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 01  

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 

[มติ ครม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562]  

 

กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 เพื่อสนับสนุน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นผ่านการดำเนินการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2. มาตรการลดภาระหนี้ผู้ประกอบการ SMEs 

เพื่อเป็นการลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่เป็นลูกหนี้ของสถาบนัการเงนิ

ให้สามารถดำเนินธุรกิจและดำรงชีวิตต่อไปได้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้  

รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สถาบันการเงินปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้าง

หนี้โดยการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  ตามความสมัครใจภายในปี 2563  
 

 

      ❖ โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 

สนับสนุนสินเชื ่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงิน
ประชาชน สถาบันการเงินชุมชน  สหกรณ์การเกษตร  กลุ ่มเกษตรกร  
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม  และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

งบประมาณ 

ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินโครงการสินเชื่อ
ธุรกิจชุมชนสร้างไทย  เพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี  เป็นระยะเวลา 
3 ปี  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  707.7 ล้านบาท ((50,000-43,260)*3.5%*3 ปี) 
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02  

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  
เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs  สู่ยุค 4.0 

(มาตรการด้านการเงิน) 
[มติ ครม. วันที่ 7 มกราคม 2563]  

 

  การขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local  Economy Loan) 

และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

ระยะที่ 2) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) 

โดยขอกำหนดระยะเวลาเริ่มรับคำขอกู้ในวันที่  19 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดรับคำขอกู้

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแล้วแต่

ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ซึ่งโครงการทั้งสองโครงการสิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 

2562 มีรายละเอียดสรุปได้  ดังนี้ 

1. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)   

 

  

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการให้กับผู้ประกอบการ 

SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป 

(อาหารและไม่ใช่อาหาร) ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (หรือธุรกิจท่องเที่ยว

ชุมชน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์) ผู ้ประกอบการใหม่หรือมีนวัตกรรม (หรือธุรกิจผลิตหรือ

บริการอื่น ๆ)และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง  ค้าปลีก 

วงเงินสินเชื่อเป้าหมาย 50,000 ล้านบาท   

ระยะเวลาการกู้ยืม ไม่เกิน 7 ป ี

อัตราดอกเบี้ย 

รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีใน 3 ปีแรก รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
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2. โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื ่อปรับเปลี ่ยน

เครื่องจักร ระยะที่ 2)  

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นเงินลงทุนเพื่อลงทุน  ขยาย ปรับปรุง  กิจการ  ควบคู่กับเงินทุน

หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

(มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) ในกลุ่มธุรกิจ 

S - Curve ที่ต้องการยกระดับ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 

วงเงินสินเชื่อเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท   

ระยะเวลาการกู้ยืม ไม่เกิน 7 ป ี

อัตราดอกเบี้ย 

รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสิน กรณีธนาคาร

ออมสินให้สินเชื่อกับผู้กู้ ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420 ล้านบาท 

และชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสิน กรณีให้สินเชื่อให้กับ

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน  2,975 ล้านบาท  
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03  

มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย 
 [มติ ครม. วันที่ 7 มกราคม 2563]  

 

มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลุ่ม SMEs ที่ต้องการสภาพคล่อง ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 

1.1 โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.)  

(1) ปรับปรุงวัตถุประสงค์และคุณสมบัติ SMEs ของโครงการ PGS 8 ให้ บสย.  

  (2) สามารถค้ำประกันกับลูกหนี้ที่มีศักยภาพแต่มีความสามารถในการชำระ

หนี้ลดลง รวมถึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) 

แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว 

  (3) ต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 

โดยให้รวมถึงสินเชื่อ Re-finance เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่อง

ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  

  (4) บสย. กำหนดวงเงินค้ำประกันและการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย.ได้กำหนด

วงเงินไว้ 10,000 ล้านบาท และกำหนดการจ่ายค่าประกันชดเชยเฉลี่ยสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน

ร้อยละ 40 ของวงเงินค้ำประกันโครงการนี้ 

 ให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำเสนอคณะกรรมการ

กองทุน SMEs เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณจากโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุน 

SMEs ที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้กับ บสย. เพื่อดำเนิน

โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย อีกจำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้โครงการ บสย. SMEs 

สร้างไทย มีวงเงินค้ำประกัน 60,000 ล้านบาท จ่ายค่าชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ 40 

ของวงเงินค้ำประกันโครงการนี้ โดยให้ บสย. กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การค้ำประกัน

สินเชื่อโครงการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
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   1.2 โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยน

เครื่องจักร ระยะที่ 2) ของธนาคารออมสิน  

(1) มีวงเงินคงเหลือ 15,000 ล้านบาท  

  (2) ปรับปรุงคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ และวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงธุรกิจที่

เป็น Supply Chain และธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve และสามารถให้

สินเชื่อกับลูกหนี้ที่เป็น NPLs แต่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่อง

ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้  

  (3) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงการขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

อย่างเดียวได้ โดยธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ที่เข้าร่วมโครงการอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ที่เข้าร่วมโครงการคิดดอกเบี้ยกับ SMEs ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี 

  1.3 โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity ของธนาคารออมสิน  

   (1) มีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนภาระการจ่ายเงินต้นและเพิ่มสภาพคล่องใน

การดำเนินธุรกิจ  

  (2) วงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50 ล้านบาท 

คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate : MLR) 

ลบร้อยละ 1 (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.375 ต่อปี)  

  (3) ระยะเวลากู้สูงสุด 6 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 1 ปี) ทั้งนี้ ให้สถาบัน

การเงินเฉพาะกิจอื่นที่มีความพร้อมพิจารณาดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็น

การลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้แก่ SMEs ได้กว้างขวางมากขึ้น 

 

2. กลุ่ม SMEs ที่กำลังจะถูกฟ้อง 

   โครงการ PGS 5 ถึง PGS 7 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ SMEs ที่กำลังจะถูกฟ้อง

ในโครงการดังกล่าว  

    (1)  ขยายระยะเวลาการค้ำประกันในโครงการ PGS 5 ถึง PGS 7 ออกไปอีก 5 ปี 

รวมถึงยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเมื่อสถาบันการเงินดำเนินคดี

กับ SMEs  

    (2) สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างนี้แก่ SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถ

ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ บสย. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยให้เหมาะสม

ในส่วนที่ขยายระยะเวลา บริหารจัดการให้ค่าประกันชดเชยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 
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   (3)  สถาบันการเงินติดตามการชำระหนี้ในส่วนที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย

ให้แล้ว โดยไม่เป็นการว่าจ้าง พร้อมทั้งให้ บสย. ทำความตกลงกับสถาบันการเงินใน

รายละเอียดต่อไป 

   (4) กรณีประนอมหนี้กับ บสย. ให้ บสย. สามารถพิจารณาลดต้นเงินค่า

ประกันชดเชยในกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ได้ โดยให้อยู่ในอำนาจ

ของคณะกรรมการ บสย. 

 

3. กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ ปัจจุบันมีมาตรการด้านการเงินเพื่อสนับสนุน SMEs 

ทั้งโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและโครงการค้ำประกันสินเชื่อ สรุปรายละเอียดได้ 

ดังนี้ 

    3.1 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุน สสว. โดยธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นผู้พิจารณาสินเชื่อ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 วงเงินคงเหลือ 5,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 

   3.2 โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 

ของ ธพว. โดย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีวงเงินคงเหลือ 20,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้นร้อยละ 3 ต่อปี ใน 3 ปีแรก พร้อมทั้งปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายให้สามารถให้ความช่วยเหลือ

กับลูกหนี้ SMEs ที่เป็น NPLs และมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วได้ด้วย 

   3.3 โครงการสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทย ของธนาคารออมสิน โดย ณ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีวงเงินคงเหลือ 45,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อ

ปี ใน 2 ปีแรก โดยกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทน SMEs เป็นระยะเวลา 

4 ปี ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินเร่งประชาสัมพันธ์โครงการและเร่งรัดกระบวนการพิจารณา

สินเชื่อเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่ SMEs  

   3.4 โครงการสินเชื่อ กรุงไทย SME ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

(ธ.กรุงไทย) โดยเพิ่มวงเงินสินเชื่ออีก 10,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 4 ต่อปี 

โดยกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทน SMEs เป็นระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้ ให้ 

ธ.กรุงไทย เร่งประชาสัมพันธ์โครงการและเร่งรัดกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นการ

เสริมสภาพคล่องให้แก่ SMEs  
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   3.5 โครงการ PGS 8 ของ บสย. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 

20 สิงหาคม 2562 สำหรับวงเงินค้ำประกันคงเหลือ บสย. จะจ่ายค่าประกันชดเชยให้กับ

สถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินไม่ต้องดำเนินคดีกับ SMEs ก่อน เพื่อให้สถาบันการเงิน

ช่วยลูกหนี้โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แทนการฟ้องดำเนินคดี สำหรับกรณีประนอมหนี้  

กับ บสย. ให้ บสย. สามารถพิจารณาลดต้นเงินค่าประกันชดเชยในกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพ

เพียงพอในการชำระหนี้ได้ โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ บสย. นอกจากนี้ ยังขยาย

การค้ำประกันสินเชื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมการให้เช่าซื้อ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง และ

ธุรกรรมแฟ็กเตอริง 

  3.6 โครงการ Direct Guarantee ของ บสย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

กลุ่มลูกค้า SMEs เป้าหมาย เช่น ลูกค้าเดิมของ บสย. ลูกค้าในธุรกจิที่มี NPLs ต่ำ เป็นต้น 

วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน10 ล้านบาทรวมทุกสถาบนั

การเงิน โดย บสย. เปน็ผู้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดับความเสี่ยงของ

ลูกค้า (Risk Based Pricing) ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ป ี

 

4. มาตรการอื่น ๆ  

   4.1 ขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการพิจารณาแนว

ทางการกันสำรองที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะ Preemptive TDR 

และกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่เป็น NPLs และมีการอนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติม ทั้ง

ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

   4.2 ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์กำหนดเป้าหมายในการให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงพิจารณาขยายระยะเวลาการ

ชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

   4.3 มาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนียม กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร

เสนอมาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
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04  

มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 

 [มติ ครม. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563]  

 

  สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2563 คาดว่าจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจาก

ปัจจัยภายนอกประเทศที ่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ

สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 

(Brexit) ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจ

ไทยผ่านการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วน

สูงถึงร้อยละ 58.3 และ 27.2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP) ตามลำดับ นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นาสายพันธุ์ใหม่ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า

มาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีสัดส่วน

สูงถึงร้อยละ 27.5 ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563  

กระทรวงการคลังจึงเสนอมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาค

ธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1. มาตรการด้านการเงิน  

  สถาบันการเงินของรัฐมีการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน

สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

และปรับปรุงสถานประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี้ สถาบันการเงินของรัฐ

ยังได้มีมาตรการขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียมเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ

ในช่วงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนี้ 
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1.1 มาตรการสินเชื่อ 

   1) โครงการสินเชื่อ SME ประชารัฐสร้างไทย ของธนาคารออมสิน  

 วงเงินคงเหลือ 40,000 ล้านบาท  

 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ใน 2 ปีแรก  

 ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี โดยกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

สินเชื่อแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprises: SMEs) เป็นระยะเวลา 4 ปี 

   2) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy 

Loan) ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  

 วงเงินคงเหลือ 15,000 ล้านบาท  

 คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก วงเงิน

ต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท  

 ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นสูงสดุ

ไม่เกิน 1 ปี) 

   3) โครงการสินเชื่อ กรุงไทย SME ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

(ธ.กรุงไทย)  

 วงเงินคงเหลือ 55,000 ล้านบาท  

 คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินต่อรายสูงสุด 3 

เท่าของหลักประกัน 

 ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียม

ค้ำประกันสินเชื่อแทน SMEs เป็นระยะเวลา 4 ปี 

   4) โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อ

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) ของธนาคารออมสิน  

 วงเงินคงเหลือ 15,000 ล้านบาท  

 โดยธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์และสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี และ

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ

คิดดอกเบี้ยกับ SMEs ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินต่อราย

สูงสุด 50  ล้านบาท  

 ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระเงินตน้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี)  
     



สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SME 

www.sme.go.th   |  10 

 
05  

การขอปรับโครงสร้างกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs  

(กองทุนย่อยกองที่ 1)  
[มติ ครม. วันที่ 24 มีนาคม 2563]  

 

 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กระทรวงการคลัง (กค.) ปรับปรุงโครงสร้างและหลักการกองทุน

ร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1) ให้ลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprises : SMEs)/ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  ที่มีศักยภาพสูง

หรือที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ โดยร่วม

ลงทุนได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย และร่วมลงทุนแต่ละราย ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบยีน

ของกิจการ และให้มีคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุนทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย

การลงทุนและกำกับดูแลการลงทุนของกองทุน 

 เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ ธพว. และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ที่มีศักยภาพมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการลงทุนเพิ่มขึ้น ในครั้งนี้ กระทรวงการคลัง จึงขอ

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  ได้มีมติ

เห็นชอบปรับโครงสร้างกองทุนย่อยกองที่ 1 ดังกล่าวแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ 

ครั้งที่ 25/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยสรุปการปรับปรุงโครงสร้างและหลักการ

กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs  (กองทุนย่อยกองที่ 1) ได้ ดังนี้ 

 

โครงสร้าง 
หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 
SMEs ตามนยัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 

หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 
SMEs ที่ปรับปรุงใหม ่

การบริหารจดัการกองทุน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ประกอบด้วย  2 คณะ ได้แก่  
1) คณะกรรมการพิจารณานโยบายการ
ลงทุน (Investment Committee)  ทำ
หนา้ที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือก SMEs  

 

โดยคณะกรรมการพิจารณานโยบายการ
ลงทุน (Investment Committee) ทำ
หนา้ที่กำหนดกรอบนโยบายลงทุนและ
กำกับดูแลการลงทุนของกองทรัสต์ 
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โครงสร้าง 
หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 
SMEs ตามนยัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 

หลักการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 
SMEs ที่ปรับปรุงใหม ่

 2) คณะกรรมการผู้ให้คำปรึกษาวิสาหกิจ
ร่วมทุน (Advisory Committee) 
สำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้อง 

 

กิจการเป้าหมายและวงเงนิ
ลงทุนสำหรับ SMEs แต่
ละราย 

1) SMEs ระยะเริ่มต้น (Seed & Start-
Up Stage) เงินลงทุนแรกเริ่มไม่ควรเกิน 
5 ล้านบาทตอ่รายหรือมีสดัส่วนการลงทุน
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 
ของทุนจดทะเบียน  

2) SMEs ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
(Second & Third Stage) เงินลงทุน
แรกเริ่มไม่ควรเกิน 30  ล้านบาทต่อราย
หรือมีสัดสว่นการลงทุนไมน่้อยกว่าร้อยละ 
25 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน 

1) ลงทุนใน SMEs หรือ Startup ที่มี
ศักยภาพสูงหรือใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตหรือให้บริการหรืออยู่ใน
กลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และต้องเป็นธุรกิจท่ี
มีโอกาสเติบโตได้  

2) ร่วมลงทุนได้ไม่เกนิ 50 ล้านบาทต่อราย  

คุณสมบัติและหน้าที่ของ
ผู้จัดการทรัพย์สิน 
(Asset Manager)  

1) เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย  

2) มีส่วนร่วมลงทุนใน SMEs  ที่ดูแล 
อย่างน้อย  รอ้ยละ 5 

3) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ด้านการเงินและการระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงความรูค้วามเข้าใจใน
การบริหารธุรกิจ และกำกับให้  

SMEs ดำเนนิธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ 

มีประสิทธิภาพ  

4) ช่วยดูแลควบคุมการนำเงินร่วมลงทุน
ที่ SMEs ได้รบัไปใช้อย่างถกูต้อง ตาม
วัตถุประสงค์การลงทุน 

5) กำกับดูแล SMEs ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจและระบบควบคุมภายในให้เปน็ไป
ตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป  

6) ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบ
เงินทุนหรือเงนิกู้เพิ่มเติมให้แก่กิจการตาม
ความเหมาะสม 

1) เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย  

2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ด้านการเงิน หรือการระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย์รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารธุรกิจและสามารถกำกับให้ 
SMEs ดำเนนิธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ  

3) ดูแลควบคุมการนำเงนิร่วมลงทุนที ่
SMEs ได้รับไปใช้อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การลงทุน  

4) กำกับดูแล SMEs ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจและระบบควบคุมภายใน ให้เปน็ไป
ตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป 

สัดส่วนการร่วมลงทุน ร่วมลงทุนแตล่ะรายไม่เกินร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนของกิจการ 

ร่วมลงทุนแตล่ะรายไม่เกินร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนของกิจการ 
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การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
และเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม  

[มติ ครม. วันที่ 18 สิงหาคม 2563] 

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 

ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม เพื่อให้ SMEs 

สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยภาระงบประมาณสำหรับการชดเชย

ความเสียหายในอัตราไม่เกินร้อยละ 16 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน กรอบวงเงินงบประมาณ

จำนวน 9,120 ล้านบาทนั้น เห็นสมควรให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขอให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

สินเชื่อของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและ

เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ   

    นอกจากนี้ เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างทั่วถึง คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบการปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 20,000 ล้านบาท การปรับปรุง

แนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างทั่วถึง การขยาย

กลุ่มเป้าหมายโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 10,000 ล้านบาท และการปรับปรุงและ

ขยายเวลาดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 

ระยะที่ 3 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   
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 กระทรวงการคลังเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ 

SMEs เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ 

Soft Loan   พลัส 

   1.1 วัตถปุระสงค:์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ

เข้าถึงสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่

ได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. 

Soft Loan) ได้อย่างทัว่ถึงและเพียงพอตามความต้องการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการ

ดำเนินธุรกจิในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเกิดความคล่องตัวในการ

อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตาม พ.ร.ก. Soft Loan 

   1.2 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.ก. 

Soft Loan แต่ยงัไม่ได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Laon 

   1.3 ระยะเวลาดำเนินงาน: 1 ปี นบัตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบ 

หรือระยะเวลาที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยให้สถาบันการเงินกู้ยืมตาม พ.ร.ก. Soft Loan  

   1.4 วิธีดำเนินการ : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ค้ำประกันสินเชื่อวงเงินโครงการรวม 57,000 ล้านบาท ระยะเวลาการค้ำประกันสูงสุดไม่เกนิ 

8 ปี โดยการค้ำประกันจะเริ่มต้นในปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายได้รับ

สินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan และ บสย. จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันร้อยละ 

1.75 ต่อปี เมื่อเริ่มการค้ำประกันในต้นปีที่ 3 ทั้งนี้ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการ

ไม่เกินร้อยละ 30  

   1.5 งบประมาณ: การดำเนินโครงการดังกล่าว บสย. จำเป็นต้องขอรับ

การชดเชยความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนเงิน 9,120 ล้านบาท โดยเป็น

ค่าชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยในอัตราไม่เกินร้อยละ 16 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน 

(ร้อยละ 16*57,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

ที่ บสย. จะไม่สามารถบริหารสภาพคล่องเพื่อจ่ายชดเชยความเสียหายให้กับสถาบันการเงิน

ได้ตามกำหนด ดังนั้น สำนักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความรับผิดชอบ

ในการจ่ายค่าประกันชดเชยตามรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee 

Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส 

   



สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SME 

www.sme.go.th   |  14 

   2. การปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้

ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

   2.1 มติคณะรับมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 

   คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบโครงการสินเชือ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่มีรายได้

ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 

วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 

ต่อเดือน ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน 3 ปี โดยรับคำขอกู้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ณ วันที่ 

10 สิงหาคม 2563 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,012 ล้านบาท โดยยังมีวงเงิน

สินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบาท 

   2.2 การปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

   เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

ประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม จึงเห็นควรปรับปรุงการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

   1) จัดสรรวงเงินจำนวน 10,000 ล้านบาท จากโครงการตามข้อ 2.1 

ให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อปล่อยสินเชื่อให้ครอบคลุม

ถึงผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัว

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทาง

ธรรมชาติ ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณที่รัฐบาล

ชดเชยยังคงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยเพิ่มเติมระยะเวลา

ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน (6 งวดแรก) เพื่อบรรเทาภาระให้ลูกค้า 

   2) จัดสรรวงเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท จากโครงการตามข้อ 2.1 ให้

ธนาคารออมสินดำเนินโครงการ Soft Loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย เพื่อปล่อยสินเชื่อ

ให้ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

และ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ 

โฮสเทล เป็นต้น วงเงินต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี 

ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี ทั้งนี้ กรอบวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลชดเชยยังคง

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
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   3. การปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ 

SMEs อย่างทั่วถึง 

   3.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

   1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้จัดสรร

วงเงินจำนวน 80,000 ล้านบาท จากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ให้กับธนาคารออมสินเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

(Non-Bank) โดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 59,857 ล้านบาท 

   2) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบ

การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างทั่วถึง โดยจัดสรรวงเงิน

จำนวน 10,000 ล้านบาท จากวงเงิน 80,000 ล้านบาทที่กล่าวข้างต้น (ทำให้วงเงินตามข้อ 

3.1 1) เหลือ 70,000 ล้านบาท) โดยให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 

SMEs ที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.ก. 

Soft Loan ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 613 ล้านบาท 

   3) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

จัดสรรวงเงินค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 10,000 ล้านบาท จากโครงการ บสย. SMEs สร้างไทย 

เพื่อให้ บสย. ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 

(PGS 8) เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินหรือไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยปัจจุบัน

ยังไม่มีการใช้วงเงินค้ำประกันดังกล่าว 

   3.2 การปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสให้

ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น 

จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

   1) จัดสรรวงเงินจำนวน 10,000 ล้านบาท ตามข้อ 3.1 1) ให้สำหรับ

กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของภาครัฐ โดยใช้เงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
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ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  

   2) ขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ตามข้อ 3.1 2) 

ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือ

โดยตรงให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปได้ จึงเห็นควรแบ่งวงเงินจำนวน 3,000 ล้านบาท

ให้กับธนาคารออมสินเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง 

   3) ขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ตามข้อ 3.1 3) 

ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป และปรับวงเงินค้ำประกันต่อราย จากเดิมไม่เกิน 

100 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน เป็นไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบัน

การเงิน เพื่อให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้น 

  4. ขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

   4.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบโครงการ

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่

เป็นนิติบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ธุรกิจทัวร์ 

ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า) 

บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ณ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ธพว. อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 417 ล้านบาท จึงยังมีวงเงิน

คงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจำนวน 9,583 ล้านบาท 

   4.2 การปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

   เพื่อให้ ธพว. สามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงเห็นควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึง

ธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมทั้งบุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ รวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลชดเชยยังคงเป็นไปตามที่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
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  5. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลาการดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

เพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

เพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 วงเงิน 15,000 ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกัน

สินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน 

ซึ่งสิ้นสุดการรับคำขอค้ำประกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการรับคำขอแล้ว ยังมี

วงเงินค้ำประกันโครงการคงเหลืออยู่ จำนวน 2,513 ล้านบาท ในการนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน

การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถได้รับสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้อย่างทั่วถึง

และเพียงพอ จึงเห็นควรขยายระยะเวลารับคำขอค้ำประกันออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
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01  

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. …. 

[มติ ครม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562]  

 

 ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. …. 

  1. ชื่อกฎกระทรวง “ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พ.ศ. ....”  

  2. นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้จำนวนการจ้างงานและรายได้ของ

กิจการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดขนาดกิจการ และแบ่งประเภทกิจการเป็นกิจการผลิตสินค้า 

กิจการให้บริการกิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ดังนี้ 

กิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

จำนวนการจา้ง

งาน 

(คน) 

รายได้/ป ี

(ล้านบาท) 

จำนวนการจา้งงาน 

(คน) 

รายได้/ป ี

(ล้านบาท) 

กิจการผลิตสนิค้า ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 100 เกินกว่า 50 – 200 เกินกว่า 100 – 500 

กิจการให้บรกิาร 

กิจการค้าส่ง 

กิจการค้าปลีก  

ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 30 – 100 เกินกว่า 50 – 300 

 3. จำนวนการจ้างงานและรายได้ ให้พิจารณาจากหลักฐาน ดังต่อไปนี้   

   (1) จำนวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการจ้างงานที่

ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด  

   (2) จำนวนรายได้ ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จัดทำ

ขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการบัญชีกำหนดหรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้  

 4. ในกรณีที่กิจการมีจำนวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มี

รายได้ที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
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02  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
[ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม 

การดำเนินธุรกิจของ SMEs]  
(มาตรการพี่ช่วยน้อง)  

[มติ ครม. วันที่ 24 ธันวาคม 2562]  

 

  เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม

การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (มาตรการ

พี่ช่วยน้อง) ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง 

  สำหรับมาตรการดังกล่าว เปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

ที่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200 ล้านบาท และการจ้างแรงงานเกิน 200 คน (เอกชนรายใหญ่) 

นำรายจ่ายหักลดหย่อน 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการ

กุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา 

เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแล SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และการจ้างแรงงาน

ไม่เกิน 200 คน (เอสเอ็มอีน้อง) เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี 
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03  

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)  

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 2562  

[มติ ครม. วันที่ 12 พฤษภาคม 2563] 

 

 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ชุมชน

รวมตัวกันประกอบกิจการในลักษณะคณะบุคคล และเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวสามารถ

พึ่งพาตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชน สมควรขยายระยะเวลา

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีดังกล่าวออกไป โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วน

หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ปีละไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี 

สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  

 กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานว่าการดำเนินการตามมาตรการทางภาษีดังกล่าว

จะไม่ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ เนื่องจากปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้ แต่หากกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท แต่

อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้   

  3.1 บรรเทาภาษีให้วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและ

พัฒนาอย่างยั่งยืน   

  3.2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและสามารถพัฒนาศักยภาพ

การผลิตสินค้าและบริการของชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอนาคต   

  3.3 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ

กิจการเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศในด้านต่าง ๆ  

[มติ ครม. วันที่ 12 พฤษภาคม 2563] 

 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้มีมติเห็นชอบแล้วในคราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในด้านต่าง ๆ 

  1. สรุปสถานการณ์และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

ประเด็น สาระสำคญัและเหตุผล 

1.1 สถานการณ์การระบาดของโรค สำหรับประเทศไทย ภายหลงัจากรัฐบาลเริ่มบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อาทิ 

การจำกัดการเดินทาง ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศและการงดกิจกรรม

บางประเภท ทำให้สถานการณ์การระบาดในช่วงเดือนเมษายนมีแนวโน้ม

ปรับตัวดีขึ้นโดยเริ่มพบผูต้ิดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลมีแนวโน้ม

ที่จะผ่อนคลายมาตรการตา่ง ๆ เพื่อให้กจิกรรมทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศสามารถขับเคลื่อนได้เป็นลำดับ 

1.2 ปัจจัยสำคัญที่ยังคงส่งผลต่อ

เศรษฐกิจไทยปี 2563 

1) ความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

2) แนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลก 

3) การจ้างงานภายในประเทศ 

1.3 แนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงจาก

การระบาดของโรค 

1) การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิต จากเดิมที่ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้กล

ยุทธ์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภาคการผลิตกระจาย

ฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนของสินค้าขั้นสุดท้าย คาดว่า

จะมีการกระจายฐานการผลิตไปในประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการผลิต

ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและ

อุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นความมั่นคงของประเทศ อาทิ ยา เวชภัณฑ์ 

มีแนวโน้มที่จะกลับไปผลิตภายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของการขาด

แคลนในช่วงวิกฤต  
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ประเด็น สาระสำคญัและเหตุผล 

 2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเร่งตัวขึ้นและมีบทบาทมากขึ้น
ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ และวิถีชีวิตของประชาชนที่จะ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งในด้านการซื้อขายสินค้าและ
บริการ นันทนาการ การศึกษา และแม้กระทั่งรูปแบบการจ้างงานและวิธีการ
ทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ให้แก่
ประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการหาความรู้และสร้าง
รายได ้
3) การเดนิทางระหวา่งประเทศภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 คาดวา่จะไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเชือ่มั่น
ของประชาชน ประกอบกับประเทศต่าง ๆ มีแนวโนม้ที่จะกำหนดมาตรการ
ด้านสุขภาพของผู้ที่จะเดินทางระหว่างประเทศทั้งในสว่นของประเทศต้นทาง
และประเทศปลายทาง 

1.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทย  และได้ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน 
และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ทำให้จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของ
ภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจเพื่อ
ลดผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือ
ผู ้ประกอบการ โดยเฉพาะผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้
สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ  

    
2. หลักการ 

  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจไทยและข้อจำกัดของทางเลือกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นควรกำหนดหลักการในการฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ในระยะต่อไป ดังนี้ 
 

ประเด็น สาระสำคญัและเหตุผล 

2.1 มุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้าง
เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก 

ให้ความสำคัญต่อสาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและมี
โอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศในช่วงหลังการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป 
อุตสาหกรรมอาหาร Bio- Economy การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความ
ยั ่งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
และโอกาส   

2.2 มุ่งเนน้กจิกรรมท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างงานและสร้างอาชีพ 

สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 

2.3 มุ่งเนน้การบูรณาการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในด้านกำลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน 

2.4 มุ่งเนน้การมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื ้นที ่และภาคส่วนอื ่นๆ  ในสังคมเช่น 
ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาควิชาการ 
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 3. แนวทางการดำเนินการ 

   การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บัญชีท้าย

พระราชกำหนด มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้

กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดในประเทศและ

ในระดับโลกยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด และยังคงมีความเสี่ยงที่ประเทศไทย

อาจเกิดการระบาดซ้ำ ดังนั้น การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดควรต้องดำเนินการให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา  

  

  4. กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ วงเงิน 

400,000 ล้านบาท  

  4.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียนและผู้ที่จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

แรงงานในระบบและนอกระบบ และผู้ว่างงาน 

  4.2 หลักเกณฑ์ของโครงการที่เข้าข่ายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

    1) โครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 13 

ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 

    2) การดำเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) การ

ตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การกระจาย

ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย(Equity) ความยั่งยืน

ของการดำเนินการ (Sustainability) ความโปร่งใส (Transparency) การป้องกันการ

ทุจริตคอรัปชั่นและการตรวจสอบได้ (Accountability) โดยจะต้องมีการรายงานผลการ

ดำเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง     

  นอกจากนี้ยังอาจต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

    3) โครงการที่สามารถสร้างการจ้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน การพัฒนา

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของชุมชนกับตลาดภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ 

    4) โครงการที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในสาขาการผลิต การบริการที่ยังคง

มีความได้เปรียบและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตในช่วงหลังจาก
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การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพิจารณานำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(BCG) มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน 

    5) โครงการที่สามารถกระตุ้นการบริโภค และการผลิตภายในประเทศ

ในช่วงครึ่งหลังของ ปี 2563 

    6) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน และสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ 

  4.3 ขอบเขตแผนงาน/โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

    แผนงาน/โครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด 

เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักการในข้อ 2 และแนวทางตามข้อ 3 รวมทั้งส่งผลต่อ

การปรับโครงสร้างให้สามารถตอบสนองความปกติใหม่ (New Normal) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีขอบเขตแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

   1) แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขา

เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและ

การลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ : 

   1.1) ภาคเกษตรกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตลอดห่วงโซ่ โดย 

   - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การเกษตร  

   - ปรับระบบการทำการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพ

ปรับรูปแบบการทำการเกษตรไปสู ่การทำเกษตรอัจฉริยะและเชื ่อมโยงการผลิตภาค

การเกษตรให้สามารถเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม  

   - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพสินค้า Premium และความหลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมให้

เกษตรกรสามารถค้าขายออนไลน์ผ่านตลาด e-Commerce  

   1.2) ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน :ฟื้นฟูอุตสาหกรรมและภาค

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุน 

การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต  

   1.3) ภาคท่องเที่ยวและบริการ : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

(Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บร ิการ (Hospitality Industry) และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกใน
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เมืองหลักและเมืองรอง เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้

มาตรฐานสากล รวมทั้งมาตรฐานด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

ที่สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ของแหล่ง

ท่องเที่ยว  สร้างและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้ง

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ และฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจน

พัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อม

ในการให้บริการ 

   ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการลงทุน

และกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญใน

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อาจกำหนดให้มีรูปแบบการประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้าน

เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ   

   2) แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน : ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน โดย  

   2.1)  พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ได้แก่ การปรับปรุง ส่งเสริม

เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ

เกษตรกรรายย่อย และพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) การท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่

เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

    2.2) พัฒนาการตลาดและสิ ่งอำนวยความสะดวก โดยส่งเสริม

พัฒนาการตลาดตามแนวทางความปกติใหม่ (New Normal) ที่มีการรักษาระยะห่าง การ

รักษาความสะอาด และการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด  

   2.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับ

ชุมชน ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างแรงงาน  

    2.4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร 

และสถาบันการศึกษาสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายและชุมชน  

    2.5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ 

ผู้ประกอบการที่มีความรู้และศักยภาพกลับคืนถิ่นเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง 
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   ทั้งนี้  การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการฟื้นฟู

เศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชน ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการ

สร้างงานและสร้างอาชีพในท้องถิ่นและชุมชนในระยะยาว โดยเฉพาะผู้จบการศกึษาที่จะเข้าสู่

ตลาดแรงงาน เพื่อเพิม่ความเข็มแข็งของเศรษฐกิจระดบัชุมชนและก่อให้เกิดการกระจาย

ความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน  

  3) แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน

และเอกชน: จัดทำมาตรการด้านภาษีและหรือมิใช่ภาษี  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้า

และบริการจากผู้ประกอบการรายย่อย การใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักและการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงหลังจากสถานการณ์การระบาดยุติแล้ว 

   4) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการ

ผลิตเพื่อ การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป : มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วย

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและการ

บริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้

ดำเนินการในข้อ 1) และข้อ 2) ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานบนต้นทุนที่

แข่งขันได้ ได้แก่ 

    4.1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน โดยการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก น้ำบาดาลที่มีความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่ง

นอกจากจะเป็นการช่วยภาคการเกษตรให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการเพาะปลูกแล้ว ยังเป็นการ

กระจายเม็ดเงินลงทุนไปในพื้นที่ต่าง ๆ และจะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำของ

ประเทศเพื่อรองรับในกรณีภัยแล้ง และอุทกภัยในอนาคตได้ด้วย 

    4.2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  โดย 

    - การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถ

เชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหรือจุดต้นทางการ

เดินทางที่สำคัญของประเทศได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีต้นทุนลดลง  

     - การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ศูนย์รวบรวมและ

กระจายสินค้า โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 

และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนา

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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    4.3) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ

และภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ 

ทั้งในส่วนของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนทั้งใน

ระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงรองรับการ

ประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา

เทคโนโลยีการสื่อสาร  5G  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองต่อ

ความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  

เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึง

ผู้บริโภคได้โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตของชุมชน 
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ด้านปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ 
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02 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ครั้งที่ 2/2563  

[มติ ครม. วันที่ 8 กันยายน 2563] 

 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์

เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 

2/2563 ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้  

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี

   1. มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

ที่ได้รับผลกระทบและยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้พิจารณามาตรการรองรับตามประเภทของลูกหนี้ 

อาทิ มาตรการแยกตามมูลค่าหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมาตรการ

แยกตามกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาก่อนและหลังการระบาดของโควิด เป็นต้น 

   2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้ประโยชน์จากกลไก

ของกองทุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจ Start up 

รวมทั้งกลุ่ม Smart farmer อาทิ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และกองทุน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดความพร้อมในการปรับตัวและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิตอลในอนาคตได้  

   3. มอบหมายให้กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา และการท่องเที่ยวแหง่

ประเทศไทยเร่งรัดดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะการ

กระตุ้นให้กลุ่มคนไทยที่มีกำลังซื้อและภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว

ภายในประเทศมากขึ้น รวมทั้งการพิจารณาให้มีการใช้ระบบทดแทนเงินสด อาทิ คูปอง หรือ

ระบบ Smart card เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการดูแล
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สาขาการผลิตและสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว และมอบหมายให้ศึกษา

เตรียมความพร้อมในการรองรับในกรณีที่มีการเปิดให้มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจาก

ต่างประเทศอย่างรอบคอบและรัดกุมในระยะต่อไป โดยเน้นการสร้างความพร้อมของระบบ

สาธารณสุขและการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการยอมรับและการมี

ส่วนร่วม เป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จัดท ำโดย :

นำยปิยะ บุญพิทักษ์

ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม



 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม 

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ 

ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสัต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

Call Center 1301 
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