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และเสริมศักยภาพธุรกิจ โดยเน้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ให้สอดรับ
กับ new normal และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพิ่มเติมรูปแบบวงเงินสินเชื่อ
ตามมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับตัว และกาหนดขนาดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวให้เหมาะสมกับ
ความต้องการเงินทุนเพื่อการปรับตัว ของผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้ข้อกาหนดเกี่ยวกับการค้าประกันที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 และมาตรา 11 แห่งพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
4. เนื้อหา
4.1 ให้เพิ่มเติมคานิยาม “สินเชื่อเพื่อการปรับตัว” ภายหลังบทนิยามคาว่า “วงเงิน
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค” ในข้อ 4.1 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 1/2564
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือ
และฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้
“สินเชื่อเพื่อการปรับตัว” หมายความว่า สินเชื่อทีม่ ีกาหนดระยะเวลา (term loan)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ การลงทุน หรือ การปรับปรุง หรือการพัฒนา ในเรื่องของเครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้ สามารถ
แข่งขันและดาเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยสอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal) ทั้งจากกระแส
ดิจิทัลเทคโนโลยี การดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต”
4.2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 4.6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1.
1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(2) วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมตามประกาศนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(2.1) วงเงินสินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัว
(2.1.1) ไม่เกิน 50 ล้านบาท สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้นับรวมทุกสถาบันการเงิน หรือ
(2.1.2) ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้คานวณ
จากวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อ
ข้างต้นไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
กรณีที่มีการควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่น หรือรับโอน
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญจากสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ให้สถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตามประกาศนี้ ให้สนิ เชื่อตามวรรคหนึ่งแยกตามวงเงินสินเชื่อที่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
มีอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินก่อนมีการควบกิจการ หรือรับโอนกิจการ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงิน
จะให้กู้ยืมตามวรรคนี้รวมกันต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท
หากผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ได้รับสินเชื่อตามพระราชกาหนด
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (สินเชื่อ soft loan) อยู่ก่อนแล้ว เมื่อรวมสินเชื่อดังกล่าวกับสินเชื่อตาม
พระราชกาหนดที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินสามารถให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจกู้ยืมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี
(2.2) วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
ไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยเมื่อนับรวม (ก) สินเชื่อเพื่อการปรับตัว
(ข) สินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัวตามข้อ (2.1) ข้างต้น และ (ค) สินเชื่อ soft loan แล้ว ต้องมีจานวน
สินเชื่อไม่เกิน 150 ล้านบาท ทัง้ นี้ สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินที่จะให้
กู้ยืมตามประกาศนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ให้นับวงเงินสินเชื่อ ตามสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
และสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ให้นับรวมวงเงินสินเชื่อทุกสถาบันการเงิน
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(2.3) สถาบันการเงินต้องให้วงเงินสินเชื่อตามพระราชกาหนดโดยสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงกรณีที่เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการปรับตัวต้องสอดคล้อง
กับรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (product program) ที่ ธปท. รับรอง และผู้ประกอบธุรกิจสามารถเบิก
ใช้วงเงินงวดเดียวหรือทยอยเบิกใช้วงเงินจากสถาบันการเงินได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันการเงินมี
หน้าที่ตดิ ตามการใช้เงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ และดูแล
ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเงินสินเชื่อมาชาระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลาการชาระหนี้
ของสินเชื่อดังกล่าวอาจเกินกว่า 5 ปี หรือสอดคล้องกับระยะเวลาที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมค้าประกันสินเชื่อก็ได้”
4.3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4.6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1.
1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้ ให้สถาบันการเงิน
จัดให้ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมเงินโดยมีการค้าประกันสินเชื่อตามมาตรา 13 แห่งพระราชกาหนดตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(4.1) กรณีวงเงินสินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัว สถาบันการเงินอาจให้
กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีการค้าประกันสินเชื่อตามตามมาตรา 13 แห่งพระราชกาหนด สาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง หรือมีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินที่จะให้กู้ยืมตาม
ประกาศนี้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินสินเชื่อข้างต้นไม่รวมถึงวงเงิน
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีการค้าประกันสินเชื่อตาม
ข้อนี้ ได้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อสถาบันการเงิน
การให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีการคา้ ประกัน สินเชื่อตามวรรคหนึ่ง ของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ทุกรายรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้
ผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมโดยมีการค้าประกันสินเชื่อในข้อ 4.6 (4) ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะให้กู้ยืมเงินโดย
ไม่มีการค้าประกันสินเชื่อตามข้อนี้ได้ภายหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไปยังสถาบันการเงิน
ที่จะให้กู้ยืมแล้ว
(4.2) กรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว สถาบันการเงินอาจให้กู้ยืมเงิน
โดยไม่ต้องมีการค้าประกันสินเชื่อตามมาตรา 13 แห่งพระราชกาหนด ก็ได้”
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เอกสารแนบ
กรอบการพิจารณารับรอง product program ของสถาบันการเงินสาหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
1. หลักการ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจที่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือจากมาตรการที่รัฐกาหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็นการระงับ ยับยั้ง และแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าว และได้ประคับประคองกิจการมาได้ตลอดช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปิดประเทศ
ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 โดยมี
ขนาดวงเงินสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนในการปรับปรุง พัฒนา และเสริมศักยภาพธุรกิจ รวมถึง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการค้าประกันที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness)
ของผู้ประกอบธุรกิจที่สอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal)
2. รูปแบบการปรับตัว (transformation activities) ที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนตามมาตรการ1
รูปแบบการปรับตัวที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตามมาตรการ สามารถจาแนกได้ตาม
บริบทโลกใหม่ (new normal) ออกเป็น 3 รูปแบบตามรายละเอียดและตัวอย่างด้านล่าง ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงิน
ใช้ตัวอย่างดังกล่าวเป็นแนวทางและอ้างอิงเพื่อจัดทา product program สาหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
(1) กระแสดิจิ ทัลเทคโนโลยี (digital technology) ตัวอย่างเช่น
(1.1) การปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ตัวอย่างเช่น
- การติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติการ
- การติดตั้งระบบ data analytic เพื่อใช้ในการ
ที่ชาญฉลาด (smart operation)
วางแผนการตลาด การประเมินประสิทธิผล
การผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าและ
บริการ
- การติดตั้งระบบซื้อขายผ่าน online
- การเพิ่มช่องทางขาย online platform เพื่อ
marketing
ช่วยเพิ่มยอดขายผ่าน e-commerce

1

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรูปแบบการปรับตัวเข้าข่ายการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการ และมีประเภทกิจการเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กาหนด สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน เช่น ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร/อุปกรณ์สาหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น จากบีโอไอเพิ่มเติมได้
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- การติดตั้งระบบเส้นทางและ QR code ในการ - การติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ
คัดแยกพัสดุหรือขนส่ง (smart logistic)
(traceability)
- การติดตั้งระบบงานจัดซื้อและบริหารสต๊อกสินค้า - การวางระบบ blockchain technology เพื่อ
(smart warehouse)
เสริมประสิทธิภาพ supply chain
- การติดตั้งระบบวัดคุณภาพเครื่องจักรและการ - การติดตั้งระบบการชาระเงินทางดิจทิ ัล (ตาม
ผลิตเพื่อไม่ให้เกิด emergency shutdown
โครงการ Smart Financial and Payment
Infrastructure for Business)
- การติดตั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
- การติดตั้งระบบเชื่อมโยงภายในและภายนอก
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
องค์กร
- การติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things
บริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ
(IoT)
(1.2) การลงทุนระบบการทางานอัตโนมัติ (automation) หรือหุ่นยนต์มาใช้ในการปรับกระบวนการ
การผลิตและการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนในการดาเนินงาน และลดความผิดพลาด
ความสูญเสีย หรืออันตรายในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น
- การติดตั้งระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อ
- การติดตั้งระบบการเตรียมวัตถุดิบอัตโนมัติ
ระหว่างอุปกรณ์ (automation & network
technology)
- การติดตั้งชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ
- การติดตั้งระบบการบรรจุสินค้าลงหีบห่ออัตโนมัติ
- การติดตั้งระบบขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า - การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial
อัตโนมัติ
intelligence: AI)
- การใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟอาหาร
- การเปลีย่ นเครื่องจักรให้รองรับการทางานแบบ
automation ได้
- การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่
บุคลากรให้สอดรับกับการลงทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพธุรกิจ
(2) การดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green) ตัวอย่างเช่น
(2.1) การลงทุนระบบประหยัดพลังงาน (energy efficiency) หรือการปรับใช้พลังงานทดแทน
(renewable energy) พลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดต้นทุนการดาเนินงาน ลดการใช้
พลังงานทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล และเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
ตัวอย่างเช่น
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- การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) - การติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนไป
ใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด หรือ
พลังงานหมุนเวียน
- การบารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบ - การติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงานแสงไฟ
ประหยัดพลังงานหรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์
หรืออุณหภูมิอัตโนมัติในอาคาร
- การติดตั้งระบบเพื่อกักเก็บพลังงานหมุนเวียน
- การลงทุนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้รับฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
(2.2) การลงทุนพัฒนาออกแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนอุปกรณ์หรือระบบเพื่อการผลิตการบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือในรูปแบบ zero waste ตัวอย่างเช่น
- การใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิล หรือได้มาตรฐาน - การลงทุนเครื่องจักรหรือโรงงานในการผลิต
ด้าน ESG อาทิ ISO 22905:2020 และมาตรฐาน
สินค้าหรือให้บริการที่ได้รับ sustainability
Global Recycled Standard (GRS)
certification
- การติดตั้งระบบการจัดการน้าหรือระบบ
- การติดตั้งระบบบาบัดนา้ เสีย
หมุนเวียนน้ากลับมาใช้
- การติดตั้งระบบการจัดการขยะ
- การติดตั้งระบบการดักจับคาร์บอน
- การติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพื่อส่งเสริม - การผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสาปะหลังหรือ
กระบวนการแปรรูปของเสียหรือวัสดุเหลือใช้
ของเหลือทางการเกษตร หรือการผลิต
อาทิ การติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร
พลาสติกชีวภาพอื่น
- การผลิตหลอดจากชานอ้อย
- การติดตั้งระบบข้อมูลในการชี้วัดความสูญเสีย
ในการผลิต (farm loss)
- การลงทุนในกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน - การผลิตเคมีชีวภาพใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
(Energy Service Company: ESCO)
อาทิ อาหาร เครื่องสาอาง บรรจุภัณฑ์ และ
เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
(2.3) การลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า หรือยานยนต์
พลังงานสะอาด ตัวอย่างเช่น
- การลงทุนปรับสายการผลิตจากยานยนต์
- การดัดแปลงยานยนต์สันดาปเก่าเป็นยานยนต์
สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือยานยนต์
ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาดที่ประหยัด
พลังงานสะอาด
พลังงานและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- การผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - การลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
หรือวัสดุน้าหนักเบาและแข็งแรงสาหรับยานยนต์
สาหรับยานพาหนะไฟฟ้า (charging station)
ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาด
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- การปรับปรุงศูนย์ซ่อมบารุงเพื่อรองรับยานยนต์
ไฟฟ้า
(2.4) การก่อสร้างอาคาร สานักงาน 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 การลงทุนปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างแห้งแล้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ หรือสถานที่เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(3) นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (innovation) ตัวอย่างเช่น
(3.1) การลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เสริมความสามารถในการแข่งขันและมั่นคงของธุรกิจ ตัวอย่าง
เช่น
- การทา smart farming
- การเลี้ยงสัตว์ระบบปิดเพื่อลดการระบาดของ
โรคและเพิ่มความมั่นคงของแหล่งอาหาร (food
security)
- การผลิตยาจากเทคโนโลยีชีวภาพหรือชีวเภสัชภัณฑ์ - การนาสินค้าเกษตรในประเทศไทยมาแปรรูป
ที่ได้จากการใช้ต้นยาสูบ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือส่งออก เช่น
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงผิว วิตามิน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อาทิ
มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing
Practice) ของกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน
ISO 9001 และ ISO 22716 หรือมาตรฐานอื่น
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
- การลงทุนอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือระบบเพื่อ - การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าเกษตรที่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture
Practices: GAP)
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- การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยี
จากอุตสาหกรรมเดิมที่มีข้อจากัดในการเติบโต
ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ อาทิ การปรับจากการผลิต
ชิ้นส่วนสาหรับยานยนต์สันดาปไปเป็นการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วน
เครื่องบิน หุ่นยนต์ หรือระบบอัจฉริยะ
(3.2) การลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
สมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น
- การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชแทนเนื้อสัตว์ - การผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์ (cultured meat)
(plant-based food)
- การผลิตอาหารเฉพาะบุคคลหรือ กลุ่มคนเพื่อ - การผลิตอาหารทางการแพทย์ (medical food)
ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต
(personalized food) เช่น อาหารสาหรับผู้มี
ปัญหาการกลืน
- การผลิตยารักษาโรคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ - การผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบาบัดเพื่อ
รูปแบบใหม่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและ
รักษาโรค
เป็นที่ยอมรับ
- การผลิตโปรตีนจากแมลง
(3.3) การลงทุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัยเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจสู่ high-value
service ตัวอย่างเช่น
- การปรับเปลี่ยนสถานประกอบการเป็นธุรกิจ - การปรับสถานที่ธุรกิจรองรับการทางานในยุค
wellness หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีระบบ
สมัยใหม่ (work from anywhere) ที่มีสิ่งอานวย
ฆ่าเชื้อ ระบบไร้สายเรียกฉุกเฉิน อุปกรณ์และ
ความสะดวกต่อการประชุมหรือทางาน
เครือ่ งมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและปลอดภัย
- การติดตั้งระบบฟอกอากาศหรือระบบฆ่าเชื้อ
- การติดตั้งระบบการจองและล็อกประตูห้องพัก
เพื่อรองรับ new normal hygiene
แบบดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
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3. ขั้นตอนการพิจารณารับรอง product program ของสถาบันการเงินสาหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
ก่อนทีส่ ถาบันการเงินจะยื่นขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนาไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
โดยเป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัวครั้งแรก สถาบันการเงินต้องนาส่ง product program สาหรับสินเชื่อ
เพื่อการปรับตัว ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2) วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ 3) ระยะเวลาสูงสุดของสัญญาเงินกู้ และ 4) range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยพิจารณารับรอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. สถาบันการเงินยื่นขอรับรอง product program โดยนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาที่
คณะทางานสินเชื่อเพื่อการปรับตัว (smetransformloan@bot.or.th) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5901
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย ดาเนินการพิจารณา product program และแจ้งผลให้สถาบันการเงิน
รับทราบภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง โดยจะพิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์สินเชื่อว่าเป็นไปตามกรอบและรูปแบบการปรับตัว (transformation activities) ตามที่กาหนด
ในเอกสารแนบนี้หรือไม่ ทั้งนี้ กรณีที่มีประเด็นในเชิงเทคนิคหรือประเด็นเฉพาะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
จาเป็นต้องปรึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปอีกไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วันครบกาหนดข้างต้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง ผลการพิจารณารับ รอง product program หรือการขยาย
ระยะเวลาข้างต้นให้สถาบันการเงินทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. หากธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันการเงินสมควรปรับปรุงแก้ไข product
program ที่ยื่นขอรับรอง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ให้สถาบันการเงิน
ปรับปรุง product program และนาส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาอีกครั้งภายในระยะเวลาที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด

สกสป90-กส13001-25650810

คำถาม-คำตอบแนบท้ายประกาศ ธปท. ที่ สกส1. 1/2565
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือ
และฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ข้อ
คำถาม
หลักเกณฑ์ของสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
1 สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ครอบคลุมถึงสินเชื่อ
ประเภท working capital ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงธุรกิจด้วยหรือไม่ เช่น สินเชื่อ
trust receipt ตาม L/C เพื่อซื้อเครื่องจักร

2

3

คำตอบ
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อการปรับตัว คือ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการลงทุน ปรับปรุง พัฒนา และ
เสริมศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันรองรับบริบทโลกใหม่ ซึง่
อาจต้องอาศัยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อช่วยยกระดับธุรกิจ
ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น รูปแบบของสินเชื่อ working capital จึงไม่สอดรับกับ
วัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจต้องการ
เงินทุนสาหรับหมุนเวียนธุรกิจ ก็สามารถยื่นขอวงเงินสินเชื่อฟื้นฟู
ที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้
วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัวครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อการปรับตัวของธุรกิจและ
การบารุงรักษาสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้ลงทุนเพื่อการปรับตัวของธุรกิจ
ไปแล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องสอดคล้องตาม product
program ที่สถาบันการเงิน (สง.) ได้รับการรับรองจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

สินเชื่อเพื่อการปรับตัว ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ของสินเชื่อ ดังต่อไปนี้หรือไม่
(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนเพื่อการปรับตัวของธุรกิจ เช่น
การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการผลิตหรือ
บริการเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ISO
(2) การบารุงรักษาสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้ลงทุน
เพื่อการปรับตัวของธุรกิจไปแล้ว เช่น การบารุง
รักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์หรือ
เปลี่ยนแบตเตอรี่
ลูกหนี้สามารถขอทั้งสินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อ ลูกหนี้สามารถขอทั้งสินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัว
เพื่อการปรับตัว และสินเชื่อเพื่อการปรับตัว และสินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้ ทั้งนี้ ประเภทของสินเชื่อจะขึ้นกับ
ได้หรือไม่
วัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อของลูกหนี้ในครั้งนั้น ๆ โดยขอได้
ภายใต้วงเงินของแต่ละประเภทสินเชื่อ

2
ข้อ
คำถาม
คำตอบ
4 ลูกหนี้ใหม่1 ที่เคยได้รับสินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่ ลูกหนี้ดังกล่าวสามารถขอทั้งสินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อ
สินเชื่อเพื่อการปรับตัวจาก สง. แห่งหนึ่ง
การปรับตัว และ/หรือสินเชื่อเพื่อการปรับตัวกับ สง. แห่งอื่น
สามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวกับ สง.
ได้ โดยมีวงเงินสินเชื่อของแต่ละประเภทเป็นไปตามที่ประกาศ
แห่งอื่นได้อีกหรือไม่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
5 ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.3 (4.2) กาหนดให้ สง. สามารถพิจารณาให้สินเชือ่ เพื่อการปรับตัวแบบมีค้าประกัน
สง. อาจพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการปรับตัว จาก บสย. ได้ โดยเงื่อนไขการได้รับชดเชยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แบบไม่ต้องมีการค้าประกันสินเชื่อดังกล่าว และเงื่อนไขการค้าประกันสินเชื่อภายใต้พระราชกาหนดการ
จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ย่อม (บสย.) ได้ อย่างไรก็ดี หาก สง. ประสงค์ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
จะให้สินเชื่อเพื่อการปรับตัวโดยมีการค้า
(พ.ร.ก. ฟื้นฟู) ระยะที่ 2
ประกันสินเชื่อจาก บสย. สามารถดาเนินการ
ได้หรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
การพิจารณารับรอง product program ของสถาบันการเงินสาหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
6 ข้อกาหนดที่ระบุให้ สง. ต้องส่ง product ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้กาหนดแบบฟอร์มในการจัดทา
program ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
product program (free form) สาหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
พิจารณารับรองก่อนการให้เงินกู้ยืมสาหรับ แต่กาหนดรายละเอียดข้อมูลขั้นต่าที่ สง. ต้องระบุไว้ใน
สินเชื่อเพื่อการปรับตัว นั้น ธนาคารแห่ง
product program ได้แก่
ประเทศไทยได้การกาหนดแบบฟอร์มและ
1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
รายละเอียดข้อมูลของ product program
2) วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ในการยื่นขอรับรองหรือไม่
3) ระยะเวลาสูงสุดของสัญญาเงินกู้ และ
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
4) range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
7 การระบุ range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บใน range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นหนึ่งในข้อมูลขั้นต่าที่
product program สง. จะสามารถระบุ
ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการพิจารณารับรอง product
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในปีที่ 6 เป็นต้นไป program นั้นๆ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอให้ สง.
ว่าขึ้นกับการพิจารณาของ สง. ซึ่งคิดตาม ระบุข้อมูลอัตราดอกเบี้ยให้ครบถ้วน โดยอาจพิจารณาระบุ
ระดับความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละรายได้หรือไม่ เป็นระดับเพดานอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับลูกหนี้ในปีที่ 6
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
เป็นต้นไปก็ได้

1

ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับ สง. แห่งหนึ่งแห่งใดเลย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

3
ข้อ
คำถาม
8 สง. สามารถพิจารณาออก product program
เพียงฉบับเดียวที่ครอบคลุมรูปแบบการปรับตัว
(transformation activities) ที่หลากหลาย
ได้หรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)

คำตอบ
สง. สามารถออก product program เพียงฉบับเดียวที่
ครอบคลุม transformation activities มากกว่า 1 ได้
ทั้งนี้ กรณีที่ สง. เคยได้รับการรับรอง product program ไป
แล้วแต่ประสงค์ที่จะขยายขอบเขตหรือจัดทา product
program ใหม่ก็สามารถยื่นขอรับรอง product program
เพิ่มเติมได้เช่นกัน
9 สง. สามารถจัดทา product program
สง. สามารถจัดทา product program เป็นฉบับเดียวกันได้
สาหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่ มี
โดยขอให้ สง. มีการระบุความแตกต่างของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
transformation activities เดียวแต่มีกลุ่ม และ range อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บให้เห็นอย่างชัดเจน
ลูกค้าเป้าหมายและ range อัตราดอกเบี้ยที่
เรียกเก็บแตกต่างกันไว้เป็นฉบับเดียวกันได้
หรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
10 product program สาหรับสินเชื่อเพื่อการ สง. ต้องขอรับรอง product program สาหรับสินเชื่อเพื่อ
ปรับตัวต้องผ่านการพิจารณารับรองจาก
การปรับตัว ก่อนการยื่นขอเงินกู้ยืมดังกล่าวจากธนาคารแห่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยในทุกกรณีหรือไม่ ประเทศไทย โดย สง. สามารถพิจารณารูปแบบเอกสารของ
เช่น สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย product program ได้ตามกระบวนการพิจารณาภายในของ
อาจมีข้อจากัดในการจัดทา product
สง. ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องมีการระบุรายละเอียดข้อมูลขั้นต่า
program ทีต่ ้องขออนุมัติจากสานักงานใหญ่ ตามที่ประกาศฉบับนี้กาหนด
ในต่างประเทศก่อน
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
11 ตามเอกสารแนบตัวอย่างในข้อ 2 (2.2) การ การลงทุนในกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy
ลงทุนในกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน service company: ESCO) สามารถแบ่งเป็น 2 กรณี
(Energy service company: ESCO) นั้น
- กรณีที่ 1 : การลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ESCO ใหม่
การลงทุนนี้จะครอบคลุมการลงทุนใดบ้าง
ทีป่ รับตัวจากการประกอบธุรกิจเดิม จะเข้าข่ายสามารถ
และ สง. สามารถให้การสนับสนุนสินเชื่อ
ขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้ เช่น การขอเงินกู้เพื่อลงทุน
เพื่อการปรับตัวกับบริษัท ESCO เพื่อให้นา
จัดตั้งบริษัท ESCO ของผู้ประกอบธุรกิจที่เดิมประกอบ
เงินกูไ้ ปลงทุนกับกิจการอื่นต่อได้หรือไม่
ธุรกิจอื่น แต่ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจด้านการจัดการ
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
พลังงานซึ่งสอดคล้องกับบริบทโลกใหม่
- กรณีที่ 2 : การลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ESCO เดิมที่
ให้บริการจัดการพลังงานแก่กิจการอื่น (ผู้รับบริการ)

4
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คำตอบ
โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจ ESCO เองไม่ได้มีการปรับตัว
เพิ่มเติม จะไม่เข้าข่ายสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
ได้ เนื่องจากเป็นการขอเงินกูเ้ พื่อดาเนินกิจการในรูปแบบ
ปกติทั่วไป (normal operation) อย่างไรก็ดี กิจการอื่น
ที่เป็นผู้รับบริการของ ESCO สามารถขอสินเชื่อเพื่อ
การปรับตัวในการลงทุนติดตั้งเครื่องมือ/ระบบด้าน
พลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานได้เช่นกัน ซึ่ง
จะมีเงื่อนไขตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ทั้งนี้ สาหรับผู้ประกอบธุรกิจ ESCO ทีม่ ีความประสงค์จะขอ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจเพิ่มเติม ก็สามารถยื่นขอ
สินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด
12 ตามเอกสารแนบตัวอย่างในข้อ 2 (2.3)
ยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาดในกรณีนี้ คือ
การลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อรองรับ ยานพาหนะทุกประเภทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบ
การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า หรือยาน
ธุรกิจ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของ
ยนต์พลังงานสะอาด นั้น ยานยนต์ในกรณีนี้ ผู้คนหรือการขนส่งสินค้า ตลอดจนยานยนต์เพื่อการเกษตรด้วย
ครอบคลุมยานยนต์ทุกประเภทหรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
13 ตามเอกสารแนบตัวอย่างในข้อ 2 (2.4)
การก่อสร้างอาคารสีเขียว คือ อาคารทั้งที่เป็นการก่อสร้างใหม่
การก่อสร้างอาคารสีเขียว นั้น หมายความ หรือที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้รับมาตรฐานอาคารสีเขียว
ว่าอย่างไร
(Green Building)
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
14 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อ วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อการปรับตัว คือ การส่งเสริม
การปรับตัวได้หรือไม่ ในกรณีดังต่อไปนี้
ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจซึ่งมีการปรับตัวไปในทิศทาง
กรณีที่ 1: การลงทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจาก สง. ข้างหน้า (looking forward) ให้เท่าทันกับบริบทโลกใหม่ที่
เพื่อลงทุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
หรือเพื่อนาเข้าเครื่องจักรมาติดตั้งแล้ว และ
- กรณีที่ 1: ไม่เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
ต่อมาจะขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวไปทดแทน
แม้การลงทุนดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับตัวก็
เงินกู้ยืมจาก สง. ดังกล่าว
ตาม เนื่องจากเป็นการคืนเงินสินเชื่อเดิม (refinance)
ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขของการใช้เงิน พ.ร.ก. ฟื้นฟู
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คำถาม
กรณีที่ 2: การลงทุนเพื่อซ่อมแซมธุรกิจเดิม
เช่น ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มีการทาสีใหม่ เปลี่ยน
เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์เดิมในห้องพัก
กรณีที่ 3: การลงทุนเพื่อการปรับตัวทีใ่ ช้
ภายในธุรกิจ (self-consumption) เช่น
การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แทน
ไฟฟ้าในโรงงาน
กรณีที่ 4: การลงทุนเพื่อติดตั้งระบบ หรือ
การลงทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงาน
จากแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนอื่น
เช่น ขยะ โดยจะมีการนากระแสไฟฟ้า
ดังกล่าวไปขายต่อ
กรณีที่ 5: การลงทุนธุรกิจซื้อขายยานยนต์
ไฟฟ้า (Dealer) โดยมิได้เป็นผู้ผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าเอง (Electric Vehicle : EV)
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)

คำตอบ
- กรณีที่ 2: ไม่เข้าข่ายที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
เนื่องจากการซ่อมแซมธุรกิจเดิมซึ่งไม่ได้ส่งเสริมการปรับ
ธุรกิจเพิ่มเติม
- กรณีที่ 3: เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่ normal operation ของ
ธุรกิจและเป็นการปรับให้เท่าทันกับบริบทโลกใหม่ยิ่งขึ้น
- กรณีที่ 4: เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
เนื่องจากเป็นการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green)
ในการสนับสนุนการปรับใช้พลังงานทดแทน
- กรณีที่ 5: เข้าข่ายที่จะสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้
กรณีทเี่ ป็นการลงทุนที่มวี ัตถุประสงค์อันสอดคล้องกับ
หลักการข้างต้น เช่น เป็นการลงทุนเพื่อทา EV showroom
พร้อมศูนย์ซ่อมบารุง EV ที่ไม่ใช่การนาเงินไปใช้เพื่อการ
หมุนเวียนในธุรกิจ เช่น การซื้อ EV เพื่อมาขายต่อ หรือ
การซื้อ EV เพื่อมาเป็นรถตัวอย่างหรือรถทดลองขับ
(Demonstration)
อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์ที่จะขอสินเชื่อ
เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจก็สามารถยื่นขอ
สินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการปรับตัวได้ตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

15 กรณีผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายที่ได้รับอนุมัติ
สินเชื่อเพื่อการปรับไปแล้ว สง. จาเป็นต้อง
วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้นาเงินกู้ยืมไป
ใช้หรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้กาหนดให้ สง. ต้องมีการวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการฯ โดย สง. อาจ
พิจารณาวัดผลดังกล่าวได้ตามกระบวนการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงภายหลังการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละ สง. อย่างไรก็ดี
สง. ยังคงมีหน้าทีใ่ นการติดตามการใช้เงินกู้ยืมของผู้ประกอบ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุใน product program
ที่ สง. ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย
16 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อเพื่อการ สินเชื่อเพื่อการปรับตัวมิได้มีการผูกเงื่อนไขกับทางบีโอไอ
ปรับตัวซึ่งมี transformation activities อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจที่มี transformation activities
ทีเ่ ข้าข่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสานักงาน เข้าข่ายการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
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คำถาม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผู้
ประกอบธุรกิจจะขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
จากบีโอไอ ได้หรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
กระบวนการยื่นขออนุมัติสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟู
17 การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อการ
ปรับตัวของลูกหนี้ใหม่ให้นับวงเงินรวมกับ
ทุก สง. ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ สง. จะทราบได้
อย่างไรว่าลูกหนี้ใหม่นี้มีวงเงินสินเชื่อเพื่อ
การปรับตัวคงเหลืออีกเท่าไรที่ สง. ยัง
สามารถพิจารณาให้เงินกู้ยืมได้
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)

คำตอบ
และบริการ รวมถึงมีประเภทกิจการ และคุณสมบัติเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ บีโอไอ กาหนดก็สามารถขอรับสิทธิประโยชน์
จากบีโอไอเพิ่มเติมได้เช่นกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณา
ของบีโอไอต่อไป
การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัวของลูกหนี้ใหม่แต่ละ
รายเป็นการนับวงเงินสินเชื่อรวมกับทุก สง. โดยมาตรการสินเชื่อ
เพื่อการปรับตัวได้มีการขยายเพดานวงเงินที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น
เมื่อนับรวม 1) สินเชื่อเพื่อการปรับตัว 2) สินเชื่อฟื้นฟูที่ไม่ใช่
สินเชื่อเพื่อการปรับตัว และ 3) สินเชื่อ soft loan ของลูกหนี้
ใหม่แล้วจะต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท

ทั้งนี้ สง. อาจพิจารณาข้อมูลสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟู
และสินเชื่อ soft loan ที่ลูกหนี้ใหม่เคยได้รับอนุมัติแล้วจาก
สง. อื่น ผ่านการสอบถามลูกหนี้ในเบื้องต้นก่อนพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ อย่างไรก็ดี ในกระบวนการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย หากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบและพบว่า สง. มีการยื่นขออนุมัติสินเชื่อให้กับ
ลูกหนี้ใหม่ที่เกินกว่าเพดานวงเงินที่ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการ
ตรวจสอบและพิจารณาดังกล่าวให้ สง. รับทราบผ่านแบบ
รายงาน C4.1
18 ในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการปรับตัว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเรียกขอเอกสารการอนุมัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการตรวจสอบ สินเชื่อเพื่อการปรับตัวสาหรับการตรวจสอบวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อดังกล่าวของลูกหนี้ การขอสินเชื่อของลูกหนี้ว่ามี transformation activities
อีกครั้งหรือไม่
ทีเ่ ข้าข่ายได้รับการสนับสนุนตามมาตรการหรือไม่ อย่างไรก็ดี
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
หาก สง. มีประเด็นหรือข้อสงสัยสามารถหารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยผ่านเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สง. (RM) ของแต่ละ สง.
ได้ก่อนการยื่นขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเรียกขอเอกสารอื่น
เพิ่มเติม หากตรวจสอบและพบว่าข้อมูลที่ สง. ยื่นมามีความไม่
ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
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19 ตามแบบรายงานใน excel file “รูปแบบ
การปรับตัว (transformation activities) ที่
เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนตามมาตรการ”
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย นั้น ในช่องการรายงานกลุ่ม
สินเชื่อเพื่อการปรับตัวและวัตถุประสงค์
สินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่มีรหัสลงท้ายด้วย
x.9 และ x.9999 ให้เลือกตามลาดับ เช่น
กลุ่มสินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่ 3.9 และ
วัตถุประสงค์สินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่ 3.3999
เรื่อง นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (innovation)
อื่น ๆ หมายความว่าอย่างไร
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)
20 การยื่นขออนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อเพื่อ
การปรับตัวสาหรับลูกหนี้ 1 ราย สามารถ
ดาเนินการพร้อมกันได้หรือไม่
(เพิ่มเติมเมื่อ 20 ตุลาคม 2565)

คำตอบ
รหัสกลุ่มสินเชื่อเพื่อการปรับตัวและวัตถุประสงค์สินเชื่อเพื่อ
การปรับตัวที่มีการลงท้ายด้วย x.9 และ x.9999 ตามลาดับ
มีไว้สาหรับรายงาน transformation activities อื่นๆ ของ
product program สินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่ สง. ได้รับการ
รับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทีไ่ ม่มีระบุไว้ใน excel file

สง. ไม่สามารถยืนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทสาหรับ
ลูกหนี้ 1 รายพร้อมกันได้ โดย สง. ต้องเลือกยื่นคาขออนุมัติ
สินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งของลูกหนี้ 1 ราย ต่อ 1 สัปดาห์
ซึ่งลูกหนี้แต่ละรายสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. ฟื้นฟู
รวมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง
ทั้งนี้ หาก สง. คาดว่าจะอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว
ทีม่ ีการค้าประกันสินเชื่อจาก บสย. เพียงบางส่วน เช่น อนุมัติ
วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัวที่ 100 ล้านบาท แต่ประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการค้าประกัน บสย. 30 ล้านบาท ขอให้ สง. ยื่นขอ
สินเชื่อเพื่อการปรับตัวเป็นสองวงเงินที่มี statement แยก
จากกันอย่างชัดเจน โดยยื่นขออนุมัติวงเงินส่วนทีไ่ ม่ค้าประกัน
บสย. ก่อน เพื่อให้การคานวณกลุ่มลูกหนี้ บสย. เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง

