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ค ำอธิบำยสำระส ำคัญ ควำมมุ่งหมำย วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรมีผลบังคับใช้ 

พระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ. 2534 1 
        

ก. สำระส ำคัญของกฎหมำย 

 1. ลักษณะของผู้ประกอบการ SMEs ท่ีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”)                      
จะค ้าประกันสินเชื่อ สถาบันการเงินท่ีเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs และรูปแบบของสินเชื่อท่ีค ้าประกัน 
(มาตรา 3) 
 ผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท ตามท่ี
ก้าหนดโดยกฎกระทรวง2  ส้าหรับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs คือ ธนาคาร ทั งธนาคารพาณิชย์
และธนาคารของรัฐ รวมถึงสถาบันการเงินอื่นตามท่ีก้าหนด3 

 ปัจจุบัน บสย. ค ้าประกันสินเชื่อประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างหลากหลาย เช่น สินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเงินกู้ระยะสั น สินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี เป็นต้น นอกจากนี  บสย. ยังสามารถค ้าประกันสินเชื่อใน  
ธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง ธุรกรรมการให้เช่าซื อ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง และธุรกรรมอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อท้านองเดียวกันด้วย 
 
 2. วัตถุประสงค์การด้าเนินงานของ บสย. 

 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มขึ น ให้ธนาคารและ

สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อ เร่งกระจายสินเชื่อไปยังผู้ประกอบการ SMEs และช่วยพัฒนา

ผู้ประกอบการ SMEs ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มาตรา 11)  

 

 
 

1 รวมถึงพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
2 กฎกระทรวง ก้าหนดจ้านวนสินทรัพย์ถาวรของภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่จะขอรับความช่วยเหลือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม พ.ศ. 2549 

3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก้าหนดให้นิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงิน  และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก้าหนดให้นิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็น
สถาบันการเงิน 
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  3. การประกอบกิจการของ บสย.  

 บสย. ประกอบกิจการ ดังต่อไปนี   

 (1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการค ้าประกันสินเชื่อ ให้ค้าแนะน้าและช่วยในการบริหาร การ

จัดการและทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการ SMEs (มาตรา 12) 

 (2) บริหารกิจการภายใน บสย. เพื่อสนับสนุนการค ้าประกันสินเชื่อ ได้แก่การโอนสิทธิเรียกร้อง ประกันซื อ 

ขายทรัพย์สินท่ีได้มาจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการของ บสย. กู้ยืมเงินในหรือ

นอกประเทศ ให้หลักประกันเงินท่ีกู้ยืม ซื อหลักทรัพย์ท่ีมั่นคง ถือกรรมสิทธิ์ เช่าหรือให้เช่า จ้านอง จ้าน้า รวมทั ง ขาย

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ เปิดบัญชีเงินฝาก สั่งจ่าย รับรองหรือสลักหลังต๋ัวเงินหรือใช้เงินตามต๋ัว

เงิน การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างหรือผู้ท่ีพ้นจากการเป็นลูกจ้างรวมทั งครอบครัว เป็นต้น (มาตรา 12) 

 4. การบริหารองค์กร 

 (1) บสย. เป็นนิติบุคคล (มาตรา 5) มีทุนจดทะเบียนเมื่อเริ่มก่อตั ง 400 ล้านบาท  (มาตรา 7)  โดย

คณะกรรมการ บสย. เป็นคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีบริหารกิจการของ บสย. (มาตรา 21) มีจ้านวนรวมไม่เกิน 11 คน 

(มาตรา 16/1) มีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 3 ปี (มาตรา 17)  

 ฝ่ายจัดการมีผู้จัดการท่ัวไปซึ่งคณะกรรมการ บสย. แต่งตั งเป็นผู้บริหารกิจการของ บสย. โดยผู้จัดการท่ัวไป

เป็นกรรมการโดยต้าแหน่ง (มาตรา 23)  

 (2) คณะกรรมการ บสย. มีอ้านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  

  (2.1) ก้ากับและควบคุมการด้าเนินงาน การบริหารกิจการ และธุรกิจของ บสย. (มาตรา 21) 

  (2.2) จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ นจากการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ บสย. การ

ให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้าง (มาตรา 21) 

  (2.3) ควบคุมให้มีการตรวจสอบค้าร้องขอให้ค ้าประกันสินเชื่อของ SMEs ท่ียื่นมา และพิจารณาการ

ให้การค ้าประกันสินเชื่อตามท่ีเห็นสมควรโดยค้านึงในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจ และนโยบายการ

ผู้ประกอบการ SMEs ของรัฐบาล (มาตรา 21) 

  (2.4) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นๆ อันเนื่องจากการค ้าประกัน

สินเชื่อ (มาตรา 21) 

  (2.5) แต่งตั งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ท่ีอยู่ในต้าแหน่งกรรมการไม่น้อย

กว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน โดยให้มีอ้านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา 22) 

  (2.6) แต่งตั งผู้จัดการท่ัวไป มีหน้าท่ีบริหารกิจการของ บสย. ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

ก้าหนด (มาตรา 23)  
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 5. ความรับผิดของผู้ประกอบ SMEs ในการช้าระเงินคืน บสย. 

 กรณี บสย. ช้าระหนี ของผู้ประกอบการ SMEs ให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินแทนผู้ประกอบการ  SMEs 

บสย. ย่อมได้รับสิทธิไล่เบี ยในหนี เงินท่ีได้ช้าระไปจากผู้ประกอบการ SMEs ตามมาตรา 693 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี  กรณีท่ีการช้าระหนี นั นเกิดขึ นภายหลังจากท่ีผู้ประกอบการ SMEs ถูกธนาคารหรือ

สถาบันการเงินฟ้องคดีต่อศาล และศาลได้มีค้าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว บสย. สามารถเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี ตามค้า

พิพากษาได้ตามท่ีส่วนท่ีได้ช้าระหนี ไป (มาตรา 26/1)  

 

ข. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกฎหมำย 

 การประกาศใช้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534  (“พ.ร.บ. บสย.”) 

มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีองค์กรท่ีท้าหน้าท่ีค ้าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยอาศัยบทบัญญัติของ 

พ.ร.บ. บสย. เป็นเครื่องมือในการด้าเนินการตามความมุ่งหมาย และเพื่อช่วยใหธ้นาคารและสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ

มีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ร่วมทั งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อจาก

ธนาคารและสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อจ้านวนมากขึ น อีกทั งยังเป็นการเร่งรัดพัฒนาการประกอบกิจการ SMEs ให้มี

บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการขยายการประกอบกิจการ SMEs สู่ชนบทเพื่อบรรเทา

ปัญหาการว่างงานและการชะลอการอพยพของประชาชนเข้ามาในกรุงเทพมหานคร 
 

ค. ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. บสย. (มาตรา 4)  
 

ง. ขอบเขตกำรมีผลบังคับใช้ของกฎหมำย 

 (1) พ.ร.บ. บสย. มีผลบังคับใช้กับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ท่ี

ขอให้ บสย. ค ้าประกันสินเชื่อ ธนาคารและสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ คณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการท่ัวไป รวมทั งพนักงาน บสย. และบุคคลอื่นตามท่ี พ.ร.บ. บสย. และกฎหมายอื่นก้าหนด 

 (2) พ.ร.บ. บสย. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2534 โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันท่ี 30 

ธันวาคม 2534 ส้าหรับ พ.ร.บ. บสย. (ฉบับท่ี 2) ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 

31 สิงหาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2560   

********** 

   
           นางสาวสุภาพร ชูพันธ์ 

     ฝ่ายกฎหมาย 
           21 ธันวาคม 2563 


