
เกษตรกร ประชาชนฐานราก
และบุคคลทั่วไป

ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

น าเข้า - ส่งออก

มาตรการด้านการเงิน
เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
*** พัก   ลด   เติม   ขยาย ***



เกษตรกร
1 มาตรการพักช าระหนี้ตน้เงินและดอกเบี้ย 

3 เดือน (ส าหรับลูกหนี้ที่มงีวดช าระ
เป็นรายเดือน)

2
มาตรการพักช าระหนี้ตน้เงินและดอกเบี้ย 

6 เดือน (Loan Payment Holiday
ส าหรับ SMEs เกษตร)

พักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 63) โดยอัตโนมัติ 
ส ำหรับลูกหนี้ท่ีมีงวดช ำระเป็นรำยเดือน กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ เกษตรกร 
บุคคล ผู้ประกอบกำร (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์

พักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน (เม.ย.–ก.ย.63) อัตโนมัติ 
ส ำหรับลูกหนี้นิติบุคคล/บุคคล ท่ีใช้สินเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ SMEs 
เพ่ิมเติม : ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบ้ีย จ ำนวนร้อยละ 10 ของดอกเบ้ียท่ีได้รับช ำระ

3
มาตรการสนับสนุนสินเช่ือ SMEs 
วงเงิน 45,000 ลบ. (Soft Loan)
(ส าหรับ SMEs เกษตร)

สินเชื่อผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ย 2% ไม่เกิน 2 ปี ส ำหรับ SMEs มีวงเงินสินเชื่อ
ไม่เกิน 500 ลบ. และค ำนิยำม SMEs เป็นไปตำมค ำนิยำมของแต่ละสถำบันกำรเงิน

4 โครงการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ลบ.
(ส าหรับเกษตรรายย่อย)

สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราผ่อนปรน 0.10% ต่อเดือน 
ระยะเวลำกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan) ส ำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

*** พัก เติม ***

สอบถามรายละเอียด : ธ.ก.ส. 1593 www.baac.or.thยังมีวงเงินคงเหลือ  อนุมัติแล้ว 80%  อนุมัติเต็มวงเงินแล้ว



เกษตรกร
ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม
ส าหรับลูกหน้ีที่มีสถานะหนี้ปกติ 
(Non–NPLs)

5
ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 ขยำยต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสดุไม่เกนิ 3 ปีแรก
 ขยำยดอกเบี้ยเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบ้ียในอัตรำ = > MRR
 คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงินเดิม ในอัตรา > MRR
 สำมำรถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลบ. 

โดยธนำคำรจะพิจำรณำเงินให้กู้ตำมศักยภำพของเกษตรกร เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนด

ประเภทผู้ประกอบการ / สถาบัน
 ขยำยต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสดุไม่เกนิ 3 ปีแรก
 ขยำยดอกเบี้ยเดิมสูงสุดไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบ้ียในอัตรำ = > MLR
 คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงินเดิม ในอัตรา > MLR
 สำมำรถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลบ. 

โดยธนำคำรจะพิจำรณำเงินให้กู้ตำมศักยภำพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนด หมำยเหตุ MRR = 6.625 และ MLR = 4.875

*** ขยาย ***

สอบถามรายละเอียด : ธ.ก.ส. 1593 www.baac.or.th



เกษตรกร
ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม
ส าหรับลูกหน้ีที่มีสถานะหนี้ค้างช าระ 
(NPLs)

6
ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 ขยำยต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสดุไม่เกนิ 3 ปีแรก
 ขยำยดอกเบี้ยเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำ = > MRR
 คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงินเดิม ในอัตรา > MRR - 1
 สำมำรถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลบ. 

โดยธนำคำรจะพิจำรณำเงินให้กู้ตำมศักยภำพของเกษตรกร เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนด

ประเภทผู้ประกอบการ / สถาบัน
 ขยำยต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสดุไม่เกนิ 3 ปีแรก
 ขยำยดอกเบี้ยเดิมสูงสุดไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบ้ียในอัตรำ = > MLR
 คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงินเดิม ในอัตรา > MLR – 0.5
 สำมำรถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ลบ. 

โดยธนำคำรจะพิจำรณำเงินให้กู้ตำมศักยภำพของเกษตรกร เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนด

หมำยเหตุ MRR = 6.625 และ MLR = 4.875

*** ขยาย ***

สอบถามรายละเอียด : ธ.ก.ส. 1593 www.baac.or.th



พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมตัิ
ส าหรับลูกหนี้ค้างช าระไมเ่กิน 3 เดือน
และไม่เป็น NPLs ณ 31 ม.ีค. 63

มาตรการรองรับหลังครบ
ระยะเวลาพักช าระหนี้ 6 เดือน

1

ระยะเวลา 3 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63

6 เดือน
(ตั้งแต่วันที่  1 เม.ย.– 30 ก.ย. 63)

* อนุมัติ เมื่อ 21 เม.ย. 63

 สินเชื่อบุคคล
 สินเชื่อเคหะ

ไม่เกิน 3 ล้านบาท
 สินเชื่อ SMEs

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

 สินเชื่อบุคคล
 สินเชื่อเคหะ

ไม่จ ากัดวงเงิน
 สินเชื่อ SMEs

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

2 ..พัก.. เงินต้น 2 ปี
..จ่าย.. ดอกเบี้ยรำยเดือน 50% - 100%
..คืน.. Cash Back 20% ของดอกเบ้ียท่ีช ำระจ่ำยทุก 6 เดือน เป็นเวลำ 1 ปี
..ขยาย.. ระยะเวลำผ่อนช ำระไม่เกิน 4 ปี

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป *** พัก ***

สอบถามรายละเอียด : ธนาคารออมสิน 1115 www.gsb.or.th



ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

3

4 พักช าระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน 
พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี
จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

พักช าระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี
จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ส ำหรับลูกค้ำ ธอส. ท่ีมีสถำนะบัญชีปกติ 
และสถำนะ NPL ไม่จ ำกัดวงเงินกู้ ต้องส่งหลักฐานว่ามีรายได้ลดลงผลกระทบ 
COVID-19 ผ่าน GHB ALL ลงทะเบียน 27 มี.ค.– 30 เม.ย. 63

พักช าระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี
จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
ขยายระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี

พักช าระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน และขยายระยะเวลา
กู้ได้นานสูงสดุ 10 ปี ส ำหรับลูกค้ำ ธอส. ท่ีมีสถำนะบัญชีปกติ และสถำนะ NPL 
ไม่จ ำกัดวงเงินกู้ เมื่อครบระยะเวลำพักช ำระเงินต้นแล้ว สำมำรถแจ้งขยำยเวลำ
ผ่อนช ำระได้นำนสูงสุด 10 ปี ลงทะเบียนระหว่ำง 27 มี.ค.– 30 เม.ย. 63

*** พัก ***

พักช าระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน
จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

พักช าระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ส ำหรับลูกค้ำ 
ธอส. ท่ีมีสถำนะบัญชีปกติ วงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้ำนบำท/หลักประกัน 
ลงทะเบียน 27 ม.ีค.– 30 เม.ย. 63

5
สอบถามรายละเอียด : ธอส.           0 2645 9000          www.ghbank.co.th



ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยอีก 3 เดือน 
แต่ไม่เกินระยะเวลาของมาตรการเดิม 
จ่ายดอกเบี้ยคืนเมื่อไรก็ได้ จนสิ้นสุด
ระยะเวลาของสัญญา

6

7

8 ส ำหรับลูกค้ำ ธอส. ท่ีเข้ำร่วมมำตรกำรอื่นแต่ประสงค์จะเปลี่ยนมำเข้ำมำตรกำรนี้ 
สำมำรถเร่ิมลงทะเบียน 1 พ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64

พักช าระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน 
พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี
(ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข)

พักช าระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี
ครอบคลุมลูกค้ำท่ีประกอบอำชีพแพทย์ พยำบำล เทคนิคทำงกำรแพทย์ 
รังสีวิทยำ และเภสัชกร ขยำยไปสู่ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวเนื่องในหน่วยงำน
ด้ำนสำธำรณสุขและสถำนพยำบำล ลงทะเบียนระหว่ำง 13 – 30 เม.ย. 63

พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน และธนาคาร
จะยกดอกเบี้ยที่พักช าระให้ลูกค้า
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน และธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่
พักช าระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสญัญา ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำท่ีมีวงเงินกู้
ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท รำยได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บำท มีสถำนะบัญชีปกติ 
และสถำนะบัญชีดอกเบ้ียผิดนัดหรือสถำนะกฎหมำย ลงทะเบียนระหว่ำง 
13 – 30 เม.ย. 63

*** พัก ***

สอบถามรายละเอียด : ธอส.           0 2645 9000          www.ghbank.co.th



ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

9

10
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวผ่อนช าระ 
(ไกด์น าเที่ยว พนักงานโรงแรม
ผู้ประกอบการรายย่อยในแหล่งที่มี
นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง)

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนช าระไม่เกิน 4 เดือน 
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือเท่ากบั 1.00% ต่อปี
ยื่นค ำขอได้ภำยในวันท่ี 30 มิ.ย. 63

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนช าระ
ไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เท่ากับ 0.01% ต่อปี (ส าหรับกลุ่มไกด์
น าเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวจีน)

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนช าระไม่เกิน 6 เดือน 
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี ส าหรับกลุ่มไกด์น าเที่ยว 
พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว
ชาวจีน ยื่นกู้และท ำนิติกรรมภำยในวันท่ี 31 มีนำคม 2563

*** ลด ***

ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี 
จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 
6 เดือน ส ำหรับลูกค้ำ ธอส. ท่ีอยู่ระหว่ำงใช้อัตรำดอกเบ้ียผิดนัดช ำระ
หรืออยู่ในสถำนะกฎหมำย ไม่จ ำกัดวงเงินกู้ โดยต้องเคยช ำระเงินงวดอย่ำงน้อย 
1 งวด ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ลงทะเบียนระหว่ำง 1 – 30 มิ.ย. 63

11
สอบถามรายละเอียด : ธอส.           0 2645 9000          www.ghbank.co.th



ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป
โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 
20,000 ลบ. (ประชาชนอาชีพอิสระ 
ไม่มีรายได้ประจ า)

โครงการสินเชื่อพิเศษเพ่ิมเติม
วงเงินรวม 20,000 ลบ.
(ประชาชนที่มีรายได้ประจ า)

11
สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ลบ. วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท 
คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลำกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน 
ปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน รับค ำขอสินเชื่อถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ธนำคำรออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ลบ. วงเงินต่อราย
ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน 
ระยะเวลำกู้ไม่เกิน 3 ปี รับค ำขอสินเชื่อถึงวันท่ี 30 ธันวำคม 2563

13

12

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับ
ส านักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฐานราก 
วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

ธนำคำรออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้ สธค. 2,000 ล้านบาท 
คิดดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี แล้ว สธค. รับจ าน าแก่ประชาชน ดอกเบี้ยไม่เกิน 
0.125% ต่อเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

*** เติม ***

สอบถามรายละเอียด : ธนาคารออมสิน 1115 www.gsb.or.thยังมีวงเงินคงเหลือ      อนุมัติแล้ว 80%  อนุมัติเต็มวงเงินแล้ว



ผู้ประกอบการ

พักช าระหนี้เงินต้นสูงสดุ 2 ปี
(กลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง)2

4

ลดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
(กลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง
ใน 22 จังหวัดเมืองหลัก)

พักช าระหนี้เงินต้นและขยายระยะเวลากู้สูงสุด 2 ปี ส ำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ท่ีได้รับผลกระทบทางตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (กลุ่มท่องเที่ยวและเกีย่วเนื่อง) 
รวมถึงผู้ประกอบกำรท่ีไดร้ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ เช่น ภัยแล้ง Trade War เป็นต้น

3
ลดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ส ำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2563
ท่ีได้รับผลกระทบทางตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (กลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง
ใน 22 จังหวัดเมืองหลัก) ยกเว้นลูกค้ำในโครงกำรสินเชื่อท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยผ่อนปรน

ขยาย หรือ ผ่อนปรนเงื่อนไข
การช าระหนี้ (กลุ่มท่องเที่ยว
และเกี่ยวเนื่อง)

ขยายระยะเวลาการช าระหนี้สูงสุด 5 ปี ในช่วงพักช าระหนี้เงินต้น ผ่อนปรนช าระดอกเบี้ย
ไม่น้อยกว่า 50% ส ำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2563 ท่ีได้รับผลกระทบทางตรง
จากการแพรร่ะบาด COVID-19 (กลุ่มทอ่งเที่ยวและเกี่ยวเนือ่ง) รวมถึงผู้ประกอบกำรท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ เช่น ภัยแล้ง Trade War เป็นต้น

1 พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ส ำหรับลูกค้ำ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลตและสินเชื่อ
พัฒนำโครงกำร (Pre Finance) ท่ีมีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ลบ. และท ำนิติกรรมก่อนวันท่ี 7 เม.ย. 63 
ลงทะเบียนภำยในวันท่ี 31 พ.ค. 63

พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
6 เดือน ส าหรับลูกค้า SMEs

***พัก ลด ขยาย ***

สอบถามรายละเอียด : ธอส.         0 2645 9000         www.ghbank.co.th / ธพว. 1357    www.smebank.co.th



ผู้ประกอบการ

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
(Soft Loan)5

Soft Loan COVID-19 วงเงิน 150,000 ลบ.
สถำบันกำรเงินปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบกำรอัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2 ปี

วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ลบ.ต่อราย

ธนำคำรพำณิชย์และSFIs 
วงเงิน 55,000 ลบ.

ธนำคำรออมสิน
วงเงิน 15,000 ลบ. 

Non-Bank
วงเงิน 80,000 ลบ. 

มีหลักประกัน / บสย. ค้ ำ มีหลักประกัน / บสย. ค้ ำ
* ส าหรับผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 10,000 ลบ. 
* ส าหรับผู้ประกอบการ
ทั่วไป 5,000 ลบ.

ช่วย Non-Bank ที่ให้บริกำร
สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคล สินเชื่อจ ำน ำ
ทะเบียนรถ ลีสซิ่ง 
สินเชื่อเช่ำซื้อ และสินเชื่อ
จักรยำนยนต์ ให้มี
สภำพคล่องในการให้
ความช่วยเหลือลูกค้า

*** เติม ***

สอบถามรายละเอียด : ธนาคารออมสิน 1115 www.gsb.or.thยังมีวงเงินคงเหลือ      อนุมัติแล้ว 80%  อนุมัติเต็มวงเงินแล้ว



ผู้ประกอบการ

โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยของ ธพว. 
วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ลบ.

7
สินเชื่อเสริมสภำพคล่องแก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อย ได้แก่ ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจสปำ ธุรกิจ
ขนส่งท่ีเกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือน ำเท่ียว รถเช่ำ) บริษัทน ำเที่ยว 
โรงแรม ห้องพัก และร้ำนอำหำร วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ลบ. ระยะเวลากู้ยืม
สูงสุดไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ส าหรับสองปีแรก

8 โครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน 
วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ส ำนักงำนประกันสังคมร่วมกับสถำบันกำรเงินท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนสินเชื่อ
ส ำหรับสถำนประกอบกำรท่ีขึ้นทะเบียนประกันสังคมมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 
และต้องรักษำจ ำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้ประกันตน 
ณ วันท่ีได้รับสินเชื่อตลอดอำยุโครงกำร โดยให้สินเชื่อวงเงินสูงสุด 15 ลบ./ราย 
อัตราดอกเบี้ยต่ าสุด 3% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

6 สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง

เติมทุนให้สินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่อง ส ำหรับลูกหนี้ Non NPLs ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
และลูกหนี้กลุ่ม Pre Emptive เพื่อส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ผ่ำนสินเชื่อ
โครงกำร LEL / Transformation Loan เสริมแกร่ง / Soft Loan ธปท.

*** เติม ***

สอบถามรายละเอียด : ธพว.         1357        www.smebank.co.th / ธสน. 0 2617 2111 www.exim.go.th

ยังมีวงเงินคงเหลือ      อนุมัติแล้ว 80%  อนุมัติเต็มวงเงินแล้ว



ผู้ประกอบการน าเข้า - ส่งออก

พักช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน1 พักช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ส ำหรับลูกค้ำท่ีมีวงเงินสินเชื่อ
ท้ังระยะยำวและระยะสั้น

2 ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออก
สูงสุด 270 วัน

ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออกสูงสดุ 270 วัน ส ำหรับผู้มีประกันและ
ส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 ตำมประกำศของ WHO
นอกจำกนี้ ส าหรับผู้ส่งออกไปจีน ฟรี! คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย
สูงสุด 50% และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อ
ไม่รับมอบสินค้า

3 ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออก
สูงสุด 270 วัน

ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออกสูงสดุ 270 วัน ส ำหรับผู้มีประกันและ
ส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 ตำมประกำศของ WHO

*** พัก ขยาย ***

สอบถามรายละเอียด : ธสน.         0 2617 2111 www.exim.go.th


