
มาตรการการเงนิการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะเร่งด่วน 

 

รัฐบาลชดุปัจจบุนัได้ให้ความส าคญักบัความแขง็แกร่งของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprises: SMEs) และพยายามอย่างเต็มท่ีในการช่วยเหลือและสนบัสนนุ SMEs ให้เป็นกลไกหนึ่งท่ีช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงัฟืน้ตวัอย่างในปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้ SMEs เป็นวาระ

แห่งชาต ิซึ่งจะเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพให้แก่ SMEs ในลกัษณะของการบรูณาการการท างานระหว่างกระทรวงและ

หน่วยงานตา่งๆ ของทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมชดัเจนและ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เดนิหน้าตอ่ไป 

 

SMEs ถือเป็นกลไกส าคญัท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ผา่นการซือ้ขายสนิค้าและบริการ การ

สร้างรายได้ การจ้างงาน และการสง่ออก ในปัจจบุนั SMEs มีจ านวนประมาณ 2.7 ล้านรายทัว่ประเทศ หรือคดิเป็นร้อย

ละ 97.2 ของวสิาหกิจทัง้ประเทศ และผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 37.4 

ของ GDP รวมทัง้ประเทศ นอกจากนี ้จ านวน SMEs ยงัมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง จากคา่นิยมการเป็นเจ้าของกิจการ

ของคนรุ่นใหมท่ี่ท าให้มีผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้าสู่ตลาดเพิม่ขึน้ ดังนัน้ความแขง็แกร่งของ SMEs จึงเป็นสว่นส าคญัท่ีจะ

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี อย่างไรก็ดี SMEs ยงัคงมีข้อจ ากดัเร่ืองการเข้าถึงแหลง่เงินทนุและความมัน่คงของกิจการ

โดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอในปัจจบุนั 

 

ดงันัน้ ในการประชมุคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 ท่ีประชมุจึงมีมตเิห็นชอบมาตรการการเงินการคลงัเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะเร่งดว่น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้มากขึน้ รวมทัง้บรรเทาภาระภาษี และเพิ่มขีดความสามารถของ 

SMEs ให้สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ   รวม 5 มาตรการ ดงันี ้

1. โครงการสนิเช่ือดอกเบีย้ต ่าเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหา

การเข้าถึงแหลง่เงินทนุของผู้ประกอบการ SMEs ช่วยเสริมสภาพคลอ่งให้ SMEs  ท่ีมีปัญหาขาดสภาพคลอ่งสามารถ

ประคองตวัให้อยู่รอดและสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยก าหนดให้ธนาคารออมสินให้สนิเช่ือ

ดอกเบีย้ต ่าแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีอตัราร้อยละ 0.1 ตอ่ปี และธนาคารพาณิชย์และสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ให้สนิเช่ือแก่ผู้ประกอบการในอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปี ระยะเวลาให้สนิเช่ือ 7 ปี วงเงิน

รวม 100,000 ล้านบาท และรัฐบาลจะชดเชยสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ให้กบัธนาคารออมสนิ โดยผู้ประกอบการสามารถย่ืน

ขอสนิเช่ือภายใน 31 ธนัวาคม 2558 

ทัง้นี ้ธนาคารออมสนิยงัมีโครงการสนิเช่ือดอกเบีย้ต ่าแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้วงเงินจากโครงการนี ้ได้แก่ 1) 

โครงการสนิเช่ือเพ่ือช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล” 2) โครงการสนิเช่ือ SMEs เพิม่ประสทิธิภาพการ



ผลติและการประหยัดพลงังาน 3) โครงการสนิเช่ือ SMEs เพ่ือธรุกิจท่องเท่ียวและบริการ 4) โครงการสนิเช่ือ SMEs เพ่ือ

ผู้ รับเหมางานภาครัฐ 5) โครงการสนิเช่ือ SMEs เพ่ือเสริมสภาพคลอ่ง 

2. การปรับปรุงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการค า้ประกนัสินเช่ือโครงการ ค า้ประกนัสนิเช่ือในลกัษณะ Portfolio Guarantee 

Scheme (PGS-5) ผา่นบรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือช่วยให้ SMEs ท่ีขาดหลกัประกนัในการ

กู้ ยืมเข้าถึงแหลง่เงินได้มากขึน้ มีวงเงินค า้ประกนั 100,000 ล้านบาท วงเงินค า้ประกนัตอ่ราย SMEs สงูสดุไม่เกิน 40 

ล้านบาท ระยะเวลาการค า้ประกนั 7 ปี โดย บสย. จ่ายคา่ประกนัชดเชยความเสียหายไมเ่กินร้อยละ 30 ของภาระค า้

ประกนั และคดิอตัราคา่ธรรมเนียมร้อยละ 1.75 โดยรัฐบาลจ่ายคา่ธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรก และจ่าย

คา่ธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในอตัราร้อยละ 1.25  ในปีท่ี 2 ร้อยละ 0.75 ในปีท่ี 3 และร้อยละ 0.25 ในปีท่ี 4 โดย

ผู้ประกอบการสามารถรับค าขอค า้ประกนัได้ถึงวนัท่ี 30 มถินุายน 2559 

3. มาตรการสนบัสนนุ SMEs ผา่นการร่วมลงทนุใน SMEs ระยะเร่ิมต้น (Start-up) ท่ีมีศกัยภาพสงู โดยความร่วมมือของ

ธนาคารออมสนิ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ในการจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุแห่งละ 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุอีก

ทางหนึ่งส าหรับ SMEs ท่ีมีศกัยภาพให้สามารถเตบิโตได้ตอ่ไป 

4. มาตรการลดอตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคลส าหรับผู้ประกอบการ SMEs  ลดอตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคลส าหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีก าไรสทุธิตัง้แต ่300,001 บาทขึน้ไป   จากเดมิร้อยละ 15 และ 20 ของก าไรสทุธิ เป็นร้อยละ 10 

ของก าไรสทุธิ เป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบญัชีตอ่เน่ืองกนั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 จนถึงรอบระยะเวลาบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่ม

ขีดความสามารถของ SMEs ให้สามารถแขง่ขนักับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ซึ่งจะท าให้โครงสร้างอตัราภาษีเงินได้นิติ

บคุคลส าหรับ SMEs เป็นดงันี ้

 

ก าไรสทุธิของ SMEs ปัจจบุนั ข้อเสนอ 

0 – 300,000 บาท ยกเว้น ยกเว้น 

 300,001 – 3,000,000 บาท 15% 10% 

3,000,001 บาทขึน้ไป 20%  

 

5. มาตรการภาษีเพ่ือสง่เสริมผู้ประกอบการรายใหม ่(New Start-up) ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับผู้ประกอบการ 

SMEs ท่ีประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 เป็นเวลา 5 รอบ

ระยะเวลาบญัชีตอ่เน่ืองกนั โดยผู้ประกอบการ SMEs ท่ีจะได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลต้องมีคณุสมบตั ิดงันี  ้



(1) เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเป้าหมายหลกัท่ีมีศกัยภาพขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) เช่น 

กลุม่สนิค้าเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีและนวตักรรมขัน้สงู ดจิิตอล และการวจิยัและพฒันา เป็นต้น 

(2) จะต้องจดแจ้งการขอใช้สทิธิกบักรมสรรพากร 

(3) ต้องไมใ่ช้สทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

(4) ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

 

ทัง้นี ้ผลของมาตรการการเงินจะสง่ผลให้ SMEs มีเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือด าเนินธรุกิจได้ตอ่เน่ืองจ านวน 60,000 ราย 

(วงเงินสนิเช่ือ SMEs เฉล่ียตอ่รายอยู่ท่ี 3.3 ล้านบาท) สามารถรักษาสภาพการจ้างงานได้ประมาณ 240,000 คน (เฉล่ีย 

4 คนตอ่ราย) และสง่ผลให้มีเมด็เงินเข้าสูร่ะบบทนัทีก่อให้เกิดการหมนุเวียนทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะสามารถสร้าง

เงินทนุหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 1.94 ล้านล้านบาท  (ใช้คา่เฉล่ีย Multiplier Effect ท่ี 9.7 เท่า ของ

วงเงินโครงการ) ช่วยให้ SMEs มีความเข้มแขง็และเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยตอ่ไป สว่นมาตรการ

ภาษีจะช่วยลดภาระต้นทนุทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้สามารถด าเนินธรุกิจได้อย่างมีศกัยภาพ และช่วย

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 


