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ครม. อนุมัตมิาตรการซอฟตโ์ลนใหม่และโกดังพักหนี 

ครม.อนุมัตมิาตรการซอฟตโ์ลนใหม่และโกดังพักหนี 
กระทรวงการคลงัและธปท. ไดร้่วมกนัจดัทาํพ.ร.ก.ซอฟตโ์ลนฉบบัใหม่ ซึงจะขยายการช่วยเหลือไปถึง
ธุรกิจทีมีขนาดใหญ่กว่า SME อย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม ซงึร่างพ.ร.ก. ฉบับใหม่ไดผ้่านการอนุมตัิของที
ประชุมครม. ในวนัที 23 มี.ค. 64 โดยกาํหนดวงเงิน 3.5 แสนลา้นบาท (ซอฟตโ์ลนเดิมมีวงเงิน 5 แสน
ลา้นบาท อนุมัติสินเชือไป 1.33 แสนลา้นบาท) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สินเชือดอกเบียตาํให้กับ
ผู้ประกอบการวงเงิน 2.5 แสนล้านบาท เพือเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยจะเปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการรายใหญ่เขา้มาขอสินเชือได ้จากการกาํหนดคุณสมบตัิจากเดิมทีวงเงินสินเชือไม่เกิน 
500 ลา้นบาท พิจารณาเป็นกลุ่มบริษัท จะสามารถแยกพิจารณาเป็นรายนิติบุคคล แต่จะไม่รวมถึง
กลุ่มบริษัททีมีเกินกว่า 3 นิติบุคคล และบริษัททีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย ์ เพือป้องกัน
ผูป้ระกอบการรายใหญ่เขา้มาใชส้ิทธิ ขณะทีปรบัเพดานดอกเบียจากเดิม 2% เป็น 5% และให ้บสย. 
เขา้มาชว่ยคาํประกนัสินเชือเพือใหธ้นาคารมีความเสียงนอ้ยลงและจงูใจใหป้ล่อยสินเชือมากขึน 

โกดังพักหนีจะชว่ยรองรับลูกหนีบางส่วน 
สําหรับมาตรการ โกดังพักหนี  (Asset Warehousing) วงเงิน  1 แสนล้านบาท จะช่วยเ หลือ
ผูป้ระกอบการทีธุรกิจยังไปต่อไม่ได ้เช่นธุรกิจโรงแรมบางส่วน เนืองจากยงัไม่มีนกัท่องเทียวต่างชาติ
เขา้มา โดยจะแช่แข็งหนี 3-5 ปี โดยวิธีการตีโอนทรพัยช์าํระหนีให้ธนาคารในราคาไม่เกิน 80% ของ
มูลค่าหลกัประกนั พรอ้มสญัญาใหเ้จา้ของเดิมซือคืนภายใน 5 ปี ซงึเจา้ของเดิมสามารถจ่ายเป็นค่า
เช่าราคาถูกจากธนาคารเพือดาํเนินการต่อได ้โดยธนาคารก็จะไดร้บัค่าเช่า และธปท. จะสนบัสนุน
สินเชอืดอกเบียตาํใหก้บัธนาคารเพือชดเชยการรบัหนีเขา้มาไวใ้นโกดงั 

มองเป็นบวกต่อกลุ่มธนาคาร 
เรามองว่ามาตรการซอฟตโ์ลนใหม่และโกดงัพกัหนีจะเป็นบวกต่อกลุ่มธนาคาร เนืองจากซอฟตโ์ลน
เดมิกาํหนดเพดานดอกเบียไวต้าํเพียง 2% และให ้บสย. คาํประกนัเพียง 30% ของวงเงนิ ซงึเป็นปัจจัย
ทีเพิมความเสียงและยังกดดัน NIM ใหอ้่อนตัวลงต่อกลุ่มธนาคารทีปล่อยซอฟตโ์ลน ในอีกทางหนึง
ภาพรวมของมาตรการเดิมยงัถือว่าไม่ประสบความสาํเร็จ เนืองจากปัญหาดา้นความเสียงและเพดาน
ดอกเบียทาํใหธ้นาคารปล่อยสินเชือไม่มาก (1.33 แสนลา้นบาท จากวงเงิน 5 แสนลา้นบาท) ดงันนัเรา
มองว่ามาตรการซอฟตโ์ลนใหม่จะช่วยหนนุใหธ้นาคารปล่อยสินเชือมากขนึ และจะไม่เป็นปัจจยักดดนั
ตอ่ NIM (เพดานดอกเบียใหม่ 5% สงูกว่า NIM ของกลุ่มทีราว 3%) 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะทีมาตรการโกดงัพกัหนีเรามองเป็นปัจจยัทีลดความเสียงใหแ้ก่กลุม่ธนาคาร เนืองจากจะชว่ย
รองรบัลกูหนีในกลุม่ทียงัคงคา้งอยูใ่นมาตรการช่วยเหลือลกูหนี ซงึไดค้รบกาํหนดมาตรการจากภาครฐั
ไปแลว้ แต่ปัจจบุนัเป็นธนาคารทีใหค้วามช่วยเหลือต่อ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนีในธุรกิจโรงแรมทียงัขาด
รายไดจ้ากนกัทอ่งเทียว และสดุทา้ยตอ้งกลายเป็น NPL หากสถานการณย์งัคลีคลาย เราจงึมอง
มาตรการดงักล่าวจะชว่ยลดความเสียงจากสาํรองหนีของกลุ่มธนาคารได ้

เรายงัคงนาํหนกัการลงทนุในกลุ่มธนาคาร “เท่ากบัตลาด” แต่มีมมุมองทีดีขนึ กาํหนด Top pick ไดแ้ก่ 
BBL (เปา้หมาย 151 บาท) ซงึยงั Laggard ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และคาดกาํไรฟืนตวัเด่น และ 
TISCO (เปา้หมาย 106 บาท) ซงึเตรียมจา่ยปันผลสงูถึง 6.3 บาท Div. Yield 6.5% ซงึจะขนึ XD ในวนัที 
28 เม.ย. 64 นี 

  

2Q20 3Q20 4Q20
BBL N/A N/A N/A
KBANK 40% 40% 19%
KTB 18% 18% 9%
SCB 39% 29% 18%
TMB 40% 20% 15%
TISCO 20% 24% 2%
TOTAL N/A N/A N/A

%of Debt Forbearance to total Loan
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 




