รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ประธานการประชุม
2. นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
อนุกรรมการ
3. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ
4. นายสามารถ ถิระศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
5. นางพิศมัย แก้วแจ่มใส
คลังจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
6. นายอุดม โอษฐยิ้มพราย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
7. นายวิชิตร สุวรรณมาก
แรงงานจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
8. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
9. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
10. นางกาญจนา ชมมี
พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
11. นายประมวล ง้วนพริ้ง
แทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
12. นายรุ่งโรจน์ กิจทวีปวัฒนา ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดนครปฐม อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13. นายสมพล สุขเจริญพงษ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อนุกรรมการ
14. นายสุรเดช นิลเอก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
15. นายพีรวัฒน์ เวศย์วรุตม์ แทนหอการค้าจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์ แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
17. นางสาวกมลลักษณ์ พัฒนธีรนันท์ แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการ
18. นายวิศรุต หอมขจร
แทนผู้จัดการออมสินสาขานครปฐม
อนุกรรมการ
19. นายสนธยา ฝัดศิริ
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
20. นางพฤนทารี ทองคา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อนุกรรมการและ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผูช้ ่วยเลขานุการ
21. นายไพโรจน์ มัธยม
ผู้จัดการเขต 21 (นครปฐม)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบูรณ์ เกียรติชนกกุล
2. นายกานต์ ทองเย็น

รักษาการผู้จัดการศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อเขต 21 (นครปฐม)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
รักษาการในตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนการตลาด 3 (นครปฐม)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3. นางสาวสุวิชฉัตร

3. นางสาวสุวิชฉัตร ทองดอนแอ
4. นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ
5. นางสาวมัทนา เพ็งสว่าง
6. นายธนา พากเพียร
7. นางสาวอรอุมา ชาวนาวิก
8. นางสาวรัชภร นาคขา
เริ่มประชุมเวลา

ผู้ช่วยผู้จัดการ เขต 21 (นครปฐม)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
นักวิชาการอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นักวิชาการมาตรฐาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
นักวิชาการเงินและบัญชี สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐประจ าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
(เวียนตามหนังสือที่ นฐ 0033(3)/ว 2589 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562)

นางพฤนทารี ทองคา
สนง.อุตสาหกรรมฯ

ที่ประชุม

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าว
ตามหนังสือสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมที่ นฐ 0033(3)/ว 2589 ลงวันที่ 30
กันยายน 2562 โดยไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

รายงานค าขอกู้ ก องทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560-2562
จานวน (ราย)
วงเงิน (ล้านบาท)
ผู้ยื่นคาขอกู้
137
687.6010
ได้รับอนุมัติ
39
201.9010
รอเข้าประชุมคณะบริหารฯ (อนุมัติ)
4
13.8000
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ธพว.
5
43.0000
ไม่ผ่านการพิจารณา
80
400.1000
ยกเลิกวงเงินอนุมัติ
9
28.8000
ขอประชาสัมพันธ์...

ขอประชาสัมพันธ์ สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ภายใต้โครงการกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางการเงินในการดาเนินธุรกิจหรือ พัฒ นา
กิจการให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยได้สนับสนุนโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
วงเงิน 3,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1%/ปี วงเงินกู้สุงสุด 3.00 ล้านบาท/ราย ระยะเวลา
กู้สูงสุด 7 ปี ปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี เปิดรับคาขอทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 เป็นต้นไป โดยผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคล และมีศักยภาพ ภาคการผลิต หรือบริการ หรือค้า
ปลีก/ส่ง
2. เน้นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และธุรกิจที่จะ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงกิจการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้
ไม่เกินร้อยละ 50
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. สอจ.รับคาขอกู้
2. สอจ.เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจาจังหวัด พิจารณา
คุณสมบัติผู้กู้
3. สอจ.ส่งให้ ธพว. ตรวจเยี่ยม วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
4. ธพว.อนุมัติ
5. จัดทานิติกรรมเบิกจ่ายเงินกู้
6. รับชาระหนี้
7. รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
8. ปรับโครงสร้างหนี้
9. ติดตามหนี้ฟ้องดาเนินคดี
ซึ่งกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และธุรกิจที่
จะนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ปรับปรุงกิจการ วัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อเป็นการลงทุน
หรือลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ที่ประชุม

รับทราบ
3.2 รายงานผลการดาเนิน งานกองทุน พัฒ นาเอสเอ็ม อีต ามแนวประชารัฐ
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) สาขานครปฐม

นายกานต์ ทองเย็น
ธพว.

รายงานความคืบหน้าการดาเนินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ธพว.) ดังนี้
เบิกเงินเสร็จสิ้น
จานวน 29 ราย วงเงิน 146.65 ล้านบาท
เบิกเงินบางส่วน (ตามงวด)
จานวน 10 ราย วงเงิน 54.82 ล้านบาท
เบิกแล้ว 21.05 ล้านบาท
คงเหลือ 33.77 ล้านบาท
รายชื่อ...

รายชื่อผู้เบิกเงินเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้
1. บริษัท ตี๋เล็กฟู้ดส์ จากัด
2. บริษัท ไอ พลัส คิว จากัด
3. บริษัท โอลด์ มูน จากัด
4. บริษัท โรงน้าแข็งไพฑูรย์ จากัด (1999) จากัด
5. บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จากัด
6. บริษัท กรีน ไดมอนด์ เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด
7. บริษัท ไอ.ดี.นิตติ้ง จากัด
8. บริษัท อุดมภัณฑ์ซัพพลาย จากัด
9. บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จากัด
10. บริษัท เปโตรแพ็คเกจจิ้ง จากัด
11. บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จากัด
12. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเรือนแก้ว จากัด
13. บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จากัด
14. บริษัท กู๊ดวิลล์ วอช แอนด์ บลีช จากัด
15. บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จากัด
16. บริษัท ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง จากัด
17. บริษัท ธาราทองเมททอล จากัด
18. บริษัท เฟธ แอนด์ โค จากัด
19. บริษัท สลอม อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จากัด
20. บริษัท ศรีรุ่งเรือง นิตติ้ง จากัด
21. บริษัท แกรนด์ เลเบิล จากัด
22. บริษัท หิรัญ เอส.เสวี กรุป๊ ส์ จากัด
23. บริษัท สวิฟท์ จากัด
24. บริษัท สยาม รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
25. บริษัท เฟล็กซ์ เอ็นจิ้น จากัด
26. บริษัท บีซี วิฟวิ่ง จากัด
27. บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติก จากัด
28. บริษัท แพลนเพ้นท์ จากัด
29. บริษัท ไทย แคปปิตอล พลาสท์ จากัด
รวม

วงเงิน (ล้านบาท)
2.20
3.00
3.00
3.00
3.00
1.90
3.00
3.00
8.30
1.00
3.00
3.00
10.00
2.50
6.50
10.00
3.00
2.85
10.00
3.00
3.00
3.00
9.40
10.00
10.00
10.00
3.50
5.00
7.50
146.65

รายชื่อผู้เบิกเงินบางส่วน (ตามงวด) ดังนี้
วงเงิน (ล้านบาท)
1. บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จากัด 5.00
2. บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติกส์
3.00
(ประเทศไทย) จากัด
3. บริษัท ตากี่ 1950 จากัด
2.00

เบิกแล้ว คงเหลือ
2.50
2.50
1.27
1.73
1.00

1.00
4. บริษัท...

4. บริษัท คิว พลัส คอนเซฟท์ จากัด
8.42
6.41
2.01
5. บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จากัด
9.40
7.08
2.32
6. บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จากัด
5.00
0.00
5.00
7. บริษัท พี.ที.เค เอ็นจิเนียริง่ อินดัสเตรียล จากัด 3.00
2.79
0.21
8. บริษัท อศิลา คอนกรีต จากัด
5.00
0.00
5.00
9. บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลาสติก จากัด
5.00
0.00
5.00
10. บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จากัด
9.00
0.00
9.00
รวม
54.82 21.05
33.77
บริษัท อศิลา คอนกรีต จากัด บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลาสติก จากัด และบริษัท
โกลบอล สตีล ไพพ์ จากัด ยังไม่ได้เบิกเงินกู้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสั่งซื้อเครื่องจักร
รายงานคุณภาพหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัด
นครปฐม ดังนี้
สถานะ
ราย
จานวนเงิน
อัตรา
ผ่อนชาระเป็นปกติ
38
133,402,728.70
98.40 %
ค้างชาระ
1
2,174,788.83
1.60 %
รวม
39
135,577,517.53
100.00 %
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผวจ. นครปฐม
นายกานต์ ทองเย็น
ธพว.
ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รายละเอียดของผู้ประกอบการที่ค้างชาระ
บริษัท กู๊ด วิล ล์ วอช แอนด์ บลีช จากัด เนื่อ งจากกิจ การมีร ายได้ ล ดลง
คู่ค้าธุรกิจชะลอการสั่งซื้อ กิจการจึงไม่มีกระแสเงินสดมาชาระหนี้
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาอนุมัติกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จานวน
4 ราย วงเงินสิ นเชื่อรวม 13.80 ล้านบาท
4.1.1) บริษัท โอดีเอส.แอบโซลูท จากัด วงเงินสินเชื่อ 3.00 ล้านบาท

นางพฤนทารี ทองคา
สนง.อุตสาหกรรมฯ

ธุรกิจอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ จั ง หวั ด นครปฐม และเป็ น ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถการผลิต ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายเนื้อสัตว์
และผลิ ตภัณฑ์จ ากเนื้ อสั ตว์ แนวทางการส่ งเสริ ม พัฒ นาด้า นการผลิ ต ต้องการเพิ่ ม
Capacity ในการผลิต และลดระยะเวลาในการดาเนินงาน

นางสาวสุวิชฉัตร ทองดอนแอ บริษัท โอดีเอส.แอบโซลูท จากัด ประกอบกิจการ ตัดแต่งและจาหน่ายเนื้อสุกร
ธพว.
ส าเร็ จ รู ป ตั้งอยู่ เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งกระพั งโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวั ด
นครปฐม เริ่มดาเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ดาเนินธุรกิจมา 4 ปี 9 เดือน
ผู้บริหารหลัก คือ นางอรวดี ธนันติศากุล (ถือหุ้น 80.00%) นายปัณณธร ประทาน
(ถือหุ้น 10.00%) นายอัญวุฒิ ประทาน (ถือหุ้น 10.00%) ทุนจดทะเบียน 1.00
ล้านบาท (ชาระเต็มจานวน) วงเงินสินเชื่อ จานวน 3.00 ล้านบาท เพื่อสมทบการลงทุน
ซื้อเครื่องจักร
สรุปความเห็น...

สรุปความเห็นของ ธพว.
- คุณสมบัติผู้กู้ เป็นไปตามเกณฑ์
- ความสามารถชาระหนี้ สามารถชาระหนี้กองทุนได้อัตราส่วน DSCR ต่าสุด
1.54 เท่า (ปี 2563) สูงสุด 1.81 เท่า (ปี 2569)
- เงินทุน (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน D/E Ratio) เป็นไปตามเกณฑ์ D/E ไม่
เกิน 3.0 เท่า
- หลักประกัน กรรมการผู้มีอานาจลงนามค้าประกันเต็มวงเงิน จานวน 3 ท่าน
ได้แ ก่ นางอรวดี ธนั น ติ ศ ากุ ล นายปั ณ ณธร ประทาน และนายอั ญ วุ ฒิ
ประทาน จดทะเบี ย นเครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ์ เป็ น หลั ก ประกั น ตาม พรบ.
หลักประกันทางธุรกิจ, ทาประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทุนประกัน 3.00
ล้านบาท
นางสาวสุวิชฉัตร ทองดอนแอ จากมติการประชุมครั้งที่แล้ว คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ธพว.
ตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ ธพว. นาข้อมูลงบการเงินกลั บ ไป
ทบทวนใหม่นั้น ครั้งนี้ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ข้อ 9.1 งบดุลปีล่าสุด
โดยเพิ่มเติมหมายเหตุระบุว่าเป็นงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และชื่อผู้สอบบัญชีอนุญาตโดยนายเจษฎา กิมชัยวงศ์ และเพิ่มเติมเอกสารงบการเงิน
ของบริษัทฯ (งบส่งสรรพากร) ทั้งนี้ การที่ข้อมูลงบการเงินไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากผู้
ตรวจสอบบัญชีแจ้งว่าผู้ประกอบการไม่ได้บันทึกลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลื อในปี
2561 เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร แต่ยังไม่ได้มีการบันทึก ในปี 2562
ได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามคาแนะนาของ
ผู้สอบบัญชี แต่ไม่ได้มีการบันทึกย้อนหลังของปี 2561
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ
1. งบการเงินที่ยนื่ เสนอเป็นข้อมูลเดิม
2. พิจารณางบการเงินปี 2560 ยอดจาหน่ายจานวน 77,574,144 บาท
กาไรสุทธิ 1,759.833 บาท ปี 2561 ยอดจาหน่ายจานวน 205,133,714 บาท
กาไรสุทธิ 987,826 บาท ซึ่งพบว่างบการเงินมีความผิดปกติ เนื่องจากปี 2561 ยอด
จาหน่ายมากกว่าปี 2560 แต่กาไรสุทธิน้อยกว่า
3. ไม่มีการปรับปรุ งงบการเงินเพื่ อ แก้ ไ ขข้อ มูล ผิ ด พลาดในส่ ว นของลู ก หนี้
การค้าและสินค้าคงเหลือเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
มติที่ประชุม

ไม่อนุมัติ เนื่องจากงบการเงินไม่น่าเชื่อถือ
4.1.2) บริษัท ต้ากี่ 1950 จากัด วงเงินสินเชื่อ 3.00 ล้านบาท

นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

ธุรกิจอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ จั ง หวั ด นครปฐม และเป็ น ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมการเกษตรและแปรรู ป อาหารปลอดภั ย และอุ ต สาหกรรมที่ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการผลิ ต ประเภทธุ ร กิ จ ผลิ ต และจาหน่ า ยเครื่ อ งปรุ ง รส ซี อิ๊ ว
เต้าเจี้ยว และน้าจิ้มต่างๆ แนวทางการส่ งเสริมพัฒ นาด้านการขอมาตรฐาน
นายสมบูรณ์...

นายสมบูรณ์ เกียรติชนกกุล
บริษัท ต้ากี่ 1950 จากัด ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดา
ธพว.
เต้าเจี้ ย ว และซอสปรุงรส ตั้งอยู่เลขที่ 33,33/1 หมู่ที่ 3 ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอ
สามพราน จัง หวัด นครปฐม เริ ่ม ด าเนิ น ธุ ร กิจ เมื ่ อ วัน ที ่ 16 ธัน วาคม 2542
ผู ้บ ริห ารหลัก คือ นายไกรนัน ท์รัต น์ กีร ติธ นทัต (ผู้ ถือหุ้ น 28.00%) และนาง
กฎทอง กีรติธนทัต (ผู้ถือหุ้น 26.95%) ทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท (ชาระเต็มจานวน)
วงเงินสินเชื่อ จานวน 3.00 ล้านบาท เพื่อสมทบการลงทุนซื้อเครื่องจักร
สรุปความเห็นของ ธพว.
- คุณสมบัติผู้กู้ เป็นไปตามเกณฑ์
- ความสามารถชาระหนี้ สามารถชาระหนี้กองทุนได้อัตราส่วน DSCR ต่าสุด
เท่ากับ 1.27 เท่า สูงสุด 2.02 เท่า
- เงินทุน (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน D/E Ratio) เป็นไปตามเกณฑ์ D/E ไม่
เกิน 3.0 เท่า
- หลักประกัน กรรมการผู้มีอานาจลงนามค้าประกันเต็มวงเงิน จานวน 3 ท่าน ได้แก่
นายไกรนัน ท์รัต น์ กีร ติธ นทัต นางกฎทอง กีร ติธ นทัต และนางสาว
ชมพร กีร ติธ นทัติ จดทะเบียนเครื่องจักร/อุปกรณ์ เป็นหลั กประกันตาม
พรบ. หลักประกันทางธุรกิจ, ทาประกันภัยเครื่องจักร อุปกรณ์
รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องจักรโซล่าเซลล์ลูปท๊อปที่ขอซื้อ ได้มีการคานวณความคุ้มทุนการลงทุน
หรือไม่

นายสมบูรณ์ เกียรติชนกกุล
ตามใบเสนอราคา การคืนทุน ระยะเวลาประมาณ 6 ปี ซึ่งใบเสนอราคาที่
ธพว.
นาเสนอให้ที่ประชุมเป็นเพียงบางส่ว น รายละเอียดใบเสนอราคามีมากกว่านี้โดยแยก
เอกสารเป็นชุดๆ
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
ผู้ประกอบการรายนี้ เดิมได้รับอนุมัติสินเชื่อวงเงิน 2.00 ล้านบาท เบิกจ่าย
สนง. จังหวัดฯ
แล้วบางส่วน การยื่นคาขอสินเชื่อครั้งนี้มีข้อขัดแย้งกับที่เคยได้รับอนุมัติหรือไม่
นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

การที่ผู้ประกอบการรายเดิม ได้รับอนุมัติวงเงินไม่ถึง 10.00 ล้านบาท มีความ
ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถยื่นคาขอสินเชื่อได้แต่ต้องไม่เกิน
วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายตามที่กาหนด โดยให้นายอดวงเงินกู้เดิมที่ได้รับอนุมัติรวมกับ
ยอดวงเงินกู้ใหม่ แต่ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท กรณีนี้จึงเป็นไปตามที่สานักงานกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกาหนด

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
กิจการควรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลงทุน เพื่อให้เกิดความคุ้ม ค่า ใน
ผวจ. นครปฐม
ระยะยาว
มติที่ประชุม

อนุมัติและร่วมลงนามในแบบฟอร์มแนวทางการพิจารณา 6 (นท.6) : มติและ
เงื่อนไขอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
4.1.3) บริษัท สายสี่คาร์ตนั จากัด วงเงินสินเชื่อ 2.80 ล้านบาท

นางพฤนทารี...

นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

ธุรกิจอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศคณะอนุกรรมการ
บริห ารกองทุน พัฒ นาเอสเอ็ม อีต ามแนวประชารัฐ จัง หวัด นครปฐม และเป็น
ธุร กิจ อุตสาหกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต ประเภท ธุรกิจ ผลิตและ
จ าหน่า ยกล่อ งกระดาษ แนวทางการส่ง เสริ ม พัฒ นาด้า นการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
ด้านการผลิต

นายกานต์ ทองเย็น
ธพว.

บริษัท สายสี่คาร์ตัน จากัด ประกอบกิจการ ผลิตกล่องกระดาษ ตั้งอยู่เลขที่
70/9 หมู่ที่ 8 ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มดาเนินธุรกิจเมื่อ
วัน ที่ 25 สิง หาคม 2551 ดาเนินธุรกิจมา 19 ปี ผู้บ ริห ารหลัก คือ นางรัฐ นันท์
เลิศวรรณรุจน์ (ถือหุ้น 50%) ทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท (ชาระเต็มจานวน) วงเงิน
สินเชื่อ จานวน 2.80 ล้านบาท เพื่อสมทบการลงทุนซื้อเครื่องจักร และขยายอาคาร
สรุปความเห็นของ ธพว.
- คุณสมบัติผู้กู้ เป็นไปตามเกณฑ์
- ความสามารถชาระหนี้ สามารถชาระหนี้กองทุนได้อัตราส่วน DSCR ต่าสุด
2.47 เท่า และสูงสุด 2.89 เท่า
- เงินทุน (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน D/E Ratio) เป็นไปตามเกณฑ์ D/E ไม่
เกิน 3.00 เท่า
- หลักประกัน กรรมการผู้มีอานาจลงนามค้าประกันเต็มวงเงิน จานวน 2 ท่าน ได้แก่ นาง
รั ฐ นั น ท์ เลิ ศ วรรณรุ จ น์ และนายภู มิ พั ฒ น์ เลิ ศ วรรณรุ จ น์ จดทะเบี ย น
เครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ์ เป็ น หลั ก ประกั น ตาม พรบ. ท าประกั น ภั ย เครื่อ งจักร
อุปกรณ์

รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เดิ ม เครื่ อ งจั ก รที่ ผ ลิ ต กล่ อ งกระดาษ สามารถผลิ ต ได้ 20,000 ตั น /วั น
เครื่องจักรที่ขอซื้อครั้งนี้ สามารถผลิตได้เท่าไร

นายกานต์ ทองเย็น
ธพว.

ผู้ ป ระกอบการประกอบธุ ร กิ จ มานาน เครื่ อ งจั ก รตั ว เดิ ม เก่ า จึ ง ขอซื้ อ
เครื่องจักรตัวใหม่ทดแทนของเดิม

นายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ
นายกานต์ ทองเย็น
ธพว.

ลูกค้าหลักของกิจการไม่ครบ 100% ส่วนที่เหลือเป็นลูกค้าประเภทใด

ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น ลู ก หนี้ ร ายย่ อ ยหลายราย ความเสี่ ย งกิ จ การค่ อ นข้ า งต่ า
แนวโน้มกิจการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

นายชาญนะ เอี่ยมแสง
กิ จ การลั ก ษณะนี้ เ ติ บ โตพร้ อ มกั บ ธุ ร กิ จ บริ ก ารขนส่ ง เช่ น Kerry เนื่ อ งจาก
ผวจ. นครปฐม
พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น เป็นผลให้กิจการเติบโตไปพร้อมๆ
กัน
นายสามารถ ถิระศักดิ์
กิจการมีลูกหนี้การค้าค่อนข้างมาก จานวน 20.00 ล้านบาท อัตราการชาระ
สนง. สาธารณสุขฯ
หนี้หรือการเรียกเก็บหนี้เป็นอย่างไร
นายกานต์ ทองเย็น
ธพว.

ลู กหนี้ การค้า ให้ เ ครดิ ตประมาณ 60-90 วัน สู งสุ ดไม่เกิน 120 วัน ซึ่ง มี
เป็นส่วนน้อย โดยมีการติดตามทวงถามตลอด ส่วนใหญ่ไม่มีการค้างชาระ รายได้ของ
กิจการประมาณ 8.00-9.00 ล้านบาท/เดือน
นายสุรเดช...

นายสุรเดช นิลเอก
สภาอุตสาหกรรมฯ

รายนี้ ดาเนินธุรกิจเชื่อมโยงกับการผลิต มีการค้าขายยาวนานกว่า 10 ปีขึ้นไป
มีความมั่นคง ผลประกอบการและยอดจาหน่ายปกติ

มติที่ประชุม

อนุมัติและร่วมลงนามในแบบฟอร์มแนวทางการพิจารณา 6 (นท.6) : มติและ
เงื่อนไขอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
4.1.4) บริษัท ฉือ หัง ฟู้ดส์ อินดัสทรี้ จากัด วงเงินสินเชื่อ 5.00 ล้านบาท

นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

ธุรกิจอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศคณะอนุกรรมการ
บริห ารกองทุน พัฒ นาเอสเอ็ม อีต ามแนวประชารัฐ จัง หวัด นครปฐม และเป็น
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่เพิ่มขีด
ความสามารถทางการผลิต ประเภท ธุร กิจ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารแปรรูป จากโปรตีน
เกษตรแช่แข็ง แนวทางการส่ง เสริ ม พัฒ นาด้ า นการวางแผนและการจัดการกลยุทธ์
ด้านการตลาด

นายสมบูรณ์ เกียรติชนกกุล
บริษัท ฉือ หัง ฟู้ดส์ อินดัสทรี้ จากัด ประกอบกิจการ ผลิตอาหารเจแปรรูป
ธพว.
จากโปรตีนเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ที่ 10 ตาบลลาพญา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (กิจการใหม่) ผู้บริหารหลักคือ นาย
จิร ะเมศร์ มัญ ชุศ รีว ริน ทรา (ถือหุ้น 40%) นายทรงพล ศักดามิ่งมงคล (ผู้ถือหุ้น 30 %)
และนางอรียาภรณ์ มัญชุศรีวรินทรา (ผู้ถือหุ้น 30 %) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท วงเงิน
สินเชื่อ จานวน 5.00 ล้านบาท เพื่อสมทบการลงทุนซื้อเครื่องจักร
สรุปความเห็นของ ธพว.
- คุณสมบัติผู้กู้ เป็นไปตามเกณฑ์
- ความสามารถชาระหนี้ สามารถชาระหนี้กองทุนได้อัตราส่วน DSCR ต่าสุด
1.78 เท่า (ปี 2564) และสูงสุด 4.29 เท่า (ปี 2570)
- เงินทุน (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน D/E Ratio) เป็นไปตามเกณฑ์ D/E ไม่
เกิน 3.00 เท่า
- หลักประกัน กรรมการผู้มีอานาจลงนามค้าประกันเต็มวงเงิน จานวน 3 ท่าน นิติบุคคล
ค้าประกัน จานวน 1 ท่าน จดทะเบียนเครื่องจักร/อุปกรณ์ เป็นหลักประกันตาม
พรบ. ทาประกันภัยเครื่องจักร อุปกรณ์
นายสุรเดช นิลเอก
สภาอุตสาหกรรมฯ

ผู้ประกอบการเพิ่งเริ่มดาเนินธุรกิจปี 2561 จะเข้าข่ายได้รับการสนับสนุน
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐมหรือไม่

นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

เข้าหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ ข้อ 9 กรณี
ที่เอสเอ็มอีได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน และเคยดาเนิน
ธุร กิจ ในนามของบุคคลธรรมดาและ/หรือ กลุ่ มบุ คคล มาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี การ
พิจ ารณาตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้ พิจารณาจากตัว บุคคลและ/หรือกลุ่ มบุคคลที่เคย
ดาเนินธุรกิจ

นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
ผวจ. นครปฐม
แนวประชารัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 หน้า 3 จาก 8 ข้อ 2.1.3 เป็นเอสเอ็ม อีที่
ประกอบธุรกิจในกลุ่ม 10 S-Curve และธุรกิจที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 2.1.4
เป็นเอสเอ็มอี...

เป็นเอสเอ็มอีที่ จะใช้เงินทุนเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจการ/สินค้า/บริการ ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น แต่เนื่องจากธุรกิจรายนี้เพิ่งเริ่มดาเนินธุรกิจ จะเข้า
หลักเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนหรือไม่
นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ สิ น เ ชื่ อ ข อ ง ก อ ง ทุ น พั ฒ น า เ อ ส เ อ็ ม อี ต า ม
แนวประชารัฐ จะต้องมีประกาศเรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารั ฐ จั งหวัดนครปฐมที่ส อดคล้ อ งกับยุ ทธศาสตร์ ของประเทศและจั ง หวั ด
นครปฐมที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน ดังนี้
1. เป็นธุรกิจภายใต้ 10 S-Curves
2. เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ
3. เป็นธุรกิจที่จังหวัดมีแผน/โครงการจะส่งเสริมพัฒนาเป็นพิเศษ ได้แก่กลุ่ม
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรปลอดภั ย , SME รายใหม่
(Starup) ที่มีศักยภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ
1. ได้มีการศึกษาดูงานในประเทศไต้หวัน และเจรจาตกลงซื้อสูตรอาหารเจเพื่อ
ผลิ ตในประเทศไทย โดยการผลิ ตล็ อตแรกจะใช้วัตถุดิบจากประเทศไต้ห วันทั้งหมด
เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามต้นตาหรับ หลังจากนั้นทีมงาน R&D และ Food Science จะได้
ทาการวิจัยเพื่อใช้วัตถุดิบในประเทศทดแทนเพื่อ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติตาม
ต้นตาหรับต่อไป
2. จากประสบการณ์ ที่ เ คยเป็ น ผู้ จั ด การร้ า นเบเกอรี่ ม ากกว่ า 10 ปี ได้ มี
แผนการตลาด โดยการน าสิ น ค้ า ไปแจกจ่ า ยเพื่ อ ทดลองชิ ม ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ร้ านอาหารเจและสถานปฏิบั ติธ รรมเขตกรุง เทพฯ และปริมณฑล เน้นกลยุท ธ์ ด้ า น
ปริมาณและราคา ปีแรกช่องทางการจัดจาหน่าย แบบ Direct Sales ปีถัดไปมีแผนใน
การจาหน่ายผ่านช่องทาง Online
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ
เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เจแปรรูปจากโปรตีนเกษตร โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง SME Bank ได้พิจารณาความเสี่ยง
โดยนาธุรกิจเดิมมาประกอบการพิจารณา กิ จการมีเงินลงทุนอยู่ในระดับหนึ่งและมีเงินที่
สามารถชดเชยกรณีเกิดความเสียหายจากการลงทุนครั้งนี้ได้ หากไม่ประสบความสาเร็จ
ผู้ประกอบพร้อมยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากมีสินทรัพย์รองรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม เห็นควรให้การส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะ
รายจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ จานวน 5 Manday/ราย ซึ่งต้องเน้นให้คาปรึกษาในด้านการ
ผลิตและการตลาด
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

อนุมัติและร่วมลงนามในแบบฟอร์มแนวทางการพิจารณา 6 (นท.6) : มติและ
เงื่อนไขอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
เรื่องอื่นๆ
นางพิศมัย...

นางพิศมัย แก้วแจ่มใส
สอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน เรื่องแนวทางใน
คลังจังหวัดฯ
การพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้น
นายไพโรจน์ มัธยม
ธพว.

คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นธุรกิจเป้าหมายเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และธุรกิจที่จะนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ปรับปรุงกิจการ รวมถึงวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ลงทุนหรือลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน เริ่มจาก สอจ.รับคาขอกู้
สอจ.เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจาจังหวัด พิจารณาคุณสมบัติผู้ กู้
ธพว.จะเป็นผู้อนุมัติ ส่วนกองทุน 10,000 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
จะเป็น ผู้อ นุมัติ ในส่ว นโควตาจัง หวัด นครปฐม ได้รับวงเงิน 74.00 ล้านบาท จาก
วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท เนื่องจากผลการดาเนินงานกองทุน 10,000 ล้านบาท
ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อค่อนข้างสูง จึงได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน

นางสาวสุวิชฉัตร ทองดอนแอ ขอเสนอเรื่องพิจารณาเพิ่มเติมให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ใน ธพว.
การอนุมัติการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ เนื่องจากผู้กู้รายบริษัท ทรอปิคานาออย์
จากัด ดาเนินธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผู้กู้ได้ทาหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาเบิกเงินกู้ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สาเหตุเบิกเงินกู้ไม่ทัน
ภายในกาหนด 18 เดือน เนื่องจากอยู่ระหว่างทดสอบเครื่ องที่ ใช้ผ ลิ ตสิ นค้า หลาย
รายการ จานวน 30 ชนิด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อ นไข
สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
มติที่ประชุม
นางพฤนทารี ทองคา
สนง. อุตสาหกรรมฯ

อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563
สรุปยอดการอนุมัติสินเชื่อครั้งนี้ จานวน 3 ราย วงเงิน 10.80 ล้านบาท ยอด
สะสมปัจจุบัน จานวน 42 ราย วงเงินรวม 212.701 ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ พิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ)
นักวิชาการอุตสาหกรรม
ลงชื่อ นางพฤนทารี ทองคา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพฤนทารี ทองคา)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

