สรุปโครงการการใหสินเชื่อแก
ลูกหนี้รายยอย และ ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
Update ขอมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2565

(วงเงินคงเหลือตามขอมูลทีไ่ ดรบั จาก SFI แตละแหง)

โครงการการให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ ร ายย อ ย
วงเงินคงเหลือ 108,631 ลบ.

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนีร้ ายยอย
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การดํารงชีพ
โครงการ

(1)
สินเชือ่ สูภ ยั COVID-19

(2)
สิ น เชื่ อ สานฝ น สร า งอาชี พ

(3)
สินเชือ่ แกหนี้ เพิ่มทุน

รวม20,000 ลานบาท
(แหงละ 10,000ลานบาท)

30,000 ลานบาท
คงเหลือ 26,846 ลานบาท

ผูมีรายไดประจํา/ผูป ระกอบ
อาชีพอิสระ/เกษตรกร
ที่จําเปนตองใชจายเงินฉุกเฉิน

เกษตรกร/ทายาทหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร/
บุคคลทัว่ ไป ที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มี
แผนในการประกอบอาชีพเกษตรหรือประกอบการ
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
อาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพทีม่ ลี กั ษณะเปน
การลงทุนคาขายเพือ่ เลีย้ งชีพในครัวเรือนซึง่ ใชเงิน
ลงทุนไมมากนัก

วงเงินตอราย

ไมเกิน 10,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

20,000 บ.

อัตราดอกเบีย้ /
อัตรากําไร

0.35%ตอเดือน ปลอดชําระเงินตนและดอกเบีย้ 6
งวดแรก และสามารถกําหนดเงือ่ นไขเพิม่ เติม แตเมือ่
รวมแลวตองไมเกิน 3 ป

กรณีคา ใชจา ย : 4.0%
กรณีคา ลงทุน: ป 1-3 = 4.0%
ปที่ 4-5 = MRR
ปลอดชําระหนีเ้ งินตน 2 ปแรก

0.35% ตอเดือน

อายุสญ
ั ญา

ไมเกิน 3 ป

กรณีคา ใชจา ย:ไมเกิน1ป
กรณีคาลงทุน: ไมเกิน 5 ป

2 ป

การยืน่ ขอ

สิ้นสุด 30 ก.ย. 65

สิ้นสุด 31 มี.ค. 67

1 พ.ย.65 - 31 ม.ค.66 หรือจนกวาจะครบวงเงิน
โครงการ

โทร. 1143 หรือ 1115 www.gsb.or.th
หรือ Line : @BAAC Family

โทร. 02 555 0555 หรือ
Line : @BAAC Family
หรือ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

โทร. 1143 หรือ 1115 www.gsb.or.th

วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

คุณสมบัติ
ลูกหนี้

ชองทางติดตอ

คงเหลือ 9,747 ลานบาท

2,000 ลานบาท
1. ผูมีรายไดประจําอายุไมเกิน 60 ป
2. ผูประกอบอาชีพอิสระอายุไมเกิน 70 ป
3. เปนผูมสี ญ
ั ชาติไทย อายุครบ 20 ปบริบูรณ
4. เปนผูเขารวมโครงการมหกรรมรวมใจแกหนี้
5. ไมเปนลูกจาง พนักงาน ผูบริหาร หรือกรรมการของ ธ.
ออมสิน

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนีร้ ายยอย
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

(4)

สินเชือ่ โครงการธนาคาร
ประชาชน เพื่อแกไขหนีน้ อกระบบ

สินเชือ่ เพือ่ แกไขหนีน้ อกระบบ

(5)

โครงการแก ไ ขหนี้ น อกระบบของ
เกษตรและบุ ค คลในครั ว เรื อ น

5,000 ลานบาท
คงเหลือ 2,811 ลานบาท
1. เปนผูท มี่ กี ารประกอบอาชีพ
2. สัญชาติไทย มีอายุ 20 -60 ปเมื่อรวมอายุ
ของผูก กู บั ระยะเวลาทีช่ าํ ระเงินกู
3. มีถื่นทีอ่ ยูแ นนอน มีสถานทีป่ ระกอบอาชีพ
สามารถติดตอได
4. เปนผูล งทะเบียนหนีน้ อกระบบ (นร.1)
สามารถลงทะเบียนไดในวันทีข่ อกูจ ากธนาคาร

วงเงินตอราย

(6)

โครงการชํา ระดี มี ว งเงิ น
(Smart Cash)

(7)

โครงการสิ น เชื่ อ อาชี พ เสริ ม
เพิ่ ม รายได

8,000 ลานบาท
คงเหลือ 7,975 ลานบาท

เปนเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน
ของเกษตรกรทีม่ หี นีน้ อกระบบ
ในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ

1. ลูกคาโครงการแกไขปญหาหนีน้ อกระบบ
ของธนาคารทีส่ ามารถชําระตนเงินกูไ ดอยาง
นอย 2 งวดชําระ และไมนอ ยกวารอยละ 20
ของวงเงินกู และไมเปน NPLs
2. ผานการพัฒนาและมีใบรับรองหรือ
หลักฐานการพัฒนา/ อบรมตามทีก่ าํ หนด

1.เปนลูกคาโครงการแกไขปญหาหนีน้ อก
ระบบของธนาคาร ที่ชําระหนีด้ ี ไมเปนหนีค้ า ง
ชําระหรือหนี้ NPLs
2. ผานการพัฒนาและมีใบรับรองหรือ
หลักฐานการพัฒนา/ อบรมตามทีก่ าํ หนด

ไมเกิน 50,000 บาท

- วงเงินกูไ มเกิน 100,000 บาท/ราย
- กรณีมวี ตั ถุประสงคในการสงวนทีด่ ิน
ทํากินทีล่ กู หนีใ้ ชทดี่ นิ ในการจํานอง:
วงเงินกูไ มเกิน 150,000 บาท/ราย

ไมเกิน 50,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบีย้ /
อัตรากําไร

1% ตอเดือน

12% ตอป

MRR+ (0 ถึง 3) ตอป

6 เดือนแรก = 0% ตอป
เดือนที่ 7 เปนตนไป = MRR ตอป

อายุสญ
ั ญา

ไมเกิน 5 ป

ไมเกิน 12 ป

ไมเกิน 12 เดือน

ไมเกิน 10 ป

การยืน่ ขอ

ไมไดกาํ หนดระยะเวลาสิน้ สุด

สิ้นสุด 31 มี.ค. 66

สิ้นสุด 31 มี.ค. 66

สิ้นสุด 31 มี.ค. 66

ชองทางติดตอ

สาขา ธ.ออมสิน ทั่วประเทศ

โทร. 02 555 0555 หรือ
สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

โทร. 02 555 0555 หรือ
สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

โทร. 02 555 0555 หรือ
สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

คุณสมบัตลิ กู หนี้

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนีร้ ายยอย
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สินเชือ่ ชวยเหลือน้าํ ทวม
(8)

เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การเกษตร
(9)

(10)
สิ น เชื่ อ นวั ต กรรมดี มี เ งิ น ทุ น

โครงการ

สินเชือ่ เพือ่ ชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบตั ิ

สินเชือ่ เคหะแก
ผูประสบภัยพิบตั ิ

วงเงินโครงการ

ไมไดกาํ หนดวงเงิน

ไมไดกาํ หนดวงเงิน

60,000 ลานบาท
คงเหลือ 59,252 ลานบาท

1. เปนผูประสบปญหาจากภัยพิบตั ิ เชน อุทกภัย
วาตภัย แผนดินไหว ภัยแลง ภัยหนาว และรวมถึง
ผูประสบภัย และรวมถึงผูป ระสบอัคคีภยั
2. มีอายุครบ 20 ปบริบูรณขนึ้ ไป และเมือ่ รวมอายุผกู ู
กับระยะเวลาทีช่ าํ ระเงินกูต อ งไมเกิน 65 ป
3. เปนผูมถี นิ่ ทีอ่ ยูแ นนอน สามารถติดตอได
4. ไมเปนลูกจาง พนักงาน ผูบริหาร หรือกรรมการ
ของธนาคารออมสิน

1. มีอายุครบ 20 ปขึ้นไป เมื่อรวมอายุผกู กู บั ระยะเวลาที่
ชําระเงินกูต อ งไมเกิน 65 ป ยกเวน เจาของกิจการที่
สามารถพิสจู นรายไดทแี่ นนอน เมื่อรวมอายุผกู กู บั
ระยะเวลาทีช่ ําระเงินกูต อ งไมเกิน 70 ป
2. มีอาชีพและรายไดแนนอน
3. เปนลูกคารายเดิมหรือลูกคารายใหมทไ่ี ดรบั ความ
เดือดรอนจากภัยพิบตั ิ
4. กรณีลูกคาสินเชื่อเคหะเดิมทีม่ หี นีค้ า งชําระ ใหชําระ
ยอดคางทัง้ หมดกอนเขารวมมาตรการ

เกษตกร บุคคลทัว่ ไป ที่มีทักษะ
และประสบการณ มีแนวคิดใน
การใชนวัตกรรม/เทคโนโลยี
หรือผานการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

วงเงินตอราย

ไมเกิน 5 หมื่นบาท

ไมเกิน 1 ลานบาท

ขึ้นอยูก บั แผนการประกอบอาชีพ หรือแผนธุรกิจ

อัตราดอกเบีย้

ปที่ 1 = 0%
ปที่ 2 - 5 = 0.85% ตอเดือน
ปลอดชําระคืนเงิน 3 เดือนแรก

ปที่ 1 = 0%
ปที่ 2 - 3 = 3.00% ตอป
ปที่ 4 = MRR-0.75% ตอป

อายุสัญญา

3 - 5 ป

ไมเกิน 40 ป

กรณีคา ใชจา ย:ไมเกิน1ป
กรณีคาลงทุน: ไมเกิน 10 ป

การยืน่ ขอ

ภายใน 3 เดือนนับตัง้ แตวนั ทีป่ ระกาศภัยพิบตั หิ รือ
วันที่ประสบภัยพิบตั ิ

ภายใน 3 เดือนนับตัง้ แตวนั ทีป่ ระกาศภัยพิบตั ิ
หรือวันทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ

สิ้นสุด 31 มี.ค. 67

โทร. 1115 www.gsb.or.th

โทร. 1115 www.gsb.or.th

โทร. 02 555 0555 หรือ Line : @BAAC Family
หรือ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

คุณสมบัตลิ กู หนี้

ชองทางติดตอ

กรณีคา ใชจา ย : 4.0%
กรณีคา ลงทุน: ป 1-3 = 4.0%
ปที่ 4 เปนตนไป = MRR
ปลอดชําระหนีเ้ งินตน 3 ปแรก

โครงการใหสินเชื่อแกลูกหนี้ผูประกอบการ
ภายใต พ.ร.ก. การใหความชว ยเหลือและฟนฟู
ผูป ระกอบธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564
วงเงินสินเชื่อคงเหลือ 54,567 ลบ.
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

โครงการให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ ผู ป ระกอบการภายใต พ.ร.ก.สิ น เชื่ อ ฟ น ฟู ฯ

โครงการการใหสินเชื่อแกลูกหนี้ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
วงเงินสินเชื่อคงเหลือ 120,766 ลบ.
วงเงินค้ําประกันของ บสย. คงเหลือ 10,920 ลบ.

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแก SMEs
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การคาและการบริการ

การทองเทีย่ ว
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

(1)

ธุรกิจชุมชนสรางไทย

1/

50,000 ลานบาท

(2)
สินเชือ่ DxD เพื่อคูค า
Department Store

2,000 ลานบาท

(3)

สินเชือ่ ธุรกิจ GSB Smooth Biz

คงเหลือ 1,996 ลานบาท

ไมไดกาํ หนดวงเงิน

คุณสมบัติ
ลูกหนี้

1. ดําเนินธุรกิจในลักษณะตลาดนําการผลิต
2. กําหนดใหตอ งใชธรุ กรรมทางการเงินของ
ธนาคาร
3. จัดสรรประโยชนเพิม่ ใหแกเกษตรกร/ชุมชน
4. เปนหัวขบวนธุรกิจชุมชน

ติดตอสาขา ธ.ออมสิน
ทั่วประเทศ

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไมตา กวา 20 ปบริบูรณ
2. นิติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ตองประกอบธุรกิจ ภาคการผลิต การ
บริการ และการพาณิชย รวมถึง Social Enterprise)

วงเงินตอราย

1. กลุม เกษตรกร + บุคคล ไมเกิน 100 ลานบาท
/9 เทาของทุนของตนเอง
2. เกษตรกร/กองทุนหมูบ า นไมเกิน 50 ลานบาท
3. นิตบิ คุ คล ไมเกิน 100 ลานบาท

ไมเกิน 5 ลานบาท

ไมเกิน 20 ลานบาท

อัตราดอกเบีย้

คงเหลือ 20,861 ลานบาท

ปที่ 1-3 = 0.01%/ป
ปตอไปตามเกณฑปกติของ ธ.ก.ส.

อายุสัญญา

เพื่อเปนคาใชจายหมุนเวียน : 12-18 เดือน
เพื่อการลงทุน : 15-20 ป

การยืน่ ขอ

1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย. 65

ชองทางติดตอ

Line : @BAAC Family

MOR-1%

ติดตอสาขา ธ.ออมสิน
ทั่วประเทศ

หลักทรัพยเปนประกันเต็มวงเงินกู
1. เงินกูร ะยะสัน้ : ปที่ 1-2 = 2.99%/ป หลังจากนัน้ = MOR+0.25%/ป
2. เงินกูร ะยะยาว : ปที่ 1-2 = 2.99%/ป หลังจากนัน้ = MLR+0.25%/ป
หลักทรัพยเปนประกันไมนอ ยกวา 30%
1. เงินกูร ะยะสัน้ : ปที่ 1-2 = 3.99%/ป หลังจากนัน้ = MOR+0.75%/ป
2. เงินกูร ะยะยาว : ปที่ 1-2 = 3.99%/ป หลังจากนัน้ = MLR+0.75/ป

- เงินกูร ะยะสัน้ ไมเกิน 1 ป ทั้งนี้ ใหมกี ารทบทวนวงเงินทุกป
- เงินกูร ะยะยาวไมเกิน 10 ป
โทร. 1115 www.gsb.or.th
โทร. 1115 www.gsb.or.th

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การคาและการบริการ
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

(4)
สินเชือ่ SME มีสุข
5,000 ลานบาท

คงเหลือ 3,806 ลานบาท

(5)
สินเชือ่ SME ยิ้มได
7,000 ลานบาท

คงเหลือ 4,334 ลานบาท

(6)
สินเชือ่ SME D เติมทุน
7,000 ลานบาท

คงเหลือ 3,934 ลานบาท

(7)
สินเชือ่ ธุรกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม (BCG Loan)
11,000ลานบาท

คงเหลือ 9,448 ลานบาท

1.SMEs ผูผลิต ผูใช ผูจําหนาย วัตถุดบิ สินคาและบริการหรือธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง ซึ่งเปนสมาชิกกับหนวยงานพันธมิตร
ที่มีนโยบายสงเสริมผูป ระกอบการใหนาํ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มาตอยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจ
2. ตองดําเนินธุรกิจ หรืออยูร ะหวางนําโมเดลเสรษฐกิจ BCG มาตอยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจ
บุคคลธรรมดาทีจ่ ดทะเบียน VAT, 3. มีประสบการณ ในธุรกิจ 3 ปขึ้นไป สามารถนับรวมประสบการณการทําธุรกิจของผูบ ริหาร
นิติบคุ คล, SMEs ที่ไมเปน NPL 4. กลุมลูกคาเดิม ตองไมมคี า งวดคางชําระและไมเปน NPL ณ วันยืน่ ขอสินเชื่อ และกรณีลกู คาใหม ตองไมมคี า งวด
ณ วันที่ 1 ม.ค. 62 และ
คางชําระและไมเปน NPL ณ วันยื่นขอสินเชื่อ กรณี TDR ตองมีประวัตชิ ําระหนีต้ ามเงือ่ นไขไมนอ ยกวา 12 งวด
ณ วันทีย่ นื คําขอกู
5.ผูประกอบการ SME ที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีบคุ คลสัญชาติ
ไทยถือหุน เกินกวารอยละ 50
6.ผูประกอบการ SME ที่เคยยืน่ ขอสินเชื่อ หรือเคยไดรับอนุมตั สิ นิ เชื่อโครงการสินเชือ่ เพิม่ ศักยภาพ SME ของ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ สามารถเขารวมโครงการได

บุคคลธรรมดาทีจ่ ดทะเบียน VAT,
นิติบคุ คล, SMEs ที่ไมเปน
บุคคลลมละลาย

บุคคลธรรมดาทีจ่ ดทะเบียน VAT,
นิติบคุ คล, SMEs ที่ไมเปน
บุคคลลมละลาย

วงเงินตอราย

ไมเกิน 50 ลานบาท

ไมเกิน 50 ลานบาท

ไมเกิน 50 ลานบาท

ตั้งแต 1-50 ลานบาท

อัตราดอกเบีย้

เริ่มตน 5.5% ตอป

เริ่มตน 6 % ตอป

เริ่มตน 4.5% ตอป

เริ่มตน 3.99%/ป

อายุสัญญา

ไมเกิน 10 ป

วงเงินหมุนเวียน

ไมเกิน 10 ป

Term Loan สูงสุดไมเกิน 12 ป / เงินกูย มื ระยะสัน้ (P/N) หมุนเวียนปตอ ป ทบทวนวงเงินทุกป

การยืน่ ขอ

5 ก.ค. 64 - 30 ธ.ค. 65

สิ้นสุด 30 ธ.ค. 65

5 ก.ค. 64 - 30 ธ.ค. 65

คุณสมบัตลิ กู หนี้

ชองทางติดตอ

10 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66
สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ ชองทางออนไลนตา ง ๆ ของ ธพว. หรือ www.smebank.co.th

การคาและการบริการ
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

คุณสมบัติ
ลูกหนี้

(8)

เงินกูร ะยะเวลา (Term Loan) = MLR+2%/ป
เงินใหกยู มื ระยะสัน้ (PN) = MLR+1.5%/ป
Term Loan สูงสุดไมเกิน 7 ป /
เงินกูย มื ระยะสัน้ (P/N) หมุนเวียนปตอ ป ทบทวนวงเงินทุกป
15 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66

ชองทางติดตอ

5,000 ลานบาท

คงเหลือ 1,598 ลานบาท

1. ผูประกอบการ
2. กรณีบุคคลธรรมดา ตองจดทะเบียนการคากับกระทรวงพาณิชย
หรือไดรับใบอนุญาตของหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ
3. มีระยะเวลาการเชากับกรมธนารักษ และดําเนินธุรกิจบนสิทธิการเชา
ไมนอยกวา 3 ป
4. ตองไมเปน NPL ณ วันที่ยนื่ ขอสินเชื่อ และไมเปนบุคคลลมละลาย
5.กลุมลูกคาไมเคย TDR หรือเคย TDR มากกวาระยะเวลา 3 ป หรือ
เคยปรับเงือ่ นไขชําระหนี้ DR ตองไมมคี า งวดคางชําระ ณ วันยืน่ ขอ
สินเชือ่ และกรณีลกู คาทีเ่ คย TDR ภายในระยะเวลา 3 ป ตองมีประวัติ
ชําระหนีต้ ามเงื่อนไชในสัญญาไมนอ ยกวา 12 งวด

อัตราดอกเบีย้

การยืน่ ขอ

สินเชือ่ SME Re-Start

500 ลานบาท
คงเหลือ 500 ลานบาท

3 ลานบาท

อายุสัญญา

(9)

สินเชือ่ ผูเ ชาอาคารราชพัสดุของกรมธนารักษ

วงเงินตอราย

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1. SMEs ที่ดําเนินธุรกิจทองเทีย่ วหรือธุรกิจ
เกี่ยวเนือ่ ง หรือ Supply Chain อื่นทีไ่ ดรับ
ผลกระทบจากการระบาด Covid-19 ทั้ง
ทางตรง และทางออม
2. ตองมีประสบการณทขี่ อสินเชือ่ อยางนอย 3
ปขึ้นไป
3. ตองไมเปน NPL ณ วันทีย่ นื่ ขอสินเชือ่
4. ประวัตกิ ารชําระหนี้
- กลุมลูกคาเดิม ตองไมมคี า งวดคางชําระ
ณ วันยืน่ ขอสินเชือ่

- กรณีลกู คาใหม ตองไมมคี า งวดคางชําระ
กรณี TDR ตองมีประวัตชิ าํ ระหนีต้ ามเงื่อนไชใน
สัญญาไมนอ ยกวา 12 งวด
5. ผูประกอบการ SME ที่เปนบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย หรือนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในประเทศ
ไทย ซึ่งมีบคุ คลสัญชาติไทยถือหุน เกินกวารอยละ
50
6.กรณีบคุ คลธรรมดา ตองจดทะเบียนการคากับ
กระทรวงพาณิชย หรือไดรับใบอนุญาตของ
หนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ

(10)
สินเชือ่ เพื่อชวยเหลือลูกคาทีไ่ ดสนิ เชือ่
พ.ร.ก. Soft Loan ธปท.

500 ลานบาท

คงเหลือ 246 ลานบาท
1. บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลจลูกหนีเ้ ดิม ที่มีสินเชื่อ
โครงการ พ.ร.ก. Soft Loan ธปท.
2. มีทรัพยสนิ ถาวร มูลคารวมไมเกิน 200 ลบ.
3. ประวัตกิ ารชําระหนี้ ปกติตอ งไมเปน NPL
4. ยังคงดําเนินธุรกิจอยู สามารถติดตอได
5. ไมอยูร ะหวางธนาคารดําเนินคดี

บุคคล : ไมเกิน 1 ลานบาท
บุคคล VAT / นิติบุคคล: ไมเกิน 5 ลานบาท

ไมเกิน สินเชือ่ คงคางลาสุด

เริ่มตน 5.5% ตอป (ปลอดเงินตนไมเกิน 24 เดือน)

MLR ตอป

10 ป

Term Loan สูงสุดไมเกิน 8 ป

9 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 66

สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ ชองทางออนไลนตา งๆ ของ ธพว. หรือ www.smebank.co.th

การคาและการบริการ
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 31 ต.ค. 65)

คุณสมบัตลิ กู หนี้

(11)
สินเชือ่ Smart Factoring
10,000 ลานบาท

(12)
สินเชือ่ เสริมสภาพคลองผูร บั เหมา
4,000 ลานบาท

คงเหลือ 7,101 ลานบาท
1. เปนนิตบิ คุ คลสัญชาติไทย ถือหุน เกินกวารอยละ 50 หรือบุคคลธรรมดาที่
จด VAT
2. เปนผูประกอบการ SMEs ไมต่ํากวา 1 ป
3. ประวัตกิ ารชําระหนี้
- กลุมลูกคาไมเคยทํา TDR: ตองมีประวัตชิ ําระหนีต้ ามเงือ่ นไขในสัญญาไม
นอยกวา 6 งวด กอนวันยืน่ กู
- กลุมลูกคาทีเ่ คยทํา TDR: กรณีลกู คาเดิม ตองมีประวัตชิ าํ ระหนีต้ าม
เงื่อนไขในสัญญาในไมนอ ยกวา 6 งวด กอนวันยืน่ กู / กรณีลกู คาใหม ตองมี
ประวัตชิ ําระหนีต้ ามเงือ่ นไชในสัญญาไมนอ ยกวา 12 งวด กอนวันยืน่ ขอ
สินเชือ่
4. ไมมปี ระวัตกิ ารละทิง้ งานกับทางราชการ เอกชน หรือถูกบอกเลิกสัญญา
จากการไมปฏิบตั ติ ามสัญญาได หรือถูกเรียกรองใหชดใชคา เสียหาย

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

5. ไมเปนนิตบิ คุ คลทีถ่ กู ขายทอดตลาดทรัพย
พิทักษทรัพย ลมละลาย หรือถูกดําเนินคดี
ใดๆ
6. จดทะเบียนเปนผูประกอบการในระบบ
ภาษีมลู คาเพิม่ (VAT) ยกเวนผูประกอบการที่
กฎหมายกําหนดใหไมตอ งอยูใ นระบบ
ภาษีมลู คาเพิม่
7. มีสวนผูถอื หุนเปนบวก
8. ไมมผี ลประกอบการขาดทุนติตอ กัน 3 ป
ลาสุด
9. ไมเปนกลุม กิจการเดียวกับลูกหนีก้ ารคา

(13)
สินเชือ่ COD ไปรษณียไ ทย
300 ลานบาท

คงเหลือ 2,403 ลานบาท

คงเหลือ 297 ลานบาท

1.เปนนิตบิ คุ คลสัญชาติไทย ถือหุนเกินกวารอยละ 50
2.เปนผูประกอบการ SMEs ดําเนินธุรกิจ ไมนอ ยกวา 1 ป
3. งบสรรพากรยอนหลัง 3 ป ลาสุด ตองไมมผี ลขาดทุนสุทธิตดิ ตอกัน
(ยกเวนขาดทุนจากคาเสือ่ มราคา)
4. สวนของผูถ อื หุน ตามงบสรรพากรปลา สุดเปนบวก
5. ไมมปี ระวัตกิ ารละทิง้ งานกับทางราชการ เอกชน หรือถูกบอกเลิก
สัญา
6. ประวัตชิ าํ ระหนี้
6.1 ไมเคย TDR/เคย DR / Pre-emptive: ลูกคาเดิม ไมมคี า งวด
คางชําระ / ลูกคาใหม ชําระหนีไ้ ดตามเงือ่ นไขไมนอ ยกวา 6 งวด
6.2 TDR: ลูกคาเดิม ชําระหนีไ้ ดตามเงือ่ นไขไมนอ ยกวา 6 งวด
/ ลูกคาใหม ชําระหนีไ้ ดตามเงือ่ นไขไมนอ ยกวา 12 งวด
ญาจากการไมปฏิบตั ติ ามสัญญาได หรือถูกเรียกรองใหชดใช

1.ผูประกอบการ SME ที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติ
บุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีบคุ คลสัญชาติไทยถือหุน เกิน
กวารอยละ 50
2. ตองมีประวัตกิ ารใชบริการ เก็บเงินปลายทาง (COD) มาไมนอ ยกวา
6 เดือน และมียอดขายผาน COD ตอเนือ่ ง 2 เดือนกอนวันกู"
3. ตองไมเปน NPL ณ วันทีย่ นื่ ขอสินเชือ่
4. ประวัตกิ ารชําระหนี้ - กรณีลกู คาปกติ ตองมีประวัตชิ ําระหนีป้ กติ
ไมนอ ยกวา 12 งวด - กรณีลกู คาทีเ่ คย TDR ตองมีประวัตชิ าํ ระหนี้
ตามเงือ่ นไชในสัญญาไมนอ ยกวา 24 งวด

วงเงินตอราย

1. รับซื้อภายหลังสงมอบงาน (ยังไมตรวจงวดงาน) สูงสุดรอยละ 50
2. รับซื้อภายหลังตรวจงวดงาน สูงสุดรอยละ 90

ไมเกิน 15 ลานบาท

0.3 ลบ.

อัตราดอกเบีย้

1. หนวยงานของรัฐ / ตอบรับโอนสิทธิ = MLR /ไมตอบรับการโอนสิทธิ = MLR+1
2.บริษทั จดทะเบียนใน SET หรือ MAI ตอบรับและไมตอบรับการโอนสิทธิ = MLR+1
3.บริษทั เอกชนทัว่ ไป /ตอบรับโอนสิทธิ = MLR+1 /ไมตอบรับการโอนสิทธิ = MLR+2

1. วงเงิน PN : หลักประกันตามเกณฑปกติ = MLR+1.0%/
ป /
บสย. หรือ บสย.+หลักประกัน MLR+1.5%/ป
2. รับซื้อลูกหนีก้ ารคา (Factoring) = MLR+1.0%/ป

เริ่มตน 12.5%/ป

วงเงินหมุนเวียน/เครดิตการคา

วงเงินหมุนเวียน

เงินกูย มื ระยะสัน้ (P/N) หมุนเวียนปตอ ป ทบทวนวงเงินทุกป

4 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

18 พ.ย. 64 - 30 ธ.ค. 65

6 ก.ย. 65 – 30 มิ.ย. 66

สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ ชองทางออนไลนตา งๆ ของ ธพว. หรือ

สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ ชองทางออนไลนตา งๆ ของ ธพว. หรือ

อายุสัญญา
การยืน่ ขอ
ชองทางติดตอ

สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ ชองทางออนไลนตา งๆ ของ ธพว. หรือ www.smebank.co.th

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การคาและการบริการ
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

คุณสมบัตลิ กู หนี้

วงเงินตอราย

(14)
สินเชือ่ แฟคตอริง่

(15)
สินเชือ่ Small SMEs
300 ลานบาท

(16)
สินเชือ่ Back to Ibank
300 ลานบาท

ไมไดกาํ หนดวงเงิน

คงเหลือ 223 ลานบาท

คงเหลือ 143 ลานบาท

นิติบคุ คล ผูประกอบการ SMEs ที่มีคู
คาเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ราชการทองถิน่ บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ที่ไมเปนบุคคล
ลมละลาย

1. บุคคลธรรมดา/นิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบ
ธุรกิจ SMEs (ไมรวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย)
2. มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจไม
ต่ํากวา 2 ป

SMEs ภาคการผลิต การคาและบริการ
การนําเขาและสงออก ที่เปน
ผูประกอบการมุสลิม หรือผลิตสินคาที่
ไดรบั เครือ่ งหมาย
ฮาลาล หรือมีสถานประกอบการใน
5 จังหวัดชายแดนใต

ไมเกิน 50 ลานบาท

ไมเกิน 20 ลานบาท

ไมเกิน 200 ลานบาท

สินเชือ่ ทีม่ กี าํ หนดระยะเวลา:
ปที่ 1-3 = SPRL – 1%/ป
ปที่ 4 เปนตนไป = SPRL – 0.5%/ป
วงเงินหมุนเวียน: SPRR – 0.5%/ป

สินเชือ่ ทีม่ กี าํ หนดระยะเวลา:
ปที่ 1-3 = SPRL – 1.5%/ป
ปที่ 4 เปนตนไป = SPRL – 0.5%/ป
วงเงินหมุนเวียน: SPR – 0.5%/ป

(17)

สินเชือ่ Soft loan Re-open ธุรกิจโรงแรม
และ Supply Chain โรงแรม

5,000 ลานบาท

คงเหลือ 4,675 ลานบาท
1. นิติบุคคล ผูประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและ Supply chain
โรงแรม
2. ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางออม
3. ไมเปน NPL ไมถูกดําเนินคดี และไมเปนบุคคลลมละลาย ณ วันยืน่ คําขอ
4. ไมเปนลูกหนีท้ อี่ ยูร ะหวางฟน ฟูกจิ การ

ไมเกิน 5 ลานบาท
ปที่ 1-2 = 1.99%/ป หลังจากนัน้ แบงเปน
1) ใชหลักทรัพยคา้ํ ประกัน = MLR-1% ตอป
2) หลักทรัพยคา้ํ ประกันไมนอ ยกวารอยละ 30 และ บสย. ค้ํา= MLR-1% ตอป
3) ใช บสย. ค้ําเต็มวงเงิน = MLR ตอป

อัตราดอกเบีย้

เริ่มตน 6.75 % ตอป

อายุสัญญา

ติดตอสาขา ธพว. ทั่วประเทศ

10 ป

10 ป

สูงสุดไมเกิน 7 ป Grace Period ไมเกิน 2 ป
(กรณีมรี ะยะเวลาชําระเงินกูต งั้ แต 2 ป ขึ้นไป)

การยืน่ ขอ

สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ
ชองทางออนไลนตา งๆ ของ ธพว. หรือ
www.smebank.co.th

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

บัดนี้ – 30 ก.ย. 65

ชองทางติดตอ

สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ
ชองทางออนไลนตา งๆ ของ ธพว. หรือ
www.smebank.co.th

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย : (ibank.co.th)

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย : (ibank.co.th)

โทร. 1115 www.gsb.or.th

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การสงออก

การเกษตร
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

(18)
สินเชือ่ สนับสนุน
สถาบันเกษตรกร
50,000 ลานบาท

30,000 ลานบาท

(20)
สินเชือ่ เพือ่ ผูส ง ออกปายแดง
400 ลานบาท

คงเหลือ 19,542 ลานบาท

คงเหลือ 133 ลานบาท

สหกรณการเกษตร

บุคคล/เกษตรกร/นิตบิ คุ คล/สหกรณภาค
เกษตร/วิสาหกิจชุมชน/กลุม เกษตรกร

1.เปนนิตบิ คุ คลไทย
2.ไมเคยเปน NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเปน NPLs ตองปรับ
โครงสรางหนีแ้ ลวและผอนชําระเปนปกติ ไมนอยกวา 12 งวดติดตอกัน
ทั้งนี้ กรณีมี บสย. ค้ําประกันวงเงิน ใหสามารถปรับโครงสรางหนีแ้ ลวและ
ผอนชําระเปนปกติ ไมนอ ยกวา 3 งวดติดตอกัน

วงเงินตอราย

ตามที่ ธ.ก.ส. กําหนด

ไมเกิน 100 ลานบาท

ไมเกิน 5 ลานบาท

อัตราดอกเบีย้

MLR –1%/ป

ปที่ 1-2 : 4%/ป
ตั้งแตปท ี่ 3 คิดอัตราดอกเบีย้ MRR-1% หรือ MLR
/MOR ตามประเภทและวงเงินกูข องลูกคา

ปที่ 1-2 = Prime rate – 0.75%/ป
ปที่ 3-4 = Prime rate/ป
ปที่ 5 เปนตนไป = Prime rate + 2%/ป

3 ป

10 ป

วงเงินหมุนเวียน

1 เม.ย.64 – 31 มี.ค. 67

1 มี.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

www.exim.go.th หรือ
โทร 02-271-3700 หรือ
สาขา ธสน. ทั่วประเทศ

คุณสมบัติ
ลูกหนี้

อายุสัญญา

คงเหลือ 39,526 ลานบาท

(19)
สินเชือ่ เสริมแกรง
SME เกษตร

การยืน่ ขอ
ชองทางติดตอ

Line : @BAAC Family

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สินเชือ่ ชวยเหลือน้าํ ทวม
โครงการ

(21)
สินเชือ่ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
SMEs ที่ประสบภัยพิบตั ิ

(22)

สินเชือ่ ฉุกเฉินเพือ่ ฟน ฟูกิจการ

วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 30 พ.ย. 65)

ไมไดกาํ หนดวงเงิน

ไมไดกาํ หนดวงเงิน

คุณสมบัตลิ กู หนี้

1. เปนลูกคาสินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจเดิมของธนาคาร
- สินเชื่อระยะยาว ไมมีหนีค้ า งชําระในวันทีข่ อกูเ งิน
-สินเชื่อระยะสัน้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญากูเ งิน
2. สามารถยืน่ กูไ ดทธี่ นาคารออมสินสาขา/หนวยงานเจาของ
บัญชีสินเชื่อเดิม
3. เปนผูประกอบการในพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ และไดรบั ผลกระทบ

เปนผูป ระกอบการใน 39 จังหวัด
ที่ไดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย

วงเงินตอราย

ไมเกิน 5 ลานบาท

1. ลูกหนีท้ มี่ วี งเงินอนุมตั ริ วมไมเกิน 1 ลานบาท = ไมเกิน 5 แสนบาท
2. ลูกหนีท้ มี่ วี งเงินอนุมตั ริ วมมากกวา 1 ลานบาท แตไมเกิน 5 ลานบาท
= ไมเกิน 1 ลานบาท
3. ลูกหนีท้ มี่ วี งเงินอนุมตั มิ ากกวา 5 ลานบาท = ไมเกิน 2 ลานบาท ทั้งนี้
รวมวงเงินเดิมแลวไมเกิน 15 ลานบาท

อัตราดอกเบีย้

ปที่ 1 = 3.50% ตอป
ปที่ 2 เปนตนไป = MLR ตอป
ปลอดชําระเงินตน 1 ป

4.99% ตอป
ปลอดชําระเงินตน 1 ป

อายุสญ
ั ญา

ไมเกิน 5 ป

ไมเกิน 5 ป

การยืน่ ขอ

ภายใน 3 เดือนนับตัง้ แตวนั ทีป่ ระกาศภัยพิบตั ิ
หรือวันทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ

ชองทางติดตอ

โทร. 1115 www.gsb.or.th

กรุณาติดตอสาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือ
ชองทางออนไลนตา งๆ ของ ธพว. หรือ
www.smebank.co.th

โครงการค้าํ ประกันสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs
ของ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
โครงการค้าํ ประกันของ บสย.
โครงการ
วงเงินโครงการ
(วงเงินคงเหลือ
ณ 25 พ.ย. 65)

(1) โครงการค้ําประกันสินเชือ่ บสย. SMEs สรางชาติ (PGS 9)

(2) โครงการค้ําประกันสินเชือ่ รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 7 (BI7)

150,000 ลานบาท

11,000 ลบ.

คงเหลือ 5.45 ลานบาท

คงเหลือ 10,914 ลบ.

คุณสมบัติลูกหนี้

SMEs ทั่วไปทีอ่ ยูใ นระบบฐานภาษี

SMEs ทั่วไป

วงเงินค้าํ ประกัน

ไมเกิน 100 ลานบาท

ไมเกิน 100 ลบ.

คาธรรมเนียม

เฉลี่ย 1.75% ตอป (ขึ้นกับระดับความเสีย่ ง)
โดยรัฐบาลสนับสนุนคาธรรมเนียมแทน SMEs ในป 2 ปแรก
หรือขึน้ อยูกบั แตละรูปแบบโครงการยอย

ตั้งแต 1% - 5% ตอป
(ขึ้นกับระดับความเสีย่ ง)

อายุสัญญา
การยื่นขอ

10 ป
สิ้นสุด 30 พ.ย. 65

10 ป
สิ้นสุด 16 ต.ค. 67

https://www.tcg.or.th/customer_general_detail.php?customer_gen
eral_id=16

โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 7 | บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (tcg.or.th)

ชองทางติดตอ

มาตรการชวยเหลือ
ลูกหนี้ของ บสย.
(สิ้นสุด ธ.ค. 64)

1. ชวยจัดสรรการผอนชําระสําหรับลูกหนีค้ า ประกันชดเชยขออนุมตั ปิ ระนอมหนีค้ รัง้ แรกในอัตราดอกเบีย้ 4%
2. ลดดอกเบีย้ สําหรับลูกหนีป้ ระกันชดเชยทีม่ ศี กั ยภาพในอัตราดอกเบีย้ 0%
3. ลดคางวดผอนชําระสําหรับลูกหนีค้ าประกันชดเชยกอน-หลังฟอง ในอัตราดอกเบีย้ 7.5%
ที่มา : https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=5375

โครงการค้าํ ประกันสินเชือ่ ใหมใหแกลกู หนี้ SMEs
ของ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
ขั้นตอนการใชบริการ บสย.

ใหบริการ
การค้าํ ประกัน
แกธุรกิจ SMEs

หมอหนี้ บสย. คือ ?
ผูชวยเหลือกลุม ธุรกิจ SMEs ใหมีโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน และเปนตัวกลางในการใหความรูแ ละชวยเหลือในการ
ทําธุรกิจ หรือการสรางอาชีพ เสมือนไดพี่เลีย้ งหรือหมอผูม ปี ระสบการณทเี่ กง สามารถตอบสนองลูกคาไดทกุ ดาน

สามารถติดตอไดทสี่ าขาของ บสย. ทั้ง 11 สาขาทัว่ ประเทศ หรือโทร 0-2890-9999
ที่มา : https://www.tcgcyber.com/doctor/

