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และเสริมศักยภาพธุรกิจ โดยเน้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ให้สอดรับ
กับ new normal และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพ่ิมเติมรูปแบบวงเงินสินเชื่อ
ตามมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับตัว และก าหนดขนาดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวให้เหมาะสมกับ
ความต้องการเงินทุนเพ่ือการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการค ้าประกันที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น  

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 และมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  

4. เนื้อหา  

4.1 ให้เพ่ิมเติมค านิยาม “สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว” ภายหลังบทนิยามค าว่า “วงเงิน
สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค” ในข้อ 4.1 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 1/2564 
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ
และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้ 

“สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว” หมายความว่า สินเชื่อทีม่ีก าหนดระยะเวลา (term loan) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุน หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนา ในเรื่องของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันและด าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยสอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal) ทั้งจากกระแส
ดิจิทัลเทคโนโลยี การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต” 

4.2  ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 4.6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 
1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 “(2)  วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามประกาศนี้  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  (2.1) วงเงินสินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 

(2.1.1)  ไม่เกิน 50 ล้านบาท ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้นับรวมทุกสถาบันการเงิน หรือ 

  (2.1.2)  ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท  

   วงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณ
จากวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อ
ข้างต้นไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

   กรณีที่มีการควบกิจการกับสถาบันการเงินอ่ืน หรือรับโอน
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญจากสถาบันการเงินอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน   
ให้สถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ให้สนิเชื่อตามวรรคหนึ่งแยกตามวงเงินสนิเชื่อที่ผูป้ระกอบธุรกิจ
มีอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินก่อนมีการควบกิจการ หรือรับโอนกิจการ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงิน
จะให้กู้ยืมตามวรรคนี้รวมกันต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท  

    หากผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ได้รับสินเชื่อตามพระราชก าหนด 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (สินเชื่อ soft loan) อยู่ก่อนแล้ว เมื่อรวมสินเชื่อดังกล่าวกับสินเชื่อตาม
พระราชก าหนดที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่สถาบนัการเงนิสามารถให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจกู้ยืมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี  

(2.2)  วงเงินสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 

   ไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยเมื่อนับรวม (ก) สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 
(ข) สินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการปรับตวัตามข้อ (2.1) ข้างต้น และ (ค) สินเชื่อ soft loan แลว้ ต้องมีจ านวน
สินเชื่อไม่เกิน 150 ล้านบาท ทัง้นี้ ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินที่จะให้
กู้ยืมตามประกาศนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นับวงเงินสินเชื่อตามสถาบันการเงินแต่ละแห่ง 
และส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ให้นับรวมวงเงินสินเชื่อทุกสถาบันการเงิน 
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   (2.3)  สถาบันการเงินต้องให้วงเงินสินเชื่อตามพระราชก าหนดโดยสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงกรณีที่เป็นการให้สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวต้องสอดคล้อง
กับรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (product program) ที่ ธปท. รับรอง  และผู้ประกอบธุรกิจสามารถเบิก
ใช้วงเงินงวดเดียวหรือทยอยเบิกใช้วงเงินจากสถาบันการเงินได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันการเงินมี
หน้าที่ติดตามการใช้เงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ และดูแล
ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเงินสินเชื่อมาช าระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลาการช าระหนี้
ของสินเชื่อดังกล่าวอาจเกินกว่า 5 ปี หรือสอดคล้องกับระยะเวลาที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมค ้าประกันสินเชื่อก็ได้” 

4.3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4.6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 
1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(4)  ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้ ให้สถาบันการเงิน
จัดให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมเงินโดยมีการค ้าประกันสินเชื่อตามมาตรา 13 แห่งพระราชก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  (4.1)  กรณวีงเงินสินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว สถาบันการเงินอาจให้
กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีการค ้าประกันสินเชื่อตามตามมาตรา 13 แห่งพระราชก าหนด ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง หรือมีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตาม
ประกาศนี้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินสินเชื่อข้างต้นไม่รวมถึงวงเงิน
สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีการค ้าประกันสินเชื่อตาม
ข้อนี้ ได้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อสถาบันการเงิน 

  การให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีการค า้ประกันสินเชื่อตามวรรคหนึ่งของ 
ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมโดยมีการค ้าประกันสินเชื่อในข้อ 4.6 (4) ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะให้กู้ยืมเงินโดย 
ไม่มีการค ้าประกันสินเชื่อตามข้อนี้ได้ภายหลังจากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไปยังสถาบันการเงิน 
ที่จะให้กู้ยืมแล้ว 

  (4.2)  กรณวีงเงินสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว สถาบันการเงินอาจให้กู้ยืมเงิน
โดยไม่ต้องมีการค ้าประกันสินเชื่อตามมาตรา 13 แห่งพระราชก าหนด ก็ได้” 
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เอกสารแนบ 

กรอบการพิจารณารับรอง product program ของสถาบันการเงินส าหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว 

1. หลักการ 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู ผู้ประกอบธุรกิจที่ี่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือจากมาตรการที่รัฐก าหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็นการระงับ ยับยั้ง และแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าว และได้ประคับประคองกิจการมาได้ตลอดช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือฟ้ืนฟูธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปิดประเทศ
ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  โดยมี
ขนาดวงเงินสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนในการปรับปรุง พัฒนา และเสริมศักยภาพธุรกิจ รวมถึง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการค ้าประกันที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) 
ของผู้ประกอบธุรกิจที่สอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal)   

2. รูปแบบการปรับตัว (transformation activities) ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนตามมาตรการ1 

รูปแบบการปรับตัวที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตามมาตรการ สามารถจ าแนกได้ตาม  
บริบทโลกใหม่ (new normal) ออกเป็น 3 รูปแบบตามรายละเอียดและตัวอย่างด้านล่าง ทั้งนี้ ให้สถาบนัการเงิน
ใช้ตัวอย่างดังกล่าวเป็นแนวทางและอ้างอิงเพ่ือจัดท า product program ส าหรับสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว    

(1) กระแสดิจิทัลเทคโนโลยี (digital technology) ตัวอย่างเช่น 

(1.1) การปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ตัวอย่างเช่น 
- การติดตั้งระบบวเิคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติการ 

ที่ชาญฉลาด (smart operation) 
- การติดตั้งระบบ data analytic เพ่ือใช้ในการ

วางแผนการตลาด การประเมินประสิทธิผล
การผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าและ
บริการ 

- การติดตั้งระบบซื้อขายผ่าน online 
marketing  

- การเพ่ิมช่องทางขาย online platform เพ่ือ
ช่วยเพิ่มยอดขายผ่าน e-commerce  

 
1 ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรูปแบบการปรับตัวเข้าข่ายการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการ และมีประเภทกิจการเป็นไป

ตามเง่ือนไขที่ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (บีโอไอ) ก าหนด สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน เช่น ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร/อุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น จากบโีอไอเพิ่มเติมได้ 
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- การติดตั้งระบบเส้นทางและ QR code ในการ
คัดแยกพัสดุหรือขนส่ง (smart logistic)  

- การติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(traceability)  

- การติดตั้งระบบงานจัดซื้อและบริหารสต๊อกสินค้า 
(smart warehouse)  

- การวางระบบ blockchain technology เพ่ือ
เสริมประสิทธิภาพ supply chain  

- การติดตั้งระบบวัดคุณภาพเครื่องจักรและการ
ผลิตเพ่ือไม่ให้เกิด emergency shutdown 

- การติดตั้งระบบการช าระเงินทางดิจิทัล (ตาม
โครงการ Smart Financial and Payment 
Infrastructure for Business)  

- การติดตั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) 

- การติดตั้งระบบเชื่อมโยงภายในและภายนอก
องค์กร 

- การติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
บริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ 

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) 

(1.2) การลงทุนระบบการท างานอัตโนมัติ (automation) หรือหุ่นยนต์มาใช้ในการปรับกระบวนการ
การผลิตและการบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนในการด าเนินงาน และลดความผิดพลาด 
ความสูญเสีย หรืออันตรายในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น 
- การติดตั้งระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อ

ระหว่างอุปกรณ์ (automation & network 
technology) 

- การติดตั้งระบบการเตรียมวัตถุดิบอัตโนมัติ 

- การติดตั้งชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ - การติดตั้งระบบการบรรจุสินค้าลงหีบห่ออัตโนมัต ิ
- การติดตั้งระบบขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า

อัตโนมัติ 
- การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial 

intelligence: AI) 

- การใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟอาหาร  
 

- การเปลีย่นเครื่องจักรให้รองรับการท างานแบบ 
automation ได ้

- การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่
บุคลากรให้สอดรับกับการลงทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพธุรกิจ 

 

 
(2) การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green) ตัวอย่างเช่น 

(2.1) การลงทุนระบบประหยัดพลังงาน (energy efficiency) หรือการปรับใช้พลังงานทดแทน 
(renewable energy) พลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียน เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงาน ลดการใช้
พลังงานทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล และเพ่ิมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก) 
ตัวอย่างเช่น 
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- การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell)  - การติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือเปลี่ยนไป
ใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด หรือ
พลังงานหมุนเวียน 

- การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบ
ประหยัดพลังงานหรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

- การติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงานแสงไฟ
หรืออุณหภูมิอัตโนมัติในอาคาร 

- การติดตั้งระบบเพ่ือกักเก็บพลังงานหมุนเวียน - การลงทุนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้รับฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

(2.2) การลงทุนพัฒนาออกแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนอุปกรณ์หรือระบบเพื่อการผลิตการบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือในรูปแบบ zero waste ตัวอย่างเช่น 

- การใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิล หรือได้มาตรฐาน
ด้าน ESG อาทิ ISO 22905:2020 และมาตรฐาน 
Global Recycled Standard (GRS)  

- การลงทุนเครื่องจักรหรือโรงงานในการผลิต
สินค้าหรือให้บริการที่ได้รับ sustainability 
certification 

- การติดตั้งระบบการจัดการน ้าหรือระบบ
หมุนเวียนน ้ากลับมาใช ้

- การติดตั้งระบบบ าบัดน า้เสีย 

- การติดตั้งระบบการจัดการขยะ - การติดตั้งระบบการดักจับคาร์บอน 

- การติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการแปรรูปของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ 
อาท ิการติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร 

- การผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันส าปะหลังหรือ
ของเหลือทางการเกษตร หรือการผลิต
พลาสติกชีวภาพอ่ืน 

- การผลิตหลอดจากชานอ้อย - การติดตั้งระบบข้อมูลในการชี้วัดความสูญเสีย
ในการผลิต (farm loss) 

- การลงทุนในกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน 
(Energy Service Company: ESCO) 

- การผลิตเคมีชีวภาพใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
อาทิ อาหาร เครื่องส าอาง บรรจุภัณฑ์ และ
เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง 

(2.3) การลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า หรือยานยนต์
พลังงานสะอาด ตัวอย่างเช่น  
- การลงทุนปรับสายการผลิตจากยานยนต์

สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์
พลังงานสะอาด 

- การดัดแปลงยานยนต์สันดาปเก่าเป็นยานยนต์
ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาดที่ประหยัด
พลังงานและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

- การผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวัสดุน ้าหนักเบาและแข็งแรงส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาด 

- การลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า (charging station) 
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- การปรับปรุงศูนย์ซ่อมบ ารุงเพ่ือรองรับยานยนต์
ไฟฟ้า 

 

(2.4) การก่อสร้างอาคาร ส านักงาน หรือที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน หรือ
อาคารสีเขียว (green building construction) ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) หรือมาตรฐาน Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability (TREES) รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุรีไซเคิล  

(2.5) การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การลงทุนปรับเปลี่ยนพ้ืนที่รกร้างแห้งแล้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ หรือสถานที่เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 
(3) นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (innovation) ตัวอย่างเช่น 

(3.1) การลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เสริมความสามารถในการแข่งขันและม่ันคงของธุรกิจ ตัวอย่าง 
เช่น 

- การท า smart farming - การเลี้ยงสัตว์ระบบปิดเพ่ือลดการระบาดของ
โรคและเพ่ิมความมั่นคงของแหล่งอาหาร (food 
security) 

- การผลิตยาจากเทคโนโลยีชีวภาพหรือชีวเภสัชภัณฑ์
ที่ได้จากการใช้ต้นยาสูบ 

- การน าสินค้าเกษตรในประเทศไทยมาแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือส่งออก เช่น 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว วิตามิน 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อาทิ 
มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practice) ของกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 22716 หรือมาตรฐานอ่ืน
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

- การลงทุนอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือระบบเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture 
Practices: GAP) 

- การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 



1/5 

 

สกสป90-กส13001-25650810     

- การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยี
จากอุตสาหกรรมเดิมที่มีข้อจ ากัดในการเติบโต
ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ อาทิ การปรับจากการผลิต
ชิ้นส่วนส าหรับยานยนต์สันดาปไปเป็นการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วน
เครื่องบิน หุ่นยนต์ หรือระบบอัจฉริยะ 

 

(3.2) การลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
สมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น 

- การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชแทนเนื้อสัตว์ 
(plant-based food) 

- การผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์ (cultured meat) 

- การผลิตอาหารเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนเพ่ือ
ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต 
(personalized food) เช่น อาหารส าหรับผู้มี
ปัญหาการกลืน 

- การผลิตอาหารทางการแพทย์ (medical food) 

- การผลิตยารักษาโรคหรือเครื่องมือทางการแพทย์
รูปแบบใหม่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

- การผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบ าบัดเพื่อ
รักษาโรค 

- การผลิตโปรตีนจากแมลง  

(3.3) การลงทุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัยเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจสู่ high-value 
service ตัวอย่างเช่น  
- การปรับเปลี่ยนสถานประกอบการเป็นธุรกิจ 

wellness หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีระบบ
ฆ่าเชื้อ ระบบไร้สายเรียกฉุกเฉิน อุปกรณ์และ
เครือ่งมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและปลอดภัย  

- การปรับสถานที่ธุรกิจรองรับการท างานในยุค
สมัยใหม่ (work from anywhere) ที่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการประชุมหรือท างาน 

- การติดตั้งระบบฟอกอากาศหรือระบบฆ่าเชื้อ
เพ่ือรองรับ new normal hygiene 

- การติดตั้งระบบการจองและล็อกประตูห้องพัก
แบบดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 
 

 

 



1/6 

 

สกสป90-กส13001-25650810     

3. ขั้นตอนการพิจารณารับรอง product program ของสถาบันการเงินส าหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว 

ก่อนทีส่ถาบันการเงินจะยื่นขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือน าไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
โดยเป็นวงเงินสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวครั้งแรก สถาบันการเงินต้องน าส่ง product program ส าหรับสินเชื่อ
เพ่ือการปรับตัว ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2) วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ 3) ระยะเวลาสูงสุดของสัญญาเงินกู้ และ 4) range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยพิจารณารับรอง ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. สถาบันการเงินยื่นขอรับรอง product program โดยน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาที่
คณะท างานสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว (smetransformloan@bot.or.th) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5901 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินการพิจารณา product program และแจ้งผลให้สถาบันการเงิน
รับทราบภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง โดยจะพิจารณากลุ่มลกูค้าเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์สินเชื่อว่าเป็นไปตามกรอบและรูปแบบการปรับตัว (transformation activities) ตามที่ก าหนด
ในเอกสารแนบนี้หรือไม่ ทั้งนี้ กรณทีี่มีประเด็นในเชิงเทคนิคหรือประเด็นเฉพาะทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
จ าเป็นต้องปรึกษากับหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปอีกไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันครบก าหนดข้างต้น  
           ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณารับรอง product program หรือการขยาย
ระยะเวลาข้างต้นให้สถาบันการเงินทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3. หากธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันการเงินสมควรปรับปรุงแก้ไข product 
program ที่ยื่นขอรับรอง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ให้สถาบันการเงิน
ปรับปรุง product program และน าส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาอีกครั้งภายในระยะเวลาที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด  
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คำถาม-คำตอบแนบท้ายประกาศ ธปท. ที่ สกส1. 1/2565 
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ 

และฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) 
เมื่อวันที ่10 สิงหาคม 2565 

ข้อ คำถาม คำตอบ 
หลักเกณฑ์ของสินเชื่อเพื่อการปรับตัว 

1 สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว ครอบคลุมถึงสินเชื่อ
ประเภท working capital ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงธุรกิจด้วยหรือไม่ เช่น สินเชื่อ 
trust receipt (T/R) ตาม L/C เพ่ือซื้อ
เครื่องจักร  
(เพิ่มเติมเม่ือ 30 มีนาคม 2566) 
 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว คือ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือใช้ในการลงทุน ปรับปรุง พัฒนา และ
เสริมศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันรองรับบริบทโลกใหม่ ซ่ึง
อาจต้องอาศัยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพ่ือช่วยยกระดับธุรกิจ
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น รูปแบบของสินเชื่อ working capital จึงไม่สอดรับกับ
วัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจต้องการ
เงินทุนส าหรับหมุนเวียนธุรกิจ ก็สามารถยื่นขอวงเงินสินเชื่อฟ้ืนฟู
ที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวได้ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจต้องการซื้อเครื่องจักรเพื่อมา
ปรับปรุง พัฒนา และเสริมศักยภาพธุรกิจ ซึ่งผู้ขายเครื่องจักร
ต้องการหลักฐานประกอบการช าระเป็น L/C ท าให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องเปิดวงเงิน L/C และ T/R เพื่อน าไปช าระเงิน 
ค่าเครื่องจักรก่อนซึ่งเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจนั้น 
ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถยื่นขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
ได้ในกรณีทีเ่ป็นการขอสินเชื่อใหม่ทีผู่้ประกอบธุรกิจยื่นขอวงเงิน 
L/C และ T/R ควบคู่กับวงเงนิสินเชื่อ term loan ทีเ่ป็นวงเงิน
สินเชื่อเพื่อการปรับตัวในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
จาก L/C และ T/R เม่ือครบก าหนดช าระเงิน ใหเ้ป็นการเบิกเงิน
สินเชื่อ term loan นั้น ให้เป็นไปตามกระบวนการปกติที่
สถาบันการเงิน (สง.) ถือปฏิบัติ และตามท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

2 สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ 
ของสินเชื่อ ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
(1) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนเพ่ือการปรับตัวของธุรกิจ ซึ่ง 
สง. พิจารณาให้สินเชื่อรวมกับการลงทุน

วงเงินสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
กับการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพ่ือการปรับตัวของธุรกิจและ
การบ ารุงรักษาสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้ลงทุนเพ่ือการปรับตัวของธุรกิจ
ไปแล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุมัติ
มาพร้อมกับการลงทุนตามวัตถุประสงค์เพื่อการปรับตัว และ



2 
 

ข้อ คำถาม คำตอบ 
เพื่อปรับตัว เช่น การก่อสร้าง การซื้อที่ดิน
หรือปรับปรุงอาคารเพ่ือติดตั้ง solar cell 
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการผลิตหรือ
บริการเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ISO  
(2) การบ ารุงรักษาสินทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อการ
ปรับตัว ซึ่ง สง. พิจารณาให้สินเชื่อรวมกับ
การลงทุนเพื่อปรับตัว เช่น การบ ารุงรักษา
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์หรือ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ 
(เพิ่มเติมเม่ือ 30 มีนาคม 2566) 
 

ต้องสอดคล้องตาม product program ที ่สง. ได้รับการรับรอง
จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย 
 

3 ลูกหนี้สามารถขอทั้งสินเชื่อฟ้ืนฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อ
เพ่ือการปรับตัว และสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 
ได้หรือไม่  

ลูกหนี้สามารถขอทั้งสินเชื่อฟ้ืนฟูท่ีไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว
และสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวได้ ทั้งนี้ ประเภทของสินเชื่อจะขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อของลูกหนี้ในครั้งนั้น ๆ โดยขอได้
ภายใตว้งเงินของแต่ละประเภทสินเชื่อ 

4 ลูกหนี้ใหม1่ ที่เคยได้รับสินเชื่อฟ้ืนฟูที่ไม่ใช่
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวจาก สง. แห่งหนึ่ง
สามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวกับ สง. 
แห่งอ่ืนไดอี้กหรือไม่  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565)  
 

ลูกหนี้ดังกล่าวสามารถขอทั้งสินเชื่อฟ้ืนฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการ
ปรับตัว และ/หรือสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวกับ สง. แห่งอื่นได้ 
โดยมวีงเงินสินเชื่อของแต่ละประเภทเป็นไปตามที่ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

5 ตามประกาศฉบับนี ้ข้อ 4.3 (4.2) ก าหนดให้ สง. 
อาจพิจารณาให้สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวแบบไม่
ต้องมีการค ้าประกันสินเชื่อดังกล่าวจากบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ได้ อย่างไรก็ดี หาก สง. ประสงค์จะให้สินเชื่อ
เพ่ือการปรับตัวโดยมีการค ้าประกันสินเชื่อจาก 
บสย. สามารถด าเนินการได้หรือไม่  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 
 

สง. สามารถพิจารณาให้สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวแบบมีค ้าประกัน
จาก บสย. ได ้โดยเงื่อนไขการได้รับชดเชยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการค ้าประกันสินเชื่อภายใต้พระราชก าหนดการให้
ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. 
ฟ้ืนฟู) ระยะที่ 2  
 

 
1 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับ สง. แห่งหนึ่งแห่งใดเลย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2564 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
การพิจารณารับรอง product program ของสถาบันการเงินส าหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว 
6 ข้อก าหนดที่ระบุให้ สง. ต้องส่ง product 

program ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณารับรองก่อนการให้เงินกู้ยืมส าหรับ
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว นั้น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดก้ารก าหนดแบบฟอร์มและ
รายละเอียดข้อมูลของ product program 
ในการยื่นขอรับรองหรือไม่  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดท า 
product program (free form) ส าหรับสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว แต่
ก าหนดรายละเอียดข้อมูลขั้นต ่าที่ สง. ต้องระบุไว้ใน product 
program ได้แก่  

1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
2) วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  
3) ระยะเวลาสูงสุดของสัญญาเงินกู้ และ  
4) range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ 

7 การระบุ range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บใน 
product program สง. จะสามารถระบุอัตรา
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในปีที่ 6 เป็นต้นไป ว่า
ขึ้นกับการพิจารณาของ สง. คิดตามระดับ
ความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละรายได้หรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นหนึ่งในข้อมูลขั้นต ่าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการพิจารณารับรอง product 
program นั้นๆ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอให้ สง. 
ระบุข้อมูลอัตราดอกเบี้ยให้ครบถ้วน โดยอาจพิจารณาระบุเป็น
ระดับเพดานอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเกบ็กับลูกหนี้ในปีที่ 6 เป็น
ต้นไปก็ได้ 

8 สง. สามารถพิจารณาออก product program 
เพียงฉบับเดียวที่ครอบคลุมรูปแบบการปรับตัว 
(transformation activities) ที่หลากหลายได้
หรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

สง. สามารถออก product program เพียงฉบับเดียวที่
ครอบคลุม transformation activities มากกว่า 1 ได้ ทั้งนี้ 
กรณีท่ี สง. เคยได้รับการรับรอง product program ไปแล้วแต่
ประสงค์ท่ีจะขยายขอบเขตหรือจัดท า product program 
ใหมก่็สามารถยื่นขอรับรอง product program เพ่ิมเติมได้
เช่นกัน 

9 สง. สามารถจัดท า product program 
ส าหรับสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวที่มี 
transformation activities เดียวแต่มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและ range อัตราดอกเบี้ยที่เรียก
เก็บแตกต่างกันไว้เป็นฉบับเดียวกันได้หรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

สง. สามารถจัดท า product program เป็นฉบับเดียวกันได้ 
โดยขอให้ สง. มีการระบุความแตกต่างของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และ range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บให้เห็นอย่างชัดเจน 

10 product program ส าหรับสินเชื่อเพ่ือการ
ปรับตัวต้องผ่านการพิจารณารับรองจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยในทุกกรณหีรือไม่ 
เช่น สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

สง. ต้องขอรับรอง product program ส าหรับสินเชื่อเพ่ือการ
ปรับตัว ก่อนการยื่นขอเงินกู้ยืมดังกล่าวจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดย สง. สามารถพิจารณารูปแบบเอกสารของ 
product program ได้ตามกระบวนการพิจารณาภายในของ สง. 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
อาจมีข้อจ ากัดในการจัดท า product 
program ทีต่้องขออนุมัติจากส านักงานใหญ่ใน
ต่างประเทศก่อน  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

ซ่ึงเอกสารดังกล่าวต้องมีการระบุรายละเอียดข้อมูลขั้นต ่าตามที่
ประกาศฉบับนี้ก าหนด 

11 ตามเอกสารแนบตัวอย่างในข้อ 2 (2.2) การ
ลงทุนในกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน 
(Energy service company: ESCO) นั้น 
การลงทุนนี้จะครอบคลุมการลงทุนใดบ้าง 
และ สง. สามารถให้การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือ
การปรับตัวกับบริษัท ESCO เพ่ือให้น าเงินกู้
ไปลงทุนกับกิจการอ่ืนต่อได้หรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

การลงทุนในกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy 
service company: ESCO) สามารถแบ่งเป็น 2 กรณี  

- กรณีที่ 1 : การลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ESCO ใหม ่ที่
ปรับตัวจากการประกอบธุรกิจเดิม จะเข้าข่ายสามารถขอ
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวได้ เช่น การขอเงินกูเ้พ่ือลงทุนจัดตั้ง
บริษัท ESCO ของผู้ประกอบธุรกิจที่เดิมประกอบธุรกิจอ่ืน 
แต่ประสงค์ท่ีจะประกอบธุรกิจด้านการจัดการ 
พลังงานซึ่งสอดคล้องกับบริบทโลกใหม่   

- กรณีท่ี 2 : การลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ESCO เดิมที่
ให้บริการจัดการพลังงานแก่กิจการอ่ืน (ผู้รับบริการ) โดย
ที่ผู้ประกอบธุรกิจ ESCO เองไม่ได้มีการปรับตัวเพ่ิมเติม 
จะไม่เข้าข่ายสามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวได้ เนื่องจาก
เป็นการขอเงินกู้เพ่ือด าเนินกิจการในรูปแบบปกติทั่วไป 
(normal operation) อย่างไรก็ดี กิจการอ่ืนที่เป็น
ผู้รับบริการของ ESCO สามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว
ในการลงทุนติดตั้งเครื่องมือ/ระบบด้านพลังงานทดแทน
หรือการอนุรักษ์พลังงานไดเ้ช่นกัน ซ่ึงจะมีเงื่อนไขตามที่
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

ทั้งนี้ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจ ESCO ทีม่ีความประสงค์จะขอ
สินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องในธุรกิจเพ่ิมเติม ก็สามารถยื่นขอ
สินเชื่อฟ้ืนฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

12 ตามเอกสารแนบตัวอย่างในข้อ 2 (2.3)  
การลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า หรือยานยนต์

ยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาดในกรณีนี้ คือ 
ยานพาหนะทุกประเภทที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของ
ผู้คนหรือการขนส่งสินค้า ตลอดจนยานยนต์เพ่ือการเกษตรด้วย 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
พลังงานสะอาด นั้น ยานยนต์ในกรณีนี้
ครอบคลุมยานยนต์ทุกประเภทหรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

13 ตามเอกสารแนบตัวอย่างในข้อ 2 (2.4)  
การก่อสร้างอาคารสีเขียว นั้น หมายความว่า
อย่างไร  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

การก่อสร้างอาคารสีเขียว คือ อาคารทั้งที่เป็นการก่อสร้างใหม่ 
หรือที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้ไดร้ับมาตรฐานอาคารสีเขียว 
(Green Building) 

14 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอสินเชื่อเพ่ือการ
ปรับตัวได้หรือไม่ ในกรณีดังต่อไปนี้  
กรณีท่ี 1: การลงทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจาก สง. 
เพ่ือลงทุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
เพ่ือน าเข้าเครื่องจักรมาติดตั้งแล้ว และต่อมาจะ
ขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวไปทดแทนเงินกู้ยืม
จาก สง. ดังกล่าว  
กรณีท่ี 2: การลงทุนเพ่ือซ่อมแซมธุรกิจเดิม 
เช่น ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มีการทาสีใหม่ เปลี่ยน
เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์เดิมในห้องพัก 
กรณีท่ี 3: การลงทุนเพ่ือการปรับตัวที่ใช้
ภายในธุรกิจ (self-consumption) เช่น การ
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แทนไฟฟ้า
ในโรงงาน 
กรณีท่ี 4: การลงทุนเพ่ือติดตั้งระบบ หรือการ
ลงทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตยห์รือพลังงานทดแทนอ่ืน เช่น ขยะ 
โดยจะมีการน ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปขายต่อ  
กรณีท่ี 5: การลงทุนธุรกิจซื้อขายยานยนต์
ไฟฟ้า (Dealer) โดยมิได้เป็นผู้ผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าเอง (Electric Vehicle : EV) 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว คือ การส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจซึ่งมีการปรับตัวไปในทิศทาง
ข้างหน้า (looking forward) ให้เท่าทันกับบริบทโลกใหม่ที่
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น  

- กรณีท่ี 1: ไม่เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตวัแม้
การลงทุนดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับตัวก็ตาม 
เนื่องจากเป็นการคืนเงินสินเชื่อเดิม (refinance) ซ่ึงขัดต่อ
เงื่อนไขของการใช้เงิน พ.ร.ก. ฟื้นฟ ู 

- กรณีท่ี 2: ไม่เข้าข่ายที่สามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว
เนื่องจากการซ่อมแซมธุรกิจเดิมซึ่งไม่ได้ส่งเสริมการปรับตัว
ทางธุรกิจเพ่ิมเติม 

- กรณีท่ี 3: เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 
เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่ normal operation ของ
ธุรกิจและเปน็การปรบัให้เท่าทันกับบริบทโลกใหม่ยิ่งขึ้น 

- กรณีท่ี 4: เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 
เนื่องจากเป็นการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) 
ในการสนับสนุนการปรับใช้พลังงานทดแทน 

- กรณีท่ี 5: เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวได้ 
กรณีท่ีเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์อันสอดคล้องกับ
หลักการข้างต้น เช่น เป็นการลงทุนเพ่ือท า EV showroom 
พร้อมศูนย์ซ่อมบ ารุง EV ที่ไม่ใช่การน าเงินไปใช้เพ่ือการ
หมุนเวียนในธุรกิจ เช่น การซื้อ EV เพ่ือมาขายต่อ หรือการ
ซื้อ EV เพ่ือมาเป็นรถตัวอย่างหรือรถทดลองขับ  
(Demonstration) 



6 
 

ข้อ คำถาม คำตอบ 
กรณีที่ 6: การยื่นขอวงเงินในธุรกิจเดิม 
1) การลงทุนซื้อเครื่องจักรทีเ่พิ่มประสิทธิภาพ 

เพื่อขยายธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด 

2) การลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
กระบวนการรักษาหรือความแม่นย าใน
การรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) การจ้างโรงเลี้ยงสัตว์ระบบปิดรายใหม่ 
เพื่อขยายธุรกิจ โดยมิได้ลงทุนในโรง
เลี้ยงสัตว์เอง  

4) การด าเนินธุรกิจผลิต/ขายสินค้าเดิม 
ที่เข้าข่าย 3 รูปแบบธุรกิจที่สอดรับกับ
บริบทโลกใหม่ อาท ิการผลิตเครื่อง
บ าบัดน ้าเสีย เครื่องก าจัดขยะ หุ่นยนต์ 
และเครื่องมือกล  

(เพิ่มเติมเม่ือ 30 มีนาคม 2566) 

- กรณีที่ 6:  
1) และ 2) เขา้ข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวได ้
หากเป็นการลงทุนในเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีระบบช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดต้นทุนในการด าเนนิงาน 
หรือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เช่น ติดตั้ง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ท างานด้วยระบบอัตโนมัติ 
(automation) หรือหุ่นยนต์ 

  3) ไม่เข้าข่ายที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัว 
เนื่องจากเป็นการว่าจ้าง ไม่ใช่การลงทุน อย่างไรก็ดี หาก
ผู้รับจ้างท าโรงเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะ
ลงทุนสร้างโรงเลี้ยงสัตว์ระบบปิดเพื่อท าธุรกิจเลี้ยงสัตว์
เอง ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้ 
4) ไม่เข้าข่ายที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัว 
เนื่องจากเป็นการด าเนินธุรกจิเดิมของลูกค้า อย่างไรก็ดี 
หากผู้ประกอบธุรกิจมีการลงทนุเพื่อปรับปรุง พัฒนา 
และเสริมศักยภาพของธุรกิจเดิมตามกรอบการปรับตัว 3 
รูปแบบ จะสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้ 
อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์ที่จะขอสินเชื่อ

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจก็สามารถยื่นขอ
สินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้ตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

15 กรณีผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายที่ได้รับอนุมัติ
สินเชื่อเพ่ือการปรับไปแล้ว สง. จ าเป็นต้องวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ผู้
ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้น าเงินกู้ยืมไปใช้
หรือไม่  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดให้ สง. ต้องมีการวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการฯ โดย สง. อาจ 
พิจารณาวัดผลดังกล่าวได้ตามกระบวนการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงภายหลังการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละ สง. อย่างไรก็ด ี
สง. ยังคงมีหน้าที่ในการติดตามการใช้เงินกู้ยืมของผู้ประกอบ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุใน product program ที ่
สง. ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

16 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อเพ่ือการ
ปรับตัวซึ่งมี transformation activities ที่
เข้าข่ายจะได้รับสิทธิประโยชนจ์ากส านักงาน

สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวมิได้มีการผูกเงื่อนไขกับทางบีโอไอ
อย่างไรก็ด ีผู้ประกอบธุรกิจที่มี transformation activities 
เข้าข่ายการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผู้
ประกอบธุรกิจจะขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม
จากบีโอไอ ได้หรือไม่   
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

และบริการ รวมถึงมีประเภทกิจการ และคุณสมบัติเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ี บีโอไอ ก าหนดก็สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากบี
โอไอเพ่ิมเติมได้เช่นกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาของบีโอไอ
ต่อไป  

กระบวนการยื่นขออนุมัติสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟู  
17 การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพ่ือการ

ปรับตัวของลูกหนี้ใหม่ให้นับวงเงินรวมกับทุก 
สง. ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ สง. จะทราบได้อย่างไรว่า
ลูกหนี้ใหม่นี้มีวงเงินสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว
คงเหลืออีกเท่าไรที่ สง. ยังสามารถพิจารณา
ให้เงินกู้ยืมได้ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวของลูกหนี้ใหม่แต่ละราย
เป็นการนับวงเงินสินเชื่อรวมกับทุก สง. โดยมาตรการสินเชื่อเพ่ือ
การปรับตัวได้มีการขยายเพดานวงเงินที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น เมื่อนับ
รวม 1) สินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 2) สินเชื่อฟ้ืนฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือ
การปรับตัว และ 3) สินเชื่อ soft loan ของลูกหนี้ใหม่แล้ว
จะต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท  

     ทั้งนี้ สง. อาจพิจารณาข้อมูลสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟู 
และสินเชื่อ soft loan ที่ลูกหนี้ใหม่เคยได้รับอนุมัติแล้วจาก 
สง. อ่ืน ผ่านการสอบถามลูกหนี้ในเบื้องต้นก่อนพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ อย่างไรก็ดี ในกระบวนการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย หากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบและพบว่า สง. มีการยื่นขออนุมัติสินเชื่อให้กับ
ลูกหนี้ใหม่ที่เกินกว่าเพดานวงเงินที่ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการ
ตรวจสอบและพิจารณาดังกล่าวให้ สง. รับทราบผ่านแบบ
รายงาน C4.1 

18 ในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อดังกล่าวของลูกหนี้
อีกครั้งหรือไม่  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเรียกขอเอกสารการอนุมัติ
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวส าหรับการตรวจสอบวัตถุประสงค์การ
ขอสินเชื่อของลูกหนี้ว่ามี transformation activities ทีเ่ข้า
ข่ายได้รับการสนับสนุนตามมาตรการหรือไม่ อย่างไรก็ดี หาก 
สง. มีประเด็นหรือข้อสงสัยสามารถหารือธนาคารแห่งประเทศ
ไทยผ่านเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สง. (RM) ของแต่ละ สง. ได้ก่อน
การยื่นขออนุมัติสินเชื่อเพ่ือการปรับตัว 

ทั้งนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเรียกขอเอกสารอ่ืน
เพ่ิมเติม หากตรวจสอบและพบว่าข้อมูลที่ สง. ยื่นมามีความไม่
ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ  
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
19 ตามแบบรายงานใน excel file “รูปแบบการ

ปรับตัว (transformation activities) ที่เข้าข่าย
ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการ” ซึ่งได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย นั้น ในช่องการรายงานกลุ่ม
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวและวัตถุประสงค์
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวที่มีรหัสลงท้ายด้วย x.9 
และ x.9999 ให้เลือกตามล าดับ เช่น กลุ่ม
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวที่ 3.9 และวัตถุประสงค์
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวที่ 3.3999 เรื่อง 
นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (innovation) อ่ืน ๆ 
หมายความว่าอย่างไร  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

รหัสกลุ่มสินเชื่อเพ่ือการปรับตัวและวัตถุประสงค์สินเชื่อเพ่ือ
การปรับตัวที่มีการลงท้ายด้วย x.9 และ x.9999 ตามล าดับ มี
ไว้ส าหรับรายงาน transformation activities อ่ืนๆ ของ 
product program สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวที่ สง. ได้รับการ
รับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ไม่มีระบุไว้ใน excel file 

20 การยื่นขออนุมัติสินเชื่อฟ้ืนฟูและสินเชื่อเพ่ือ
การปรับตัวส าหรับลูกหนี้ 1 ราย สามารถ
ด าเนินการพร้อมกันได้หรือไม่  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 20 ตุลาคม 2565) 

สง. ไม่สามารถยืนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทส าหรับ
ลูกหนี้ 1 รายพร้อมกันได้ โดย สง. ต้องเลือกยื่นค าขออนุมัติ
สินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งของลูกหนี้ 1 ราย ต่อ 1 สัปดาห์ 
ซึ่งลูกหนี้แต่ละรายสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. ฟ้ืนฟู 
รวมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง  

ทั้งนี้ หาก สง. คาดว่าจะอนุมัติวงเงินสนิเชื่อเพ่ือการปรับตวัทีมี่
การค ้าประกันสินเชื่อจาก บสย. เพียงบางส่วน เช่น อนุมัติวงเงิน
สินเชื่อเพ่ือการปรับตัวที่ 100 ล้านบาท แต่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการค ้าประกัน บสย. 30 ลา้นบาท ขอให้ สง. ยื่นขอสินเชือ่
เพ่ือการปรับตัวเป็นสองวงเงินที่มี statement แยกจากกัน
อย่างชัดเจน โดยยื่นขออนุมัติวงเงินส่วนที่ไม่ค ้าประกัน บสย. 
ก่อน เพ่ือให้การค านวณกลุ่มลูกหนี้ บสย. เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง  
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