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พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบ
วิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
• ใหไว ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก หนา ๖

หลักการและเหตุผล

โดยทีก่ ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดสง ผลกระทบในวงกวาง
และมีแนวโนมรุนแรงมากยิง่ ขึน้ จึงจําเปนตองมีมาตรการในการใหความชวยเหลือ
เพิม่ เติมแกผปู ระกอบวิสาหกิจซึง่ เปนภาคธุรกิจทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
และเปนแหลงจางงานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยการใหสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อ
เสริมสภาพคลองรวมถึงการชะลอการชําระหนี้เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถ
ในการชําระหนี้ของผูประกอบวิสาหกิจที่คาดวาจะลดลงอยางรุนแรงจากผล
กระทบของการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึง่ มาตรการดังกลาวตองมี
การดําเนินการอยางเรงดวน เพือ่ ปองกันมิใหภาคธุรกิจเกิดสภาวะการขาดสภาพคลอง
หรือผิดนัดชําระหนีแ้ ละอาจสงผลกับฐานะทางการเงินและการทําหนาทีด่ า นสินเชือ่
ของสถาบันการเงิน อันอาจกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งจะทําใหปญหาทวีความรุนแรงและยากตอการแกไขในภายหลัง จึงเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดที่จะตองใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกผปู ระกอบวิสาหกิจทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้

สาระสําคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม (มาตรา ๓)
“ผูประกอบวิสาหกิจ” หมายความวา ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” หมายความวา วิสาหกิจที่มีวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินแตละแหงไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท และไมเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมธุรกิจที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

๘๗

พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผปู ระกอบวิสาหกิจทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับการจายเงินชดเชย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
๒) บททั่วไป (มาตรา ๔)
เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือจากมาตรการที่รัฐกําหนดใหประชาชนตองปฏิบัติอันเปน
การระงับ ยับยั้ง และแกไขปญหาอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ดังกลาว กําหนดให “กระทรวงการคลัง” และ “ธนาคารแหงประเทศไทย” รวมกัน
ดําเนินการชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
พระราชกําหนดนี้
๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให “รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง” รักษาการตามพระราชกําหนดนี้
๔) มาตรการสนับสนุนการใหสินเชื่อเพิ่มเติม (หมวด ๑ มาตรการสนับสนุน
การใหสินเชื่อเพิ่มเติม มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๔)
๔.๑) วงเงินกูของธนาคารแหงประเทศไทย
นอกเหนือจากการใหกูยืมเงินตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย พระราชกําหนดนีก้ าํ หนดให “ธนาคารแหงประเทศไทย”
มีอํานาจใหกูยืมเงินแก “สถาบันการเงิน” เปนการเฉพาะคราวภายในวงเงิน
ไม เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ ล า นบาท เพื่ อ ให “สถาบั น การเงิ น ” ให กู  ยื ม เงิ น แก
“ผูประกอบวิสาหกิจ” ตามที่กําหนดในพระราชกําหนดนี้ โดยใหคิดในอัตรา
รอยละ ๐.๐๑ ตอป โดยการใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินดังกลาวนั้น อาจทําโดย
วิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่สถาบันการเงินผูกูเปนผูออกก็ได (มาตรา ๖)
๔.๒) ระยะเวลาในการยื่นคําขอกูยืมเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย
กํ า หนดให “สถาบั น การเงิ น ” สามารถยื่ น คํ า ขอกู  ยื ม เงิ น ต อ
“ธนาคารแหงประเทศไทย” ภายใน ๖ เดือนนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใช
บังคับ กลาวคือ ตั้งแตวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ แตในกรณีที่มีความจําเปน
ตองใหความชวยเหลือตอไปและยังมีวงเงินเหลืออยู “ธนาคารแหงประเทศไทย”
จะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกคราวละไมเกิน ๖ เดือนก็ไดแตไมเกิน ๒ คราว
และเงินที่ “สถาบันการเงิน” ไดรบั นัน้ ตองนําไปใชใหกยู มื แก “ผูป ระกอบวิสาหกิจ”
ทีไ่ มมลี กั ษณะตองหามตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (มาตรา ๗
และมาตรา ๘)

๘๘

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๔.๓) เงื่อนไขการใหกูยืมเงินของสถาบันการเงิน
ในการให กู  ยื ม เงิ น แก “ผู  ป ระกอบวิ ส าหกิ จ ” นั้ น กํ า หนดให
“สถาบันการเงิน” ตองดําเนินการตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) วงเงินทีใ่ หกยู มื ตองเปนการใหสนิ เชือ่ เพิม่ เติมจากยอดหนีเ้ ดิม
ไมเกินรอยละ ๒๐ ของยอดหนี้คงคาง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต
ไมรวมถึงยอดหนีค้ งคางของวงเงินสินเชือ่ สวนบุคคลภายใตการกํากับ วงเงินสินเชือ่
รายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใตการกํากับ และวงเงินสินเชือ่ บัตรเครดิต ทัง้ นี้
วงเงินที่ใหกูยืมดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอวงเงินสินเชื่อที่มีอยูเดิม
(๒) คิดอัตราดอกเบีย้ ในสวนสินเชือ่ เพิม่ เติมตาม (๑) สําหรับระยะเวลา
๒ ปแรกในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ตอป โดยไมเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผูกูเปน
ระยะเวลา ๖ เดือนแรกนับแตวันที่ผูประกอบวิสาหกิจไดรับสินเชื่อเพิ่มเติม
โดยดอกเบี้ยที่ไมเรียกเก็บดังกลาวนั้น ใหสถาบันการเงินไดรับการชดเชยพรอมกับ
กําหนดการจายเงินชดเชยความเสียหายตามขอ ๔.๕.๓)
ทั้งนี้ ในการใหกูยืมเงินแกผูประกอบวิสาหกิจดังกลาว กําหนด
ให ส ถาบั น การเงิ น ได รั บ ยกเว น ค า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นการจํ า นอง
อสังหาริมทรัพยและอาคารชุด และการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
อันเนื่องมาจากการใหกูยืมเงินตามมาตรการในพระราชกําหนดนี้ (มาตรา ๙)
๔.๔) ระยะเวลาในการชําระเงินคืนแกธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดให “สถาบันการเงิน” ชําระคืนเงินทีไ่ ดกยู มื ตามพระราชกําหนด
นี้พรอมดอกเบี้ยแก “ธนาคารแหงประเทศไทย” ภายใน ๒ ปนับแตวันที่ไดรับ
เงินกู (มาตรา ๑๐)
๔.๕) การชดเชยความเสียหายและดอกเบี้ย
๔.๕.๑) คณะกรรมการกํากับการจายเงินชดเชย
กําหนดใหมี “คณะกรรมการกํากับการจายเงินชดเชย”
ประกอบด ว ยปลั ด กระทรวงการคลั ง เป น ประธานกรรมการ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยคนหนึ่งซึ่งผูวา
การธนาคารแห ง ประเทศไทยมอบหมาย ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้
สาธารณะและผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนกรรมการ และให
พนักงานที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมาย เปนเลขานุการ ทั้งนี้
ให ค ณะกรรมการสิ้ น สุ ด ลง เมื่ อ ได ดํ า เนิ น การตามหน า ที่ แ ละอํ า นาจของ
คณะกรรมการเสร็จสิ้นแลว (มาตรา ๑๒)

๘๙

พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผปู ระกอบวิสาหกิจทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชดเชย

๔.๕.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการกํากับการจายเงิน

สถาบันการเงิน

(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการจายเงินชดเชยใหแก

(๒) ตรวจสอบการคํานวณเงินชดเชยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
(๓) แจงใหกระทรวงการคลังทราบถึงจํานวนเงินชดเชยและ
สถาบันการเงินที่ไดรับเงินชดเชย
ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินใดมีขอ โตแยงเกีย่ วกับความเสียหาย
จํานวนความเสียหาย หรือคาชดเชย ใหเสนอขอโตแยงนัน้ ตอคณะกรรมการภายใน
๓๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงการไดรบั เงินชดเชย และคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด (มาตรา ๑๓)
ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการคลังไดรับแจงตาม (๓) แลว ให
กระทรวงการคลังเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ
เปนประการใด ใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการไปตามนั้น ในกรณีที่ตองมีการจายเงิน
ชดเชย ใหกระทรวงการคลังดําเนินการจายใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิใหเปนภาระ
แกสถาบันการเงินที่เกี่ยวของเกินสมควร (มาตรา ๑๔)
๔.๕.๓) การขอรับเงินชดเชยความเสียหาย
ในกรณีที่ “สถาบันการเงิน” ไดรับความเสียหายจาก
การใหกยู มื เงินแก “ผูป ระกอบวิสาหกิจ” ตามขอ ๔.๓) ใหสถาบันการเงินทีไ่ ดรบั
ความเสียหายไดรบั ชดเชยความเสียหายตามที่ “ธนาคารแหงประเทศไทย” กําหนด
โดยความเห็นชอบของ “คณะรัฐมนตรี” ซึ่งตองไมนอยกวา
(๑) รอยละ ๗๐ ของจํานวนเงินที่สถาบันการเงินตอง
กันสํารองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวมของลูกหนี้คูณดวยอัตราสวนของยอดหนี้ใหม
ตามพระราชกําหนดนีก้ บั ยอดหนีร้ วม สําหรับผูป ระกอบวิสาหกิจทีม่ วี งเงินสินเชือ่
ไมเกิน ๕๐ ลานบาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) รอยละ ๖๐ ของจํานวนเงินที่สถาบันการเงินตอง
กันสํารองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวมของลูกหนี้คูณดวยอัตราสวนของยอดหนี้ใหม
ตามพระราชกําหนดนีก้ บั ยอดหนีร้ วม สําหรับผูป ระกอบวิสาหกิจทีม่ วี งเงินสินเชือ่
เกิน ๕๐ ลานบาทขึ้นไป ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยวิ ธี ก ารคํ า นวณความเสี ย หายและความเสี ย หายที่
พึงไดรับการชดเชยดังกลาวนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และเมือ่ ครบ ๒ ป ๖ เดือนนับแตวนั ที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ก็ใหธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการคํานวณเงินชดเชย
แลวเสนอตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอไป (มาตรา ๑๑)

๙๐

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๕) การชะลอการชําระหนี้ (หมวด ๒ การชะลอการชําระหนี้ มาตรา ๑๕)
เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ให “ธนาคารแหงประเทศไทย” มีอาํ นาจสัง่ ให “สถาบันการเงิน”
ชะลอการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของ “ผูประกอบวิสาหกิจ” ที่มีวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินแตละแหงไมเกิน ๑๐๐ ลานบาทหรือลูกหนี้อื่นได
โดยในการชะลอการชําระหนี้ดังกลาว มิใหถือวาเจาหนี้ผอนเวลาชําระหนี้ให
แกลูกหนี้หรือลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชะลอการชําระหนี้ ระยะเวลาการชะลอการชําระหนี้และวิธีการชําระหนี้เงินตน
และดอกเบี้ยที่ชะลอไวนั้น ใหเปนไปตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด
หมายเหตุ :-

พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตน

๙๑

