โครงการสิ นเชื่ อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุ มชน (Local Economy Loan)
รายการ

หลักเกณฑ์

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เพื่อช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ ม และพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่
ผูป้ ระกอบการในชุ ม ชนอย่า งทัว่ ถึ ง อัน จะนามาซึ่ ง ความเข้ม แข็ง ของเศรษฐกิ จในภาพรวมและ
เศรษฐกิ จฐานรากของประเทศไทย ร่ วมทั้งเป็ นการสนับสนุ นการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุ มชน
ธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และเกษตรแปรรู ป (อาหารและไม่ใช่อาหาร) ซึ่ งเป็ นการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล
วงเงินรวมทั้งโครงการ 50,000 ล้านบาท
1. ผูป้ ระกอบ SMEs ที่เป็ นบุคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มเป้ าหมาย ดังนี้
1.1 SMEs ที่ดาเนิ นธุ รกิจเกษตรแปรรู ป(Food/Nonfood) วงเงิน 20,000 ล้านบาท
1.2 SMEs ที่ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรื อ ธุ รกิจท่องเที่ยวชุมชน หรื อธุ รกิจ เกี่ยวเนื่องการ
ท่องเที่ยว หรื อ ธุ รกิจที่ต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) วงเงิน 20,000 ล้านบาท
1.3 SMEs ผูป้ ระกอบการใหม่หรื อมีนวัตกรรม หรื อธุ รกิจผลิต หรื อบริ การอื่นๆ วงเงิน 10,000
ล้านบาท

วงเงินโครงการ

กรณี วงเงินกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดเต็มวงเงิน ให้สามารถใช้วงเงินส่ วนที่เหลือในกลุ่มอื่นได้ ทั้งนี้
เมื่อรวมวงเงินทุกกลุ่มแล้วไม่เกิน 50,000 บาท
ระยะเวลา
โครงการ

สิ้ นสุ ดรับคาขอกูภ้ ายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หรื อ จนกว่าจะหมดวงเงินสิ นเชื่ อรวมของโครงการ
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

1. ผูป้ ระกอบ SMEs ที่เป็ นบุคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มเป้ าหมาย ดังนี้
1.1 SMEs ที่ดาเนินธุ รกิจเกษตรแปรรู ป(Food/Nonfood)
1.2 SMEs ที่ดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรื อ ธุ รกิจท่องเที่ยวชุมชน หรื อธุ รกิจ
เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว หรื อ ธุ รกิจที่ต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)
1.3 SMEs ผูป้ ระกอบการใหม่หรื อมีนวัตกรรม หรื อธุ รกิจผลิต หรื อบริ การอื่นๆ
2. เป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมตั ิและใช้วงเงินสิ นเชื่อโครงการที่มติ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ ธพว.ดาเนินการ ดังนี้ 1) โครงการสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่า (Policy Loan)
2) โครงการสิ นเชื่อ SMEs Transformation Loan
3. เป็ นการให้สินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรื อลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้(Re-Finance)
มาจากสถาบันการเงินอื่น
4. เป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs มีวงเงินสิ นเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย(ไม่รวมกิจการในกลุ่ม)
สิ นเชื่อไม่เกิน 50.0 ล้านบาท ณ วันยืน่ คาขอกู้
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รายการ

หลักเกณฑ์

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุ งกิจการ

คุณสมบัติของผูก้ ู้

1. เป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs เป็ นบุคคลผูม้ ีสัญชาติไทย หรื อ นิติบุคคลไทย ที่มีจานวนหุน้ ที่บุคคลผู ้
มีสัญชาติไทยถืออยูเ่ กินกว่า ร้อยละ 50 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. กรณี มีวงเงินกับ ธพว.หรื อสถาบันการเงินอื่น ต้องไม่มีประวัติการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ในช่วง
12 เดือน และมีประวัติการชาระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันที่ยนื่ ขอสิ นเชื่ อ
3. กรณี บุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ ใบอนุ ญาตของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ยกเว้น ธุ รกิจบางประเภทที่หน่วยงานราชการมิได้กาหนดให้ตอ้ งจด
ทะเบียนพาณิ ชย์ เช่น ธุ รกิจบริ การ
4. ณ วันที่ยนื่ กูต้ อ้ งไม่เป็ น NPL

วงเงินสิ นเชื่ อต่อ
ราย

วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ต่อราย
- บุคคลธรรมดา วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน
5.0 ล้านบาท
ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินสิ นเชื่อเดิมทุกประเภทที่มีอยูก่ บั ธพว.วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 15.0 ล้านบาท
โดยพิจารณาตามความจาเป็ น ความเหมาะสม และความสามารถในการ ชาระหนี้ของผูก้ แู้ ต่ละราย
เงินกูย้ มื แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ระยะเวลากูย้ มื สู งสุ ดไม่เกิน 7 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชาระ
คืนเงินต้น(Grace Period) ขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและความเหมาะสมสู งสุ ดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ให้
พิจารณาตามความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ูแ้ ต่ละราย
กรณี ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนไม่มีระยะเวลาปลอดชาระคืนเงินต้น(Grace Period)
ปี ที่ 1-3
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
ปี ที่ 4-7
คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
ธพว.
1. ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ(Front End Free)
1.1 กรณี บสย. ค้ าประกันเต็มวงเงิน หรื อ บสย.ร่ วมกับหลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร
เฉพาะประเภทที่ดิน สิ่ งปลู กสร้าง หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง คิดร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
สิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิ
1.2 กรณี หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง หรื อที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ค้ าประกันเต็มวงเงิน คิดร้อยละ 1.5 ของวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิ

ประเภทสิ นเชื่อ
และระยะเวลา
กูย้ มื
อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม
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รายการ

หลักประกัน

หลักเกณฑ์
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆให้เป็ นไปหลักเกณฑ์ของธนาคาร
บสย.
ค่าธรรมเนียม บสย.ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบสย.
1. บสย.ค้ า ประกัน และ/หรื อ หลัก ประกัน ตามเกณฑ์ ป กติ ข องธนาคารเฉพาะประเภทที่ ดิ น
สิ่ งปลูกสร้าง หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
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