


ความรวมมือระหวาง
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

กับ
สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว

วันท่ี 21 เมษายน 2565



เปนสถาบันการเงินของรัฐที่ใหบริการ
ทางการเงินครบวงจร 

และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs 
สูความสําเร็จอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน พันธกิจ

>>พัฒนา SMEs ไทย และเปนกลไกสําคัญของระบบนิเวศนที่เอื้อตอการดาํเนินธุรกิจ 
เพื่อใหเขาถึงแหลงเงินทุนและสนับสนุนธุรกิจอยางครบวงจร (Total Solution)

>> เสริมสรางทักษะความสามารถของบุคลากร ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ #มุงเนน
การบริการอันเปนเลิศอยางมีธรรมาภิบาล (Human Capital)

>>ยกระดับการบริหารจัดการดวย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ 
สงมอบคุณคาใหกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย อยางสะดวกรวดเร็ว 
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SME D Bank  ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย 

Develop SMEs Ready for Commercial Bank Financing
Filling Gap in SMEs Financing

สรางสรรค

Start up Micro/OTOP

SMEs Smart SMEs

Strong SMEs Large Business

ซอมแซม
Turn Around Counter-Cyclical Role

Transfer to   Commercial Bank for Growth

SME Development Bank Commercial Bank

สงมอบคุณคาใหกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย อยางสะดวกรวดเร็ว 
(Agility and Innovation)

รางวัลรัฐวิสาหกจิดีเด่น ปี  64

"พฒันาองค์กรดเีด่น"



สินเชื่อเสริมสภาพคลอง เสริมแกรงธุรกิจ สินเชื่อเสริมสภาพคลอง เสริมแกรงธุรกิจ วงเงินรวม วงเงินรวม 1515,,000 000 ลานบาทลานบาท

วัตถุประสงค รีไฟแนนซจากสถาบันการเงินเดิม หรือรวมกับการลงทุน 
ขยาย ปรับปรุงกิจการ และหมุนเวียน 

วัตถุประสงค ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ  วัตถุประสงค เงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคลอง

- วงเงินสูงสุด 50 ลานบาท
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มตน 6.0% ตอป 
- หมุนเวียนปตอป  
- ใช บสย. รวมค้ําฯไดอีก 40% ของวงเงินกูรวม

- วงเงินสูงสุด 50 ลานบาท
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มตน 4.5% ตอป  
- ผอนนาน 10 ป
- หลักประกันตามเกณฑธนาคารกําหนด

- วงเงินสูงสุด 50 ลานบาท
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มตน 5.5% ตอป 
- ผอนนาน 10 ป
- ใช บสย. รวมค้ําฯไดอีก 40% ของวงเงินกูรวม

SMEs D เสริมสภาพคลองSMEs D เพื่อการลงทุนSMEs D Plus วงเงิน วงเงิน 55,,000 000 ลานบาทลานบาท วงเงิน วงเงิน 55,,000 000 ลานบาทลานบาท วงเงิน วงเงิน 55,,000 000 ลานบาทลานบาท



สินเชื่อแฟคตอริ่งสินเชื่อแฟคตอริ่ง เสริมสภาพคลองทางการเงิน ตอบโจทยผูรับเหมาเสริมสภาพคลองทางการเงิน ตอบโจทยผูรับเหมา

 SMEs D เสริมสภาพคลอง

 สนิเชื่อ SMART Factoring  มาตรการแฟคตอร่ิง เสริมสภาพคลอง SMEs  สนิเชื่อเสริมสภาพคลองผูรับเหมา

วัตถุประสงค   เพื่อเปนเงินทนุหมุนเวียนในกิจการ

- วงเงินกูสูงสุดถึง 50 ลานบาท
- รับซื้อสูงสุด 90% ของมลูหนี้ทางการคา
- ใหเครดิตนานถึง 180 วัน 
- อัตราดอกเบี้ยเร่ิมตน MLR ตอป 

- หลกัประกันตามเกณฑธนาคาร 

วัตถุประสงค เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคลองใหผูรับเหมากอสราง 
รับจางทําของ หรือรับจางบริการ

- วงเงินกูสูงสุดถึง 15 ลานบาท
- เงินกูระยะสั้น (P/N) สูงสุดถึง 50% ของแตละงวดงาน
- รับซื้อสูงสุด 90% ของมูลหนี้ทางการคา
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มตน MLR+1.0% ตอป
- หลักประกันตามเกณฑธนาคาร

วัตถุประสงค   เพื่อเปนเงินทนุหมุนเวียนในกิจการ

- วงเงินกูสูงสุดถึง 50 ลานบาท
- รับซื้อสูงสุด 90% ของมูลหนี้ทางการคา
- รับซื้อสูงสุด 50% กรณีสงมอบงาน แตยังไมไดตรวจรับงวดงาน
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มตน MLR+0.25% ตอป 



วัตถุประสงค : เสริมสภาพคลองในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบการ
                    จางงาน รวมถึงฟนฟูธุรกิจ

คุณสมบัติ   : เปดกวางลูกคาเดิม / ลูกคาใหม กูไดทั้งบุคคลธรรมดา  
                    และนิติบคุคล 

วงเงิน        : ลูกคาเดิมไมเกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อที่มีอยูกับธนาคาร  วงเงิน        : ลูกคาเดิมไมเกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อที่มีอยูกับธนาคาร  
                    หรือไมเกิน 50 ลานบาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา รวม
                    แลวไมเกิน 150 ลานบาท 
                    ลูกคาใหม สูงสุด 50 ลานบาท (รวมทุกสถาบันการเงิน) 

อัตราดอกเบี้ย : พิเศษเพียง 2% ตอป ใน 2 ปแรก 6 เดือนแรก รัฐบาล 
                    รับภาระดอกเบี้ยแทน

ระยะเวลา       :  ผอนนาน 10 ป ฟรีคาธรรมเนียม

หลักประกัน     :  บสย. ค้ําประกัน และ/หรือตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด











แนวทางการผ่อนปรนผูป้ระกอบการ SMEs ธรุกจิท่องเที�ยว 

• ตอ้งไม่มคีา่งวดคา้งชาํระ ณ วนัที�ยื�นขอสนิเชื�อ ไม่กาํหนดระยะเวลา

• การจดัทําประมาณการทางการเงนิใชปี้ 2562 - 2564 ที�สงูกวา่เป็นฐาน ปกตดิู
ปีปัจจบุนั 

วตัถปุระสงคเ์พื�อหมุนเวยีนและคา่ใชจ้า่ย ไม่ตอ้งใช ้เอกสารประกอบการ• วตัถปุระสงคเ์พื�อหมุนเวยีนและคา่ใชจ้า่ย ไม่ตอ้งใช ้เอกสารประกอบการ
เบกิจา่ย 

• กาํหนดความสามารถชาํระหนี� (DSCR) ไม่ตํ�ากวา่ 1 ปกตไิม่ตํ�ากวา่ 1.25 

• ยกเวน้ การคาํนวณ D/E Ratio







SME DSME DBankBankSME DSME D
ธนาคารเพื�อเอสเอม็อีไทย ธนาคารเพื�อเอสเอม็อีไทย 

BankBank
www.smebank.co.thwww.smebank.co.th

น.ส.วนสัภทัร์  แสงชนั 
เบอร์โทร 095-539-1951


