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ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิม่ เติมแก่ลกู หนีธ้ รุ กิจทุกประเภทและครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าวในเชิงรุก โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ
•
•
•
•
•
•

ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
พักช�ำระหนี้เป็นการชั่วคราว
ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้
ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ผ่อนช�ำระขั้นต�่ำบัตรเครดิตได้ต�่ำกว่าร้อยละ 10
เพิ่มวงเงินชั่วคราวส�ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้

โดยก�ำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที
ธปท. จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินส�ำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของ
ลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ฝ่ายนโยบายการก�ำกับสถาบันการเงิน และฝ่ายก�ำกับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โทรศัพท์ 0 2283-5796, 0 2283-5942, 0-2283-5917, 0-2356-7617
E-mail: ChutimaT@bot.or.th; EkasitR@bot.or.th

4

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�ำหรับ
ลูกธนาคารแห่
หนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-1
งประเทศไทย
ประเภทสินเชื่อ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต�่ำ

1.บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด
หมุนเวียน (Revolving Loan)

ลดอัตราผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ จากเดิม 10% เหลือ 5% (ในปี 2563 – 2564)
8% (ในปี 2565) 10% (ในปี 2566)
นอกจากนี้  ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้ เป็นสินเชื่อระยะยาว ที่ดอกเบี้ยต�่ำ
ลงได้

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

- ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินพาะกิจ (SFI) เลื่อนการช�ำระเงิน
ต้น และดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
- ผู้ให้บริการอื่น เลือกด�ำเนินการระหว่าง เลื่อนการช�ำระเงินต้น และ
ดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวด
เดิม  เป็นเวลา 6 เดือน

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

ผู้ให้บริการเลือกด�ำเนินการระหว่าง
- เลื่อนการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน  หรือ
- พักช�ำระหนี้เงินต้น  เป็นเวลา 6 เดือน

4.ลีสซิ่ง (Leasing) มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน
3 ลบ.
5.สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ลบ.

พักช�ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตาม ความเหมาะ
6.สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์   สมของลูกหนี้แต่ละราย
นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ลบ.

มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต�่ำ โดยผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งยังมีโครงการ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ามาตรการขั้นต�่ำดังกล่าวส�ำหรับลูกหนี้ในภาคธุรกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง เช่น ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม การบิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ website หรือโทรสอบถามได้ที่ call center ของแต่ละสถาบันการเงิน

ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต
ฝ่ายนโยบายการก�ำกับสถาบันการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 6929
E-mail: FPGCreditRiskTeam@bot.or.th
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มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs และดูแล
เสถียรภาพตลาดตราสารหนี้เอกชน เพื่อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากโควิด-19
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ซึง่ เป็นภาคส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจไทยและเป็นแหล่งการจ้างงานหลักของประเทศ ให้มเี งินทุนและสภาพคล่องเพียงพอเพือ่ ด�ำเนินธุรกิจและ
รักษาการจ้างงานต่อไปได้ รวมทัง้ ต้องมีมาตรการเพือ่ ดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน เพือ่ รักษาช่องทางการ
ระดมทุนของภาคเอกชนและรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยมาตรการในครั้งนี้จะ
ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส�ำคัญ

มาตรการที่ 1 : การเลื่อนก�ำหนดการช�ำระหนี้ส�ำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน
100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง
ธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคาร) แต่ละแห่งไม่เกิน
100 ล้านบาท ได้รับสิทธิ์เป็นการทั่วไป ไม่ต้องช�ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน และในช่วงที่
ผ่อนปรนนี้ไม่ถือว่าเสียประวัติข้อมูลเครดิต

มาตรการที่ 2 : การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) ให้แก่ธุรกิจ
SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน
พิเศษร้อยละ 2 ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดสรร soft loan อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้ธนาคารวงเงินรวม 5 แสน
ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ธนาคารน�ำไปให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ที่ด�ำเนินธุรกิจในประเทศและ มีวงเงินสินเชื่อ
กับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีสถานะผ่อนช�ำระปกติ หรือ ค้างช�ำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็น NPL)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มาตรการนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
และ  MAI) โดยวงเงินที่ SMEs แต่ละรายสามารถขอกู้ได้จะไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2562 ส�ำหรับ SMEs ที่สนใจ สามารถขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าและมีวงเงินสินเชื่ออยู่

โทรศัพท์ : 0 2283 6112
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มาตรการที่ 3 : มาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาค
เอกชน
เพื่อดูแลเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนและกลไกของตลาดการเงินให้ท�ำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ธปท. และกระทรวงการคลังจึงเห็นควรจัดตัง้ กองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน  (Corporate Bond
Stabilization Fund: BSF) เพื่อเป็นแหล่งเงินส�ำรองชั่วคราว (bridge financing) ส�ำหรับเข้าไปซื้อตราสารหนี้ที่ออก
โดยบริษัทที่มีคุณภาพดีที่มีตราสารหนี้ครบก�ำหนดช�ำระในช่วงปี 2563-2564 ทั้งนี้ บริษัทที่ขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนฯ จะต้องช�ำระอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราตลาด ต้องระดมทุนส่วนใหญ่ได้จากแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้เงิน
ธนาคารพาณิชย์หรือการเพิ่มทุน ต้องมีแผนการจัดหาทุนในระยะยาวที่ชัดเจน รวมทั้งต้องผ่านเกณฑ์และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำกับกองทุนก�ำหนด ทั้งนี้ หากผู้ออกตราสารหนี้เสนอขายตราสารหนี้ต่อนักลงทุนทั่วไปและมี
การให้หลักประกันแก่ผถู้ อื ตราสารหนีท้ กี่ องทุน BSF จะลงทุนในคราวเดียวกันต้องมีหลักประกันไม่ดอ้ ยกว่าหลักประกัน
ที่ให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้อื่น

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

มาตรการที่ 4 : ลดเงินน�ำส่ง FIDF ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ (สถาบันการเงิน) เพือ่ ลดภาระดอกเบีย้ เงินกูข้ องภาคธุรกิจและประชาชน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดอัตราน�ำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ (Financial Institutions Development
Fund: FIDF) จากเดิมอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สถาบันการ
เงินไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในทันที  

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
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) แบงก์ชาติได้เปิดช่องทาง
“ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเสริมส�ำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือต้องการ
ความช่วยเหลือให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่สถาบันการเงิน (สง.)
ช่องทางนี้เป็น “ช่องทางเสริม” ในช่วงที่มาตรการเว้นระยะทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
โควิด 19 อาจท�ำให้ลกู หนี้ (1) ไม่สามารถติดต่อ สง. เนือ่ งจากมีคนติดต่อเข้าไปจ�ำนวนมาก หรือ (2) กรณีทลี่ กู หนีต้ ดิ ต่อ
สง. แล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรนของ สง. ลูกหนี้ก็ยังจ่าย
ช�ำระหนี้ไม่ได้
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยัง สง. ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ สง.
อย่างไรก็ดี กรณีที่ สง. ไม่สามารถรับข้อเสนอของลูกหนี้ ขอให้ สง. ระบุเหตุผลเพื่อแบงก์ชาติจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอ
จะท�ำได้บ้างที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกัน และเดินต่อไปด้วยกันได้

ลงทะเบียน

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

ข้อแนะน�ำ
1. ขอให้กรอกข้อมูล 1 รายการค�ำขอ ต่อสถาบันการเงิน 1 แห่ง (หากมากกว่า 1 แห่ง ให้ส่งรายการค�ำขอแยก
รายสถาบันการเงิน)
2. การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อาจท�ำให้เรื่องของท่านไม่ได้รับการพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อกลับ
เพื่อให้การให้ช่วยเหลือได้
3. ลูกหนีท้ ปี่ ระสบปัญหาจากพิษเศรษฐกิจสามารถน�ำส่งรายการค�ำขอผ่านช่องทางนีไ้ ด้ (ทัง้ กรณีสถานะปกติ แต่
ขาดสภาพคล่องชั่วคราว และเป็นหนี้เสีย หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้ว) อย่างไรก็ดี การขอสินเชื่อใหม่ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของแต่ละผู้ให้บริการ
ทัง้ นีท้ า่ นสามารถศึกษามาตรการช่วยเหลือขัน้ ต�ำ่ ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนีแ้ ละมาตรการทีผ่ ใู้ ห้บริการแต่ละ
แห่งได้ประกาศให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้ที่

• มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�ำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก 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 หรือหน้าเว็บไซต์
www.1213.or.th
หรือ www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx
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บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด (เครดิตบูโร)

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ส�ำหรับลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ลูกหนี้ “ไม่เสียประวัตขิ อ้ มูล
เครดิต”

ผ่อนผันเงือ่ นไขการช�ำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ในช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีหนี้ค้างช�ำระ หรือมีหนี้
ค้างช�ำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ถึงก�ำหนดช�ำระ ให้สามารถ
น�ำส่งข้อมูลสถานะบัญชี เป็น ปกติ (หรือรหัส 10/010) ได้

02 095 5800

www.ncb.co.th

facebook.com
/ilovebureau
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ธนาคารกรุงไทย

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน
100 ล้านบาท พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6
เดือน (เมษายน – กันยายน 2563)

ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่
เกิน 500 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน
20% ของยอดคงค้าง อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 2% คิดดอกเบี้ย 6 เดือน

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19
ส�ำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดอกเบี้ยต�่ำเริ่มต้น 2% คงที่ 2% วงเงินกู้สูงสุด
20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม

02 111 1111
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facebook.com
/krungthaibank

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 2

• พักช�ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ลูกค้า
ผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จาก
ผล กระทบ COVID-19 พักช�ำระหนี้ทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ส�ำหรับลูกค้า 
EXIM Bank ที่มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะยาว
และระยะสั้น

ขยายเงือ่ นไขบริการประกันการส่งออก
โดยขยายระยะเวลาการช�ำระเงินที่ให้ความ
คุม้ ครองสูงสุด 270 วัน แก่ผสู้ ง่ ออกทีม่ ปี ระกัน
การส่งออกของ EXIM BANK และส่งออกไป
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตาม
ประกาศขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World
Health Organization : WHO) ฟรี! คุ้มครอง
การส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายไปจีน สูงสุด 50%
ของมูลค่าใบก�ำกับสินค้า  และลดระยะเวลา
พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซ้ือไม่
รับมอบสินค้า

มาตรการที่ 3
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• สินเชื่อระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้าน
บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ
2%
• สินเชื่อระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 100
ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2
ร้อยละ 2% ใช้ซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ หรือต่อเติมปรับปรุงโรงงาน
• สินเชือ่ ระยะสัน้ 2 ปี ส�ำหรับลูกค้าทีม่ วี งเงิน
สินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินสูงสุด
20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม
2562 ฟรี ดอกเบี้ย 6 เดือน ใช้หมุนเวียน
ในกิจการ
• สินเชือ่ ส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินสูงสุด 15
ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต�่ำสุด 3%
ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

02 617 2111

มาตรการที่ 4
คลินิกให้ค�ำปรึกษา
แก่ผู้ส่งออกทางโทรศัพท์
เพื่อให้ค�ำปรึกษาและข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์
เศรษฐกิจปัจจุบัน จัดแพ็กเกจและมาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ
ของผู ้ ติ ด ต่ อ เข้ า มา  โดยเฉพาะ SMEs
รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินทางโทรศัพท์
และจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจและขยายเครือข่าย
ธุรกิจเพิม่ มากขึน้ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2

www.exim.go.th

facebook.com
/eximbankofthailand
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มาตรการที่ 5 สินเชื่อ สปส. เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
ยื่นกู้ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
(EXIM bank)
วัตถุประสงค์การกู้

เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการโดยให้เป็นการกูเ้ พือ่ Refinance  ได้
ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้ของธนาคาร

คุณสมบัติ

1. เป็นสถานประกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ขั้นตอนการกู้

1. ติดต่อส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา เพือ่ ขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ
2. หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการออกโดยส�ำนักงานประกันสังคม
3. เตรียมเอกสารการยื่นกู้ตามระเบียบธนาคาร
4. ธนาคารแจ้งผลการพิจารณากับสถานประกอบการโดยตรง

อัตราดอกเบี้ย

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

วงเงินกู้

• วงเงิน 18,000 ล้านบาท ส�ำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน
(วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย)
• วงเงิน 9,000 ล้านบาท ส�ำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51 - 200 คน
(วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย)
• วงเงิน 3,000 ล้านบาท ส�ำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน
(วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย)

เงื่อนไข

ส�ำหรับข้อก�ำหนดของสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการต้องรักษาจ�ำนวนผูป้ ระกันตนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ�ำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อ ตลอดอายุโครงการ 3 ปี เพื่อไม่ให้กระทบกับการเลิกจ้าง
ลูกจ้างในสถานประกอบการ

02 617 2111
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facebook.com
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ธนาคารออมสิน

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ
ธนาคารออมสิน ขยายเวลาพักช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติเพิ่มจาก 3 เดือน
เป็น 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 ช่วยลูกค้าเผชิญภัยไวรัสโควิด-19 ส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อ
บุคคล สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อผู้ประกอบการSMEs สถานะปกติจนถึงค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
ณ 31 มีนาคม 2563 โดยไม่ตอ้ งแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ หากไม่ตอ้ งการเข้าร่วมสามารถ
ช�ำระได้ตามปกติ
• สินเชื่อบุคคล วงเงิน/ราย ไม่จ�ำกัด ระยะเวลาพักหนี้ 6 เดือน
• สินเชื่อเคหะ วงเงิน/ราย ไม่จ�ำกัด ระยะเวลาพักหนี้ 6 เดือน
• สินเชื่อ SMEsวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาพักหนี้ 6 เดือน

ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
Soft loan
ผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อ มจากการระบาดของ
COVID–19 วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.00 % ต่อปี

02 299 8899
Call Center 1115

• โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบ
การในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ผลก
ระทบจากการระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 
(COVID–19) วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.50% ผ่อนช�ำระคืนสูงสุด
5 ปี ปลอดช�ำระหนี้ 6 งวดแรก ภายใน 31
ตุลาคม 2563

gsb.or.th

facebook.com
/GSBSociety

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME Development Bank)
พัก – ลด – ผ่อน
ขยาย – เติม

พักช�ำระหนีเ้ งินต้น สูงสุด 2 ปี ลดดอกเบีย้ 1%
ต่อปี นาน 1 ปี ผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้
ขยายระยะเวลาช�ำระหนี้ นานสูงสุด 5 ปี เติม
สินเชือ่ เพิม่ เพือ่ เป็นทุนส�ำรองหมุนเวียนใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินธุรกิจ

เลื่อนการช�ำระหนี้
เลื่อนการช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ระยะ
เวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2563)

สินเชื่อที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
SMEs ลูกค้าเดิม ไม่เป็น NPL
1. Soft Loan ธปท. ผ่าน สง. ดอกเบี้ย 2% ส�ำหรับ 2 ปีแรก ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 6 เดือนแรก   
ไม่จ�ำเป็นต้องมีหลักประกัน วงเงิน 20% ของสินเชื่อคงค้าง
2. Soft Loan ออมสิน ดอกเบี้ย  2% 2 ปีแรก  บสย./หลักประกันตามเกณฑ์ธนาคาร วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 15 ลบ. ต่อราย
3. Local Economy Loan ดอกเบี้ย 3% นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ดอกเบี้ย 5%
บุคคลธรรมดา ระยะเวลา 7 ปี  ใช้ บสย.ค�้ำประกัน
• นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 5 ลบ.ต่อราย
• บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 2 ลบ.ต่อราย
4. สินเชื่อเพื่อ SMEs รายย่อยจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา  ดอกเบี้ย 3%
2 ปีแรก (มติ ครม. 24 มี.ค.63) ไม่มีหลักประกัน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลบ.ต่อราย
5. สินเชือ่ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft loan เครือ่ งจักร2) ดอกเบี้ย 4% 7 ปี บสย.
/หลักประกันตามเกณฑ์ธนาคาร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ลบ.ต่อราย

SMEs ลูกค้าเดิม เป็น NPL (ต้องปรับ TDR ก่อน)

1. สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง(Soft loan เครื่องจักร2) ดอกเบี้ย 4% 7 ปี บสย.
/หลักประกันตามเกณฑ์ธนาคาร
• นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 1 ลบ.ต่อราย
• บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 0.5 ลบ.ต่อราย

Call Center 1357
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smebank.co.th

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
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facebook.com
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2. Local Economy Loan   ดอกเบี้ย 3% นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ดอกเบี้ย 5%
บุคคลธรรมดา  ระยะเวลา 7 ปี  ใช้ บสย. ค�้ำประกัน
• นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 1 ลบ.ต่อราย
• บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 0.5 ลบ.ต่อราย

SMEs ลูกค้าใหม่ หรือไม่มีหนี้คงค้าง
1. Local Economy Loan   ดอกเบี้ย 3% นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ดอกเบี้ย 5%
บุคคลธรรมดา  ระยะเวลากู้ 7 ปี  ใช้ บสย. ค�้ำประกัน
• นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาจด VAT ไม่เกิน 5 ลบ.ต่อราย
• บุคคลธรรมดา
  
ไม่เกิน 2 ลบ.ต่อราย
2. สินเชือ่ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft loanเครือ่ งจักร2) ดอกเบีย้ 4% ระยะเวลา
กู้ 7 ปี บสย./หลักประกันตามเกณฑ์ธนาคาร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ลบ.ต่อราย
3. สินเชื่อเพื่อ SMEs รายย่อยจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา  ดอกเบี้ย 3%
ระยะเวลา 2 ปีแรก (มติ ครม. 24 มี.ค.63) ไม่มีหลักประกัน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลบ.ต่อราย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ช่วยธุรกิจจากผลกระทบไวรัวโควิด-19
1. ธุรกิจท่องเทีย่ ว พักช�ำระค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ 12 เดือน ฟรีคา่ ธรรมเนียมค�ำ้ ประกัน
2 ปีแรก

02 890 9999

www.tcg.or.th

facebook.com/tcg.or.th
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 2

พักช�ำระเงินต้นระยะเวลา  3 เดือน
และจ่ า ยเฉพาะดอกเบี้ ย รายเดื อ น ส� ำ หรั บ
ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท มีสถานะ
บัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย สามารถ
ลงทะเบียนภายใน 30 มิถุนายน 2563

พักช�ำระเงินต้นระยะเวลา  1 ปี
และจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ รายเดือน (ไม่จำ� กัด
กรอบวงเงินสินเชื่อ) เมื่อครบก�ำหนดระยะ
เวลาพักช�ำระเงินต้น สามารถแจ้งความ
ประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนช�ำระเพิม่
ได้นานสูงสุดอีก 10 ปี ซึ่งการขยายระยะ
เวลาจะท�ำให้เงินงวดรายเดือนของลูกค้า
ลดลงอีกด้วย สามารถลงทะเบียนภายใน
30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 3
พักช�ำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน
พร้ อ มลดดอกเบี้ ย เหลื อ 3.90% ต่ อ ปี
และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (กรอบ
วงเงิ น 50,000 ล้ า นบาท)   ซึ่ ง ลู ก ค้ า
ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ ม าตรการนี้ ต ้ อ ง
น�ำส่งหลักฐานให้ธนาคารผ่าน Mobile
Application : GHB ALL ที่สะท้อนให้เห็น
ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ส่ ง ผลกระทบให้ ร ายได้ ล ดลง สามารถ
ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน
2563
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มาตรการที่ 4
ลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นสถานะดอกเบีย้ ผิดนัด
หรือสถานะกฏหมาย
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มาตรการที่ 5
พักช�ำระเงินต้น พักดอกเบี้ย นาน 4 เดือน (ดอกเบี้ยพักยกให้ไม่ต้องช�ำระ) วงเงินกู้ไม่เกิน
3 ล้านบาท รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท
โดยหลังจากพักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา  4 เดือนแล้ว ธนาคารจะยก
ดอกเบี้ยที่พักช�ำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา ส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
ทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน
35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด
หรือสถานะกฎหมาย

มาตรการที่ 6
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี พักช�ำระเงินต้น 4
เดือน แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา เภสัชกร สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่
30 เมษายน 2563

ช่องทางการรับบริการ
ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL  เท่านั้น
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application : GHB ALL ได้ที่ App Store หรือ Play Store
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

0-2645-9000

ghbank.co.th

facebook.com
/ghbank

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

1.โครงการสนับสนุน
สินเชื่อฉุกเฉิน
วงเงิน 20,000 ล้านบาท

2.มาตรการช่วยเหลือลูกค้า
ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต

อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ 0.1% ต่ อ
เดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ก�ำหนดช�ำระคืนไม่เกิน 24 งวด นับตั้งแต่
วันกู้ ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ไม่ต้องใช้
หลักประกัน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
จ�ำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนให้กบั ผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ โควิด-19
โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE
BAAC Family และเริ่มลงทะเบียนขอสิน
เชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63

โดยขยายระยะเวลาผ่ อ นผั น การส่ ง
ช� ำ ระเงิ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า ผู ้ ถื อ กรมธรรม์ ที่ ค รบ
ก�ำหนดส่งช�ำระตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563
ถึง 30 มิถุนายน 2563 แบบอัตโนมัติ ของ
ผลิตภัณฑ์ ธกส มอบรัก ธกส ทวีรัก 99 ออก
ไปเป็น 90 วันจากเดิม 31 วันและ ธกส ทวีรัก
ฌปก ธกส เพิ่มรัก ออกไปเป็น 3 เดือน

ลงทะเบียนผ่านทาง LINE Official: BAACFAMILY

02-555-0555
22

www.baac.or.th

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

facebook.com
/baacservicemind/

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1.มาตราการสินเชื่อ
ส่วนบุคคล

2.มาตรการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ (Hire Purchase)

สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน  
พักช�ำระหนี้เงินต้นและก�ำไร 3 เดือน

วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท พักช�ำระค่างวด
ระยะเวลา 3 เดือน

3.มาตรการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย

4.มาตรการสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจ

สินเชือ่ บุคคลเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงสินเชือ่
เอนกประสงค์ที่น�ำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลัก
ประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยมี
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักช�ำระเงิน
ต้นและให้ช�ำระเฉพาะก�ำไร ระยะเวลา  3
เดือน

• สินเชื่อุรกิจแบบมีก�ำหนดระยะเวลา
• สินเชื่อธุรกิจ MSMEs
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักช�ำระหนีเ้ งิน
ต้น และให้ช�ำระเฉพาะก�ำไร ระยะเวลา 3
เดือน

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

facebook.com
/ibank.th
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ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

มาตราการที่ 1

มาตราการที่ 2

มาตรการช่วยเหลือ SME : การพักช�ำระ
หนี้ ทั้ ง เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ให้ กั บ ลู ก ค้ า
เอสเอ็มอีทมี่ วี งเงินสินเชือ่ ไม่เกิน 100 ล้าน
บาททุกราย เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มมี
ผลตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป)

มาตรการช่วยเหลือ SME : การสนับสนุน
สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (ซอฟต์โลน) ให้แก่ลกู ค้า
ผูป้ ระกอบการทีม่ วี งเงินสินเชือ่ ไม่เกิน 500
ล้านบาท กูเ้ พิม่ ได้สงู สุด 20% ของยอดหนี้
คงค้าง อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

มาตราการที่ 3

มาตราการที่ 4

สินเชื่อ
ผู้ประกอบการรายย่อย
(ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)
• พักช�ำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน
• ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
โครงการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ (Soft
Loan) ดอกเบี้ยต�่ำ 2% ต่อปี นาน 2 ปี
ระยะเวลากูส้ งู สุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 20
ล้านบาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้

24

ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ทุ ก ประเภท
เพิ่มเติม 0.40%   โดยอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทแบบมีระยะ
เวลา (Minimum Loan Rate) หรือ MLR
ปรับลดจาก 5.775% เป็น 5.375% อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภท
เงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft
Rate) หรือ MOR ปรับลดลงจาก 6.495%
เป็น 6.095% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail
Rate) หรือ MRR ปรับลดลงจาก 6.745%
เป็น 6.345%
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มาตราการที่ 5

มาตราการที่ 6

ลูกค้าบัตรเครดิต ปรับลดอัตราผ่อนช�ำระ
ขั้นต�่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น
5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ใน
ปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดย
ธนาคารฯ จะท�ำการปรับลดให้ลูกค้าทุก
ท่านตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ตอ้ งแจ้งความจ�ำนง
เป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ

ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�ำระเป็น
งวด (Speedy Loan) ลู ก ค้ า สิ น เชื่ อ
Speedy Loan พักช�ำระเงินต้นสูงสุด 6
เดือน

มาตราการที่ 7

มาตราการที่ 8

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์
ของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 250,000
บาท) พักช�ำระค่างวด สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ลูกค้าสินเชื่อบ้านของ
ธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) พัก
ช�ำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

ลงทะเบียนเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ
ผ่าน 3 ช่องทาง
1. แอปพลิเคชัน SCB EASY
2. คอลเซ็นเตอร์ SCB CALL CENTER 0 2777 7777
3. และสาขาธนาคารทั่วประเทศ

02-777-7777

www.scb.co.th

facebook.com
/scb.thailand
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ธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิต

• ปรับลดอัตราการผ่อนช�ำระขั้นต�่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึง 31 ธันวาคม 2564  ส�ำหรับ
ผูถ้ อื บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รบั สิทธิอตั โนมัติ โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ
• ปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นพิเศษ อยู่ที่ 12% ส�ำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบอาชีพ
หรือท�ำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการที่รัฐบาล
ประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว
• พักช�ำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
• ยกเว้นดอกเบี้ยค้างช�ำระ 1 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับประเภทเงินกู้
(Installment Loan)
•
•
•
•
•
•

พักช�ำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักช�ำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์
สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท
พักช�ำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 6 เดือน (ลูกค้าผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิอัตโนมัติ เมื่อ
พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจ ธปท. มีผลบังคับใช้ โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติม
ต่อไป)
• ธนาคารขอสงวนสิทธิจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ดังนี้
1. การพักช�ำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลา
ผ่อนปรน
2. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การช�ำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตาม
เงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามก�ำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้า
อาจมีภาระการผ่อนช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง
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facebook.com/BangkokBankCreditCard/

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบุคคล

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน และ
พักช�ำระหนี้เงินต้น 6 เดือน

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลและสินเชื่อกรุง
ศรี iFIN พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน และลดค่างวดผ่อนช�ำระต่อเดือนสูงสุด 85% 6 เดือน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
• โปรแกรมนี้ส�ำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบทีล่ กู ค้าได้รบั แล้วแต่กรณี
• ไม่เป็นสินเชื่อค้างช�ำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ใน
กระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
• ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ�ำกัด (มหาชน) โทร 1527 www.krungsri.com
https://www.facebook.com/KrungsriSimple

มาตรการเยียวยาธุรกิจตามมาตรการของ ธปท.
มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 2

พั ก ช� ำ ระเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย 6 เดื อ น
ส�ำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ ที่มีวงเงินสิน
เชื่อ ไม่เกิน 100 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี
เริ่ม 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

กูเ้ สริมสภาพคล่องส�ำหรับลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทีม่ วี งเงิน สินเชือ่ ไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็น
ลูกหนี้ดี กู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง
(ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี ไม่ต้องช�ำระ
ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

(ทั้งนี้การให้สินเชื่อใหม่นั้นเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร) ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ�ำกัด (มหาชน) โทร 1527 www.krungsri.com https://www.facebook.com/KrungsriSimple
คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
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ลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือ
กรุงศรี คอนซูมเมอร์
โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”
มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 2

• ลดอัตราผ่อนช�ำระขั้นต�่ำโดยไม่ต้องลง
ทะเบี ย นหรื อ โทรแจ้ ง ความจ� ำ นงกั บ
บริษัท
• บัตรเครดิตปรับจาก 10% เป็น 5%
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
• สินเชือ่ บุคคล (เฉพาะสินเชือ่ เงินสดแบบ
ช�ำระขั้นต�่ำ) ปรับจาก 5% เป็น 3%
ตั้งแต่ 18 มี.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้ โดยไม่ตอ้ ง
ลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจ�ำนงกับบริษัท
นานสูงสุด 2 รอบบัญชีส�ำหรับลูกค้าทุกรายที่
มีวันครบก�ำหนดช�ำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 ถึง
วันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยดอกเบี้ยยังคงค�ำนวณ
ตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะ
บัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะ
ไม่เปลี่ยนแปลง

มาตรการที่ 3
• ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป UChoose เท่านั้น
• บัตรเครดิตปรับเป็น 12% ต่อปี +ขยายการผ่อนช�ำระ นานสูงสุด 48 เดือนตั้งแต่ 1 พ.ค. 63
เป็นต้นไป
• สินเชื่อบุคคลปรับเป็น 22% ต่อปี +ลดการผ่อนช�ำระ ขั้นต�่ำเหลือ 3%ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 ถึง
31 ธ.ค. 64
ผ่านช่องทางออนไลน์บริษทั ฯในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ website และ Facebook ของแต่ละผลิตภัณฑ์
ที่ท่านใช้บริการ
• บัตรเครดิตกรุงศรี facebook: krungsricard
• บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ facebook:  Krungsri.first.choice
• บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน facebook: centralthe1creditcard
• บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า facebook: tescolotusmoney

• โทร 1527 www.krungsri.com https://www.facebook.com/KrungsriSimple
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ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
• พักช�ำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
ส�ำหรับรถยนต์
• ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนช�ำระ และลดค่างวด
ติดต่อสามถามได้ที่
กรุงศรี ออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5 www.krungsri.com
https://www.facebook.com/KrungsriAuto/

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ
• โปรแกรมนี้ส�ำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

1527

krungsri.com

facebook.com
/KrungsriSimple/
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ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�ำหรับลูกค้ารายย่อยและ
ลูกค้าผู้ประกอบการ ของธนาคารกสิกรไทย
ส�ำหรับบัตรเดรดิต

ส�ำหรับสินเชื่อรถยนต์

• ปรับลดอัตราผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ เหลือ 5%
• ธนาคารปรับลดอัตราการช�ำระขัน้ ต�ำ่ จาก 10
% เป็น 5 % ส�ำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต
กสิกรไทยให้อัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้ง
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%
ตามเดิม
• พักช�ำระเงินต้น ช�ำระเฉพาะดอกเบี้ย  

• ธนาคารพักช�ำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3
รอบบัญชี

สินเชื่อบ้านกสิกร
• พักช�ำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12
เดือน หรือ ลดหย่อนผ่อนต่องวด 50 %
สูงสุด 12 เดือน

สินเชื่อผู้ประกอบการ
• พักช�ำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
ลูกค้ามีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
• ระยะเวลา 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
• ให้เงินกู้เพิ่มสภาพคล่อง สูงสุด 100 ล้านบาท โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (ธปท.) และโครงการ
บสย. SME สร้างไทย
ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 500 ล้านบาท
• กู้ได้ 20 % ของยอดเงินที่ใช้ ระยะเวลาผ่อน 1-5 ปี
• ดอกเบี้ยต�่ำสุด 2 %
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ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ
• ได้ที่ www.kasikornbank.com, https://www.facebook.com/KBankLive/
• สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการขอความช่วยเหลือจากธนาคาร ได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่าน
LINE KBank Live หากลงทะเบียนส�ำเร็จ จะได้รับ SMS ยืนยันผลการอนุมัติภายใน 5 วัน
โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ที่ LINE KBank Live พิมพ์ @help
2. เลือกมาตรการสินเชื่อต่างๆ โดยระบบจะแสดงเมนูให้เลือก (บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด/
บัตรเงินด่วน/สินเชื่อเงินด่วน จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนเอง )
3. กดเข้าร่วม > ระบบจะส่งให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง
• สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่ https://bit.ly/3bxnV2Q หรือโทรติดต่อลงทะเบียน
ผ่านทาง Call Center ดังนี้ครับ
• KLeasing Call Center โทร 02-696-9999 กด 60   (จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น. และ วัน
เสาร์-อาทิตย์  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/
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ธนาคารทหารไทย (TMB) / ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

ปรับให้ลูกค้าทุกรายอัติโนมัติ
โดยไม่ต้องติดต่อธนาคารเริ่มรอบบิล เม.ย. 63
อัตราผ่อนช�ำระคืนขั้นต�่ำ
บัตรเครดิต
บัตรกดเงินสด
ปี
2563 - 2564

5%

2565

8%

2566

10%

3%

มาตรการช่วยเหลือส�ำหรับ
ลูกค้าบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
บัตรเครดิต
มาตรการที่ 1

ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 12% ผ่อนช�ำระยอดคงค้างได้นาน 48 เดือน หรือ
(บัตรจะกลับมาใช้ได้ปกติตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด)

มาตรการที่ 2

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี
(ระหว่างพักช�ำระ อัตราดอกเบี้ยจะถูกค�ำนวณในอัตราปกติ)

บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสดธนชาต

ลดอัตรดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 22% ผ่อนช�ำระยอดคงค้างได้นาน 60 เดือน
(บัตรจะกลับมาใช้ได้ปกติตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด

บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี

พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน และปรับลดดอกเบี้ยระหว่างพักช�ำระ
ลงเหลือไม่เกิน 22%

ลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 63

Call center: TMB ติดต่อ 1558 / ธนชาต ติดต่อ 1770

32

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลูกค้า SMEs

วงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัทรวมไม่เกิน 100 ล้านบาท
• โครงการชะลอช�ำระหนี้อัตโนมัติทุกวงเงิน โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มวันที่พระราช
ก�ำหนดมีผลบังคับใช้ จนถึงสิ้นเดือน ต.ค. 63
• ชะลอการช�ำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาโครงการ ส�ำหรับวงเงินสิน
เชื่อระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจทุกประเภท

สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
• วงเงินกู้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
• อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน
• พักช�ำระค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน บสย. 12 เดือน

วงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัทรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท
สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
• วงเงินกู้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
• อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
• เงินกู้ระยะยาว พักช�ำระเงินต้น และ
ขยายเวลาผ่อนช�ำระสูงสุด 6 เดือน
• เงินกู้ระยะสั้น ขยายเวลาช�ำระเงินต้น 3
เดือน

สินเชื่อบุคคล
• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้ 3 เดือน โดย
ลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างพักช�ำระลงไม่
เกิน 22%

สินเชื่อรถยนต์
ธนชาต DRIVE

• พั ก ช� ำ ระเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย สู ง สุ ด
6 เดือน (เฉพาะสินเชื่อเล่มแลกเงิน:
พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 
3 เดือน)
คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

สินเชื่อบ้าน
• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ลูกค้าบุคคล TMB
คลิก

1558
1770

ลูกค้าบุคคล ธนชาต
คลิก

tmbbank.com

facebook.com/TMB

thanachartbank.co.th

facebook.com
/thanachartbank/
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ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)
สินเชื่อบุคคล
เพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู
พร็อพเพอร์ตี้โลน

• พักช�ำระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ 3 เดือน
• ลดค่างวดการผ่อนช�ำระ (กรณีลูกค้า
ไม่ ต ้ อ งการพั ก ช� ำ ระหนี้ เ งิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ย 3 เดือน)

• พักช�ำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยระยะ
เวลา 3 เดือน (ส�ำหรับวงเงินไม่เกิน 3 ล้าน
บาท)
• ลดค่างวดการผ่อนช�ำระ ระยะเวลา 3 เดือน
(กรณีลูกค้าไม่ต้องการพักช�ำระหนี้เงินต้น
จ่ายแต่ดอกเบี้ย 3 เดือน)

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อรถยนต์

• ธนาคารปรับลดอัตราผ่อนช�ำระขัน้ ต�ำ่ คง
เหลือ 3 % ต่อเดือน ให้ลกู ค้าทุกรายโดย
อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน
• สามารถเปลี่ ย นวงเงิ น คงเหลื อ เป็ น
สินเชื่อแบบผ่อนช�ำระค่างวดเท่ากันทุก
เดือน

• พักช�ำระค่างวด 3 เดือน
• website: www.cimbthaiauto.com
โทร 02-684-6500 กด 1 จันทร์-ศุกร์
08.30-19.00 น. เสาร์ 08.30-17.00 น.
e-mail:

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์
• เลื่ อ นการช� ำ ระค่ า งวด (เงิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน
• ยื่ น ค� ำ ขอเข้ า ร่ ว มโครงการผ่ า น
แอปพลิเคชั่น WL SOM
• ดูรายละเอียดเพิ่มเติม แอปพลิเคชั่น
WL SOM และ www.worldlease.
co.th

02 626 7777
34

covid19_support@cimbthaiauto.com

Fax 02-000-3290

สินเชื่อ SME
• พักช�ำระหนี้ เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
• ลูกค้าสามารถติดต่อลงทะเบียนกับเจ้า
หน้าทีส่ นิ เชือ่ ทีด่ แู ลท่าน ในวันและเวลา
ท�ำการ (จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)

cimbthai.com
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facebook.com
/CIMBThai/

ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อบ้าน

• พักช�ำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2495 7655)
• ให้ส่วนลดดอกเบี้ย
• ขยายระยะเวลาผ่อนช�ำระ

• พักหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร
• ขยายเวลาตามเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อ SME

สินเชื่อบุคคล

• พักช�ำระหนีเ้ งินต้น 9-18 เดือน (ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั้งหมด)
• พักหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ตามเงื่อนไข
ธนาคาร
• ขยายเวลาสินเชื่อ/ค�้ำประกัน

พั ก ช� ำ ระหนี้ เงิ นต้ นสู ง สุ ด 6 เดื อ น ลด
ดอกเบี้ย และขยายเวลาช�ำระหนี้ (ส�ำหรับ
สินเชื่อรายย่อย เป็นกรณี)

ลูกค้าธนาคารในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อ SME และสินเชื่อบุคคล
• ที่ มี ค วามประสงค์ ข อพั ก ช� ำ ระหนี้ ห รื อ ขยายเวลาช� ำ ระหนี้ ลงทะเบี ย นผ่ า น link
https://www.kiatnakin.co.th/th/covid-19-slm?slmcn=BCP_COVID
• เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะติดต่อกลับทาง SMS
• เพือ่ ยืนยันการได้รบั ข้อมูลภายใน 3 วัน และจะแจ้งผลการพิจารณาพักช�ำระหนี้ การขยายเวลา
ช�ำระหนี้ หรือรายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการให้ท่านทราบภายใน 14 วัน   
• •นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่สะดวกให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ สามารถยื่นค�ำร้องผ่านสาขา
ธนาคารทั่วประเทศ ตามเวลาท�ำการของธนาคาร
• 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 ้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 20% ของยอดคงค้ า ง
ณ 31 ธ.ค 62 อัตราดอกเบี้ย 2% ไม่คิด
ดอกเบี้ย 6 เดือน

3. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อย
• ผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้
ภาระการผ่อนช�ำระลดลง หลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
• สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
• ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆไป
• ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป  

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

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
1. ลูกค้าธุรกิจและลูกค้า
บุคคลธรรมดา

2. ผู้ถือบัตรเครดิต

• ผ่อนปรนการช�ำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็น
ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้า
ธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา
• เพิม่ วงเงินสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือการด�ำเนิน
ธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบขอสงวน
สิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็น
รายกรณี

• ปรับลดอัตราผ่อนช�ำระคืนขัน้ ต�ำ่ จาก 10%
เหลือ 5% ส�ำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทุกท่าน
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2564

3. ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
• วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 250,000 บาท ผ่อนปรนการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุดไม่
เกิน 6 เดือน
• วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท พักช�ำระหนี้ 3 - 6 เดือน หรือ
• ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาช�ำระค่างวด ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่ง
จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณี และเฉพาะลูกค้าในธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มขนส่ง กลุ่มสายการบิน กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
ภัตตาคาร และร้านอาหาร
เพื่อความรวดเร็วในการยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการขอความช่วยเหลือในการช�ำระหนี้ การลง
ทะเบียนออนไลน์ เป็นวิธีทราบผลเร็วที่สุด
Facebook www.facebook.com/icbcbank.thailand

0 2629 5588

icbcthai.com

facebook.com
/icbcbank.thailand

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

37

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ
• สนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ ในการช่วยประคับประคองลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของ
ธนาคาร ให้อยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
•
•
•
•

ลูกค้าสินเชื่อไมโคร/นาโนไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)
ลูกค้าสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี (ทุกผลิตภัณฑ์)
ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)
เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสงครามการค้า  ภัยแล้ง
และ โรคระบาดร้ายแรง (Covid-19)
• เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีศักยภาพในการผ่อนช�ำระสินเชื่อและยังด�ำเนินธุรกิจหรือท�ำงานอยู่

มาตรการความช่วยเหลือ
1. ลดภาระการผ่อนช�ำระหนี้ ขยายเวลาการผ่อนช�ำระสูงสุด 24 เดือน* - โดยลดจ�ำนวนเงินในการ
ผ่อนช�ำระ สามารถช�ำระรวมทัง้ เงินต้นและดอกเบีย้ หรือช�ำระเฉพาะดอกเบีย้ หรือช�ำระเฉพาะเงินต้นได้
2. เสริมสภาพคล่อง ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม* วงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี**
3. การตีโอนช�ำระหนี้ ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%
หมายเหตุ
*  รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด  
* * ระยะเวลาการสมัครขอรับสินเชื่อ: 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

0 2203 6500
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ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อธุรกิจ SMEs
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

สินเชื่อบ้าน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

• พักช�ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลด
ดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

• พักช�ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลด
ดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

สินเชื่อเช่าซื้อ
(Hire purchase) รถ
ทุกประเภท วงเงินไม่เกิน
250,000 บาท

สินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถ
• เลื่อนการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
หรือพักช�ำระหนี้เงินต้น 6 เดือน (ตามความ
ประสงค์ของลูกค้า)

• พักช�ำระเงินต้น 6 เดือน

02 080 6000
02 633 6000

www.tisco.co.th

facebook.com
/TISCOFinancialGroup
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ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
1.ปรับลดยอดขั้นต�่ำ จาก
10% เป็น 5%

2.สามารถท�ำธุรกรรมต่างๆ
ผ่านช่างทางออนไลน์ได้

• ส�ำหรับมาตรการเยียวยาลูกหนีข้ องซิตแี้ บงก์นนั้
นั่นคือการปรับลดยอดขั้นต�่ำที่ต้องช�ำระ จาก
10% เป็น 5% ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน
2563 – 31 ธันวาคม 2564 ส�ำหรับลูกค้าบัตร
เครดิตซิตแี้ บงก์นนั้ จะได้รบั การปรับลดอัตโนมัติ
ส�ำหรับยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีเดือน
เมษายนเป็นต้นไป

• ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์สามารถจัดรายการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ได้ ทุกวัน ทุก
เวลาผ่านทาง Citi Mobile App และ Citibank
Online ซึ่งท�ำได้ตั้งแต่การเช็คยอดการใช้จ่าย
คะแนนสะสมและการจ่ายบิล การตรวจสอบใบ
แจ้งยอดบัญชียอ้ นหลัง การเปิดใช้งานและระงับ
บัตรเครดิตชั่วคราว การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
การสมัครใช้บริการรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและ
ผ่อนช�ำระเป็นรายงวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Citi LINE Connect หรือ
ดาวน์โหลดซิตี้โมบายล์แอป ค้นหา Citibank TH จาก App Store / Google Play
โทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด 02-232-4224 ในเวลา
ท�ำการ จันทร์ – ศุกร์
Website www.citibank.co.th
Facebook www.facebook.com/CitiThailand

02-232-4224
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ธนาคารยูโอบี (UOB)
1.บัตรเครดิตยูโอบี และ
บัญชียูโอบีแคชพลัส
• ปรับลดอัตราผ่อนชําระคืนขั้นตํ่าให้ลูกค้าบัตร
เครดิตยูโอบีและแคชพลัสทุกท่าน โดยไม่ต้อง
ติดต่อธนาคาร เพือ่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ
ของลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ
• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
• เข้าร่วมโปรแกรมผ่อนช�ำระนานสูงสุด 48 งวด
(ลูกค้าต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติเท่านั้น)

2. สินเชื่อบุคคลไอแคช
• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

3. ลูกค้าสินเชื่อบ้าน
• พักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
• พักช�ำระเงินต้น โดยช�ำระเฉพาะดอกเบี้ย 12
เดือน

4. สินเชื่อลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี และลูกค้าองค์กร
• ยกเว้นการช�ำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
• พักช�ำระหนี้เงินต้น (Grace Period) โดยช�ำระแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
• สินเชื่อโครงการ Soft Loan อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 2 ระยะเวลา 2 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสินเชื่อของท่าน
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

02 343 3555

uob.co.th

facebook.com
/uob.th
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การลดอัตราเงินสมทบ ของนายจ้างและผู้ประกันตน
  นายจ้าง และผูป้ ระกันตนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ริ า้ ยแรง กรณีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ก�ำหนดให้โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบ ของนายจ้างและผูป้ ระกันตน มีระยะ
เวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)   
• นายจ้าง                  ลดลงเป็น 4%
• ผู้ประกันตน มาตรา 33  ลดลงเป็น 1%
• ผู้ประกันตน มาตรา 39  เหลือเพียง 86 บาท
กรณี ที่มีการส่งเงินเกินกว่าจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดไว้ตามประกาศ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน ยื่นค�ำร้อง
ขอรับเงินในส่วนที่เกินคืน ณ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด ส�ำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพฯ หรือสาขา
ขั้นตอน
1. กรอกเอกสารค�ำขอรับเงินคืน หรือ สปส. 1-23/1
2. ยื่นเอกสารที่ส�ำนักงานประกันสังคมพื้นที่ หรือส่งไปรษณีย์ก็ได้
3. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. บันทึกผลการพิจารณา ในระบบการคืนเงิน
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การเพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
เหตุสดุ วิสยั หมายถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดต่ออันตรายอืน่ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่สามารถท�ำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ ภายใต้การก�ำหนดเงื่อนไขใหม่ 2 ข้อ คือ กิจการที่รัฐสั่งให้ปิดชั่วคราวตาม พระราชก�ำหนด
(พรก.) ฉุกเฉิน ลูกจ้างจะได้รับเงินในฐานะผู้ประกันตนจากประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน กิจการนายจ้างสั่งปิด
เอง ซึง่ นายจ้างจะต้องออกใบรับรองให้ “ลูกจ้าง” ว่า ทางบริษทั สัง่ ปิดกิจการชัว่ คราว เพราะโดนผลกระทบไวรัสโควิด-19
เพื่อให้ลูกจ้างจะได้รับสิทธิ์ รับเงินในฐานะผู้ประกันตนจากประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกัน
การจ่ายเงินชดเชย
1. ลาออก ชดเชย 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
[บังคับใช้ 2 ปี]
2. เลิกจ้าง ชดเชย 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน
[บังคับใช้ 2 ปี]
3. ผู้ประกันตน มาตรา 33  ที่ได้รับผลกระทบหยุดงานชั่วคราว ประกันสังคมจ่ายให้ 62% ของค่าจ้างรายวัน
ไม่เกิน 90 วัน
ขั้นตอนขอรับเงินชดเชยกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19
1. นายจ้างต้องแจ้งยืน่ เรือ่ งกับประกันสังคม ทีเ่ ว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news/
2. ลูกจ้างยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ผ่านระบบ e-form ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสังคม
www.sso.go.th/eform_news/ (ประกันสังคมถึงจะจ่ายเงินให้ ประมาณปลายเดือนเมษายน 2563)
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การขยายระยะเวลาการส่งเงินสมทบ
ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33,39
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ขยายก�ำหนดเวลายื่นแบบ
รายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการน�ำส่งเงินสมทบของ
นายจ้าง และผู้ประกันตน มีบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พฤษภาคม 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)
ส�ำหรับงวดเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ขยายไป 3 เดือน
1. ค่าจ้างเดือน มีนาคม 2563 ให้น�ำส่งภายใน 15 กรกฏาคม
2563
2. ค่าจ้างเดือน เมษายน 2563 ให้น�ำส่งภายใน 15 สิงหาคม
2563
3. ค่าจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 ให้น�ำส่งภายใน 15 กันยายน
2563
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เปิดอบรมฟรีส�ำหรับแรงงานอิสระ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดหลักสูตรการอบรมให้กับแรงงาน
อิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ให้ฝึกอาชีพฟรี ระยะ
เวลาฝึก 15 วัน มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 150 บาท เป้าหมายรับสมัคร 7,800 คน โดยเปิดอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ อาทิ
• การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
• บาริสต้ามืออาชีพ
• การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย
• การประกอบธุรกิจกาแฟ
• การประกอบอาหาร และการท�ำขนม เป็นต้น
ส�ำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill พร้อม
เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตามความต้องการ
ของสถานประกอบกิจการ
วิธีการสมัคร
ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส�ำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ
ทั้ง 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13
กรุงเทพมหานคร
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การดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วย COVID - 19

รายละเอียด

ประชาชนในทุกจังหวัด หากมีความเสีย่ งอยูใ่ นเกณฑ์สอบสวนโรคของกระทรวง
สาธารณสุข สามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี ได้ที่โรงพยาบาลในสิทธิ์ประกัน
สังคมและบัตร 30 บาท
สิทธิ์รักษาพยาบาลพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
เราทุกคนที่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลได้จาก 3 ระบบ คุณสามารถ
เช็กสิทธิ์ด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ eservices.nhso.go.th ซึ่งเป็นเว็บที่ดูแลโดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)
ทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิร์ กั ษาพืน้ ฐานของตัวเองได้ทเี่ ว็บนีเ้ ว็บเดียว ใช้เวลาประมวลผลไม่นาน โดย
ทางเว็บจะแจ้ง “ข้อมูลสิทธิ์” ให้เราตรวจสอบวันเริ่มใช้สิทธิ์ และโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ ช่องที่ส�ำคัญก็คือ
“สิทธิ์ที่เข้ารับบริการ” อย่างกรณีลูกจ้าง พนักงานบริษัทก็จะขึ้นว่า  “สิทธิ์เบิกกองทุนประกันสังคม” ภายใน 3
สิทธิ์นี้คุณจะใช้ได้สิทธิ์เดียวเท่านั้น ได้แก่

1) สิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

บุคคลที่จะได้สิทธิ์นี้ คือ ข้าราชการ และบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น ดูแลโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ คลิกที่นี่ https://bit.ly/3aoGNjL

2) สิทธิ์ประกันสังคม

คุ้มครองผู้ประกันตนที่ส่งสมทบและเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านเลือกลงทะเบียน ดูแลโดยส�ำนักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม คลิกที่นี่

https://bit.ly/34QoVgH

3) สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 30 บาท (บัตรทอง)

คุม้ ครองคนไทยทุกคนทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิส์ วัสดิการข้าราชการและสิทธิป์ ระกันสังคม ดูแลโดยส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจสอบรายชือ่ โรงพยาบาลรับสิทธิป์ ระกัน
สุขภาพ 30 บาท กรุงเทพ คลิกที่นี่ https://bkk.nhso.go.th/pp/

stat/mcupmap.php

ตรวจสอบสิทธิบ์ ตั รทองจังหวัดอืน่ ๆ โทร 1330 กด
2 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน
ผู้ที่ได้สิทธิ์รักษาพยาบาลข้อใดไปแล้วก็จะไม่ได้สิทธิ์ข้ออื่น
ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขออกมาชีแ้ จงแล้วว่าการตรวจรักษา
โควิด-19 แก่คนไทยจะได้รับการตรวจรักษาฟรีทุกคน แต่
ย�้ำว่าต้องเป็นผู้ที่มีอาการป่วยที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
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การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.)
1.การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ
1.1 ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารยืนยันการติดเชือ้ รวมค่าอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipment : PPE) ส�ำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่า PPE ส�ำหรับบุคลากรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 540 บาท/ครั้ง

2.ค่าห้องควบคุมรวมค่าอาหาร

2.1 ค่าห้องควบคุมหรือห้องดูแลการรักษารวมค่าอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดหรือ
แนะน�ำ จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท/วัน
2.2 ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท/วัน

3. ค่า PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด

3.1 ส�ำหรับผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ถึงอาการปานกลาง จ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกิน 15 ชุด/วัน
3.2 ส�ำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรงจ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน

4. ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19

จ่ายตามจริง ไม่เกิน 7,200 บาท/ราย หรือจ่ายชดเชยเป็นยา ทั้งนี้ ในกรณีมีความจ�ำเป็นที่หน่วยบริการ
ต้องใช้ยารักษาผู้ป่วยเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด ให้หน่วยบริการขออนุมัติต่อ สปสช. เป็นรายกรณี

5. ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ

5.1 ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ อัตราจ่ายเป็นไปตามคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของส�ำนักงาน
5.2 ค่า PPE รวมค่าท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้ พาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาท/ครัง้
ที่มีการส่งต่อผู้ป่วย

6. ค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อยืนยันการติดเชื้อส�ำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
ไทยทุกคน จ่ายตามอัตราที่ก�ำหนดในข้อ 1 โดยอนุโลม

ตรวจโควิดที่ไหนได้บ้าง
รายชือ่ โรงพยาบาลและห้องปฏิบตั กิ ารตรวจโควิด-19 ทัว่ ประเทศ เพือ่ ความรวดเร็ว
ในการตรวจยืนยันผล คุณอาจจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19
ใกล้บา้ นได้ และทางโรงพยาบาลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มใี นรายชือ่ ก็ยงั คงเข้ารับการรักษาได้ เพียงแค่อาจ
จะส่งตัวอย่างให้หอ้ งแล็บทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ช่วยตรวจ ติดตามรายชือ่ โรงพยาบาลและห้องปฏิบตั กิ าร
ที่อยู่ในเครือข่ายตรวจ SARS-Cov-2 ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (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

กรณีโรงงานไม่มีการผลิต ครบ 100 % เหมือนเดิม เนื่องจากได้รับผลกระทบ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การเลิกจ้าง จึงอนุญาตให้ปรับการจ้างงานเป็นรายชั่วโมงได้ ในอัตรา 40 - 41 บาท โดยจ้างขั้นต�่ำ 4 - 8 ชม.

02-245-9821

กรมสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ (work Permit)
กระทรวงแรงงาน เห็นชอบ
มาตรการผ่อนผันการต่อใบอนุญาต
แรงงานต่างชาติ (work Permit)  ไป
6 เดือน ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ใช้
แรงงานต่างชาติ

กรมคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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มาตรการ
ด้านภาษี

เลื่อนยื่นแบบแสดง
รายการภาษี
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มาตรการลดอัตราภาษี
หัก ณ ที่จ่าย จาก 3%
เหลือ 1.5%
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มาตรการลดภาระ
ดอกเบี้ยจ่าย SMEs
หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม
1.5 เท่า
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มาตรการสนับสนุน
SMEs จ้างงานต่อเนื่อง
ค่าจ้างหักรายจ่ายได้ถึง
3 เท่า
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เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่ง
ออกที่ดี คืน VAT เร็ว
ภายใน 15 วัน

52

มาตรการเพิ่มความเชื่อ
มั่นนักลงทุนและตลาดทุน
53
ลงทุน SFF
ลดหย่อนภาษีเพิ่ม
2 แสนบาท
มาตรการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาโควิด-19 53
บริจาคได้ลดหย่อน หัก
รายจ่าย ยกเว้น VAT
มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการน�ำเข้ายา
เวชภัณฑ์และเครื่องมือ
แพทย์ต้าน COVID-19

54

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

49

มาตรการเลื่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษี
1. ขยายเวลายื่นแบบและช�ำระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้
1.1 ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ส�ำหรับปีภาษี 2562
(ภ.ง.ด. 90, 91 และ 95)

1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2562
(ภ.ง.ด. 50 และ 55)

1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2563
(ภ.ง.ด. 51)
เฉพาะรายที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ที่ต้องยื่นภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563

เฉพาะรายที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ที่ต้องยื่นและช�ำระ
เม.ย. - ส.ค. 63

ที่ต้องยื่นและช�ำระ
เม.ย. - ก.ย. 63

ได้ขยายเวลาออกไปอีก
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ได้ขยายออกไปถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ได้ขยายออกไปถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563

2. ขยายเวลายื่นแบบและช�ำระภาษีเฉพาะผู้ประกอบการที่ปิดสถาน
ประกอบการตามค�ำสั่งของทางราชการ ดังต่อไปนี้
2.1 ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย
(ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53 และ 54)
ขยายออกไปถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ภ.ธ. 40)
ของ มี.ค. 63 และ เม.ย. 63
ขยายออกไปถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
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2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.2.1 การขายสินค้าและบริการ 2.2.2 การขายสินค้าและบริการไป
ภายในประเทศ
ต่างประเทศ
(แบบ ภ.พ. 30)
(แบบ ภ.พ. 36)
ของ มี.ค. 63 และ เม.ย. 63
ขยายออกไปถึง
ขยายออกไปถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
แต่ไม่รวมถึง
กรณีการขาย
อสังหาริมทรัพย์
เป็นทางการค้า
หรือหาก�ำไรที่
ช�ำระในขณะจด
ทะเบียน สิทธิ
และนิติกรรม    

2.4 อากรแสตมป์
(อ.ส.4, 4ก, 4ข)
ที่ต้องยื่นช�ำระ
1 เม.ย. - 15 พ.ค. 63
ขยายออกไปถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ผู้ประกอบการที่
ได้รับสิทธิขยาย
เวลาเฉพาะ
กรณีที่ปิดสถาน
ประกอบการ
ตามค�ำสั่งของ
ทางราชการ
จะต้องมีหน้าที่
ในการยื่นแบบ
และช�ำระภาษี

กรมสรรพากร หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)
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มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5%
การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ
และบุคคลธรรมดา ในช่วงตัง้ แต่เดือน เม.ย.-ก.ย.นี้ และ หลังจากนัน้ ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้ระบบภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) จะจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 2% ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563 - ธ.ค.
2564

รูปแบบการจดทะเบียน

เงินที่ได้รับสิทธิ

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ค่าจ้างท�ำของ ค่าบริการ ค่านายหน้า ค่าวิชาชีพอิสระ

บุคคลธรรมดา

ค่าจ้างท�ำของ ค่าบริการ ค่าวิชาชีพอิสระ

กรมสรรพากร หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)
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มาตรการลดภาระดอกเบี้ยจ่าย SMEs
หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า
เป็นการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ SMEs ที่เข้าร่วมมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ (ซอฟต์โลน)
ของรัฐบาล โดยสามารถหักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มได้ 1.5 เท่า  ส�ำหรับการจ่ายดอกเบี้ยในช่วงตั้งแต่เดือน
เม.ย. 2563 - ธ.ค.2563 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องมีการจัดท�ำบัญชีชุดเดียวด้วย โดย SMEs ที่สามารถรับสิทธิ์
ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• มีรายได้ครบ 12 เดือน (รายได้ไม่เกิน 500 ล้าน / ปี
• จ�ำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
• จัดท�ำบัญชีเดียว
• มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 ก.ย. 62
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มาตรการสนับสนุน SMEs จ้างงานต่อเนื่อง
ค่าจ้างหักรายจ่ายได้ถึง 3 เท่า
เป็นการสนับสนุนให้ SMEs จ้างงานต่อเนือ่ ง โดยสามารถน�ำรายจ่าย
ค่าจ้างพนักงานมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า  ส�ำหรับรายจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือน
เม.ย. - ก.ค. 2563  โดย SMEs ที่สามารถรับสิทธิ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• มีรายได้ครบ 12 เดือนไม่เกิน 500 ล้านบาท
• มีจ�ำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
• มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 ก.ย. 62
• คงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตนและมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท
ต่อคน ต่อเดือน
• จ�ำนวนลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 62

กรมสรรพากร หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)
02-272-9529-30
facebook.com/
www.rd.go.th
Call Center 1161
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เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี คืน VAT เร็วภายใน 15 วัน
เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี โดยคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  ในกรณี
ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตภายใน 15 วัน จากปกติใช้เวลา 30 วัน และ
หากยื่นเอกสารผ่านส�ำนักงานรรพากรพื้นที่สาขาจะคืนภายใน 45 วัน จาก
ปกติใช้เวลา 60 วัน

กรมสรรพากร หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)
facebook.com/
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คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
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มาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุนลงทุน SFF
ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท
มาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน ที่ลงทุนใน
กองทุนเพื่อการออม (SSF) โดยให้ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 200,000 บาท แยก
จากวงเงินของกองทุน SSF ปกติ และไม่อยูภ่ ายใต้เพดานเงินสะสมเพือ่ การ
เกษียณอายุ 500,000 บาท ทั้งนี้ การลดหย่อนภาษีส่วนที่เพิ่มเติมนี้ ต้อง
เป็นการลงทุนในกองทุน SSF ทีล่ งทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่นอ้ ยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยถือครองหน่วยลงทุนไม่นอ้ ย
กว่า 10 ปี ลงทุนในช่วง 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2563 นี้
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มาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด-19
บริจาคได้ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยการบริจาคเงินช่วยโควิด-19
ผ่านทาง e-Donation เข้าบัญชี ส�ำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเพือ่ รับบริจาค
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เลขที่
067-0-13829-0 ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2563 - 5 มี.ค. 2564 โดยท่านสามารถ
รับสิทธิ์ ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

• บุคคลธรรมดา บริจาคเงิน สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10%
ของเงินได้หลักหักค่าใช้จ่าย
• บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล บริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ช่วย
โควิด-19 สามารถหักรายจ่ายได้ไม่เกิน 2% ของก�ำไรสุทธิ
• ผู้ประกอบการ VAT บริจาคทรัพย์สินช่วยโควิด-19 จะได้รับ
ยกเว้น VAT

กรมสรรพากร หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)
facebook.com/
02-272-9529-30
www.rd.go.th TheRevenueDepartment
Call Center 1161
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มาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้า
การก�ำกับดูแลค่าไฟฟ้า
ตรึงอัตราค่าเอฟที (FT) เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อ
หน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน

มาตรการจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ลดค่าไฟ ร้อยละ 3 ให้แก่ผู้ใช้ทุกประเภท : ตั้งแต่เดือนเมษายน 63 - มิถุนายน 63 เป็นระยะ
เวลา 3 เดือน ทั้งนี้ไม่ต้องด�ำเนินการใดๆ ส่วนลดจะปรับให้อัตโนมัติ ซึ่งรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏ
ในบิลที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ

ขยายระยะเวลาการช�ำระค่าไฟฟ้า
ส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง
• ขยายเวลาการช�ำระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง : ธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย
ไม่คิดค่าปรับ(ดอกเบี้ย)ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้า  และผ่อนผัน
ได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล
• เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ�ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
• งวดเดือนเมษายน 2563 สามารถช�ำระได้ถึงเดือนตุลาคม 2563
• เดือนพฤษภาคม  สามารถช�ำระได้ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
• โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ส�ำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่
หมายเหตุ : มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้บา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัยและกิจการขนาดเล็ก : ดูรายละเอียดวิธี
ลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ กฟภ. ได้ที่ https://bit.ly/2V7Mhtr
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มาตรการเกี่ยวกับไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์
ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี
• บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี
• ครม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้
เห็นชอบก�ำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้ง
มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการช�ำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท เป็นระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ส�ำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 โดย
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการช�ำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7164

มาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า จากผลกระทบของโควิด-19
มีผลบังคับใช้ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
1. ผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้า ไม่เกิน 5 แอมป์ มีผู้ได้รับประโยชน์ 10 ล้านราย
ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย จากเดิมให้ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย
2. ผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้า เกิน 5 แอมป์ มีผู้ได้รับประโยชน์ 20 ล้านราย
1) ใช้ไฟฟ้าเพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ไม่เกิน 800 หน่วย ส่วนต่างใช้ฟรี
2) ใช้ไฟเพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ตั้งแต่ 801-3,000 หน่วย ส่วนต่างลด 50%
3) ใช้ไฟเพิ่มจากเดือน ก.พ. 63 ตั้งแต่ 3,001 หน่วย ขึ้นไป ส่วนต่างได้ลด 30%
หมายเหตุ ส�ำหรับกรณีที่มีการช�ำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว จะมีการหักคืนให้ในบิลค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7164
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มาตรการเกี่ยวกับประปา
1. ลดค่าน�้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท : ตั้งแต่เดือนเมษายน 63 - มิถุนายน 63 เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน

2. มาตรการขยายระยะเวลาการช�ำระค่าน�ำ้ ประปา ส�ำหรับผูใ้ ช้นำ�้ ทีจ่ ดทะเบียนประกอบธุรกิจ
โรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 6 เดือน
ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน�้ำประปาของเดือนเมษายน 63 - พฤษภาคม 63
3. มาตรการคืนเงินประกันการใช้น�้ำ ส�ำหรับผู้ใช้น�้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) : ดูรายละเอียด
วิธีลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้น�้ำประปาผ่านเว็บไซต์/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 บัตรประชาชนตัวจริง ไปคชติดต่อรับเงินประกัน
คืนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หลัง 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

การประปานครหลวง
งดเก็บค่าธรรมเนียมช�ำระค่าน�้ำประปา
• เมื่อช�ำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / BIG C / LOTUS / CENPAY ตั้งแต่วันที่
17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
• ยกเว้น เฉพาะ CENPAY งดเก็บค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาค
งดเก็บค่าธรรมเนียมการช�ำระค่าน�้ำประปา
• เมื่อช�ำระผ่าน 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
• เมือ่ ช�ำระผ่าน TESCO LOTUS ทุกสาขา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถนุ ายน 2563
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มาตรการการลดค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
ในการบริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1. ผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร
จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า  1 ปี (ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยจะได้รับยกเว้นการ
เรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างช�ำระตามสัญญาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
จากมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และ
ผูเ้ ช่าเพือ่ การเกษตรซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าจ�ำนวน 150,409 ราย และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผเู้ ช่าและ
สมาชิกในครัวเรือนได้มากกว่า 450,000 คน
2. ผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าอาคาราชพัสดุ สัญญาเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น สัญญาก่อสร้างอาคาร
ยกกรรมสิทธิใ์ ห้กระทรวงการคลัง และสัญญาเช่าทีร่ าชพัสดุ (การเปิดประมูลพัฒนาทีร่ าชพัสดุ
เนื้อที่เกิน 2 ไร่ / มูลค่าเกิน 10 ล้านบาท) สามารถเลื่อนช�ำระค่าเช่าและค่าตอบแทนของเดือน
มีนาคม – สิงหาคม 2563 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) และผ่อนช�ำระค่าเช่าและค่าตอบแทนเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564) โดยยกเว้นเบี้ยปรับในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างตามสัญญาที่ก�ำหนดไว้

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

มาตรการเกี่ยวกับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์
กสทช. เปิดให้ประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 3 เดือน
• เปิดให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มอีก 10 กิกะไบต์ ฟรี เป็นเวลา 30 วัน
• ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่ใช้เน็ตไม่เกิน 10 กิกะไบต์
• ประชาชนสามารถรับสิทธิ์ได้ ด้วยการ กด *170*เลขบัตรประชาชน13หลัก #โทรออก
• ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ 3-5 นาที หลังจากนั้นจะมี SMS ยืนยันเพื่อ
เริ่มใช้งาน
• กดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.- 30 เม.ย.63 นี้
• 1 คน มีสิทธิ์ 1 เลขหมายเท่านั้น
หมายเหตุ ในวันที่ 10 เมษายนนี้ ทุกเครือข่ายมือถือจะส่ง SMS มายังโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อให้
กดรับสิทธิ์
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Internet บ้าน ใช้ได้ฟรี 30 วัน
• ไม่ต้องลงทะเบียนผู้ให้บริการอัพให้เองตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 ใช้ได้ฟรี 30 วัน
• ส�ำหรับผูใ้ ช้ ADSL และสายทองแดง จะอัพสปีดให้สงู สุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
• ส�ำหรับผู้ใช้ Fiber ถ้าความเร็วที่ใช้อยู่ไม่ถึง 100 Mbps จะอัพสปีดให้เป็น 100 Mbps
• กรณีที่ผู้ใช้มีหลายสิทธิ์จะได้รับเพียงสิทธิ์เดียว
• กรณีที่ได้รับอัพสปีดแล้วจะมีการส่ง SMS ยืนยันกลับไป
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7170

โทรศัพท์มือถือ กดรับสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีทุกเครือข่าย
• ค่ายมือถือ ให้กดรับสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีทุกเครือข่าย นาน 45 วัน เริ่ม 1 พ.ค. 63
• รัฐบาลและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ร่วมกับค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย ให้ประชาชาชนโทรฟรี 100 นาที ทุกโครงข่าย
(ข้ามเครือข่ายได้)เป็นระยะเวลา 45 วัน
วิธีด�ำเนินการ

1. กดรับสิทธิ์ตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563
2. กด *170 *เลขบัตรประชาชน 13 หลัก # โทรออก
3. หลังจากนั้นรอ SMS แจ้งยืนยันรับสิทธิ์
4. กดรับสิทธิ์วันไหนเริ่มนับวันนั้นเป็นระยะเวลา 45 วัน
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=9049
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Dtac
ดีแทค ออกมาตรการ “HAPPY@HOME” ช่วยลูกค้ากว่า 20.6 ล้านราย ผ่านวิกฤต เปิดให้ใช้
งานดาต้าบนแพลตฟอร์มการท�ำงานฟรี ร่วมมือกสทช. มอบเน็ต 10 GB ให้ประชาชน ขยายบริการ
ใจดีให้ยืม ออกซิมส�ำหรับนักเรียน-นักศึกษา ท�ำโปรส่งอาหารฟรีร่วมกับพาร์ทเนอร์

• บริการอินเทอร์เน็ตฟรี เมื่อใช้งานแพลทฟอร์มที่ช่วยการท�ำงานที่บ้านได้สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น Microsoft Offfifiice 365, Zoom นาน 90 วัน ไม่เสียค่าเน็ต
• ดีแทคร่วมมือกับ กสทช. มอบอินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB ลูกค้าดีแทคเริ่มรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่
วันที่ 10 เมษายน ซึ่งยังรอขั้นตอนการด�ำเนินงานในรายละเอียดจาก กสทช
• บริการใจดีให้ยืม ให้ยืมมากขึ้น แต่จ่ายค่าบริการเท่าเดิม และใจดีให้โอน โอนเงินค่า
โทรให้เพือ่ นหรือครอบครัว ในเวลาทีไ่ ม่สะดวกมาพบกัน ซึง่ เป็นบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
ผู้ใช้งานกลุ่มผู้สูงอายุ
• บริการส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สถาบันการศึกษาสามารถติดต่อดีแทคที่ 088-1881678 ให้เข้าไปออกแบบบริการดาต้าให้สอดรับกับความต้องการการใช้งานทีห่ ลากหลาย
นอกจากนี้ ดีแทคยังได้เข้าร่วมโครงการ Student SIM ที่มอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่
อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 4Mbps นาน 3 เดือน ในราคา 400 บาท
• บริการจัดส่งอาหารฟรี ของ ดีแทค รีวอร์ด ทีร่ ว่ มกับ GET และ FoodPanda จัดส่งฟรี
ทั่วประเทศ ลูกค้าดีแทคสามารถ-รับสิทธิ์ได้ง่ายๆผ่าน ดีแทค แอป และติดตามดีลสุด
พิเศษทุกศุกร์ได้จาก Line dtac reward และ Facebook dtac reward และเว็บไซต์
www.dtac.co.th/dtacreward
• ฟรีประกัน COVID-19 คุ้มครองสูงสุด 255,000 บาท ให้กับลูกค้าดีแทครายเดือนและ
เติมเงิน ทีส่ มัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต โดยสามารถค้นหารายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
http://www.dtac.co.th/home.html
• มาตรการ HAPPY@HOME ให้บริการโทรฟรี 1669 บริการสายด่วนข้อมูลของสถาบัน
การแพทย์ และ 1422 บริการสายด่วนข้อมูลกรมควบคุมโรค ตลอด 24 ชั่วโมง
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true
ทรูไอดี มอบความคุ้มครอง COVID-19 ร่วมกับ ซิกน่า โบรคเกอร์ ประกันภัย สูงสุด 100,000
บาท นาน 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 200,000 สิทธิ์ แก่ลูกค้าทรูมูฟเอช ทั้งแบบรายเดือน และ
เติมเงิน ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ กดรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูไอดี ได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

• “ซิมกักตัว ไม่กลัวเหงา” จาก ทรูมฟู เอช เน็ตไม่อนั้ ไม่ลดความเร็ว 10 Mbps. ใช้งานได้
30 วัน ให้คนไทยและลูกค้าผูป้ ว่ ยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวังเชือ้ ไวรัส COVID-19
เชือ่ มต่อโลกได้ตลอดเวลา ทัง้ ท�ำงานติดตามข่าวสาร ดูหนังดี ซีรสี ด์ งั เชียร์กฬี ามันส์ ฟัง
เพลงฮิต และโทรฟรีนาน 60 นาที ผ่านทรูไอดี แอปพลิเคชัน โดยระยะแรก จะร่วมกับ
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพเี อฟ) มอบให้ผปู้ ว่ ยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวัง ที่
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รบั การสนับสนุนอาหาร และ “ซิมกักตัว ไม่กลัวเหงา” ใน
LINE CPFRESHMART โดยเมือ่ ซีพเี อฟน�ำรายชือ่ ไปตรวจสอบกับกรมควบคุมโรคแล้ว
จะส่ง SMS ยืนยันรับสิทธิ์ และ “ทีมซีพีเฟรชมาร์ทเดลิเวอรี่” จะน�ำผลิตภัณฑ์อาหาร
และซิมฯ ส่งตรงถึงบ้านอย่างรวดเร็ว

TRAVEL SIM ของทรูมูฟ เอช ทุกประเภท จะได้รับการขยายอายุการใช้งานซิม โดยอัตโนมัติ
ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wearecp.com/true63-1703-001/

AIS
เดินหน้าร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ อาทิ food panda และ LINE MAN มอบสิทธิ
พิเศษ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีหากจ�ำเป็นต้องกักตัวเพื่อดูอาการ
หรือ จ�ำเป็นต้องท�ำงานนอกสถานที่

62

1200

กสทช.

www.nbtc.go.th

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.
com/ONBTC/

บริการจาก 64
ไปรษณีย์ไทย

มาตรการด้าน
การขนส่ง

มาตรการช่วยเหลือ 65
บรรเทาความเสียหาย
แก่สายเดินเรือจาก
สถานการณ์โควิด-19

ค�ำแนะน�ำแนวทาง 65
การทางการปฏิบัติ
ของสถานประกอบ
การโรงงาน ตามข้อ
ก�ำหนดของ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

63

บริการจากไปรษณีย์ไทย

• รับพัสดุถึงหน้าบ้าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนชิ้น
• ฝากส่งได้ 3 บริการ
1. ลงทะเบียนในประเทศ (ค่าบริการตามน�้ำหนักสิ่งของ)
2. EMS ในประเทศ (ค่าบริการตามน�้ำหนักสิ่งของ)
3. ยิ้มสู้-19 ราคาเหมาจ่าย 19 บาท/ชิ้น (น�้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม) ส่งได้ทั้งสินค้า
อุปโภค-บริโภค เช่น อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล
• ขั้นตอนเตรียมของก่อนส่ง
1. หุ้มห่อสิ่งของให้มั่นคงแข็งแรง
2. เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งผู้ส่งและผู้รับ
3. ชัง่ น�ำ้ หนักพัสดุ โทรแจ้งเจ้าหน้าทีม่ ารับ หรือฝากส่งกับบุรษุ ไปรษณียใ์ นพืน้ ที่ แจ้ง
น�้ำหนักและช�ำระเป็นเงินสด
• ผ่าน 3 ช่องทางการฝากส่ง
1. บุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่ทั่วประเทศ
2. รถยนต์ออกไปรับฝากสิง่ ของทีม่ ปี า้ ยไวนิลว่า “รถคันนีร้ บั ฝากไปรษณียใ์ นประเทศ”
3. Call Center 1545
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=7564

64

1545

ไปรษณีย์ไทย

thailandpost.co.th

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

facebook.com
/thailandpost.co.th/

มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหาย
แก่สายเดินเรือจากสถานการณ์โควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจขนส่งทางทะเล ทั้งในเรื่องจ�ำนวนตู้สินค้าที่ลดลงและจ�ำนวนเที่ยวเรือที่จ�ำเป็นต้องถูก
ยกเลิก คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหาย
ของสายเดินเรือและตัวแทนเรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้
1. ลดค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและเรือลากจูง
• ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
• ในอัตราปรับลดลง 5% จากอัตราที่ได้ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน
• มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2. ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ช�ำระเงินตามใบแจ้งหนี้
• จากเดิมที่ก�ำหนดไว้ 15 วัน เป็น 45 วัน
• ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=8661

ค�ำแนะน�ำแนวทางการทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ
โรงงาน ตามข้อก�ำหนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
บันทึกข้อความจาก ปลัด อก. ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องค�ำแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติของสถาน
ประกอบการโรงงาน ตามข้อก�ำหนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สาระส�ำคัญอาทิ
การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ การขนส่งช่วงเคอร์ฟิว ต้องมีหนังสือ
รับรองของสถานประกอบการนั้นๆ  พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
1. ให้สถานประกอบการโรงงานออกหนังสือรับรองการท�ำงานแต่ละกะ ให้พนักงานพกติดตัวส�ำหรับ
แสดงต่อเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่สถานประกอบการจัดรถรับ-ส่ง ให้กับพนักงาน อาจพิจารณาติดสติกเกอร์/ป้ายหน้ารถ เพื่อ
แสดงสถานะการเป็นรถรับส่งพนักงานโรงงาน และแสดงเวลาเข้าออกกะงาน
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มาตรการด้าน
การน�ำเข้า
ส่งออก และ
การลงทุนใน
ต่างประเทศ
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สนับสนุนใน 67
อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์
ยกเว้นอากรขาเข้า 68
ส�ำหรับของที่ใช้รักษา
วินิจฉัย หรือป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19)

ผ่อนปรนเพื่อ 68
บรรเทา
ผลกระทบ
ผู้ประกอบการ

มาตรการสนับสนุนในอุตสาหกรรมการแพทย์
1. มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ
COVID-19
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม 50 % เป็นเวลา 3 ปี ส�ำหรับกิจการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง
Non-Woven Fabric เป็นต้น โดยสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้ระหว่าง 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 และ
ต้องเริมผลิตและมีรายได้ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 (ต้องจ�ำหน่ายและหรือบริจาคภายในประเทศอย่างน้อย
50% ของปริมาณที่ผลิตได้ในปี 2563 – 2564)

2. มาตรการสนับสนุนการปรับเปลีย่ นสายการผลิตเดิมเพือ่ ผลิตเครือ่ งมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรโดยต้องน�ำเข้าภายในปี 2563 และยื่น
ขอแก้ไขโครงการภายในเดือนกันยายน 2563ภายในประเทศอย่างน้อย 50% ของปริมาณที่ผลิตได้ในปี
2563 – 2564)

2. ปรับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
โดยการเพิ่มเติมขอบข่ายประเภทกิจการผลิตเชื้องเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
ให้ครอบคลุมถึงการผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : กิจการผลิต Non - Woven Fabric ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากาก
อนามัย หรืออุปกรณ์การแพทย์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 5 ปี
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มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ใช้รักษาวินิจฉัย
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
(ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และ
หน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตาม
ประเภทย่อย 6307.90.90 อีกทั้ง ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของใด ๆ ที่น�ำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย
ตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 และให้สิ้นผลใช้บังคับวันที่ 20
กันยายน 2563

02-667-6000
Call Center 1164

กรมศุลกากร
www.customs.go.th

facebook.com/
customsdepartment.thai

มาตรการผ่อนปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ
แนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เช่น การขยายเวลาน�ำ
เข้าเครื่องจักรและเปิดด�ำเนินการ /ขยายเวลาการด�ำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล/ ผ่อนผันการ
ขออนุญาตหยุดด�ำเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน
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มาตรการ
ด้านอื่น ๆ

5 มาตรการแผน 70
ระบายผลไม้ไทย
ออกตลาด
ช่วงโควิด-19
มาตรการผ่อนผัน 71
ภาคธุรกิจ
ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้
จากผลโควิด-19
มาตรการสินค้าที่ 71
จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำรงชีพ
แนวปฏิบัติ มาตรการ 72
ผ่อนปรนชั่วคราว
ทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชี
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5 มาตรการแผนระบายผลไม้ไทยออกตลาด ช่วงโควิด-19
2. มาตรการด้านตลาดในประเทศ
1. มาตรการด้านการผลิต

จะมี ก ารบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งแรงงาน
เก็บผลไม้ โดยจะมีการผ่อนผันการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามเขต แต่จะต้องมีการตรวจสุขภาพ
การดูแลความเป็นธรรมเรื่องราคาและปริมาณ
จะมีการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า  และ
กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามา
ควบคุม การส่งเสริมให้มีการท�ำคอนแทรคฟาร์ม
มิ่ง การส่งเสริมการซื้อขายผ่านสัญญาข้อตกลง
การเชื่อมโยงการกระจายผลไม้ผ่านห้าง และ
การสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ ขนาด 5 กิโลกรัม
(กก.) 10 กก. และ 20 กก.

3. มาตรการด้านตลาดต่างประเทศ

เดินหน้าการเจรจาจับคูธ่ รุ กิจ (Business
Matching) เพิม่ การท�ำ Business Matching ใน
รูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น และมอบหมายให้ทูต
พาณิชย์เป็นเซลส์แมนขายผลไม้ในช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ ตลาด และช่วยดูในเรื่องการจัดหาสินค้า
น�ำเข้า  เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งทางอากาศ เช่น
มะม่วงที่ส่งไปเกาหลีใต้และญี่ปุ่น มีการคิดค่า
บริการเต็มทัง้ ขาไป-กลับ ซึง่ มีการส่งสินค้าเฉพาะ
ขาไป ท�ำให้ค่าระวางสูง จึงจ�ำเป็นต้องแก้ไขให้มี
การส่งสินค้า ขากลับเข้ามาด้วย เพือ่ ลดต้นทุน

จะเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ย และ
ขอความร่วมมือไปรษณียไ์ ทยมาช่วยในการจัดส่ง
ผลไม้ โดยมีปริมาณฟรี 200 ตัน และอยู่ระหว่าง
หารือถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีก
การผลักดันให้น�ำผลไม้จ�ำหน่ายบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ การส่งเสริมให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบ
การจ�ำหน่ายผลไม้ทางช่องทางออนไลน์ การ
รณรงค์การบริโภคผลไม้ในประเทศ และส่งเสริม
ให้น�ำผลไม้มอบเป็นของฝากของขวัญ

4. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการ

จะช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ
ที่รวบรวมผลไม้ในอัตรา  3% ระยะเวลา  10
เดือน ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่
รวบรวมผลไม้เพื่อส่งออกในอัตรา  3% ระยะ
เวลา  6 เดือน และช่วยค่าใช้จ่ายรวบรวมเพื่อ
ส่งออกอีกกิโลกรัมละ 3 บาท เป้าหมาย 1 หมื่น
ตัน

5. มาตรการเสริ ม ศั ก ยภาพการ
บริหารจัดการมาตรฐานผลไม้

หากผ่านการตรวจสอบจากเซ็นทรัล แลป ของ
ไทยแล้ว เมือ่ ส่งออกไปจีน จะไม่มกี ารตรวจสอบ
อีก จากเดิมที่ต้องมีการตรวจสอบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
facebook.com/
02-507-7000
www.ditp.go.th
familyditp
Call Center 1169
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มาตรการผ่อนผันภาคธุรกิจ
ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้จากผลโควิด-19
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชน
จ�ำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด�ำเนินการประชุมได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุม
แล้ว ให้บริษัทจ�ำกัดและบริษัทมหาชนจ�ำกัดยังคงมีหน้าที่น�ำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจ�ำกัดน�ำส่ง
บอจ.5 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนจ�ำกัดน�ำส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน
นับแต่วันเสร็จการประชุม และต้องน�ำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุม
ใหญ่”
“ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถน�ำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. น�ำส่งด้วยตนเอง ณ สถานทีท่ นี่ ติ บิ คุ คลมีสำ� นักงานแห่งใหญ่ตงั้ อยู่ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�ำ้
จ.นนทบุรี หรือ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 หรือส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
2. น�ำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนสนามบินน�้ำ
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และ
3. น�ำส่งผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1570

www.dbd.go.th

facebook.com/
DBD-Public-Relations

มาตรการลดราคาสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ
กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ 14 ราย และห้างค้าปลีกทั้งรายเล็ก-ใหญ่ทั่วประเทศ ลดราคา
สินค้าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ 5-58% จ�ำนวน 72 รายการ แบ่งเป็น 6 หมวด ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63 เพื่อ
ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย
• หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดตั้งแต่ 5%-50% อาทิ ข้าวสารบรรจุถุง น�้ำมันปาล์ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูป โจ๊กคัพ นมถั่วเหลือง นมพร้อมดื่มUHT โยเกิร์ต นมเปรี้ยว
• หมวดอาหารปรุงส�ำเร็จแช่แข็ง ลดตั้งแต่ 31.03%-37.50% ในเซเว่น ซีพีเฟรชมาร์ท
• หมวดซอสปรุงรส ลดตั้งแต่ 7%-37% ได้แก่ เด็กสมบูรณ์ซีอิ้วขาวสูตร 1, เด็กสมบูรณ์ซีอิ้วด�ำ, ซอสหอย
นางรม, เต้าเจี้ยวสูตร1, ซอสปรุงรส
• หมวดของใช้ประจ�ำวัน ลดตั้งแต่ 8%-50% ได้แก่ กระดาษช�ำระ, แป้ง, แป้งเด็ก, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน,
น�้ำยาบ้วนปาก, ส�ำลี, ผ้าอนามัย
• หมวดผลิตภัณฑ์ชำ� ระร่างกาย ลดตัง้ แต่ 6%-58% ได้แก่ สบูก่ อ้ น, สบูเ่ หลว, แชมพู, ครีมนวดผม, โฟมล้างหน้า
• หมวดผลิตภัณฑ์ซัก - ล้าง ลดตั้งแต่ 10%-51% ได้แก่ ผงซักฟอก, น�้ำยาซักผ้า, น�้ำยาปรับผ้านุ่ม, น�้ำยาล้าง
ขวดนม, น�้ำยาล้างจาน, น�้ำยาท�ำความสะอาดพื้น

กระทรวงพาณิชย์
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ขอบเขต

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทางเลือกสำาหรับทุกกิจการ
ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ
ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (กิจการ) เว้นแต่ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล
ของกิจการนั้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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กิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
และต้องจัดทำางบการเงินในช่วง COVID-19

ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการ..

ประมาณการวัดมูลค่า
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต

การวัดมูลค่า
ยุติธรรม

การด้อยค่า

ของสินทรัพย์

การกลับรายการสินทรัพย์

ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

ประมาณการ
หนี้สิน

เนื่องจากอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมาณการวัดมูลค่าและรับรู้รายการ

ดังนั้น แนวปฏิบัติทางการบัญชี
จึงให้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวแก่กิจการ
มีดังนี้

คู่มือสู้วิกฤต COVID-19 ส�ำหรับ SMEs ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
โดย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

73

การวัดมูลค่า
ผลขาดทุน

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่เกิดขึ้นโดยวิธีอย่างง่าย ตาม

เรื่อง เครื่องมือทางการเงินหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย

หากกิจการเลือกใช้
วิธีการอย่างง่าย
ในการวัดมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

TFRS

9

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำาข้อมูลที่มีการคาดการณ์
ไปในอนาคต (Forward-looking information)
มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กิจการสามารถใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต
(Historical credit loss) หรือวิธีอื่นที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน
ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่มีและหาได้ โดยไม่ใช้ความพยายาม
หรือต้นทุนที่สูงเกินไปมาใช้ในการตั้งสำารอง

ทั้งนี้ กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
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สินทรัพย์ทางการเงิน

และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตาม TFRS
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่า
ยุติธรรม

ตามนิยามของตราสารหนี้ที่ระบุไว้ใน
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

สำาหรับสินทรัพย์
ทางการเงิน
เฉพาะที่เป็น

13
TAS

32

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามข้อมูลระดับ 2 หรือข้อมูลระดับ 3
กิจการสามารถพิจารณาให้นำ้าหนักของข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
สถานการณ์ COVID-19 เป็นนำ้าหนักที่น้อยในเทคนิค
การประเมินมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในเรื่องอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง

สินทรัพย์ทางการเงิน

และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตาม TFRS
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่า
ยุติธรรม

สำาหรับสินทรัพย์

ที่ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงิน
เช่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่นำาข้อมูล
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19
ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน
ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม
ที่เกี่ยวข้อง กิจการยังต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 หรือข้อมูลระดับ 3 นั้น กิจการสามารถพิจารณาให้นำ้าหนักของข้อมูลที่
เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19เป็นนำ้าหนักที่น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมภายใต้สถานการณ์ COVID-19
อย่างไรก็ตาม กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในเรื่องอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
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การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ตาม
เรื่อง สัญญาเช่า

การเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า

TFRS

16

ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำาการลดค่าเช่าดังกล่าวมาถือเป็น
การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า โดยเมือ่ กิจการเลือกตามทางเลือกดังกล่าวแล้ว
ในกรณีที่กิจการ
ในฐานะผู้เช่า (ผู้เช่า)
ได้รับการลดค่าเช่า
ตามสัญญาเช่า
จากผู้ให้เช่า
เนื่องจาก COVID-19

กิจการต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า เมื่อผู้เช่าได้รับการยืนยัน
การลดค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อกั ษร ให้ทยอยปรับลดหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีค่ รบกำาหนด
แต่ละงวด ตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่า
ตามที่คำานวณไว้เดิมตามจำานวนงวดที่ได้รับการลดค่าเช่านั้น
พร้อมทั้ง กลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ย
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวด ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง
บันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำาไรหรือขาดทุน ให้ผเู้ ช่าปรับลดมูลค่าหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทั้งหมดใหม่โดยข้อกำาหนดนี้จำากัดเฉพาะด้านผู้เช่าเท่านั้น

ทั้งนี้ กิจการทั้งด้านผู้เช่า และด้านผู้ให้เช่ายังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ในเรื่องอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง

การกลับรายการ
สินทรัพย์

การกลับรายการสินทรัพย์ TAS
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตาม
เรื่อง ภาษีเงินได้

12

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่นำาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19
ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการกำาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของกำาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่
กิจการยังต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และ

กิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง

เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งนี้ กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ ในเรือ่ งอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การประมาณการ
หนี้สิน

การประมาณการหนี้สิน ตาม TAS
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

37

สถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

กิจการสามารถเลือกที่จะไม่นำาสถานการณ์ COVID-19
มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ ที่มีผลทำาให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
ทั้งนี้ กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น ในเรื่องอืน่ ที่เกี่ยวข้อง

หากกิจการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
สำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีใดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทางเลือกดังกล่าว ข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ที่กิจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
วันถือปฏิบัติ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
สำาหรับการจัดทำางบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
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ที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

!
ย
ล
เ
ก
ิ
ล
ค
www.smi.or.th

facebook.com/smipage

https://lin.ee/fPDpZpX
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-345-1188, 02-345-1059
revised 1.2.24042020.2030

