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หลกัเกณฑโ์ครงการฟ้ืนฟแูละเสรมิศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ส าหรบั SMEs – คนตวัเล็ก วงเงนิ 8,000 ลา้นบาท 

รายการ หลกัเกณฑ ์

(1) กรอบวงเงนิ 

โครงการรวม 

8,000 ลา้นบาท เป็นการใหส้นิเชือ่แบบ First – Come First-Serve 

(2) วตัถปุระสงค ์
 

เพื่อขยายโอกาส และเพิ่มช่องทางการเขา้ถงึแหล่งทุน ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ราย
ย่อย ในการฟ้ืนฟปูรับปรุงกจิการ สรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้เพิม่ศักยภาพและสามารถ

ประกอบกจิการตอ่ไดอ้ยา่งยั่งยนื   

(3) ประเภทธรุกจิที่
สนับสนุน 

เป็นประเภทธุรกิจที่คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจ า
กรงุเทพมหานคร/ประจ าจังหวดั ไดม้กีารประกาศไว ้หรอื กระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด 

(4) การคัดเลอืกเอสเอ็มอี

เขา้โครงการ 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาเอสเอ็มอตีามแนวประชารัฐ (กอป.) มอบหมายใหธ้นาคารพัฒนา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทสไทย (ธพว.) หน่วยรว่มด าเนนิการ ในฐานะผูจ้ัดการ
โครงการ มอี านาจพจิารณาเอสเอ็มอทีีม่คีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อเขา้สูก่ระบวนการ

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ  

(5) คณุสมบัตผิูกู้ ้ 1. เป็นเอสเอ็มอทีีม่ศีักยภาพขนาดเล็ก ซึง่เป็นกจิการประเภท การผลติสนิคา้ การใหบ้รกิาร 
การคา้ปลีก หรือการคา้ส่ง โดยมีจ านวนการจา้งงานไม่เกนิห้าสบิคน หรือมีมูลค่า

สนิทรพัยถ์าวรไมร่วมทีด่นิ ไมเ่กนิหา้สบิลา้นบาท 
2. เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

เฉพาะทีเ่ป็นบริษัทจ ากัด หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือหา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล หรือนิติ
บคุคลประเภทอืน่ตามที ่กอป. ก าหนด 

3. เป็นเอสเอ็มออียา่งใดอยา่งหนึง่  ดงันี้ 

1.) เอสเอ็มอทีีต่อ้งการลงทุนใหม่ ขยายกจิการ ปรับปรุง ปรับหรอืเปลีย่นธุรกจิ/อาชพี 
หรอืแนวทางการด าเนนิธรุกจิ หรอืเริม่ตน้ธรุกจิ 

2.) เอสเอ็มอทีีม่ปัีญหาทางการเงนิ แตก่จิการยังสามารถด าเนนิธุรกจิตอ่ไปได ้หรอืเอสเอ็ม
อ ี ที่เขา้ถึงแหล่งทุนยาก เช่น ขาดเอกสารในการท าบัญชรัีบ-จ่าย หรือ ขาดสภาพ

คลอ่ง     

              แต่ทัง้นี้ ธุรกจิดังกล่าวตอ้งไม่ใช่ธุรกจิจัดสรรที่ดนิหรือที่ดนิ หรือที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูก
สรา้งเพือ่ขาย หรอืธรุกจิผดิกฎหมาย หรอืธรุกจิทีข่ดัตอ่ศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 

 
4. มีบัญชรัีบ-จ่าย หรือมีระบบบัญช ีหรือแจง้ความประสงค์ที่จะเขา้สู่ระบบบัญชรัีบ-จ่าย    

หรอืเขา้สูร่ะบบบญัชเีดยีว  
5. ณ วนัทีย่ืน่ขอเขา้โครงการตอ้งไมเ่ป็น NPL หรอื ถกูด าเนนิคด ี 

6. มปีระวตักิารช าระหนี ้ดงันี ้ 

1.) กรณีลูกหนี้ปกต ิ(ไม่เคยปรับเงือ่นไขการช าระหนี้ หรือปรับโครงสรา้งหนี้ ในรอบ 
12 เดอืน ทีผ่า่นมา) ใหม้ปีระวตักิารช าระหนี้ไมส่ม ่าเสมองวดใดงวดหนึง่ได ้ในรอบ 

12 เดอืนทีผ่า่นมา แตร่วมแลว้ไมเ่กนิ 3 ครัง้ กอ่นวนัยืน่ขอเขา้โครงการ  
2.) กรณีลูกหนี้ทีเ่คยปรับเงือ่นไขการช าระหนี้ หรือ เคยปรับโครงสรา้งหนี้ในรอบ 12 

เดือนที่ผ่านมา ตอ้งช าระหนี้ปกติหลังจากปรับเงื่อนไขการช าระหนี้ หรือ ปรับ

โครงสรา้งหนี้ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 งวดตดิตอ่กัน  ทัง้นี้ หากมปีระวัตกิารช าระหนี้
มาแลว้เกนิ 4 งวด สามารถไม่ช าระหนีง้วดใดงวดหนึง่ได ้แตร่วมแลว้ไม่เกนิ 2 ครัง้ 

กอ่นวนัยืน่ขอเขา้โครงการ  
7. กรณีทีเ่อสเอ็มอไีดจ้ดทะเบยีนกอ่ตัง้เป็นนติบิคุคล มาแลว้ไมเ่กนิ 12 เดอืน  

1.) ใหพ้ิจารณาประวัตกิารช าระหนี้ ประวัตกิารเป็น NPL หรือ ถูกด าเนินคดี  รวมทัง้

ความสามารถในการช าระหนี้ในนามของบุคคลธรรมดา และ/หรือ กลุ่มบุคคลของ
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรือ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทีเ่คยด าเนินธุรกจิในลักษณะ

เดยีวกนั   
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2.) ใหบ้คุคลธรรมดา และ/หรอื กลุม่บคุคล สามารถยืน่ความประสงคข์อกูไ้ด ้ในระหวา่ง

ทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนนติบิคุคล แตต่อ้งจดทะเบยีนแลว้เสร็จกอ่นอนุมัตสินิเชือ่  
8. ตอ้งไมอ่ยูร่ะหวา่งการไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากทุนหมุนเวยีนทีไ่ด้

ด าเนนิการอยูแ่ลว้ ดงันี ้

1.) กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการเงนิทนุพลกิฟ้ืน
วสิาหกจิขนาดย่อม วงเงนิ 1,000 ลา้นบาท  

2.) กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในการด าเนนิการตามมาตรการ
ฟ้ืนฟกูจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงนิ 2,000 ลา้นบาท 

3.) เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การสง่เสรมิอาชพีอตุสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
9.   ยนิยอมน าสง่ขอ้มลูทางบญัชขีองกจิการและขอ้มลูเครดติใหก้บักองทนุ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากกองทนุตามรอบบญัชทีกุปี ตลอดอายกุารช าระคนืหนี ้

10. หรอืเป็นไปตามที ่กอป.ก าหนด 

(6) วตัถปุระสงคก์ารกู ้ 1. เพือ่ลงทนุ ขยาย ปรับปรุง พัฒนากจิการ ใหม้ปีระสทิธภิาพและขดีความสามารถเพิม่ขึน้  

2. เพือ่ลงทนุการเริม่ตน้ธรุกจิ สรา้งธรุกจิใหม ่ 

3. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ โดยก าหนดเงือ่นไขใหเ้บกิจ่ายไดส้งูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 30 
ของวงเงนิหมนุเวยีนไดท้นัทหีลงัจากท านติกิรรมสญัญา โดยพจิารณาตามความจ าเป็น

และเหมาะสม 
4. หรอืเป็นไปตามที ่กอป. ก าหนด 

(7) วงเงนิสนิเชือ่ตอ่ราย  สงูสดุไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท  

 กรณีผูกู้เ้คยปรับโครงสรา้งหนี้ ใหว้งเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 200,000 บาท หากมผีลการช าระหนี้

เป็นปกตไิมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน หรอืตามเงือ่นไขที ่ธนาคารก าหนดแตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 

เดอืน ใหส้ามารถขอวงเงนิเพิม่ไดต้ามความเหมาะสม และความสามารถช าระหนี ้  

(8) ประเภทสนิเชือ่และ

ระยะเวลาการใหกู้ย้มื 

1.) เงนิกูส้นิเชือ่ระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลากูส้งูสดุไมเ่กนิ 7 ปี  

2.) ปลอดช าระคนืเงนิตน้สงูสดุไมเ่กนิ 3 ปี  

3.) ใหพ้จิารณาตามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหนี้ของผูกู้ ้

(9) อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ตอ่ปี ตลอดอายสุญัญา  

หากมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นไปตามที ่กอป. ประกาศก าหนด   

(10) หลกัประกนั  ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ใหญ่ และ/หรือ ผูไ้ดรั้บประโยชน์จาก

สนิเชือ่ ค ้าประกนัเต็มวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

 กรณีที่น าเงนิไปลงทุนในอาคาร สิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร ยานพาหนะ  ใหม้ีการจัดท า

ประกนัภัยแกห่ลกัประกนั  

 

 

 

 

 

  


