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มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย 
_____________________________________ 

 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
ร่วมกบันายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ร่วมกนัแถลง
มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย โดยโฆษกกระทรวงการคลงัเปิดเผยวา่ เน่ืองจากสถานการณ์การคา้โลกท่ี
ชะลอตวัและความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งประเทศ ส่งผลกระทบทางลบเป็นวงกวา้งต่อผูป้ระกอบการและผูผ้ลิต
รายย่อยในประเทศซ่ึงเป็นห่วงโซ่การผลิตท่ีส าคญัของภาคการส่งออกไทย นอกจากน้ี ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่ายงัเป็น
อุปสรรคต่อการส่งออก ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัจจยัเส่ียงต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small 
and Medium Enterprises : SMEs) ดงันั้น เพื่อช่วยให้ SMEs ไทยสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ท่ามกลางเศรษฐกิจ
โลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน รัฐบาลจึงยกระดับให้การส่งเสริมความสามารถของ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ วาง
ยุทธศาสตร์การช่วยเหลอื SMEs อย่างชัดเจนและครบวงจร ครอบคลุมการสนับสนุน SMEs ตั้งแต่การให้ความรู้ การ
ยกระดับทกัษะด้านเทคโนโลย ีการขยายตลาด รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุน โดยพฒันาในทุกมิติคู่ขนานกนัไป 

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs 
สร้างไทย ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

1. กลุ่ม SMEs ทีต้่องการสภาพคล่อง ประกอบดว้ย 3 โครงการ ดงัน้ี 
1.1 โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

วงเงินค ้าประกนั 60,000 ล้านบาท จ่ายค่าชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินค ้ าประกนั โดยสามารถ 
ค ้าประกนัให้กบัลูกหน้ีท่ีมีศกัยภาพแต่มีความสามารถในการช าระหน้ีลดลง รวมถึงลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได ้ (Non-Performing Loans : NPLs) ลูกหน้ี Re-finance ท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ
เพิ่มเติมจากสถาบนัการเงินท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อสนบัสนุนให้ SMEs ท่ีมีศกัยภาพแต่ขาดสภาพคล่องให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้
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1.2 โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ระยะที ่
2) โดยธนาคารออมสิน วงเงินโครงการ 15,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินคิดดอกเบ้ียกับสถาบันการเงิน 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการร้อยละ 0.1 ต่อปี และสถาบนัการเงินท่ีเขา้ร่วมโครงการคิดดอกเบ้ียกบั SMEs ร้อยละ 4 ต่อปี
ระยะเวลากูสู้งสุด 7 ปี โดยเพิ่มเติมคุณสมบติัผูข้อสินเช่ือให้รวมถึงธุรกิจท่ีเป็น Supply Chain และธุรกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือ 
จากกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve และสามารถให้สินเช่ือกบัลูกหน้ีท่ีเป็น NPLs แต่มีการปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ รวมถึงเพิ่มเติม
วตัถุประสงคก์ารกูเ้พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งเดียวได ้ 

1.3 โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity โดยธนาคารออมสิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อผอ่นปรนภาระ
การจ่ายเงินต้นและเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ วงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน              
50 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียเร่ิมตน้ท่ีอตัราดอกเบ้ียส าหรับลูกคา้ชั้นดี (Minimum Loan Rate : MLR) ลบร้อยละ 1 
(ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ีย MLR ของธนาคารออมสินอยูท่ี่ร้อยละ 6.375 ต่อปี) ระยะเวลากูสู้งสุด 6 ปี ปลอดช าระเงินตน้ 1 ปี 

2. กลุ่ม SMEs ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลอืทนัที 
โครงการ PGS 5 ถึง PGS 7 จะขยายระยะเวลาการค ้าประกนัในโครงการ PGS 5 ถึง PGS 7 

ออกไปอีก 5 ปี รวมถึงยกเลิกเง่ือนไขท่ีก าหนดให ้บสย. จ่ายค่าประกนัชดเชยเม่ือสถาบนัการเงินด าเนินคดีกบั SMEs 
โดยใหส้ถาบนัการเงินสามารถปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ SMEs เพื่อให ้SMEs สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

3. กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ ปัจจุบนัมีมาตรการด้านการเงินเพื่อสนับสนุน SMEs ทั้งโครงการ
สินเช่ืออตัราดอกเบ้ียผอ่นปรนและโครงการค ้าประกนัสินเช่ือ สรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

3.1 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุน สสว. โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นผูพ้ิจารณาสินเช่ือ วงเงินคงเหลือ 5,000 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1 ต่อปี ระยะเวลากูไ้ม่เกิน 7 ปี ปลอดช าระเงินตน้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยให้ สสว. ให้ความส าคญักบัการให้ความ
ช่วยเหลือ SMEs ท่ีมีศกัยภาพแต่ขาดสภาพคล่อง ซ่ึงรวมถึงกลุ่มท่ีเป็น NPLs แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้ดว้ย  

3.2 โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ ธพว. วงเงิน
คงเหลือ 20,000 ลา้นบาท โดยปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายให้ลูกหน้ี SMEs ท่ีเป็น NPLs และมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
แลว้สามารถเขา้โครงการได ้

3.3 โครงการสินเช่ือ SME ประชารัฐสร้างไทย ของธนาคารออมสิน โดย ณ วนัท่ี 16 ธันวาคม 
2562 มีวงเงินคงเหลือ 45,000 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ใน 2 ปีแรก โดยก าหนดการจ่ายค่าธรรมเนียม
ค ้าประกนัสินเช่ือแทน SMEs เป็นระยะเวลา 4 ปี 

3.4 โครงการสินเช่ือ กรุงไทย SME ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยเพิ่มวงเงินสินเช่ือ 
อีก 10,000 ลา้นบาท เป็น 60,000 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียเร่ิมตน้ร้อยละ 4 ต่อปี โดยก าหนดการจ่ายค่าธรรมเนียม 
ค ้าประกนัสินเช่ือแทน SMEs เป็นระยะเวลา 4 ปี 

3.5 โครงการ PGS 8 ของ บสย. ส าหรับวงเงินค ้าประกนัโครงการท่ีเหลือ บสย. จะจ่ายค่าประกนั
ชดเชยให้กบัสถาบนัการเงินโดยสถาบนัการเงินไม่ตอ้งด าเนินคดีกบั SMEs ก่อน เพื่อให้สถาบนัการเงินช่วยลูกหน้ี
โดยการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแทนการฟ้องด าเนินคดี รวมถึงขยายการค ้าประกนัสินเช่ือให้ครอบคลุมถึงธุรกรรม
การใหเ้ช่าซ้ือ ธุรกรรมการใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิง และธุรกรรมแฟ็กเตอริงไดอี้กดว้ย 
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3.6 โครงการ Direct Guarantee ของ บสย. วงเงินค ้าประกนั 5,000 ลา้นบาท วงเงินค ้าประกนั 
ต่อรายไม่เกิน 10 ลา้นบาทรวมทุกสถาบนัการเงิน โดย บสย. เป็นผูก้  าหนดอตัราค่าธรรมเนียมค ้าประกนัตามระดบั
ความเส่ียงของลูกคา้ (Risk Based Pricing) ระยะเวลาค ้าประกนัไม่เกิน 10 ปี  

4. มาตรการอืน่ ๆ  
4.1 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแนวทางการกันส ารองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัไม่ใหเ้ป็น NPLs และกรณีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้กบัลูกหน้ีท่ีเป็น NPLs และ
มีการอนุมติัสินเช่ือเพิ่มเติม ทั้งของสถาบนัการเงินและสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

4.2 สมาคมธนาคารไทยโดยความร่วมมือของธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งจะก าหนดเป้าหมายในการ
ใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีมีปัญหาในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี รวมถึงพิจารณาขยายระยะเวลาการช าระหน้ีและลด
ดอกเบ้ีย เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

4.3 มาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1) ยกเวน้ภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหน้ี ส าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บจากการปลดหน้ีของเจา้หน้ี ไดแ้ก่ 
ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ 

2) ยกเวน้ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการโอน 
หรือขายทรัพยสิ์น การใหบ้ริการ และการกระท าตราสาร เพื่อช าระหน้ี อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

3) ยกเวน้ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีจ  านองเป็นประกนัหน้ีกบัสถาบนัการเงินใหแ้ก่ผูอ่ื้น เพื่อน าเงินไปช าระหน้ีแก่สถาบนัการเงิน (เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน
กวา่หน้ีท่ีคา้งช าระ) 

4) ยกเวน้การด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีท่ีกรมสรรพากร
ก าหนด ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  

5) ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย ์
และหอ้งชุดจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

 

กระทรวงการคลังมั่นใจว่ามาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย และความร่วมมือที่ดี 
จากสมาคมธนาคารไทยจะช่วยสนับสนุนและบรรเทาความเส่ียงทางเศรษฐกจิทีอ่าจเกดิขึน้ต่อ SMEs เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ต่อไป 

 

_______________________________________ 
 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย โทร 0 2273 9020 ต่อ 3235, 3233 
มาตรการภาษีอากรและค่าธรรมเนียม โทร 1161 (กรมสรรพากร) 
 



มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย
“SMEs ที่ต้องการสภาพคล่อง” “SMEs ที่จ าเป็นต้องได้รับ

การช่วยเหลือทันที”

โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย
(วงเงินค ้ำประกัน 60,000 ล้ำนบำท)

ความเสียหาย
30%

ขยาย ค่าชดเชย
40%

ของวงเงิน
ค  าประกัน

“ลูกหนี  NPLs ลูกหนี  Refinance
ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี แล้วสามารถเข้าร่วมโครงการได”้

โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) (วงเงิน 15,000 ล้ำนบำท)

โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity (วงเงิน 50,000 ล้ำนบำท) 

✓ขยายระยะเวลาโครงการอีก 1 ปี
✓ขยายกลุ่ม SMEs เดิมเฉพำะ S-Curve 
เป็นเพิ่ม ธุรกิจ supply chain และ ธุรกิจอ่ืน ๆ

ดอกเบี ย 0.1% ต่อปี ดอกเบี ย 4% ต่อปี 

✓กู้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนอย่ำง
เดียวได้
✓NPLs ที่ปรับ
โครงสร้ำงหนี แล้ว
เข้ำโครงกำรได้ 

“SMEs ที่มีศักยภาพ”

ขยายระยะเวลาโครงการ 
PGS 5 – PGS 7

ให้ SMEs ที่ต้องกำร 
Refinance จำก
สถำบันกำรเงินอื่น 

ดอกเบี ยเริ่มตน้ MLR-1%

✓ผ่อนช าระ 6 ปี 
✓ปลอดช าระเงินต้น 1 ปี 
✓ไม่จ ากัดวงเงินต่อราย

เพิ่มสภำพคล่อง
ให้ SMEs

จ่ายค่าประกันชดเชยให้เลย
โดยไม่ต้องถูกฟ้องด าเนินคดี 

ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี 
ขยายเวลาค  าประกันให้อีก 5 ปี 

ประเด็นอ่ืน ๆ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำหลักเกณฑ์
กำรกันส้ำรอง ส้ำหรับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี 
เพื่อป้องกัน NPLsและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี 
ให้ลูกหนี  NPLs ที่มีกำรอนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติม 

สมำคมธนำคำรไทยโดยธนำคำรพำณิชย์ทุกแห่ง
จะพิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี  รวมถึง
พิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรชำ้ระหนี 
และลดดอกเบี ย ให้ SMEs ที่มีปัญหำ 

โครงการ PGS 8

โครงการ Direct Guarantee

โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย 
ผ่านกองทุน สสว.

ค  าประกัน

Hire Purchase / 
leasing / factoring ได้

ค  าประกัน
รายบุคคล

จ่ายชดเชย
สูงสุด 70%

ขอสินเชื่อขอค  าประกัน

ค  าประกัน

ให้สินเชื่อ

กองทุน ธพว. 
พิจารณาสินเชื่อ

ดอกเบี ย 
1%

✓เวลากู้ไม่เกิน 7 ปี 
✓ปลอดช าระต้น 

สูงสุด 1 ปี 
✓ ให้ลูกหนี ที่เป็น NPLs 

ที่ปรับโครงสร้ำงหนี แล้วได้

สินเชื่ออีกกว่า 1 แสนล้านบาท

สินเชื่อกรุงไทย SME 
60,000 ลบ.
ดอกเบี ยเร่ิมต้น 4%

สินเชื่อ SME ประชารัฐ
สร้างไทย 45,000 ลบ.

สินเชื่อเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน 
(Local Economy Loan) 
20,000 ลบ.

ดอกเบี ย 4% 2 ปีแรก

ฟรีค่ำธรรมเนียม บสย. 4 ปี

ฟรีค่ำธรรมเนียม บสย. 4 ปี

ให้ลูกหนี ที่เป็น NPLs 
ที่ปรับโครงสร้ำงหนี แล้ว
เข้ำโครงกำรได้ 

จ่ำยค่ำประกันชดเชยให้เลย
โดยไม่ต้องถูกฟ้องด้ำเนินคดี 



มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับลูกหนี SMEs เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี เป็นเวลา 2 ปี (1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64)

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี 
ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี 

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี 

ยกเว้นภาษีอากรจากการโอนหรือขาย
ทรัพย์สิน การให้บริการ เพื่อช าระหนี 

ยกเว้นภาษีอากรจากการโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ติดจ านอง

ให้แก่ผู้อื่น เพ่ือช าระหนี 
ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และอากรแสตมป์ ส้ำหรับกำรโอนหรือขำยทรัพย์สิน 
กำรให้บริกำร กำรกระท้ำตรำสำร เพ่ือช้ำระหนี  ให้แก่
ลูกหนี ของสถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงิน ลูกหนี ของ
เจ้ำหนี อื่น และเจ้ำหนี อื่น อันเนื่องมำจำกกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ลูกหนี  
ส้ำหรับเงินได้ที่ได้รับจำกกำรปลดหนี 
ของเจ้ำหนี  (Hair-cut) 

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร

แสตมป์ ส้ำหรับกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

ที่จ้ำนองเป็นประกันหนี กับสถำบันกำรเงินให้แก่

ผู้อื่น เพ่ือน้ำเงินไปช้ำระหนี แก่สถำบันกำรเงิน 

(เฉพำะส่วนที่ไม่เกินกว่ำหนี ที่ค้ำงช้ำระ)

ยกเว้นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี สูญจากบัญชีลูกหนี ที่กรมสรรพากรก าหนด ส าหรับการจ าหน่ายหนี สูญจากบัญชีลูกหนี ของสถา บันการเงิน

หรือเจ้าหนี อ่ืนในส่วนของหนี ที่ได้ปลดให้แก่ลูกหนี 

ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี 








