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บสย. พร้อมเดนิหน้าโครงการ PGS5 (70:30) ปรับปรุงใหม่ 
“ดอกเบีย้ต ่า-ฟรีค่าธรรมเนียม” ช่วย SMEs 

 
 บสย. เดินหน้าโครงการ PGS5 (70:30) ปรับปรุงใหม่ ตามมติครม. 14 ก.ค.58 และเตรียม
หารือคลังเพื่อต่ออายุโครงการค า้ประกันรายย่อย พร้อมเปิดบริการ “ค า้ประกันสินเช่ือออนไลน์” 
 นายวลัลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี ้บสย. พร้อมด าเนินโครงการค า้ประกันสินเช่ือ PGS ระยะท่ี 5 (PGS5) ท่ีมีการ
ปรับปรุงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ในวงเงิน 80,000 ล้านบาท ซึ่ง บสย.พร้อม 
ด าเนินการได้ทนัที และมีระยะเวลาสิน้สดุโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 หลงัจากท่ีการด าเนินโครงการ 
PGS5 เดมิ ตามท่ีมตคิณะรัฐมนตรีได้อนมุตัใินวงเงิน 20,000 ล้านบาท ได้สิน้สดุลงแล้ว 
 ส าหรับโครงการ PGS5 (70:30) ปรับปรุงใหม่  บสย. จะรับผิดชอบในภาระการค า้ประกันท่ีเป็นหนี ้
NPL ให้ธนาคารเพิ่มขึน้ในอตัราไมเ่กิน 30% ซึง่ท าให้ บสย. สามารถชว่ยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้มากขึน้ 
 ประโยชน์ท่ีผู้ ประกอบการ SMEs จะได้รับจากโครงการ PGS5 ปรับปรุงใหม่ คือ อัตราดอกเบีย้ ท่ี
ธนาคารคิดจากผู้ ประกอบการ SMEs ต้องไม่เกิน MLR +2 หรือเทียบเท่า, มาตรการฟรีค่าธรรมเนียมค า้
ประกันปีแรก และการค า้ประกันเต็ม 100% ของวงเงินสินเช่ือ ซึ่งจากอตัราดอกเบีย้ท่ีก าหนด และมาตรการ
ฟรีคา่ธรรมเนียมค า้ประกนัปีแรก จะชว่ยลดภาระ และคา่ใช้จา่ยทางด้านการเงินให้ผู้ประกอบการ SMEs 
 นายวลัลภ กล่าวว่า เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีส าหรับปีนี ้โดย บสย. สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ
รายย่อยได้เพิ่มขึน้ เฉพาะเดือนมิถุนายน 2558 มีจ านวนผู้ขอใช้บริการค า้ประกันสินเช่ือตอ่เดือนมากท่ีสุด 
ทบุสถิตกิารค า้ประกนัสินเช่ือในรอบ 24 ปีของ บสย. คือ  7,214 ราย  

ขณะท่ีช่วง 7 เดือนแรก  (มกราคม-กรกฎาคม 2558) สามารถค า้ประกันสินเช่ือรายย่อย (วงเงินไม่
เกิน 200,000 บาท) ได้สูงถึง 15,658 ราย มากกว่าจ านวนผู้ประกอบการรายย่อยท่ี บสย.  มีการค า้ประกัน
ตลอด 24 ปี ณ สิน้ปี 2557 ซึ่งมีจ านวน 9,271 ราย คิดเป็นอตัราท่ีเพิ่มขึน้ 170% เป็นผลจากการผลกัดนัการ
ด าเนินโครงการค า้ประกนัสินเช่ือผู้ประกอบการรายยอ่ย ผา่นสถาบนัการเงินของรัฐและเอกชนอยา่งเตม็ท่ี   
 "จากความส าเร็จดงักล่าว และเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความต่อเน่ือง บสย.  
จะหารือกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอต่ออายุโครงการค า้ประกันสินเช่ือผู้ประกอบการรายย่อยนีท่ี้จะสิน้สุด
โครงการในสิน้ปี 2558 ซึ่งปัจจุบันยังมีวงเงินค า้ประกันท่ีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เหลืออีก
ประมาณ 3,500 ล้านบาท" 
 นอกจากนี ้บสย. ยงัเตรียมหารือกบักระทรวงการคลงัให้มีการพิจารณา วงเงินค า้ประกนัในโครงการ
ค า้ประกันสินเช่ือผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งยังเหลือวงเงินอีก 9,000 ล้านบาท มาใช้ใน
โครงการค า้ประกนัสินเช่ือผู้ประกอบการอ่ืนๆ ตามนโยบายของภาครัฐ เพ่ือรองรับความต้องการสินเช่ือของ
ผู้ประกอบการ และตามนโยบายของรัฐบาล  
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 นายวิเชษฐ วรกลุ รองผู้จดัการทัว่ไป สายงานธุรกิจ บสย. กล่าววา่ เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากท่ีสดุ บสย. ได้เปิดบริการ “คลินิกค า้ประกันสินเช่ือออนไลน์” โดยเร่ิมทดลองระบบ
เม่ือกลางเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา โดยเปิดให้ผู้ ประกอบการ SMEs เข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์ 
www.tcg.or.th เพ่ือขอรับค าปรึกษาด้านสินเช่ือ โดย บสย. จะท าหน้าท่ีประสานการท างานร่วมกับธนาคาร
ตา่งๆ ทัง้นี ้คาดว่าจากแผนงานต่างๆ ในช่วง 4 เดือนสุดท้าย จะส่งผลต่อเป้าหมายการค า้ประกันสินเช่ือ ณ 
สิน้ปี 2558 อยูท่ี่ประมาณ 70,000 ล้านบาท 
 ส าหรับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป บสย. คณะกรรมการสรรหาผู้จดัการ
ทัว่ไป บสย. ได้ขยายเวลาการรับสมคัรบุคคลเพ่ือคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป จนถึง
วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 โดยจะประกาศรายช่ือผู้ ท่ีผ่านการพิจารณาและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ 
เบือ้งต้นภายในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 
 

เปรียบเทียบโครงการ PGS5 เดมิ และ PGS5 ปรับปรุงใหม่ 
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