricity.Authority
คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563

โดย สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต (SMI) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
56

https://bit.ly/2V7Mhtr
http://www.pea.co.th
http://facebook.com/Provincial.Electricity.Authority


มาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้า

• บ้ำนอยู่อำศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน	5	แอมป์	ให้ใช้ไฟฟ้ำฟรี
• ครม.เม่ือวันที่	 7	 เมษำยน	 2563	 เห็นชอบมำตรกำรช่วยเหลือผู ้ใช้ไฟฟ้ำที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	2019	(COVID-19)	
เพิ่มเติม	ตำมที่กระทรวงมหำดไทยเสนอดังนี้

	 เห็นชอบก�ำหนดนโยบำยมำตรกำรค่ำไฟฟ้ำฟรีส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทบ้ำนอยู่อำศัยที่ติดตั้ง
มิเตอร์ไม่เกิน	5	แอมป์	ประเภทที่	1.1	ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง	และประเภทที่	1.1.1	ของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค	จำก	50	หน่วยต่อเดือนเป็น	90	หน่วยต่อเดือน

	 เห็นชอบกำรขยำยระยะเวลำกำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้ง	2	ประเภท	เป็นระยะเวลำไม่
เกิน	6	เดือนของแต่ละรอบบิล	ส�ำหรับใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำประจ�ำเดือนเมษำยน	–	มิถุนำยน	2563	โดย
ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 ขยำยระยะเวลำกำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำนครหลวงและ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคโดยไม่มีเบี้ยปรับ	http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7164

บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป ์

ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

1.	ผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้ำ	ไม่เกิน	5	แอมป์	มีผู้ได้รับประโยชน์	10	ล้ำนรำย

-	 ให้ใช้ไฟฟ้ำฟรี	150	หน่วย	จำกเดิมให้ใช้ไฟฟ้ำฟรีไม่เกิน	50	หน่วย

2.	ผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้ำ	เกิน	5	แอมป์	มีผู้ได้รับประโยชน์	20	ล้ำนรำย

	 1)	ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มจำกเดือน	ก.พ.	63	ไม่เกิน	800	หน่วย	ส่วนต่ำงใช้ฟรี

	 2)	ใช้ไฟเพิ่มจำกเดือน	ก.พ.	63	ตั้งแต่	801-3,000	หน่วย	ส่วนต่ำงลด	50%

	 3)	ใช้ไฟเพิ่มจำกเดือน	ก.พ.	63	ตั้งแต่	3,001	หน่วย	ขึ้นไป	ส่วนต่ำงได้ลด	30%

หมำยเหตุ	ส�ำหรับกรณีที่มีกำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำไปแล้ว	จะมีกำรหักคืนให้ในบิลค่ำไฟฟ้ำในรอบถัดไป

http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7164

มาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า จากผลกระทบของโควิด-19 

มีผลบังคับใช้ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1129 www.pea.co.th facebook.com/Provincial.

Electricity.Authority
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1.	ลดค่ำน�้ำ	ร้อยละ	3	ของผู้ใช้ทุกประเภท	:	ตั้งแต่เดือนเมษำยน	63	-	มิถุนำยน	63	เป็น
ระยะเวลำ	3	เดือน

2.	มำตรกำรขยำยระยะเวลำกำรช�ำระค่ำน�ำ้ประปำ	ส�ำหรบัผูใ้ช้น�ำ้ทีจ่ดทะเบียนประกอบธรุกจิ
โรงแรมและกิจกำรให้เช่ำพักอำศัย	โดยไม่คิดดอกเบี้ย	สำมำรถผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน	6	เดือน
ของแต่ละรอบใบแจ้งค่ำน�้ำประปำของเดือนเมษำยน	63	-	พฤษภำคม	63

3.	มำตรกำรคืนเงินประกันกำรใช้น�้ำ	ส�ำหรับผู้ใช้น�้ำประเภทที่	1	(ที่พักอำศัย)	:	ดูรำยละเอียด
วิธีลงทะเบียนรับเงินประกันกำรใช้น�้ำประปำผ่ำนเว็บไซต์/แอป/ไลน์	กปภ.	ได้ที่	https://
bit.ly/34htn7z หรือ	รับเงินคืนที่	7-Eleven	โดย

1.	หลังลงทะเบียน	จะได้รับ	SME	เลข	Pin	Code	
2.	น�ำ	เลข	Pin	Code	พร้อม	บัตรประชำชนตัวจริง	ไปคชติดต่อรับเงินประกัน
คืนที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส	หลัง	12.00	น.	ตั้งแต่วันที่	5	พ.ค.	63	เป็นต้นไป

3.	สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	PWA	Contact	Center	1662

การประปาส่วนภูมิภาค
www.pwa.co.th facebook.com/provincial-

waterworksauthority/co.th1662

มาตรการเกี่ยวกับประปา

• เมื่อช�ำระผ่ำน	เคำน์เตอร์เซอร์วิส	7-11	/	BIG	C	/	LOTUS	/	CENPAY	ตั้งแต่วันที่	
17	เมษำยน	–	31	พฤษภำคม	2563

• ยกเว้น	เฉพำะ	CENPAY	งดเก็บค่ำธรรมเนียมถึงวันที่	30	เมษำยน	2563

การประปานครหลวง 

งดเก็บค่าธรรมเนียมช�าระค่าน�้าประปา

• เมื่อช�ำระผ่ำน	7-11	เคำน์เตอร์เซอร์วิส	ตั้งแต่วันที่	17	เมษำยน	–	30	มิถุนำยน	2563
• เมือ่ช�ำระผ่ำน	TESCO	LOTUS	ทกุสำขำ	ตัง้แต่วนัที	่1	พฤษภำคม	–	30	มถินุำยน	2563

การประปาส่วนภูมิภาค 

งดเก็บค่าธรรมเนียมการช�าระค่าน�้าประปา
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มาตรการการลดค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 

ในการบริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

1.	ผู้เช่ำที่ถือสัญญำเช่ำท่ีดินรำชพัสดุเพื่ออยู่อำศัย	 และสัญญำเช่ำที่ดินรำชพัสดุเพื่อกำรเกษตร
จะได้รับกำรยกเว้นค่ำเช่ำ	 1	 ปี	 (ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2564)	 โดยจะได้รับยกเว้นกำร
เรียกเก็บเบ้ียปรับในอัตรำร้อยละ	 1.5	 ต่อเดือนของเงินที่ค้ำงช�ำระตำมสัญญำที่ก�ำหนดไว้	 ซึ่ง
จำกมำตรกำรดังกล่ำวจะสำมำรถช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้เช่ำเพื่ออยู่อำศัย	และ
ผูเ้ช่ำเพือ่กำรเกษตรซึง่มสัีญญำเช่ำจ�ำนวน	150,409	รำย	และเสริมสภำพคล่องให้แก่ผู้เช่ำและ
สมำชิกในครัวเรือนได้มำกกว่ำ	450,000	คน

2.	ผู้เช่ำที่ถือสัญญำเช่ำอำคำรำชพัสดุ	 สัญญำเช่ำเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น	 สัญญำก่อสร้ำงอำคำร
ยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงกำรคลัง	และสญัญำเช่ำทีร่ำชพสัดุ	(กำรเปิดประมูลพฒันำทีร่ำชพัสดุ
เนื้อที่เกิน	2	ไร่	/	มูลค่ำเกิน	10	ล้ำนบำท)	สำมำรถเลื่อนช�ำระค่ำเช่ำและค่ำตอบแทนของเดือน
มีนำคม	–	สิงหำคม	2563	(รวมระยะเวลำ	6	เดือน)	และผ่อนช�ำระค่ำเช่ำและค่ำตอบแทนเป็น
ระยะเวลำ	12	เดือน	(1	กันยำยน	2563	–	31	สิงหำคม	2564)	โดยยกเว้นเบี้ยปรับในอัตรำ
ร้อยละ	1.5	ต่อเดือนของเงินที่ค้ำงตำมสัญญำที่ก�ำหนดไว้

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
0-2059-4999 www.treasury.go.th https://www.facebook.

com/pr.dhanarak

มาตรการเกี่ยวกับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์

• เปิดให้ประชำชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มอีก	10	กิกะไบต์	ฟรี	เป็นเวลำ	30	วัน
• ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่ใช้เน็ตไม่เกิน	10	กิกะไบต์
• ประชำชนสำมำรถรับสิทธิ์ได้	ด้วยกำร	กด	*170*เลขบัตรประชำชน13หลัก	#โทรออก
• ระบบจะใช้เวลำตรวจสอบสิทธิ์ประมำณ	3-5	นำที	หลังจำกนั้นจะมี	SMS	ยืนยันเพื่อ
เริ่มใช้งำน

• กดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่	10	เม.ย.-	30	เม.ย.63	นี้
• 1	คน	มีสิทธิ์	1	เลขหมำยเท่ำนั้น

กสทช. เปิดให้ประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 3 เดือน

หมำยเหตุ	ในวันที่	10	เมษำยนนี้	ทุกเครือข่ำยมือถือจะส่ง	SMS	มำยังโทรศัพท์มือถือของท่ำนเพื่อให้
กดรับสิทธิ์

กสทช.
www.nbtc.go.th https://www.facebook.

com/ONBTC/1200
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มาตรการเกี่ยวกับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์

• ไม่ต้องลงทะเบียนผู้ให้บริกำรอัพให้เองตั้งแต่วันที่	10	เม.ย.	63	ใช้ได้ฟรี	30	วัน
• ส�ำหรบัผูใ้ช้	ADSL	และสำยทองแดง	จะอพัสปีดให้สงูสดุเตม็ประสทิธภิำพของอปุกรณ์
• ส�ำหรับผู้ใช้	Fiber	ถ้ำควำมเร็วที่ใช้อยู่ไม่ถึง	100	Mbps	จะอัพสปีดให้เป็น	100	Mbps
• กรณีที่ผู้ใช้มีหลำยสิทธิ์จะได้รับเพียงสิทธิ์เดียว
• กรณีที่ได้รับอัพสปีดแล้วจะมีกำรส่ง	SMS	ยืนยันกลับไป	

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่	http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7170

Internet บ้าน ใช้ได้ฟรี 30 วัน

• ค่ำยมือถือ	ให้กดรับสิทธิ์โทรฟรี	100	นำทีทุกเครือข่ำย	นำน	45	วัน	เริ่ม	1	พ.ค.	63
• รฐับำลและคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง	กจิกำรโทรทศัน์	และกจิกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ	ร่วมกับค่ำยมือถือทั้ง	5	ค่ำย	ให้ประชำชำชนโทรฟรี	100	นำที	ทุกโครงข่ำย
(ข้ำมเครือข่ำยได้)เป็นระยะเวลำ	45	วัน

วิธีด�าเนินการ
1.	กดรับสิทธิ์ตั้งแต่	1	–	15	พฤษภำคม	2563
2.	กด	*170	*เลขบัตรประชำชน	13	หลัก	#	โทรออก
3.	หลังจำกนั้นรอ	SMS	แจ้งยืนยันรับสิทธิ์
4.	กดรับสิทธิ์วันไหนเริ่มนับวันนั้นเป็นระยะเวลำ	45	วัน	

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่	http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=9049

โทรศัพท์มือถือ กดรับสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีทุกเครือข่าย

กสทช.
www.nbtc.go.th https://www.facebook.

com/ONBTC/1200
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มาตรการเกี่ยวกับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์

	 ดีแทค	ออกมำตรกำร	“HAPPY@HOME”	ช่วยลูกค้ำกว่ำ	20.6	ล้ำนรำย	ผ่ำนวิกฤต	เปิดให้ใช้
งำนดำต้ำบนแพลตฟอร์มกำรท�ำงำนฟรี	ร่วมมือกสทช.	มอบเน็ต	10	GB	ให้ประชำชน	ขยำยบริกำร
ใจดีให้ยืม	ออกซิมส�ำหรับนักเรียน-นักศึกษำ	ท�ำโปรส่งอำหำรฟรีร่วมกับพำร์ทเนอร์

• บริกำรอินเทอร์เน็ตฟรี	 เมื่อใช้งำนแพลทฟอร์มที่ช่วยกำรท�ำงำนที่บ้ำนได้สะดวกสบำย
ยิ่งขึ้น	Microsoft	Offfififififiice	365,	Zoom	นำน	90	วัน	ไม่เสียค่ำเน็ต

• ดีแทคร่วมมือกับ	กสทช.	มอบอินเทอร์เน็ตฟรี	10	GB	ลูกค้ำดีแทคเริ่มรับสิทธิ์ได้	ตั้งแต่
วันที่	10	เมษำยน	ซึ่งยังรอขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนในรำยละเอียดจำก	กสทช

• บริกำรใจดีให้ยืม	 ให้ยืมมำกขึ้น	 แต่จ่ำยค่ำบริกำรเท่ำเดิม	 และใจดีให้โอน	 โอนเงินค่ำ
โทรให้เพือ่นหรอืครอบครวั	ในเวลำทีไ่ม่สะดวกมำพบกนั	ซึง่เป็นบรกิำรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบั
ผู้ใช้งำนกลุ่มผู้สูงอำยุ

• บริกำรส�ำหรับนักเรียน	นักศึกษำ	ที่สถำบันกำรศึกษำสำมำรถติดต่อดีแทคที่	088-188-
1678	ให้เข้ำไปออกแบบบรกิำรดำต้ำให้สอดรบักบัควำมต้องกำรกำรใช้งำนทีห่ลำกหลำย	
นอกจำกนี้	ดีแทคยังได้เข้ำร่วมโครงกำร	Student	SIM	ที่มอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่
อั้นไม่ลดสปีด	ควำมเร็ว	4Mbps	นำน	3	เดือน	ในรำคำ	400	บำท

• บรกิำรจดัส่งอำหำรฟร	ีของ	ดแีทค	รวีอร์ด	ทีร่่วมกบั	GET	และ	FoodPanda	จดัส่งฟรี
ทั่วประเทศ	ลูกค้ำดีแทคสำมำรถ-รับสิทธิ์ได้ง่ำยๆผ่ำน	ดีแทค	แอป	และติดตำมดีลสุด
พิเศษทุกศุกร์ได้จำก	Line	dtac	reward	และ	Facebook	dtac	reward	และเว็บไซต์	
www.dtac.co.th/dtacreward

• ฟรีประกัน	COVID-19	คุ้มครองสูงสุด	255,000	บำท	ให้กับลูกค้ำดีแทครำยเดือนและ
เตมิเงนิ	ทีส่มคัรแพก็เกจเสรมิอินเทอร์เนต็	โดยสำมำรถค้นหำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่	
http://www.dtac.co.th/home.html

• มำตรกำร	HAPPY@HOME	ให้บรกิำรโทรฟร	ี1669	บรกิำรสำยด่วนข้อมลูของสถำบนั
กำรแพทย์	และ	1422	บริกำรสำยด่วนข้อมูลกรมควบคุมโรค	ตลอด	24	ชั่วโมง

Dtac

กสทช.
www.nbtc.go.th https://www.facebook.

com/ONBTC/1200
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มาตรการเกี่ยวกับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์

	 ทรูไอดี	มอบควำมคุ้มครอง	COVID-19	ร่วมกับ	ซิกน่ำ	โบรคเกอร์	ประกันภัย	สูงสุด	100,000	
บำท	นำน	30	วัน	โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย	จ�ำนวน	200,000	สิทธิ์	แก่ลูกค้ำทรูมูฟเอช	ทั้งแบบรำยเดือน	และ
เติมเงิน	ทรูวิชั่นส์	ทรูออนไลน์	กดรับสิทธิ์ผ่ำนแอปทรูไอดี	ได้ถึง	วันที่	31	มีนำคม	2563

• “ซมิกกัตวั	ไม่กลวัเหงำ”	จำก	ทรมูฟู	เอช	เนต็ไม่อัน้	ไม่ลดควำมเร็ว	10	Mbps.	ใช้งำนได้	
30	วนั	ให้คนไทยและลกูค้ำผูป่้วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้ำระวังเช้ือไวรัส	COVID-19	
เช่ือมต่อโลกได้ตลอดเวลำ	ทัง้ท�ำงำนตดิตำมข่ำวสำร	ดหูนังด	ีซีรส์ีดงั	เชียร์กฬีำมนัส์	ฟัง
เพลงฮิต	และโทรฟรีนำน	60	นำที	ผ่ำนทรูไอดี	แอปพลิเคชัน	โดยระยะแรก	จะร่วมกับ	
บมจ.	เจรญิโภคภณัฑ์อำหำร	(ซพีเีอฟ)	มอบให้ผูป่้วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้ำระวงั	ที่
ลงทะเบยีนแจ้งควำมประสงค์รบักำรสนับสนุนอำหำร	และ	“ซิมกกัตัว	ไม่กลวัเหงำ”	ใน	
LINE	CPFRESHMART	โดยเมือ่ซีพเีอฟน�ำรำยช่ือไปตรวจสอบกบักรมควบคมุโรคแล้ว	
จะส่ง	SMS	ยืนยันรับสิทธิ์	และ	“ทีมซีพีเฟรชมำร์ทเดลิเวอรี่”	จะน�ำผลิตภัณฑ์อำหำร
และซิมฯ	ส่งตรงถึงบ้ำนอย่ำงรวดเร็ว

	 TRAVEL	SIM	ของทรูมูฟ	เอช	ทุกประเภท	จะได้รับกำรขยำยอำยุกำรใช้งำนซิม	โดยอัตโนมัติ	
ให้ใช้ได้จนถึงวันที่	31	มีนำคม	2564

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่	http://www.wearecp.com/true63-1703-001/

true

กสทช.
www.nbtc.go.th https://www.facebook.

com/ONBTC/1200

เดินหน้ำร่วมมือกับพำร์ทเนอร์	 อำทิ	 food	 panda	 และ	 LINE	MAN	 มอบสิทธิ
พิเศษ	 อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำในกรณีหำกจ�ำเป็นต้องกักตัวเพื่อดูอำกำร	
หรือ	จ�ำเป็นต้องท�ำงำนนอกสถำนที่

AIS
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บริการจากไปรษณีย์ไทย

• รับพัสดุถึงหน้ำบ้ำน	ไม่เก็บเงินเพิ่ม	ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนชิ้น
• ฝำกส่งได้	3	บริกำร

1.	ลงทะเบียนในประเทศ	(ค่ำบริกำรตำมน�้ำหนักสิ่งของ)
2.	EMS	ในประเทศ	(ค่ำบริกำรตำมน�้ำหนักสิ่งของ)
3.	ยิ้มสู้-19	รำคำเหมำจ่ำย	19	บำท/ชิ้น	(น�้ำหนักไม่เกิน	1	กิโลกรัม)	ส่งได้ทั้งสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค	เช่น	อำหำรแห้ง	หน้ำกำกอนำมัย	แอลกอฮอล์เจล

• ขั้นตอนเตรียมของก่อนส่ง
1.	หุ้มห่อสิ่งของให้มั่นคงแข็งแรง
2.	เขียนชื่อ-นำมสกุล	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ส่งและผู้รับ
3.	ชัง่น�ำ้หนกัพสัด	ุโทรแจ้งเจ้ำหน้ำทีม่ำรบั	หรอืฝำกส่งกบับรุษุไปรษณย์ีในพืน้ที	่แจ้ง
น�้ำหนักและช�ำระเป็นเงินสด

• ผ่ำน	3	ช่องทำงกำรฝำกส่ง
1.	บุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่ทั่วประเทศ
2.	รถยนต์ออกไปรบัฝำกส่ิงของทีม่ป้ีำยไวนิลว่ำ	“รถคนัน้ีรบัฝำกไปรษณย์ีในประเทศ”
3.	Call	Center	1545

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่	http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7564

ไปรษณีย์ไทย

1545 thailandpost.co.th facebook.com 
/thailandpost.co.th/
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มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหาย 

แก่สายเดินเรือจากสถานการณ์โควิด-19

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 (โควิด-19)	ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงต่อ
ธุรกิจต่ำง	ๆ 	รวมถึงธุรกิจขนส่งทำงทะเล	ทั้งในเรื่องจ�ำนวนตู้สินค้ำที่ลดลงและจ�ำนวนเที่ยวเรือที่จ�ำเป็นต้องถูก
ยกเลิก	 คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร	 กทท.	 จึงได้พิจำรณำเห็นชอบให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำควำมเสียหำย
ของสำยเดินเรือและตัวแทนเรือที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว	ดังนี้

1.	ลดค่ำธรรมเนียมพิเศษกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของกำรให้บริกำรตู้สินค้ำและเรือลำกจูง
• ทั้งที่ท่ำเรือกรุงเทพ	และท่ำเรือแหลมฉบัง
• ในอัตรำปรับลดลง	5%	จำกอัตรำที่ได้ประกำศใช้อยู่ในปัจจุบัน
• มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภำคม	2563	ถึงวันที่	30	มิถุนำยน	2563

2.	ขยำยระยะเวลำผ่อนผันให้ช�ำระเงินตำมใบแจ้งหนี้
• จำกเดิมที่ก�ำหนดไว้	15	วัน	เป็น	45	วัน
• ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่	15	เมษำยน	ถึงวันที่	30	มิถุนำยน	2563

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่	http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=8661

	 บันทึกข้อควำมจำก	ปลัด	อก.	ลงวันที่	3	เมษำยน	2563	เรื่องค�ำแนะน�ำแนวทำงกำรปฏิบัติของสถำน
ประกอบกำรโรงงำน	ตำมข้อก�ำหนดของ	พ.ร.ก.	ฉุกเฉิน	สำระส�ำคัญอำทิ
	 กำรขนส่งสินค้ำอุตสำหกรรม	รวมทั้งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์	กำรขนส่งช่วงเคอร์ฟิว	ต้องมีหนังสือ
รับรองของสถำนประกอบกำรนั้นๆ		พนักงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน

1.	ให้สถำนประกอบกำรโรงงำนออกหนังสือรับรองกำรท�ำงำนแต่ละกะ	 ให้พนักงำนพกติดตัวส�ำหรับ
แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่

2.	กรณีที่สถำนประกอบกำรจัดรถรับ-ส่ง	 ให้กับพนักงำน	 อำจพิจำรณำติดสติกเกอร์/ป้ำยหน้ำรถ	 เพื่อ
แสดงสถำนะกำรเป็นรถรับส่งพนักงำนโรงงำน	และแสดงเวลำเข้ำออกกะงำน	

ค�าแนะน�าแนวทางการทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ

โรงงาน ตามข้อก�าหนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
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มาตรการสนับสนุนในอุตสาหกรรมการแพทย์

The	Board	of	Investment	of	Thailand.	(BOI)

02-553-8111 www.boi.go.th facebook.com/ 
boithailandnews

1. มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ 

COVID-19

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ :	ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล	เพิ่มเติม	50	%	เป็นเวลำ	3	ปี	ส�ำหรับกิจกำร
ในกลุ่มอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์	เช่น	เครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน	วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	รวมถึง	
Non-Woven	Fabric	เป็นต้น	โดยสำมำรถยื่นขอรับกำรส่งเสริมได้ระหว่ำง	1	ม.ค.	-	30	มิ.ย.	63	และ
ต้องเรมิผลติและมรีำยได้	ภำยในวันที	่31	ธ.ค.	63	(ต้องจ�ำหน่ำยและหรอืบรจิำคภำยในประเทศอย่ำงน้อย	
50%	ของปริมำณที่ผลิตได้ในปี	2563	–	2564)

2. มาตรการสนับสนุนการปรบัเปลีย่นสายการผลติเดิมเพือ่ผลติเครือ่งมือแพทย์

หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ :	ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักรโดยต้องน�ำเข้ำภำยในปี	2563	และยื่น
ขอแก้ไขโครงกำรภำยในเดือนกันยำยน	2563ภำยในประเทศอย่ำงน้อย	50%	ของปริมำณที่ผลิตได้ในปี	
2563	–	2564)

2. ปรับสิทธิประโยชน์ส�าหรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

โดยการเพิ่มเติมขอบข่ายประเภทกิจการผลิตเชื้องเพลิงจากผลผลิตการเกษตร

ให้ครอบคลุมถึงการผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล 8 ป ี

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ :	 กิจกำรผลิต	 Non	 -	Woven	 Fabric	 ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตหน้ำกำก
อนำมัย	หรืออุปกรณ์กำรแพทย์ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็น	5	ปี
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มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของที่ใช้รักษาวินิจฉัย 

หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

	 มำตรกำรเพื่อช่วยเหลือประชำชนและผู้ประกอบกำร	 โดยออกประกำศกระทรวงกำรคลัง	 เรื่อง	 กำร
ลดอัตรำอำกรและยกเว้นอำกรศุลกำกร	ตำมมำตรำ	12	แห่งพระรำชก�ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร	พ.ศ.	2530	
(ฉบับที่	 3)	 เพื่อยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับหน้ำกำกชนิดที่ใช้ในห้องผ่ำตัดตำมประเภทย่อย	6307.90.40	และ
หน้ำกำกอนำมัยเฉพำะหน้ำกำกกรองฝุ่น	หมอกควัน	หรือสำรพิษบรรดำที่เป็นอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยตำม
ประเภทย่อย	 6307.90.90	 อีกทั้ง	 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับของใด	 ๆ	 ที่น�ำเข้ำมำเพื่อผลิตหน้ำกำกอนำมัย
ตำมประเภทพิกัดดังกล่ำวด้วย	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	24	มีนำคม	2563	และให้สิ้นผลใช้บังคับวันที่	20	
กันยำยน	2563

กรมศุลกำกร
02-667-6000  

Call Center 1164 www.customs.go.th facebook.com/ 
customsdepartment.thai

มาตรการผ่อนปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ

	 แนวทำงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้รับผลกระทบ	 COVID-19	 เช่น	 กำรขยำยเวลำน�ำ
เข้ำเครื่องจักรและเปิดด�ำเนินกำร	/ขยำยเวลำกำรด�ำเนินกำรให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล/	ผ่อนผันกำร
ขออนุญำตหยุดด�ำเนินกิจกำรชั่วครำวเป็นระยะเวลำเกินกว่ำ	2	เดือน

The	Board	of	Investment	of	Thailand.	(BOI)
02-553-8111 www.boi.go.th facebook.com/ 
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5 มาตรการแผนระบายผลไม้ไทยออกตลาด ช่วงโควิด-19

1. มาตรการด้านการผลิต  

	 จะมีกำรบริหำรจัดกำรเร่ืองแรงงำน
เก็บผลไม้	 โดยจะมีกำรผ่อนผันกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนข้ำมเขต	 แต่จะต้องมีกำรตรวจสุขภำพ	
กำรดูแลควำมเป็นธรรมเร่ืองรำคำและปริมำณ	
จะมีกำรใช้กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	 และ
กฎหมำยว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรเข้ำมำ
ควบคุม	กำรส่งเสริมให้มีกำรท�ำคอนแทรคฟำร์ม
ม่ิง	 กำรส่งเสริมกำรซื้อขำยผ่ำนสัญญำข้อตกลง	
กำรเชื่อมโยงกำรกระจำยผลไม้ผ่ำนห้ำง	 และ
กำรสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้	ขนำด	5	กิโลกรัม	
(กก.)	10	กก.	และ	20	กก.

2. มาตรการด้านตลาดในประเทศ  
	 จะเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	 และ
ขอควำมร่วมมอืไปรษณย์ีไทยมำช่วยในกำรจัดส่ง
ผลไม้	โดยมีปริมำณฟรี	200	ตัน	และอยู่ระหว่ำง
หำรือถึงควำมเป็นไปได้ที่จะเพิ่มปริมำณขึ้นอีก	
กำรผลักดันให้น�ำผลไม้จ�ำหน่ำยบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์	กำรส่งเสรมิให้เกษตรกรและผูป้ระกอบ
กำรจ�ำหน่ำยผลไม้ทำงช่องทำงออนไลน์	 กำร
รณรงค์กำรบริโภคผลไม้ในประเทศ	และส่งเสริม
ให้น�ำผลไม้มอบเป็นของฝำกของขวัญ

3. มาตรการด้านตลาดต่างประเทศ  

	 เดนิหน้ำกำรเจรจำจบัคู่ธุรกิจ	(Business	
Matching)	เพ่ิมกำรท�ำ	Business	Matching	ใน
รูปแบบออนไลน์ให้มำกขึ้น	และมอบหมำยให้ทูต
พำณิชย์เป็นเซลส์แมนขำยผลไม้ในช่วงท่ีผลผลิต
ออกสู่	 ตลำด	และช่วยดูในเรื่องกำรจัดหำสินค้ำ
น�ำเข้ำ	 เพื่อลดต้นทุนค่ำขนส่งทำงอำกำศ	 เช่น	
มะม่วงท่ีส่งไปเกำหลีใต้และญ่ีปุ่น	 มีกำรคิดค่ำ
บรกิำรเตม็ท้ังขำไป-กลบั	ซึง่มกีำรส่งสนิค้ำเฉพำะ
ขำไป	ท�ำให้ค่ำระวำงสูง	จึงจ�ำเป็นต้องแก้ไขให้มี
กำรส่งสินค้ำ	 ขำกลับเข้ำมำด้วย	เพือ่ลดต้นทุน

4. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับ

ผู้ประกอบการ  

จะช่วยสนับสนุนดอกเบ้ียให้กับผู้ประกอบกำร
ที่รวบรวมผลไม้ในอัตรำ	 3%	 ระยะเวลำ	 10	
เดือน	 ชดเชยดอกเบ้ียให้กับผู ้ประกอบกำรที่
รวบรวมผลไม้เพื่อส่งออกในอัตรำ	 3%	 ระยะ
เวลำ	 6	 เดือน	 และช่วยค่ำใช้จ่ำยรวบรวมเพื่อ
ส่งออกอีกกิโลกรัมละ	3	บำท	เป้ำหมำย	1	หมื่น
ตัน

5. มาตรการเสริมศักยภาพการ

บริหารจัดการมาตรฐานผลไม้   
หำกผ่ำนกำรตรวจสอบจำกเซ็นทรัล	 แลป	 ของ
ไทยแล้ว	เมือ่ส่งออกไปจนี	จะไม่มกีำรตรวจสอบ
อีก	จำกเดิมที่ต้องมีกำรตรวจสอบ

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	(DITP)	กระทรวงพำณิชย์

02-507-7000
Call Center 1169 www.ditp.go.th facebook.com/ 

familyditp
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มาตรการผ่อนผันภาคธุรกิจ 

ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้จากผลโควิด-19

	 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	ได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำร	โดยให้บริษัทจ�ำกัด	บริษัทมหำชน
จ�ำกัด	สมำคมกำรค้ำ	และหอกำรค้ำ	เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรประชุมได้ทันภำยในเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด	อย่ำงไรก็ตำม	เมื่อนิติบุคคลดังกล่ำวได้มีกำรประชุม
แล้ว	ให้บริษัทจ�ำกัดและบริษัทมหำชนจ�ำกัดยังคงมีหน้ำที่น�ำส่งบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทจ�ำกัดน�ำส่ง	
บอจ.5	ภำยใน	14	วัน	นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	บริษัทมหำชนจ�ำกัดน�ำส่ง	บมจ.006	ภำยใน	1	เดือน	
นับแต่วันเสร็จกำรประชุม	และต้องน�ำส่งงบกำรเงินภำยใน	1	เดือน	นับแต่วันที่งบกำรเงินได้รับอนุมัติจำก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ส�ำหรับสมำคมกำรค้ำและหอกำรค้ำ	ให้ยื่นงบดุลภำยใน	30	วันนับแต่วันที่มีกำรประชุม
ใหญ่”
 “ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถน�าส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1.	น�ำส่งด้วยตนเอง	ณ	สถำนทีท่ี่นิตบุิคคลมสี�ำนกังำนแห่งใหญ่ตัง้อยู	่ได้แก่	กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ	สนำมบนิน�ำ้	
จ.นนทบุรี	หรือ	ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเขต	1	-	6	หรือส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ	

2.	น�ำส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน	:	กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	กระทรวงพำณิชย์	เลขที่	563	ถนนสนำมบินน�้ำ	
ต.บำงกระสอ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000	และ	

3.	น�ำส่งผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	www.dbd.go.th”

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	กระทรวงพำณิชย์

1570 www.dbd.go.th facebook.com/ 
DBD-Public-Relations

มาตรการลดราคาสินค้าที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ

กระทรวงพำณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ำรำยใหญ่	 14	รำย	และห้ำงค้ำปลีกทั้งรำยเล็ก-ใหญ่ทั่วประเทศ	ลดรำคำ
สินค้ำที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีพ	5-58%	จ�ำนวน	72	รำยกำร	แบ่งเป็น	6	หมวด	ตั้งแต่วันนี้	-	30	มิ.ย.	63	เพื่อ
ช่วยบรรเทำภำระค่ำครองชพีของประชำชนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19	ประกอบด้วย
•	หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม	ลดตั้งแต่	5%-50%	อำทิ	ข้ำวสำรบรรจุถุง	น�้ำมันปำล์ม	ปลำกระป๋อง	บะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูป	โจ๊กคัพ	นมถั่วเหลือง	นมพร้อมดื่มUHT	โยเกิร์ต	นมเปรี้ยว	
•	หมวดอำหำรปรุงส�ำเร็จแช่แข็ง	ลดตั้งแต่	31.03%-37.50%	ในเซเว่น	ซีพีเฟรชมำร์ท
•	หมวดซอสปรุงรส	ลดตั้งแต่	7%-37%	ได้แก่	เด็กสมบูรณ์ซีอิ้วขำวสูตร	1,	เด็กสมบูรณ์ซีอิ้วด�ำ,	ซอสหอย
นำงรม,	เต้ำเจี้ยวสูตร1,	ซอสปรุงรส
•	หมวดของใช้ประจ�ำวัน	ลดตั้งแต่	 8%-50%	 ได้แก่	 กระดำษช�ำระ,	แป้ง,	 แป้งเด็ก,	 ยำสีฟัน,	 แปรงสีฟัน,	
น�้ำยำบ้วนปำก,	ส�ำลี,	ผ้ำอนำมัย
•	หมวดผลติภณัฑ์ช�ำระร่ำงกำย	ลดตัง้แต่	6%-58%	ได้แก่	สบูก้่อน,	สบูเ่หลว,	แชมพ,ู	ครมีนวดผม,	โฟมล้ำงหน้ำ
•	หมวดผลิตภัณฑ์ซัก	-	ล้ำง	ลดตั้งแต่	10%-51%	ได้แก่	ผงซักฟอก,	น�้ำยำซักผ้ำ,	น�้ำยำปรับผ้ำนุ่ม,	น�้ำยำล้ำง
ขวดนม,	น�้ำยำล้ำงจำน,	น�้ำยำท�ำควำมสะอำดพื้น

กระทรวงพำณิชย์

1203 www.moc.go.th facebook.com/ 
MOCThailand/
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ขอบเขต
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทางเลือกสำาหรับทุกกิจการ

ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ

ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (กิจการ) เว้นแต่ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล 

ของกิจการนั้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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กิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 
และต้องจัดทำางบการเงินในช่วง COVID-19  

ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการ..

เนื่องจากอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมาณการวัดมูลค่าและรับรู้รายการ

ประมาณการวัดมูลค่า
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต

การด้อยค่า
ของสินทรัพย์

การวัดมูลค่า
ยุติธรรม

การกลับรายการสินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชี

ประมาณการ 
หนี้สิน 

ดังนั้น แนวปฏิบัติทางการบัญชี

จึงให้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวแก่กิจการ 

มีดังนี้
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การวัดมูลค่า
ผลขาดทุน

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต 
ที่เกิดขึ้นโดยวิธีอย่างง่าย ตาม

เรื่อง เครื่องมือทางการเงินหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย

TFRS

9

หากกิจการเลือกใช้ 
วิธีการอย่างง่าย 

ในการวัดมูลค่าของ 
ผลขาดทุนด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ 
ไปในอนาคต (Forward-looking information) 

มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

กิจการสามารถใชข้้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต 
(Historical credit loss) หรือวิธีอื่นที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน 

ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่มีและหาได้ โดยไม่ใช้ความพยายาม

หรือต้นทุนที่สูงเกินไปมาใช้ในการตั้งสำารอง

ท้ังน้ี กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย ในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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การวัดมูลค่า
ยุติธรรม

TFRS

13

อย่างไรก็ตาม กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามข้อมูลระดับ 2 หรือข้อมูลระดับ 3 

กิจการสามารถพิจารณาให้นำ้าหนักของข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
สถานการณ์ COVID-19 เป็นนำ้าหนักท่ีน้อยในเทคนิค

การประเมินมูลค่ายุติธรรม

สำาหรับสินทรัพย์ 
ทางการเงิน 
เฉพาะที่เป็น 

ตราสารหนี้

TAS

32
ตามนิยามของตราสารหนี้ที่ระบุไว้ใน
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตาม

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่า
ยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน 
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตาม

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

TFRS

13

ท้ังน้ี ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 หรือข้อมูลระดับ 3 น้ัน กิจการสามารถพิจารณาให้นำ้าหนักของข้อมูลท่ี 

เก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19เป็นนำ้าหนักท่ีน้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมภายใต้สถานการณ์ COVID-19  

อย่างไรก็ตาม กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

สำาหรับสินทรัพย์

ที่ไม่ใช่ 
สินทรัพย์ทางการเงิน

เช่น

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่นำาข้อมูล
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน
ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ที่เกี่ยวข้อง กิจการยังต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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การเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ตาม
เรื่อง สัญญาเช่า

TFRS

16

ท้ังน้ี กิจการท้ังด้านผู้เช่า และด้านผู้ให้เช่ายังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ในกรณีที่กิจการ
ในฐานะผู้เช่า (ผู้เช่า)
ได้รับการลดค่าเช่า

ตามสัญญาเช่า
จากผู้ให้เช่า

เนื่องจาก COVID-19 

ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำาการลดค่าเช่าดังกล่าวมาถือเป็น 

การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยเม่ือกิจการเลือกตามทางเลือกดังกล่าวแล้ว

กิจการต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า เมื่อผู้เช่าได้รับการยืนยัน 

การลดค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกำาหนด 

แต่ละงวด ตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่า 

ตามที่คำานวณไว้เดิมตามจำานวนงวดที่ได้รับการลดค่าเช่านั้น

พร้อมทั้ง กลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ย 

จากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวด ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง 

บันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำาไรหรือขาดทุน ให้ผู้เช่าปรับลดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 

ทั้งหมดใหม่โดยข้อกำาหนดนี้จำากัดเฉพาะด้านผู้เช่าเท่านั้น 

การกลับรายการ 
สินทรัพย์

 การกลับรายการสินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ตาม

เรื่อง ภาษีเงินได้

TAS

12

ท้ังน้ี กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่นำาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19
ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการกำาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของกำาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่

กิจการยังต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชี 

ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอ 

ที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชี 

ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงและ

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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การประมาณการหนี้สิน ตาม 
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

TAS

37

ท้ังน้ี กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน ในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

สถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่นำาสถานการณ์ COVID-19

มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ ที่มีผลทำาให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต 

การประมาณการ 
หนี้สิน 

หากกิจการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว 

สำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีใดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทางเลือกดังกล่าว ข้อเท็จจริง 

และสถานการณ์ที่กิจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

วันถือปฏิบัติ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี 

สำาหรับการจัดทำางบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563
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$

www.smi.or.th

กิจกรรมการชวยเหลือ

และพัฒนา SMEs

ดานนวัตกรรม

ดานเพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการเงิน

โครงการประเมิน

ศักยภาพนวัตกรรม

ในองคกร ครั้งที่ 2

อบรมออนไลน

(VDO Conference)
วันนี้
 - 

31 พ.ค. 63

02-345-1188

bit.ly/37i2Qbc
Link ลงทะเบียน

เปดรับสมัคร

Voucher เพ�อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ

สำหรับ SMEs รายยอย

มอบ Voucher

กิจการละ 100,000 บาท

เพ�อขอรับบริการ

ตามที่โครงการระบุ

วันนี้
 - 

20 เม.ย. 63

02-345-1121
เปดรับสมัคร

Download ใบสมัคร

www.smi.or.th

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

ดานการปรับเปลี่ยนธุรกิจ

สู Green Business

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

ณ สถานประกอบการ

5 วัน

วันนี้
 - 

31 ก.ค. 63

02-345-1188

bit.ly/38hneJ4

เปดรับสมัคร

Link ลงทะเบียน

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

ดาน LEAN 

Management

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

ณ สถานประกอบการ

5 วัน

วันนี้
 - 

31 ก.ค. 63

เปดรับสมัคร
02-345-1188

bit.ly/38hneJ4
Link ลงทะเบียน

FAST TRACK

กับ SME D Bank

บริการทางการเงิน

ในรูปแบบ Fast Track

รูผลอนุมัติภายใน 15 วัน

วันนี้
 - 

31 ธ.ค. 63

02-345-1059
เปดรับสมัคร

Download ใบสมัคร

www.smi.or.th

SMEs

Proactive

สนับสนุนการออกงาน

แสดงสินคาครั้งละ

200,000 บาท

(คาใชจายตามจริง)

ตามปฏิทิน

รับสมัครใน Link

วิธีการสมัคร

02-345-1108

smesproactive.ditp.go.th

เปดรับสมัคร

วิธีการสมัคร

02-345-1243

Busines Matching

เจรจาธุรกิจกับคูคา

ในประเทศและตางประเทศ

สำหรับ 3 กลุมอุตสาหกรรม คือ

สินคาสำหรับผูสูงอายุ สินคาอาหาร

และผลิตภัณฑกลุมโรงแรมทองเที่ยว

สินคากลุมสุขภาพและความงาม

วันนี้
 - 

31 มิ.ย. 63

02-345-1188

เปดรับสมัคร

ตลาดออนไลน

รวมกับ LAZADA

เปดรานคา

ทดลองเปดรานและพัฒนา

ผูประกอบการที่เริ่มตนขาย

เปนระยะเวลา 90 วัน

วันนี้
 - 

20 เม.ย. 63

095-739-4417
เปดรับสมัคร

Link ลงทะเบียน
http://survey.taobao.com

/apps/zhiliao/WcBpCVNQeฟรี! 90 วัน

ดานการตลาด

กิจกรรมอ�น ๆ เพ�อชวย SMEs ฝาวิกฤติโควิด - 19

โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สัมมนา ผลกระทบ

วิกฤติโควิด-19 และ

แนวทางการรับมือของ

ธุรกิจSMEs

สัมมนาวันที่ 29 เมษายน 63

ในรูปแบบ Online สำหรับ

สมาชิกสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

17 - 26

 เมษายน 63

02-345-1188
เปดรับสมัคร

bit.ly/3etC0AE
Link ลงทะเบียน

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

หมายเหตุ: • เง�อนไขการสมัครเขารวมโครงการเปนไปตามที่แตละโครงการกำหนด

 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

ดานออกแบบและ

พัฒนาบรรจุภัณฑ

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

ณ สถานประกอบการ

5 วัน

วันนี้
 - 

31 ก.ค. 63

02-345-1188

bit.ly/38hneJ4

เปดรับสมัคร

Link ลงทะเบียน FREE

@smipage

smipage

รับลงทะเบียนแจงความชวยเหลือ SMEs

จากสถานการณโควิด-19
วันนี้
 - 

31 ธ.ค. 63

02-345-1059

bit.ly/2X1S9qJ

เปดลงทะเบียน

Link ลงทะเบียน FREE

ใหคำปรึกษาการปรับตัว และแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นจากวิกฤติโควิด-19

และการลงทุนใน ASEAN

วันนี้
-

31 พ.ค. 63

เปดรับสมัคร
02-345-1188

bit.ly/3etC0AE
Link ลงทะเบียน

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

การพัฒนาบรรจุภัณฑ

สำหรับสินคาดานกีฬา

วันนี้
 - 

30 เม.ย. 63

02-345-1059
เปดรับสมัคร

bit.ly/3dBkt9k
Link ลงทะเบียน

ใหคำปรึกษาเชิงลึก

ณ สถานประกอบการ

5 วัน (สำหรับธุรกิจกีฬา)

FREE

FREE
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กิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs จากสถาบัน SMI

02 345 1188 www.smi.or.th facebook.com 
/smipage

สถำบันวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอุตสำหกรรมกำรผลิต	สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

https://www.smi.or.th
https://www.facebook.com/smipage
https://www.facebook.com/smipage


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-345-1188, 02-345-1059

facebook.com/smipage

www.smi.or.th

สนใจข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs

#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมภาคการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

คลิกเล
ย!

https://lin.ee/fPDpZpX
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