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โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกจิชุมชน (Local Economy Loan)  

รายการ หลกัเกณฑ์ 

วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อสร้างและกระจายรายไดสู่้
ผูป้ระกอบการในชุมชนอย่างทัว่ถึงอนัจะน ามาซ่ึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ร่วมทั้งเป็นการสนบัสนุนการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวชุมชน 
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว และเกษตรแปรรูป (อาหารและไม่ใช่อาหาร) ซ่ึงเป็นการยกระดบั
เศรษฐกิจชุมชนตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล 

วงเงินโครงการ วงเงินรวมทั้งโครงการ  50,000  ลา้นบาท  
1. ผูป้ระกอบ SMEs ท่ีเป็นบุคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
1.1  SMEs ท่ีด าเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป(Food/Nonfood) วงเงิน 20,000 ลา้นบาท  
1.2  SMEs ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว หรือ ธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน หรือธุรกิจ เก่ียวเน่ืองการ         
       ท่องเท่ียว หรือ ธุรกิจท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(CIV) วงเงิน 20,000 ลา้นบาท 
1.3  SMEs ผูป้ระกอบการใหม่หรือมีนวตักรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอ่ืนๆ วงเงิน 10,000   
       ลา้นบาท  

               กรณีวงเงินกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดเตม็วงเงิน ใหส้ามารถใชว้งเงินส่วนท่ีเหลือในกลุ่มอ่ืนได ้ทั้งน้ี
เม่ือรวมวงเงินทุกกลุ่มแลว้ไม่เกิน 50,000 บาท 

ระยะเวลา
โครงการ 

ส้ินสุดรับค าขอกูภ้ายในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 หรือ จนกวา่จะหมดวงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 

กลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 

1. ผูป้ระกอบ SMEs ท่ีเป็นบุคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
1.1  SMEs ท่ีด าเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป(Food/Nonfood)  
1.2  SMEs ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว หรือ ธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน หรือธุรกิจ 
       เก่ียวเน่ืองการท่องเท่ียว หรือ ธุรกิจท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(CIV) 
1.3  SMEs ผูป้ระกอบการใหม่หรือมีนวตักรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอ่ืนๆ 

2. เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีไม่เคยไดรั้บการอนุมติัและใชว้งเงินสินเช่ือโครงการท่ีมติ 
    คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให ้ธพว.ด าเนินการ ดงัน้ี 1) โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า  (Policy Loan) 
    2) โครงการสินเช่ือ SMEs Transformation Loan 
3. เป็นการใหสิ้นเช่ือใหม่ ทั้งลูกคา้เดิมหรือลูกคา้ใหม่ และไม่ใช่ลูกหน้ีท่ีโอนหน้ี(Re-Finance) 
   มาจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
4. เป็นผูป้ระกอบการ SMEs มีวงเงินสินเช่ือรวมทุกสถาบนัการเงินต่อราย(ไม่รวมกิจการในกลุ่ม)  
    สินเช่ือไม่เกิน 50.0 ลา้นบาท ณ วนัยืน่ค  าขอกู ้ 
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วตัถุประสงคก์ารกู ้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ 

คุณสมบติัของผูกู้ ้ 1. เป็นผูป้ระกอบการ SMEs เป็นบุคคลผูมี้สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลไทย ท่ีมีจ านวนหุน้ท่ีบุคคลผู ้
มีสัญชาติไทยถืออยูเ่กินกวา่  ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

2.  กรณีมีวงเงินกบั ธพว.หรือสถาบนัการเงินอ่ืน ตอ้งไม่มีประวติัการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในช่วง    
12 เดือน และมีประวติัการช าระหน้ีปกติอยา่งนอ้ย 6 งวด ก่อนวนัท่ียืน่ขอสินเช่ือ 

3. กรณีบุคคลธรรมดาตอ้งจดทะเบียนการคา้กบักระทรวงพาณิชย ์ หรือ ใบอนุญาตของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ใหย้กเวน้ ธุรกิจบางประเภทท่ีหน่วยงานราชการมิไดก้ าหนดใหต้อ้งจด
ทะเบียนพาณิชย ์เช่น ธุรกิจบริการ  

4.  ณ วนัท่ียืน่กูต้อ้งไม่เป็น NPL   

วงเงินสินเช่ือต่อ
ราย 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท ต่อราย 
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุดไม่เกิน  2.0 ลา้นบาท  
-  บุคคลธรรมดา ท่ีมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุดไม่เกิน    

     5.0  ลา้นบาท    
    ทั้งน้ีเม่ือรวมวงเงินสินเช่ือเดิมทุกประเภทท่ีมีอยูก่บั ธพว.วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15.0 ลา้นบาท   
    โดยพิจารณาตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และความสามารถในการ ช าระหน้ีของผูกู้แ้ต่ละราย 

ประเภทสินเช่ือ 
และระยะเวลา
กูย้มื 

เงินกูย้มืแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ระยะเวลากูย้มืสูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดช าระ   
คืนเงินตน้(Grace Period) ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสมสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งน้ีให้ 
พิจารณาตามความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้แ้ต่ละราย 
กรณีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนไม่มีระยะเวลาปลอดช าระคืนเงินตน้(Grace Period) 

อตัราดอกเบ้ีย ปีที ่1-3  
     คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  
ปีที ่4-7  

คิดอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี 
ค่าธรรมเนียม ธพว.  

1. ค่าธรรมเนียมการวเิคราะห์โครงการ(Front End Free)  
1.1  กรณี บสย. ค ้าประกนัเต็มวงเงิน หรือ บสย.ร่วมกบัหลกัประกนัตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร

เฉพาะประเภทท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง คิดร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั 

1.2 กรณีหลกัประกนัตามเกณฑป์กติของธนาคารเฉพาะประเภทท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีดิน  
                 พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ค ้าประกนัเตม็วงเงิน คิดร้อยละ 1.5 ของวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั 
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2. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆใหเ้ป็นไปหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 
บสย. 
ค่าธรรมเนียม บสย.ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบสย.  

หลกัประกนั 
 

1.  บสย.ค ้ าประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทท่ีดิน              
ส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

 


