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 พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที!ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื'อไวรสัโคโรนา )*+, พ.ศ. )/01 

 

พระราชก ําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ ู้ประกอบวิสาหกิจที!ได ้ร บั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื'อไวรสัโคโรนา )*+, พ.ศ. )/01 

เมื!อวนัที! +, เมษายน )/01 พระราชกาํหนดการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบวสิาหกจิที!ไดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื'อไวรสัโคโรนา )*+, พ.ศ. )/01 (“พระราชกาํหนดฯ”) ไดม้ผีลบงัคบัใช ้
โดยมวีตัถปุประสงคใ์นการใหส้นิเชื!อเพิ!มเตมิเพื!อชว่ยเหลอืผูป้ระกอบวสิาหกจิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี' 

 ใหผู้ป้ระกอบวสิาหกจิ หมายถงึ ผูป้ระกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 ใหว้สิาหกจิขนาดกลางและยอ่ม หมายถงึ วสิาหกจิที!มวีงเงนิสนิเชื!อกบัสถาบนัการเงนิแต่ละแห่งไม่
เกนิ /** ลา้นบาท และไม่เป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มธุรกจิที!มลีกัษณะตามที!ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนด 

 ให้ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยมืเงนิแก่ผู้ประกอบวสิาหกจิ โดยสถาบนัการเงนิจะต้องดําเนินการตาม
เงื!อนไขที!กาํหนด ไดแ้ก่ 

o วงเงนิที!ใหกู้ย้มืตอ้งเป็นการใหส้นิเชื!อเพิ!มเตมิจากยอดหนี'เดมิไม่เกนิ )*% ของยอดหนี'คงคา้ง 
ณ วนัที! 1+ ธนัวาคม พ.ศ. )/0) แต่ไม่รวมถงึยอดหนี'คงค้างของวงเงนิสนิเชื!อส่วนบุคคล
ภายใต้การกํากบั วงเงนิสนิเชื!อรายย่อยเพื!อการประกอบอาชพีภายใต้การกํากบั และวงเงนิ
สนิเชื!อบตัรเครดติ ทั 'งนี' วงเงนิที!ใหกู้ย้มืดงักล่าวตอ้งไม่มผีลกระทบต่อวงเงนิสนิเชื!อที!มอียู่เดมิ 



และ  

o คดิอตัราดอกเบี'ยในสว่นสนิเชื!อเพิ!มเตมิสาํหรบัระยะเวลา ) ปีแรกในอตัราไม่เกนิ )% ต่อปี โดย
ไม่เรยีกเกบ็ดอกเบี'ยจากผู้กู้เป็นระยะเวลา 0 เดอืนแรกนับแต่วนัที!ผู้ประกอบวสิาหกิจได้รบั
สนิเชื!อเพิ!มเตมิ 

 ใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยมอีานาจสั !งใหส้ถาบนัการเงนิชะลอการชาํระหนี'เงนิตน้ และดอกเบี'ยของ
ผูป้ระกอบวสิาหกจิที!มวีงเงนิสนิเชื!อกบัสถาบนัการเงนิแต่ละแห่งไม่เกนิ +** ลา้นบาท โดยไม่ใหถ้อื
เป็นการที!ลกูหนี'ผดินดัชาํระหนี'  
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