
วัตถุประสงค์
เพ่ือมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ และสนับสนุนการเข้าถึงแหลง่เงินทุน พร้อมทั้งรับฟงัความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกของหน่วยงานพันธมิตร และเพ่ิมโอกาสในการ
ท าการตลาดโดยการแสวงหาหนว่ยงานพันธมิตรใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

 โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมและสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน” 
 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกจิเพ่ือสังคม และกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม

 Green Business เทรนด์ธุรกิจเพ่ือสุขภาพฯ
 มาตรการการลดต้นทุนด้านการผลิตและการขอรับสินเช่ืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 คลินิกให้ค าปรึกษาทางการเงินกบั SMEs การบริหารการเงินในยุควิกฤต
 ออมสินเพ่ือสมุย : SAMUI Model
 Open Up Surin (สุรินทร์โมเดล)
 คลินิกให้ค าปรึกษาฯ กับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ
 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
 ให้ค าปรึกษาทางการเงินกับผู้ประกอบการทีเ่ป็นสมาชิกของส านกังานส่งเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม
 งานสัมมนาเพื่อพัฒนาธุรกจิ SME ชายแดนไทย-ลาว

 มหกรรมการเงินเชียงใหม่ คร้ังที่ 15
 มหกรรมการเงินหาดใหญ่ คร้ังที่ 10 
 Thailand Smart Money ระยอง คร้ังที่ 4
 Thailand Smart Money กรุงเทพฯ 
 มหกรรมการเงินส่งทา้ยปี กรุงเทพฯ 



Green Business เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท 

ธนาคารออมสินเข้าร่วมกิจกรรม Green Business 
เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งออกบูธเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ SMEs



มาตรการการลดต้นทุนด้านการผลิตและการขอรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารออมสินเข้าร่วมออกบูธเสนอผลติภัณฑ์สินเชื่อ และเป็นวิทยากร

คลินิกให้ค าปรึกษาทางการเงินกับ SMEs การบริหารการเงินในยุควิกฤต
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ธนาคารออมสินเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้ค าปรึกษาทางการเงิน 
พร้อมทั้งออกบูธเสนอผลิตภัณฑ์สินเชือ่ธรุกิจ SMEs



งานแถลงข่าว SMART SME EXPO 2020 
รวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี ร่วมกับ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมคอนราด

ออมสินเพื่อสมุย : SAMUI Model
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อ SMEs ให้แก่ผู้ประกอบการพื้นที่เกาะสมุย
- โครงการสินเชื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยว
- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก Covid-19

- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าออมสินช่วยเหลือSMEs ในภาคการท่องเที่ยว
- โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน



Open Up Surin (สุรินทร์โมเดล)
วันที่ 24 - 27 กันยายน 2563

ณ ตลาดอาเซียน ช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ธนาคารออมสินเข้าร่วมการจัดงานเปิดบ้านสุรินทร์ (Surin Model) บูรณาการ
ความร่วมมือระดับจังหวัดครั้งแรกในประเทศโดย คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึง
ธนาคารออมสิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนบูรณาการครบวงจรระดับจังหวัดสู่การค้าชายแดนช่องจอม



วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสินเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้ค าปรึกษาทางการเงิน 
พร้อมทั้งน าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชือ่ธรุกิจ SMEs

คลินิกให้ค าปรึกษาด้านการขอสินเชื่อกับลูกค้า
ที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารจิวเวอรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 52 

ธนาคารออมสินเขา้พบสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครือ่งประดบัเพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน
การขอสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรทาง
การเงิน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ย่ังยืนต่อไป

ให้ค าปรึกษาทางการเงินกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยธนาคารออมสินเข้าร่วมออกบูธให้ค าปรึกษางามสัมมนา "ติดอาวุธให้ SE"                 
เพื่อเปิดเวทีความคิด รับฟังความคิดเห็น แนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้าน
วิสาหกิจเพื่อสังคม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน



สัมมนาเพื่อพัฒนาธุรกิจ SME จังหวัดชายแดนไทย-ลาว
25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซนธารา จ.อุดรธานี

ธนาคารออมสินเข้าร่วมเป็นวิทยากร และออกบูธให้ค าปรึกษา ในการสนับสนุน
เงินทุนให้แก่ SMEs การค้าชายแดน ไทย-ลาว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหา
ของผู้ประกอบการในพื้นที่



“โครงการออมสินร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม
และสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน” 

กับ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand) 

ณ ห้องประชุมก าแพงเพชร ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

โดยธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อส าหรับโครงการโดยเฉพาะ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ 
ออมสินขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อ     
ต่อเติมซ่อมแซมสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจการ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
ต่อราย


