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ค ำน ำ 
ภาคธุรกิจถือป็นสมือนหัว฿จหลัก฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ฿หຌสามารถด านินเปเดຌอยาง

มีสถียรภาพ ซึไงภาคธุรกิจนัๅนเมเดຌหมายถึงพียงกลุมธุรกิจขนาด฿หญ ตยังหมายรวมถึงธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม หรือทีไรูຌจักกันอยางดี฿นนาม Small and Medium Business (SMEี ดยภาคธุรกิจสองกลุมนีๅ 
มีบทบาททีไส าคัญอยางยิไง฿นการขับคลืไอนละรักษาสถียรภาพทางศรษฐกิจของประทศเทย 

ดຌวยบทบาททีไส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตอระบบศรษฐกิจ รัฐบาลจึงออกนยบาย
พืไอผลักดันละสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌป็นหนึไง฿นวาระหงชาติ พืไอการพัฒนาละ
สงสริม฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถด านินธุรกิจเปเดຌอยางมีสถียรภาพมากยิไงขึๅน  
ดยส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ถือป็นหนวยงานหลักทีไมีบทบาทส าคัญ  

฿นการด านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅงทางตรงละทางอຌอม อีกทัๅงยังป็นผูຌจัดท า
ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี พืไอการก าหนดยุทธศาสตร์
ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมส าหรับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

ภายหลังการด านินครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระหวางปี พ.ศ. 
โ555 – โ55้ สสว. เดຌลใงหในถึงความส าคัญ฿นการประมินผลการด านินงานตามมาตรการการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงระยะวลาปี พ.ศ. โ55็ - โ55้ พืไอ฿หຌทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ตลอดจนขຌอปฏิบัติอันพึงสังกต พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาการด านินงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม฿นอนาคต฿หຌมีความสมบูรณ์มากยิไงขึๅน 

รายงานการศึกษาฉบับนีๅเดຌจัดท าขึๅนพืไอประมินผลสัมฤทธิ์มาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็ - โ55้ ละจัดท าขຌอสนอนะชิงนยบายส าหรับ
การก าหนดนวทางการด านินงานดຌานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอนาคต พืไอ฿หຌกิด
นวทางการจัดการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีความสมบูรณ์ สอดคลຌองทัๅงความตຌองการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละลกธุรกิจทีไมีการปรผันอยางบริบูรณ์ 
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บทน า 
 

1.1 หลักการละหตุผล 

 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ

สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ วาดຌวยการสนอนะนยบายละผนการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงมีหนຌาทีไ฿นการติดตามผลการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม ิSME) 

 
ปัจจุบันรัฐบาลมีนยบายผลักดัน฿หຌการสงสริม SME ป็นวาระหงชาติ ประกอบกับ สสว. เดຌมี 

การจัดท าผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.  โ555-โ55้ี ซึไงมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SME ส าหรับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนา SME 
ดังนัๅน สสว. จึงหในถึงความจ าป็น฿นการประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี พืไอ฿หຌผูຌบริหารละหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนา SME  
เดຌรับทราบผลการพัฒนาละสงสริม SME ทีไสอดคลຌองกับป้าหมายของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.โ555-โ55้ี ละการ฿ชຌประยชน์฿นการจัดท าผนการสงสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมฉบับตอเป รวมกับการด านินงานพัฒนาละสงสริม SME จากหลงงินอืไนโ  
ทีไป็นเป฿นทิศทางทีไหมาะสมละสอดคลຌองกับผนฉบับนีๅ ตลอดจนการประมินผลมาตรการสงสริม  SME 
ตามนยบายรัฐบาล฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการพัฒนา/ปรับปรุง 
สงสริม SME ฿นอนาคต 
 
  

1 



การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

บทน า 1-2 

1.2 วัตถุประสงค ์
 

1.2.1 พืไอประมินผลสัมฤทธิ์ของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ 
ิพ.ศ. โ555-โ55้ี 

1.2.2 พืไอประมินผลสัมฤทธิ์มาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบาย
รัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ จ านวน ใ-5 มาตรการ 

1.2.3 พืไอจัดท าขຌอสนอนะชิงนยบายทีไสามารถน ามาก าหนดนวทางการด านินงานดຌาน 
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอนาคต 

 

1.3 กลุมป้าหมาย 
 

1.3.1 หนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
1.3.2 ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSME) 
 

1.4 พืๅนทีได านินการ 
 

ทัไวประทศ 
 

1.5 ขอบขตการด านินงาน 
 

 การประมินผลผนการสงสรมิวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.โ555-โ55้ี 
1.5.1 ศึกษาผนละป้าหมาย ตัวชีๅวัด ของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.โ555-โ55้ี ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ555-โ55้ 
ทีไประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 

 

1.5.2 ละรวบรวมผลการด านินงานครงการสงสริม SME ภาย฿ตຌกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม ละครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมภาย฿ตຌงบประมาณนอกกองทุน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไหนวยงานอืไนด านินการ฿นชวงระหวางป โ555 -โ55้ ทีไ฿ชຌ
นวทางสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.  โ555-โ55้) ละ
ก าหนดกรอบการวิคราะห์ละสรຌางหลักกณฑ์ประมินผล 

1.5.1.1 ศึกษาผนละป้าหมาย ตัวชีๅวัด ก าหนดกรอบนวคิดทฤษฎี (Conceptual Model) 
หลักกณฑ์การประมินผล การทบทวนวรรณกรรมทีไกีไยวขຌองกับการติดตามละประมินผล 
ผลการศึกษาทีไกีไยวขຌอง 

1.5.1.2 ก าหนดรูปบบวิธีการด านินงาน วางกรอบกระบวนการท างาน (Flow Chart) ผนการ
ด านินงาน ิระบุรายละอียด฿นตละขัๅนตอน ก าหนดวลาละผูຌรับผิดชอบ ดยจัดท า฿น
รูปบบตาราง Gantt Chart พรຌอมค าอธิบาย฿นตละกิจกรรม 

 

1.5.3 วิคราะห์ละประมินผลสัมฤทธิ์ของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.โ555-โ55้ี ตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ 1.5.แ ละปัญหาอุปสรรคทีไจะสามารถน ามา฿ชຌป็น
นวทาง฿นการพัฒนาละสงสริม SME ฿นอนาคต  
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1.5.4 สัมภาษณ์หรือจัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus Group) หนวยงานภาครัฐหนวยงาน 
ภาคอกขน หนวยงานสนับสนุนตางโ ทีไกีไยวขຌองภาย฿ตຌผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ละส ารวจ (Survey) ผลการด านินงานสงสริม SME จากผูຌประกอบการ SME 
ทีไเดຌรับการพัฒนาหรือสงสริมจากครงการตางโ ทัๅงจากภาย฿ตຌงบประมาณกองทุน สงสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอม ละงบประมาณนอกกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูล฿นการประมินปัญหาอุปสรรค ละขຌอสนอนะตอผนการสงสริมฯ ดังนีๅ  

1.5.4.1 สรຌางละตรวจสอบครืไองมือ฿นการประมินผลครงการตามระบียบวิธีวิจัย  เดຌก  
แี การสัมภาษณ์ ดยจัดตรียมรูปบบละหัวขຌอหลัก฿นการสัมภาษณ์ โี การกใบขຌอมูล
ดย฿ชຌบบสอบถามทีไสามารถวัดความพึงพอ฿จของผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นชิงความคุຌมคาของการพัฒนา 
SME ผลลัพธ์ละผลกระทบของผนการสงสริมฯ ทีไผานมา ซึไงจะตຌองมีการทดสอบ
คุณภาพของครืไองมือ ละจ านกบบสอบถามตามความหมาะสมของครงการละ
ภารกิจของตละหนวยงาน คือ หนวยงานรับผิดชอบหลัก (Project Owner) หนวยงานรวม
ด านินการ (Stake Holders) ละผูຌประกอบการ SME ทีไขຌารวมครงการ 

1.5.4.2 การส ารวจละจัดกใบขຌอมูลดยวิธีการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ (Telephone Interview) 
ละลงพืๅนทีไ (On-site Visit) 
 

1.5.5 จัดท ารางรายงานการประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ 
ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ดยมีผลการวิคราะห์ละสัมภาษณ์ตามนวคิด ทฤษฎี ตามขอบขตการด านินงาน  
ขຌอ 1.5.แ-1.5.ใ พรຌอมจัดประชุมพืไอรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงละกຌเขจาก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 
1.5.6 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี พรຌอมบทสรุปผูຌบริหาร (Executive Summary) ละ
ขຌอสนอนะชิงนยบายตอการพัฒนางานสงสริม SME ละการพัฒนาตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ฿นการประมิน 
ผลงานสงสริม SME  
 

 การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 
฿นชวงปี พ.ศ. โ557-โ55้ 

1.5.7 ส ารวจละศึกษามาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล
฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ ละคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญ จ านวน ใ-5 มาตรการ พรຌอมหลักกณฑ์ละ
หตุผล฿นการพิจารณาคัดลือก พืไอน าสนอ สสว. ฿หຌความหในชอบ ละรวบรวมผลการด านินงานทีไผานมา
ละปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅน 

1.5.7.1 ศึกษา ละน าสนอกรอบนวคิดทฤษฏี (Conceptual Model) หลักกณฑ์ การประมินผล 
การทบทวนวรรณกรรมทีไกีไยวขຌองมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ตามนยบายรัฐบาล 

1.5.7.2 วางกรอบกระบวนการท างาน (Flow Chart) ผนการด านินงาน ิระบุรายละอียด 
฿นตละขัๅนตอน ก าหนดวลาละผูຌรับผิดชอบ ดยจัดท า฿นรูปบบตาราง Gantt Chart 
พรຌอมค าอธิบาย฿นตละกิจกรรม  
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1.5.8 วิคราะห์ละประมินผลสัมฤทธิ์จากการด านินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ ปรียบทียบกับกรอบนวคิดละหลักกณฑ์ 
การประมินตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ แ.5.ๆ.แ 

 
1.5.9 ส ารวจจัดกใบขຌอมูลตามระบียบวิธีวิจัยทีไหมาะสม รวมถึงสัมภาษณ์ผูຌกีไยวขຌองกับมาตรการฯ 

ชน หนวยงานผูຌด านินมาตรการ ผูຌรับผลจากการด านินมาตรการ ป็นตຌน ดยรับฟังความคิดหในละ
ขຌอสนอนะ฿นการก าหนดมาตรการ ละปัญหาอุปสรรคจากการด านินมาตรการ พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล
ประกอบการประมินผลตอเป 
 

1.5.10 จัดท ารางรายงานการประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ ดยมีผลการวิคราะห์ละสัมภาษณ์ตามนวคิด ทฤษฎี  
ตามขอบขตการด านินงานขຌอ 1.5.ๆ–1.5.่ พรຌอมจัดประชุมผยพรผลการประมินรวมกับขຌอ 1.5.ไ  
พืไอรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะพิไมติมจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

1.5.11 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ พรຌอมบทสรุปผูຌบริหาร (Executive 
Summary) ละขຌอสนอนะชิงนยบาย 
 

1.6 วิธีการศึกษาละนวทางการประมินผล (Methodology and Conceptual Model) 
 

กระบวนการประมินผนการบริหารครงการมีความส าคัญ฿นการขับคลืไอนการบริหารยุทธศาสตร์
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม การศึกษานีๅจะด านินการวิคราะห์ความชืไอมยงระหวาง
ยุทธศาสตร์ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555-2559) กับครงการละ
มาตรการตางโ ทีไเดຌด านินการตามผน ตลอดจนมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ วามีผลสัมฤทธิ์มากนຌอยพียง฿ด ครอบคลุมทัๅงกระบวนการ
พิไมมูลคา ิValue Added) ละการสรຌางคุณคา ิValue Creation)  

 
ทัๅงนีๅ ฿นสวนการด านินครงการการประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555-2559) การศึกษานีๅจะด านินการประมินผลครงการครอบคลุมฉพาะมิติตางโ 
ทีไมีความส าคัญ ดยมีกรอบการประมินผลการด านินครงการตามผนภาพทีไ แ-แ 
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ผนภาพทีไ 1-1 : มิติการประมินผลครงการ 

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 

 

฿นการก าหนดหลักกณฑ์฿นการประมินผลการด านินงานครงการ การศึกษานีๅบงประภทผล 
การด านินการเวຌ ใ ระดับ คือ  

(1) ระดับครงการ/การด านินการอยางดียว ทีไรียกวา ผลผลิต   
(2) ระดับผลของการด านินการนัๅนตอป้าหมายทางตรง ทีไรียกวา ผลลพธ์  ละ  
(3) ผลตอประทศดยสวนรวม หรือภายนอกทีไเม฿ชป้าหมายทางตรง ทีไรียกวา ผลกร ทบ  
 
ยกตัวอยางชน ฿นผนการด านินการสงสริม SME นีๅ ผลผลิต อาจเดຌก จ านวน SME ทีไพิไมขึๅน

ตามผนฯ หรือนยบายของรัฐบาล ผลลัพธ์ อาจเดຌก มูลคาพิไมของกิจการ SME ทีไพิไมสูงขึๅน สวนผลกระทบ 
อาจหมายถึง ศรษฐกิจมหภาคทีไติบตดีขึๅน การสงออกทีไมากขึๅน อันป็นผลกระทบลูกซจากมูลคาพิไมของ
กิจการ SME ทีไพิไมขึๅนจากกิจการนัๅนโ ป็นตຌน 

 
1.6.1 บบจ าลองทีไ฿ชຌ฿นการประมินผล 

฿นการวิคราะห์ผลของครงการตางโ การศึกษานีๅ฿ชຌบบจ าลองศรษฐกิจมหภาคอยางบูรณาการ 
พืไอวิคราะห์ถึงผลกระทบของนยบาย ทัๅง฿นระดับภาพรวม รายสาขา ละหนวยศรษฐกิจตางโ ตลอดจน
การวิคราะห์ผลกระทบทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว 

 
บบจ าลองศรษฐกิจมหภาคอยางบูรณาการทีไส าคัญประกอบดຌวย 3 บบจ าลองหลัก คือ  
(1) บบจ าลองศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic model)  
(2) บบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเป ิComputable General Equilibrium: CGE) ละ 
(3) บบจ าลองความยัไงยืนทางการคลัง (Fiscal sustainability model)  
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บบจ าลองดังกลาวจะป็นครืไองมือส าคัญ฿นการวิคราะห์ผลจากการด านินครงการละมาตรการตางโ 
ของภาครัฐ ตลอดจนผลกระทบจากการปลีไยนปลงจากปัจจัยศรษฐกิจทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศอืไนโ 
เดຌอยางบูรณาการ อยางเรกใตาม นืไองจากบบจ าลองศรษฐกิจมหภาคตละบบจ าลองตางมีจุดขใง (Strengths) 
ละจุดออน (Weaknesses) ทีไตกตางกัน ดังนัๅน ฿นการประมินผลกระทบของการปลีไยนปลง฿ดโ ตอระบบ
ศรษฐกิจทัๅง฿นระดับมหภาคละจุลภาคนัๅน จ าป็นตຌองมีการพิจารณาบริบทของการปลีไยนปลงนัๅนโ 
วามีจุดริไมตຌนอยางเร ละมีผลกระทบตอนืไองอยางเรบຌาง ครอบคลุมทัๅงระบบศรษฐกิจ หรือมุงนຌนเปทีไราย
สาขาหรือหนวยศรษฐกิจ฿ดบบฉพาะจาะจง ภาย฿ตຌบริบทดังกลาว ควรน าบบจ าลองศรษฐกิจมหภาค฿ดบຌาง
มา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ผลของครงการหรือมาตรการนัๅนโ จึงจะสามารถประมินผลกระทบเดຌ฿กลຌคียงความจริง
มากทีไสุด การ฿ชຌบบจ าลองศรษฐกิจมหภาคอยางบูรณาการนีๅ  จะชวย฿หຌผลการศึกษามีความมนย า 
นาชืไอถือ ละสามารถอธิบายเดຌอยางสมหตุสมผล  

 
฿นปัจจุบัน ระบบศรษฐกิจของประทศตางโ ละระบบศรษฐกิจลก เดຌมีความชืไอมยงถึงกันละ 

มีความซับซຌอนมากยิไงขึๅน การรวมกลุมทางศรษฐกิจตางโ การสงผานของผลกระทบของวิกฤตการณ์ทาง
ศรษฐกิจการงินจากประทศหนึไงเปยังประทศอืไนโ อยางรวดรใว ท า฿หຌหในถึงความจ าป็น฿นการวิคราะห์
ศรษฐกิจอยางบูรณาการ การ฿ชຌครืไองมือ฿ดพียงอยางดียวอาจเมพียงพอส าหรับการประมินผลกระทบ  
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 
บอยครัๅงทีไการด านินครงการหรือมาตรการของภาครัฐอาจสงผลกระทบฉพาะจาะจงลงเป  

฿นอุตสาหกรรมป็นรายสาขา ตกใมีผลกระทบตอนืไองเปยังอุตสาหกรรมชืไอมยงทีไกีไยวขຌอง ละสงผล
กระทบผานตัวคูณทางศรษฐกิจ (Multiplier effect) ตอระบบศรษฐกิจ฿นภาพรวม ดังนัๅน การ฿ชຌบบจ าลอง 
ทีไสามารถวิคราะห์ผลกระทบป็นรายสาขาเดຌจะชวย฿หຌการประมินผลกระทบของมาตรการมีความชัดจน
มากยิไงขึๅน ทัๅงตอระบบศรษฐกิจ฿นภาพรวมละรายสาขา นอกจากนีๅ การดูผลกระทบตอนืไอง฿นมิติของวลา  
จะชวย฿หຌหในภาพของผลกระทบทัๅง฿นระยะสัๅนละ฿นระยะยาวเดຌอีกดຌวย 

 
ทัๅงนีๅ การ฿ชຌบบจ าลองศรษฐกิจมหภาคอยางบูรณาการ คือ การลือก฿ชຌบบจ าลองศรษฐกิจ  

มหภาคบบ฿ดบบหนึไง฿น 3 บบจ าลองขຌางตຌน หรือการ฿ชຌบบจ าลองรวมกัน ดยค านึงถึงจุดขใงละ
จุดออนของตละบบจ าลอง พืไอประมินผลกระทบจากการด านินนยบายละ/หรือมาตรการตางโ ของ
ภาครัฐ เดຌอยางหมาะสม ตรงตามบริบทของนยบายละ/หรือมาตรการนัๅนโ วามีชองทางการสงผานทีไส าคัญ
อยางเร มีกลุมป้าหมายคือ฿คร ละผลกระทบทีไกิดขึๅนจริงทัๅงดยตรงละดยอຌอม มีอะเรบຌาง ป็นเปตาม  
ทีไรัฐบาลเดຌตัๅงป้าหมายเวຌหรือเม มากนຌอยพียง฿ด  

 
อยางเรกใตาม การส ารวจขຌอมูลพิไมติม฿นกรณีทีไขຌอมูลพืๅนฐานเมพียงพอจะสามารถชวยการ

วิคราะห์ผลกระทบรายกลุมป้าหมายเดຌ ละท า฿หຌการวิคราะห์ผลของนยบายมีความถูกตຌองหมาะสมยิไงขึๅน 
สามารถท า฿หຌทราบวา ผูຌเดຌรับประยชน์ละผูຌสียประยชน์คือกลุม฿ดบຌาง ละอยางเร ชน ผลกระทบตอ
ธุรกจิขนาด฿หญ หรือผูຌประกอบการ SME ผลกระทบตอครัวรือนทีไมีระดับรายเดຌตไ า ปานกลาง ละสูง ป็นตຌน 
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ผนภาพทีไ 1-2 : นวคิดการ฿ชຌบบจ าลองศรษฐกิจมหภาคอยางบูรณาการ 
พืไอประมินผลนยบาย/มาตรการ/ครงการสงสริม SME

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 

(1) บบจ าลองศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic model) 
บบจ าลองศรษฐกิจมหภาค1  (Macroeconomic Model) ป็นครืไองมือ฿นการพยากรณ์ศรษฐกิจเทย 

ป็นบบจ าลองทีไสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวปร฿นศรษฐกิจเทยทัๅง 5 ภาคทีไส าคัญ เดຌก ภาคศรษฐกิจจริง 
ภาคการงิน ภาครัฐบาล ภาคระหวางประทศ ละภาคราคา ดย฿ชຌทฤษฎีศรษฐศาสตร์ก าหนดความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรละระหวางภาคศรษฐกิจพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจทีไกิดขึๅนจริง ดยบบจ าลอง
ศรษฐกิจมหภาคทีไสรຌางขึๅนสามารถ฿ชຌวิคราะห์สถานการณ์ศรษฐกิจ฿นชิงลึก พืไอนຌนการน าผลการประมาณ
การเป฿ชຌ฿นชิงรุก ชน การวิคราะห์สถานการณ์พืไอการก าหนดนยบายทีไมีประสิทธิภาพละทันทวงที  
การวิคราะห์ผลกระทบของการปลีไยนปลงหตุการณ์ละนยบายส าคัญทางศรษฐกิจตอศรษฐกิจมหภาค ชน 
ผลกระทบของอัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลัก ผลกระทบของราคานๅ ามันดิบ฿นตลาดลก 
ละผลกระทบของอัตราลกปลีไยนทีไจะมีตอภาวะศรษฐกิจ ตลอดจนการประมินผลของการ฿ชຌนยบาย
ศรษฐกิจตางโ ของรัฐบาล  
 

                                                                    
1 บบจ าลองศรษฐกิจมหภาคทีไสรຌางขึๅนนีๅ ป็นบบจ าลองทางศรษฐมิติ (Econometric) ทีไผสมผสานระหวางปรกรม E-view ละปรกรม 
Excel ขຌาดຌวยกัน นืไองจาก ตຌองการวิคราะห์การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ฿นชิงลึก ละตຌองการหในกระบวนการปรับตัวอยางชัดจน 
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ผนภาพทีไ 1-3 : ผนผังครงสรຌางบบจ าลองศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics Model) 

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
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จากผนผังบบจ าลองขຌางตຌน ระบบศรษฐกิจจะมีดุลยภาพตอมืไออุปสงค์มวลรวม (Aggregate 
Demand) ทากับอุปทานมวลรวม (Aggregate Supply) 

 

 ฿นดຌานอุปสงค์มวลรวมประกอบดຌวย  
o การบริภคภาคอกชน (Cp) ขึๅนอยูกับรายเดຌทีไทຌจริง รายเดຌภาษีของรัฐบาล อัตรา

ภาษีมูลคาพิไม ละดัชนีราคาการบริภคภาคอกชน  
o การลงทุนภาคอกชน (Ip) ขึๅนอยูกับอัตราการ฿ชຌก าลังการผลิต ตຌนทุนของงินทุน หลงงินทุน 

ละดัชนีราคาการลงทุนอกชน ดยตຌนทุนของงินขึๅนอยูกับอัตราดอกบีๅยงินกูຌ อัตรา
ดอกบีๅยตางประทศ อัตราผลตอบทนหุຌนกูຌ ละดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ละหลงงินทุน
ขึๅนอยูกับสินชืไอธนาคารพาณิชย์คงคຌาง หนีๅตางประทศภาคอกชน มูลคาหลักทรัพย์
ภาคอกชนออก฿หม สินชืไองินตราตางประทศคงคຌาง  

o การบริภคละการลงทุนภาครัฐ (Cg ละ Ig) ขึๅนอยูกับงบประมาณรายจายอัตราการ 
บิกจายงินงบประมาณ ละดัชนีราคาการบริภคละการลงทุนภาครัฐ 

o การสงออกสินคຌาละบริการละการน าขຌาสินคຌาละบริการ (Xgs ละ Mgs) ขึๅนอยูกับ 
อุปสงค์ตอสินคຌาละบริการทัๅง฿นละนอกประทศ ราคาสินคຌาละบริการสงออกละน าขຌา 
อัตราลกปลีไยน ละดัชนีราคาการสงออกละน าขຌา 
 

 ฿นดຌานอุปทานมวลรวมนัๅน ขึๅนอยูกับปัจจัยทุน ปัจจัยรงงาน ละปัจจัยอืไนโ รวมถึงภาคศรษฐกิจ 
รายสาขา ชน ภาคกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ละภาคบริการ ป็นตຌน 

฿นการด านินนยบายตางโ จะมีผลท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงของตัวปรตางโ ดยบบจ าลอง 
จะสามารถสดง฿หຌหในถึงการปลีไยนปลงของ GDP จากการด านินนยบายตางโ เดຌ อาทิชน การลงทุน
ครงสรຌางพืๅนฐานฯ จะมีผลท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงตัวปรการลงทุนภาครัฐ (Ig) ซึไงท า฿หຌ GDP ของประทศ
ปลีไยนเปทา฿ด ป็นตຌน 

 

(2) บบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเป ิComputable General Equilibrium: CGE) 
บบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเป (Computable General Equilibrium) หรือรียกดยยอวา

บบจ าลอง  CGE เดຌถูกริไมตຌนพัฒนาขึๅน฿นชวงป  พ.ศ. 2503 พืไอจุดประสงค์฿นการวิคราะห์ผลกระทบของ
นยบายตางโ  ชน นยบายดຌานการกษตร  ดຌานการคຌา  ดຌานสิไงวดลຌอม  หรือดຌานภาษี  ดยสวน฿หญลຌว 
บบจ าลอง  CGE มักถูกสรຌางขึๅนพืไอจ าลองระบบศรษฐกิจของประทศ฿ดประทศหนึไง   ณ  ชวงวลาหนึไงโ 
฿นขณะทีไการพัฒนาบบจ าลองทีไสามารถอธิบายครงสรຌางของระบบศรษฐกิจของหลายประทศ 
(multiregional) ละหลายชวงวลา (dynamic) เดຌกิดขึๅนควบคูเปดຌวยชนกัน 

 

บบจ าลอง  CGE ป็นบบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเปของทัๅงระบบศรษฐกิจ  ซึไงความสัมพันธ์
ของหนวยศรษฐกิจตางโ ถูกชืไอมยงผานรายรับ รายจาย  ความตຌองการของหนวยศรษฐกิจ  ละภาวะ ดุลย
ภาพของตลาด ดยมีราคาป็นกลเก฿นการก าหนดปริมาณของสินคຌาทัๅงหมดทีไถูกผลิตละบริภค  บบจ าลอง 
CGE  ยังประกอบเปดຌวยพฤติกรรมของหนวยศรษฐกิจ฿นการบรรลุป้าหมายสูงสุดภาย฿ตຌขຌอจ ากัดทางดຌาน
ทคนลยี  สถาบัน ละทรัพยากร  ดังนัๅน มืไอมีการปลีไยนปลง฿ดโ  กิดขึๅน  ชน นยบายของภาครัฐ 
บบจ าลองจะสดง฿หຌหในถึงผลกระทบทีไมีตอผูຌผลิตละผูຌบริภคทัๅงระบบศรษฐกิจ  ผานทางกลเกราคาของ
ตลาดตางโ  
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ดยพืๅนฐานของภาวะดุลยภาพ฿นตลาดสินคຌาละตลาดปัจจัยการผลิตทัๅง฿นงของมูลคาทีไทຌจริง  
(Real value) ละมูลคาทีไป็นตัวงิน (Nominal value) นัๅน ถูกอธิบายดยปริมาณละราคาทีไดุลยภาพ  
ซึไงป็นตัวปรทีไถูกก าหนดดยบบจ าลอง (Endogenous variable) ตามหลักการลຌวบบจ าลองดุลยภาพ
ทัไวเปสามารถสดงถึงความชืไอมยงระหวางหนวยศรษฐกิจผานการลกปลีไยนสินคຌาละงิน  ดยทัไวเปลຌว 
รูปบบการ฿ชຌงานของบบจ าลองจะ฿หຌผลการวิคราะห์ทีไอยู฿นรูปของการปลีไยนปลงดยปรียบทียบกับ
ดุลยภาพดิมของตัวปรภาย฿นอันนืไองมาจากการปลีไยนปลงของตัวปรภายนอก (Exogenous variable) 
หรือนยบายของภาครัฐบาล 

 
ทัๅงนีๅ บบจ าลองดุลยภาพทัไวเปสดงถึงพฤติกรรมขององค์ประกอบดຌานตางโ ฿นระบบศรษฐกิจ

ของประทศเทย ดย฿นภาคการผลิตประกอบดຌวย 42  สาขา ภาคครัวรือน 5 กลุม ิจัดบงตามระดับของรายเดຌี 
ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล ละภาคตางประทศ ซึไงความสัมพันธ์ของหนวยตางโ ฿นระบบศรษฐกิจ จะตอบสนอง
ตอการปลีไยนปลงของทัๅงปริมาณละราคาของสินคຌาตางโ ฿นระบบ ซึไงฐานขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นบบจ าลองนีๅจะ฿ชຌ
ขຌอมูลจากตารางบัญชีมตริกซ์สังคม (Social Accounting Matrix) ป็นขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการจัดสรຌางละค านวณ 

 
สมการจ าลองพฤติกรรมของบบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเป฿ชຌทฤษฎีทางศรษฐศาสตร์อธิบายถึง

พฤติกรรมของหนวยศรษฐกิจตางโ  อยูภาย฿ตຌกลเกการท างานของตลาด฿นจัดสรรสินคຌาละปัจจัยการผลิต
ของระบบศรษฐกิจของประทศเทย ละป็นครืไองมือหนึไงทีไทีไปรึกษาจะน าเป฿ชຌศึกษาถึงการปรับตัวละ
กลเกการสงผานผลกระทบ฿นระบบศรษฐกิจมืไอกิดการปลีไยนปลงปัจจัยภายนอก หรือการปลีไยนปลง
ของนยบายตางโ ดังสดง฿นผนภาพทีไ 1-4 

 
ทัๅงนีๅ ดຌานซຌายของผนภาพสดงถึงครงสรຌางดຌานอุปทาน ซึไงอธิบายการผลิตสินคຌาละบริการดย

฿ชຌปัจจัยการผลิตทีไป็นทุนละรงงาน ซึไงผลผลิตทีไเดຌสวนหนึไงถูกน าเปรวมกับสินคຌาน าขຌาพืไอ฿ชຌ฿นการ
บริภค การลงทุนละการน าเป฿ชຌป็นวัตถุดิบขัๅนกลาง ฿นขณะทีไผลผลิตทีไเดຌอีกสวนเดຌป็นสินคຌาสงออก ฿น
สวนดຌานลางของผนภาพ เดຌสดงถึงตลาดปัจจัยการผลิต ดยครัวรือนละสถาบันอืไนโ ฿นระบบศรษฐกิจ  
มีรายเดຌจากผลตอบทนของรงงานละทุน  

 
ส าหรับครงสรຌางของอุปสงค์฿นระบบศรษฐกิจนัๅนเดຌสดง฿นดຌานขวาของผนภาพ ดยการบริภค

ของครัวรือนละภาคธุรกิจขึๅนอยูกับรายเดຌสุทธิหลังหักภาษีของครัวรือน ฿นขณะทีไงินกใบของครัวรือนละ
ภาคธุรกิจคือสวนทีไหลือของรายเดຌหลังจากรายจายภาษี รายจายการบริภคละงินอนเปยังสถาบันอืไนโ  
฿นระบบศรษฐกิจ ฿นสวนของรัฐบาลนัๅนมีรายเดຌจากภาษีละผลตอบทนทุน ิสวน฿หญคือปันผลก าเรของ
รัฐวิสาหกิจี ดยรายจายการบริภคของรัฐบาลถูกก าหนด฿หຌป็นตัวปรภายนอก ิExogenous Variable) 
ของบบจ าลอง ละสวนทีไหลือของรายจายละรายเดຌของรัฐบาลคือมูลคาการออมของรัฐบาล ิหรือดุลงบประมาณี 
฿นสวนของภาคตางประทศของบบจ าลองมีครงสรຌางตามหลักการทัไวเปของดุลการช าระงินระหวางประทศ 
(Balance of Payment) ดยดุลบัญชีดินสะพัดป็นผลรวมของดุลการคຌาละบริการ (Current Account) 
ละมีความสัมพันธ์ควบคูกับการปลีไยนปลงดุลการช าระงิน (Capital Account) ซึไง฿นบบจ าลองจะสดง
คาของดุลการช าระงินดยตัวปร FSAV (Foreign Saving) ซึไงจะป็นสวนหนึไงของมูลคารวมของการออมทัๅง
ระบบศรษฐกิจ 
  



การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

บทน า 1-11 

บบจ าลอง CGE ป็นครืไองมือทีไชวย฿นการวิคราะห์ผลกระทบของนยบายรัฐบาลตอหนวย
ศรษฐกิจตางโ รวมถึงผลทางรายเดຌ-รายจายของประชาชน฿นกลุมรายเดຌตางโ อาทิชน นยบายรถคันรก 
จะมีผลตออุตสาหกรรมตอนืไอง ปลายนๅ า ตຌนนๅ าอยางเร ละประชาชนตละกลุมรายเดຌตางโ เดຌรับผลกระทบ
จากนยบายมากนຌอยตางกันอยางเร 
 

ผนภาพทีไ 1-4 : ผนผังครงสรຌางบบจ าลองดุลยภาพทัไวเป  
ิComputable General Equilibrium: CGE) 

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 

 

(3) บบจ าลองความยัไงยืนทางการคลัง (Fiscal sustainability model) 
บบจ าลองความยัไงยืนทางการคลัง (Fiscal sustainability model) ป็นบบจ าลอง฿นการวิคราะห์ 

ชิงปริมาณกีไยวกับภาคการคลัง พิจารณาผลกระทบตอความยัไงยืนทางการคลังจากการด านินนยบายรัฐบาลตางโ 
฿นภาพรวม ดยบบจ าลองนีๅมีความครอบคลุมการพิจารณาทัๅง฿นดຌานของฐานะทางการคลังของประทศ 
การประมาณการรายเดຌ รายจาย ดุลการคลัง หนีๅสาธารณะ ละนยบายของรัฐบาล รวมกับการพิจารณา
กณฑ์฿นการจัดท าผนการบริหารหนีๅสาธารณะประจ าปงบประมาณ ภาย฿ตຌระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวย
การบริหารหนีๅสาธารณะทีไหมาะสม฿นอนาคต พืไอสดง฿หຌหในถึงผลของการด านินนยบายรัฐบาลตอความ
ยัไงยืนทางการคลัง ดังสดง฿นผนภาพทีไ แ-5 
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ผนภาพทีไ 1-5 : ผนผังครงสรຌางบบจ าลองความยัไงยืนทางการคลัง  
ิFiscal sustainability model) 

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 

สวนประกอบของบบจ าลองความยัไงยืนทางการคลังจะประกอบดຌวย การวิคราะห์กีไยวกับ 
 ความสามารถ฿นการจัดกใบรายเดຌ ทัๅงจาก 3 กรมจัดกใบ ละรายเดຌหลักอืไน  
 กรอบการ฿ชຌจายภาคสาธารณะ 
 กรอบความยัไงยืนทางการคลัง/หนีๅสาธารณะ 
 
บบจ าลองความยัไงยืนทางการคลังสามารถประมาณการผลกระทบชิงปริมาณ จากมาตรการ  

ดຌานการจัดกใบรายเดຌ การบริหารรายจาย การควบคุมละสงสริม฿หຌกิดการลงทุนทีไหมาะสม การบริหารหนีๅ
สาธารณะ การบริหารทรัพย์สินของรัฐบาลละรัฐวิสาหกิจ การบริหารงินนอกงบประมาณ รวมถึงผลจาก  
การด านินนยบายของรัฐบาล 

 
1.6.2 นวทางการด านินครงการ 
การส ารวจขຌอมูลดຌวยการสัมภาษณ์หรือจัดประชุมระดมความคิดหในของหนวยงานภาครัฐ 

ภาคอกชน รวมถึงหนวยงานอืไนโ ทีไ กีไยวขຌอง จะมีการด านินการ฿นหลายรูปบบ ชน การติดตามทาง
ทรศัพท์ ละการประชุมกลุมยอย ป็นตຌน ส าหรับการสุมตัวอยางจะป็นเปตามหลักสถิติพืไอ฿หຌป็นตัวทน 
ทีไดีของประชากรทัๅงกลุม ครอบคลุม฿นหลายมิติทัๅง฿นชิงความหลากหลายของกิจกรรม หนวยนับ ขนาด ละ
พืๅนทีได านินการ ดยสามารถสรุปขัๅนตอน฿นการติดตามหลักโ ป็นดังนีๅ 

 
ขัๅนตอนทีไ 1 จัดตรียมทีมติดตามละประมินผล ละบงออกป็น 2 ทีม (ทีมละเมตไ ากวา 2 คน)  
ขัๅนตอนทีไ 2 จัดท าหลักกณฑ์หรือบบฟอร์ม (Template) พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการก ากับละ

ติดตามทีม฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกันทุกทีม 
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ขัๅนตอนทีไ 3 น าขຌอมูลทีไเดຌจากการติดตาม Key ขຌาระบบฐานขຌอมูล พืไอกรองละตรวจสอบความ
ถูกตຌองของขຌอมูล฿นบืๅองตຌน 

ขัๅนตอนทีไ 4 น าขຌอมูลทีไเดຌสงตอ฿หຌกับทีมประมินผล พรຌอมตรียมท าการสุมตัวอยางขຌอมูลส ารอง
พิไมติมหากจ าป็น 

 
฿นสวนของขัๅนตอนการประมินผล สามารถสรุปขัๅนตอน฿นการประมินผลหลักโ ป็นดังนีๅ 
ขัๅนตอนทีไ 1 ตรวจสอบขຌอมูลบืๅองตຌนดยวิคราะห์ผลจากรายงานของทีมติดตามการด านิน

ครงการ  
ขัๅนตอนทีไ 2 ก าหนดหลักกณฑ์฿นการวัดผล/ประมินผล ดยพิจารณาจากขຌอมูลทีไเดຌจากรายงาน฿น

ขัๅนตอนรก ดยค านึงถึงครืไองชีๅวัดทีไจะสามารถท าการประมินผลเดຌครอบคลุม
วัตถุประสงค์ทีไก าหนดเวຌเดຌทัๅงหมด  

ขัๅนตอนทีไ 3 รวบรวมขຌอมูลพิไมติมหากจ าป็น ดยมีการออกบบสอบถามพิไมติม ละสัมภาษณ์
ผ ู ຌประกอบการ ละผ ู ຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นครงการพิไมติม พืไอน ามาป็นขຌอมูลประกอบ
฿นการวิคราะห์ประมินผล  

ขัๅนตอนทีไ 4 ป็นขัๅนตอนการประมินผล ทีไน าขຌอมูลจากขัๅนตอนทีไ  1 2 ละ 3 มาวิคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ละขอบขตการศึกษา  

ขัๅนตอนทีไ 5 จัดท ารายงานผลการประมิน฿นภาพรวม รวมทัๅงสรุปปัญหา/อุปสรรค ละจัดท า
ขຌอสนอนะ/นวทาง฿นการด านินครงการ฿นอนาคต 

 
ทัๅงนีๅ สามารถสรุปผนภาพสดงขัๅนตอนการส ารวจขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการด านินงานครงการเดຌดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ 1-6 : ขัๅนตอนการส ารวจขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการประมินผลครงการฯ 

 
 

สรุปผลทีไเดຌจากการประมนิผล
ครงการครัๅงทีไ 1 => ภาย฿น 15 
กรกฎาคม 2560 

จัดประชุมชีๅจงกรอบการประมินผล
จัดประชุมหนวยบริหารจัดครงสรຌาง
การบริหารงานละการตรียม 
พรຌอมงาน => ภาย฿น 1 ดือน 

จัดท ารายงานการประมินผล 
ครงการ 

สรุปผลการติดตามบืๅองตຌน รຌอยละ 
60 => ภาย฿น 3 ดือน 

สรุปผลทีไประมนิผลครงการฉบับสมบูรณ์ => 
ภาย฿น 15 กันยายน 2560 

Site Visit: (ดือนทีไ 3 – ดือน 4) 

 สัมภาษณ์หรือจัดประชุมระดามความคิดหใน (Focus Group) หนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานภาคอกชน หนวยงานสนับสนุนตางโ ทีไกีไยวขຌองภาย฿ตຌผนการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 ส ารวจ (Survey) ผลการด านินงานสงสริม SME จากผูຌประกอบการ SME ทีไ
เดຌรับการพัฒนาหรือสงสริมจากครงการตางโ  
(1) ภาย฿ตຌงบประมาณกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 (2) ภาย฿ตຌงบประมาณนอกกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 ส ารวจละประมินผลมาตรการสงสริม SME ตามนยบายรัฐบาล฿นชวงป 

พ.ศ. 2557-2559 ละมาตรการส าคัญ 3-5 มาตรการ 

Hot-line 

ทีม 1 ทีม 2 

ติดตาม: 
FPRI 

center 

สสว. ประมิน: 
FPRI 

การติดตามละประมินผลการด านินครงการ 

จຌงผล Site visit 
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บทน า 1-15 

1.7 ผนการบริหารครงการละการจัดกิจกรรม 
 

ครงการฯ ริไมตຌนวันทีไ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดยมรีะยะวลาด านินครงการประมาณ 6 ดือน ละมีก าหนดสิๅนสุดครงการฯ ฿นวันทีไ แ5 กันยายน พ.ศ. โ5ๆเ ดยมี
รายละอียดของผนการด านินงานตลอดระยะวลาครงการฯ ดังตารางทีไ แ-แ 
 

ตารางทีไ 1-1 : ผนการบริหารครงการละการจัดกิจกรรม 
 มษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ส. 
1 

ส. 
2 

ส. 
3 

ส. 
4 

ส. 
5 

ส. 
6 

ส. 
7 

ส. 
8 

ส. 
9 

ส. 
10 

ส. 
11 

ส. 
12 

ส. 
13 

ส. 
14 

ส. 
15 

ส. 
16 

ส. 
17 

ส.  
18 

ส. 
19 

ส. 
20 

ส.  
21 

ส.  
22 

ส.  
23 

ส.  
24 

1. จัดท าผนงาน 
การด านินงานครงการฯ  
(3 ม.ย. 60) 

7  
วัน 

                       

2. ศึกษาทบทวน นวคิด
ทฤษฎีละอกสารทีไกีไยวขຌอง 

                        

3. ประมวลวิคราะห ์ผนฯ 
3 ละนยบายดຌาน SME 
ของรัฐบาล ทบทวนอกสาร 

                        

4. คัดลือกนยบายรัฐบาล 
ทีไจะท าการประมินพรຌอมสง
หลักกณฑ์การคัดลือก฿หຌ 
สสว. พิจารณา 

                        

5. รวบรวมละวิคราะห์ 
ขຌอมูลสถิติ ขຌอมูลทุตยิภูมิ
บืๅองตຌนทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา  

                        

6. จัดตรียมครงรางบบจ าลอง
ฯ ทีไจะ฿ชຌ฿นการศึกษา 

                        

7. สงมอบรายงานบืๅองตຌน
(Inception Report)  
(28 ม.ย. 2560) 

                        

8. วิคราะห์ ขຌอมูลสถิติ                         
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บทน า 1-16 

 มษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ส. 
1 

ส. 
2 

ส. 
3 

ส. 
4 

ส. 
5 

ส. 
6 

ส. 
7 

ส. 
8 

ส. 
9 

ส. 
10 

ส. 
11 

ส. 
12 

ส. 
13 

ส. 
14 

ส. 
15 

ส. 
16 

ส. 
17 

ส.  
18 

ส. 
19 

ส. 
20 

ส.  
21 

ส.  
22 

ส.  
23 

ส.  
24 

ขຌอมูลทุติยภูมิทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 
9. จัดท าประดใน฿นการ
สัมภาษณ/์สัมมนา ละ
กลุมป้าหมาย฿นการ
สัมภาษณ์ชิงลึก  

                        

10.  รางประดในค าถาม/
บบสอบถามทีไ฿ชຌ฿น
การศึกษาพรຌอมสง฿หຌ สสว. 
พิจารณา ทดสอบ ิpre-testี 
ละปรับปรุงหลังจากเดຌรับ
ขຌอคิดหใน 

                        

11.  จัดประชุมสัมมนาพืไอรับ
ฟังความคิดหในจาก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
(Pre-Evaluation) 

                        

12.  ลงพืๅนทีไสัมภาษณ์ชิงลึก
พืไอจัดกใบ ละรวบรวมขຌอมูล 

                        

13. พัฒนาบบจ าลองทัๅง 3  
ทีไจะ฿ชຌ฿นการศึกษา 

                        

14. รายงานขัๅนกลาง 
(Interim Report)  
(14 ก.ค. 60) 

                        

15.  วิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจาก
การสัมภาษณ์ชิงลึก 

                        

16.  วิคราะห์ประมินผลของ
การด านินงานตามผนฯ 3 ละ 
นยบายรัฐบาลทีไคัดลือกเวຌ 

                        

17.  จัดท ารายงานการวิคราะห์
ผลการประมินผลครงการ 
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 มษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
ส. 
1 

ส. 
2 

ส. 
3 

ส. 
4 

ส. 
5 

ส. 
6 

ส. 
7 

ส. 
8 

ส. 
9 

ส. 
10 

ส. 
11 

ส. 
12 

ส. 
13 

ส. 
14 

ส. 
15 

ส. 
16 

ส. 
17 

ส.  
18 

ส. 
19 

ส. 
20 

ส.  
21 

ส.  
22 

ส.  
23 

ส.  
24 

18.  จัดประชุมน าสนอผล
การประมินผลการด านิน
ครงการ (Post-Evaluation) 

                        

19.  รางสรุปผลการติดตาม
ละประมินผลการด านิน
ครงการ 

                        

20. สงมอบรางรายงาน
ฉบับสมบูรณ ์(Draft Final 
Report) (15 ส.ค. 60) 

                        

21.  จัดท าขຌอสนอนะชิง
นยบายละนวทางการ
พัฒนาตัวชีๅวัดชิงคุณภาพของ
ผนการสงสริม SME 

                        

22.  ปรับปรุงกຌเขตาม
ขຌอสนอนะจากการประชุม
ละ สสว. 

                        

23.  จัดฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไ
ของ สสว. ฿นการวิคราะห์
ละ฿ชຌครืไองมือทีไป็น
บบจ าลอง฿นการประมินผล
กระทบทางศรษฐกิจมหภาค 

                        

24.  จัดท ารูปลมรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ บทสรุป
ผูຌบริหาร ละบันทกึขຌอมูล 
ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 

                        

25. สงมอบรางรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ิFinal 
Report) (15 ก.ย. 60) 
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1.8 คณะผูຌด านินงานวิจัย 
 

ตารางทีไ 1-2 : การบริหารจัดการครงการ 
รายชืไอ ต าหนง ความรับผิดชอบ 

หัวหนຌาคณะทีไปรึกษาครงการฯ 
นายสุวิทย์  สรรพวิทยศิร ิ หัวหนຌาคณะทีไปรึกษาครงการ 

(ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง) 
o ฿หຌค านะน าละขຌอสนอนะ฿นการด านินครงการฯ 
o ฿หຌขຌอคิดหใน฿นการก าหนดกรอบการท างาน 

บุคลากรหลัก 
ดร. กวีพจน์  สัตตวัฒนานนท์ นักวิจัย 

(หัวหนຌาทีมวิจัย)  
o การก าหนดกรอบการด านินงานครงการทัๅงหมด 
o วิคราะหภ์าพรวมครงการ 
o สรุปผลการด านินครงการทัๅงหมด 

นายดาวุด  ยูนุช นักวิจัย 
(ผูຌชีไยวชาญดຌานการวิคราะห์ศรษฐกิจละการจัดท าครงการ) 

o วิคราะห์การตดิตามละประมินผลครงการ 

ดร. พิศษพร  วศวงศ ์ นักวิจัย 
(ผูຌชีไยวชาญดຌานศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

o วิคราะห์ศรษฐกิจอุตสาหกรรม การด านินงานของ SMEs  
พรຌอมทัๅงจัดท ารายงานตามกรอบทีไก าหนด 

นายสิทธิพร  พูลสวสัดิ ์ นักวิจัย 
(ผูຌชีไยวชาญดຌานการตดิตามละประมินผลครงการ) 

o วิคราะห์การตดิตามละประมินผลครงการ 

นางสาวชญานิศา  ฿จซืไอกุล ผูຌชวยนักวิจัย 
(ดຌานการวิคราะห์ศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

o รวบรวมขຌอมลูผนละมาตรการ SME พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
กรอบนวทางการประมินผลครงการ 

นางสาวชลิดา  พียรสรຌาง ผูຌชวยนักวิจัย 
(ดຌานการประมินผลครงการ) 

o รวบรวมขຌอมลูส าหรับการประมินผลครงการ 

บุคลากรสนับสนนุ 
นายวรัตม์  ธนศานต ิ ผูຌประสานงานครงการ o ประสานงาน ละจดัการอกสารส าคัญของครงการ 
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มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็-โ55้ 

 

2.1 สรุปมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล  
฿นชวงปี พ.ศ. โ55็-โ55้ 

 

มาตรการ ละ/หรือครงการสนับสนุนละชวยหลือ SME ตามนยบายของรัฐบาล ฿นชวงป  
พ.ศ. โ55็-โ55้ มีหลายชองทาง รัฐบาลเดຌ฿หຌความชวยหลือผานหนวยงานตางโ ทัๅงทางตรงละทางอຌอม 
การศึกษานีๅบงมาตรการ ละ/หรือครงการสงสริม SME ตามนยบายของรัฐบาลออกป็น ไ ดຌานหลัก เดຌก 

1) มาตรการดຌานการงิน  
2) มาตรการดຌานภาษี  
3) มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน  
4) มาตรการดຌานปัจจัยอืๅออ านวย฿นการด านินธุรกิจ   
ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
 

 มาตรการดຌานการงิน 
 มาตรการสนับสนุนละชวยหลือ SME ดຌานการงิน ป็นการพิไมชองทางการขຌาถึงหลงงินทุน

ดอกบีๅยตไ าของผูຌประกอบการ SME ละชวยสริมสภาพคลอง฿หຌ SME ทีไมีปัญหาขาดสภาพคลอง฿หຌสามารถ
ด านินธุรกิจเดຌอยางราบรืไน รวมถึงการรวมลงทุน฿นกิจการทีไมีศักยภาพชิงพาณิชย์ ตลอดจนการชวยหลือ
ดຌานการคๅ าประกันสินชืไอ฿นกรณีทีไ SME มีหลักทรัพย์เมพียงพอ หรือเมมีบุคคลคๅ าประกัน ทัๅงนีๅ มาตรการ
สนับสนุนละชวยหลือ SME ดຌานการงิน สามารถบงเดຌป็น 3 วิธีการ เดຌก สินชืไอดอกบีๅยตไ า ิSoft loan) 
การคๅ าประกันสินชืไอ ิLoan guarantee) ละการรวมลงทุน฿นกิจการ ิVenture capital) ดังรายละอียดตอเปนีๅ 

2 
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 สินชืไอดอกบีๅยตไ่า ิSoft loan) 
มาตรการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิSoft loan) ป็นการสนับสนุน SME ทีไเมสามารถขຌาถึงหลงงินทุน 

ทีไมีตຌนทุนทางการงินตไ า ดยรัฐบาลชวยหลือ SME ฿หຌขຌาถึงหลงงินทุนดอกบีๅยตไ า ละ฿หຌบรรษัทประกัน
สินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ชวยคๅ าประกัน฿นบางกรณี ประกอบดຌวย 11 มาตรการ ดังนีๅ 
 

1) มาตรการสินชืไอพืไอสนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุนของประชาชนรายยอย ิสินชืไอ 
Nano-Finance)  

หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารหงประทศเทย ิธปท.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- สนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุนของประชาชนรายยอย นืไองจากยังมีครัวรือนทีไ฿ชຌบริการหนีๅ

นอกระบบประมาณ ๆ สนครัวรือน ละครัวรือนทีไยังขຌาเมถึงบริการทางการงิน แ.ใไ ลຌานครัวรือน 
- มีหลักกณฑ์การก ากับดูลทีไป็นธรรม ละเมอาปรียบผูຌบริภค พืไอชวยลดความหลืไอมลๅ า

ของสังคมดยจัด฿หຌมีระบบการกูຌยืมทีไป็นธรรม 
- ปลอยสินชืไอผานสถาบันการงินทีไขຌารวมครงการของ ธปท. ฿หຌผูຌประกอบการทีไมีวัตถุประสงค์

พืไอน างินทุนเป฿ชຌ฿นการประกอบอาชีพ ทัๅงทีไมีหรือเมมีหลักทรัพย์คๅ าประกัน  
- ภาย฿ตຌสมมติฐานวา ผูຌยืไนค าขอทัๅง 18 รายเดຌรับ฿บอนุญาต คาดวาจะสามารถ฿หຌสินชืไอ Nano-

Finance รวมสูงสุดประมาณ 80,242 ลຌานบาท 
- กลุมป้าหมายผูຌขอสินชืไอ 

 บุคคลธรรมดาทีไเมมีรายเดประจ า เมมี฿บสรใจรับงินดือน 
  เมคยดินบัญชีกับธนาคาร 
  มีความสามารถ฿นการช าระหนีๅ 
  กูຌเดຌเมกิน 100,000 บาท/ราย 
  เมตຌอง฿ชຌหลักประกัน 

 

ระยะวลาด่านินการ: โๆ มกราคม พ.ศ. โ55่ - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ปัจจุบันมี 21 บริษัทละสถาบันการงิน 1 หง ทีไปຂด฿หຌบริการลຌว 
- ณ สิๅนดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีการปลอยสินชืไอลຌว 66,146 ราย วงงินรวม 1,710.7 ลຌานบาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
- ประชาชนบางสวนยังขຌา฿จผิดกีไยวกับมาตรการสินชืไอ  Nano-finance ดยคิดวาป็น 

งินของรัฐบาลทีไจะ฿หຌปลากับประชาชน จึงมีหลายคนเปตอวากับบริษัท Nano-Finance  
วาเมยอม฿หຌงินกับประชาชน  
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2) มาตรการสินชืไอประชารัฐพืไอประชาชนดย฿หຌสินชืไอผูຌประกอบอาชีพอิสระรายยอยทัไวเป 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารออมสิน  
 

รายละอียดมาตรการ: 
- ป็น แ ฿น ใ ครงการตามมาตรการ฿หຌความชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอย฿นชุมชนมือง 

ตามนวทางประชารัฐ ิวงงินรวม 20,000 ลຌานบาที 
- มาตรการสินชืไอประชารัฐพืไอประชาชนดย฿หຌสินชืไอผูຌประกอบอาชีพอิสระรายยอยทัไวเป ชน 

พอคຌา มคຌา ผูຌขับขีไรถจักรยานยนต์รับจຌาง กลุมมบຌานทีไรวมตัวกันป็นกลุมวิสาหกิจชุมชน ป็นตຌน 
- รายละเมกิน 5เุเเเ บาท พืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿นการประกอบอาชีพ กຌปัญหาละ

บรรทาความดือดรຌอน฿นการด ารงชีพ ละช าระหนีๅสินอืไนโ รวมทัๅงหนีๅนอกระบบ ระยะวลา
ช าระคืนงินกูຌ 5 ป ฿ชຌบุคคลคๅ าประกัน หลักทรัพย์ป็นหลักประกันหรือคๅ าประกันดยบรรษัท
ประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 

 

ระยะวลาด่านินการ: โ สิงหาคม พ.ศ. โ55้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

ผลการด่านินงาน: อนุมัติงินกูຌลຌว ใๆุ็็โ ราย วงงิน แุไโแ ลຌานบาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

3) มาตรการประชารัฐพืไอกຌเขปัญหาหนีๅสินประชาชนภาย฿ตຌนยบายรัฐบาล  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารออมสิน 
 
รายละอียดมาตรการ: 
- ป็น แ ฿น ใ ครงการตามมาตรการ฿หຌความชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอย฿นชุมชนมืองตามนว  

ทางประชารัฐ ิวงงินรวม 20,000 ลຌานบาที 
- พืไอบรรทาความดือดรຌอนกลูกคຌาของธนาคารออมสินทีไ฿ชຌบริการสินชืไอละอยู฿นระหวางการ

ผอนช าระคืนทีไมีความประสงค์จะขอพักช าระหนีๅชัไวคราว หรือขอขยายระยะวลาช าระหนีๅพืไอ
ลดภาระรายจาย  

- ขยายวลาเดຌนานสูงสุดป็นระยะวลา ใ ป ขยายระยะวลาช าระหนีๅพิไมเดຌทากับระยะวลาพัก
ช าระงินตຌน หรือขยายวลาการช าระหนีๅเดຌ โ ทาของระยะวลาคงหลือตามสัญญางินกูຌ  

 

ระยะวลาด่านินการ: โ สิงหาคม พ.ศ. โ55้ - ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 
 

ผลการด่านินงาน: ณ ดือนธันวาคม พ.ศ. โ55้ ครงการเดຌอนุมัติพักช าระหนีๅลຌว โๆ,โไใ ราย 
คิดป็นวงงิน แ็,ๆแไ ลຌานบาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 
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4) ครงการ อใกซิมฟอร์อสอใมอี ิEXIM ไ SMEsี  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย ิธสน.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- พืไอสนับสนุนผูຌสงออก SME ทีไมีมูลคาการสงออกเมกิน 200 ลຌานบาทตอป ละชวย฿หຌผูຌสงออก SME เทย 

฿หຌมีความมัไน฿จ฿นการริไมตຌนหรือขยายธุรกิจสงออกเปยังตลาดการคຌาดิมหรือตลาด฿หมพิไมมากขึๅน 
- ฿หຌบริการประกันการสงออกส าหรับผูຌสงออก SME ดยคุຌมครองส าหรับงืไอนเขการช าระงินบบ 

D/P, D/A ละ O/A ดยครอบคลุมผูຌซืๅอมากกวา 135 ประทศทัไวลก 
 

ระยะวลาด่านินการ: มีนาคม พ.ศ. โ55โ ิเมก าหนดวันสิๅนสุดครงการี 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ณ สิๅนดือนธันวาคม พ.ศ. โ55้ ธสน. เดຌจัดสรรวงงินพืไอสนับสนุนบริการประกันการสงออก  

ทัๅงทีไ ธสน. ฿หຌตรงกผูຌสงออกละผานธนาคารพาณิชย์ ป็นวงงินรวม ุ้5แ่ ลຌานบาท  
- มีภาระผูกพันการรับประกันการสงออกระยะสัๅน แไุแแแ ลຌานบาท ละมีมูลคาการสงออก

ภาย฿ตຌการรับประกัน ฿นชวงดือนกันยายน พ.ศ. โ55็ – ธันวาคม พ.ศ. โ55้ จ านวน แ่เ,้้ไ 
ลຌานบาท 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

5) ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบการ SME  
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบการ SME ป็นหนึไง฿นมาตรการ

การงินการคลังพืไอสงสริมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระยะรงดวน 
 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารออมสิน 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- ปลอยสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบกิจการ SME ผานธนาคารละ

สถาบันการงินทีไรวมครงการ ดยบงป็นระยะทีไ 1 วงงิน 100,000 ลຌานบาท ละระยะทีไ 2 
วงงิน 50,000 ลຌานบาท  

 

ระยะวลาด่านินการ: โ่ ธันวาคม พ.ศ. 2558 –  ใเ มษายน พ.ศ. 25ๆเ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ระยะทีไ แ วงงิน แเเุเเเ ลຌานบาท มีสินชืไอคงคຌาง ้แุใๆ5.้ใใใ ลຌานบาท 
- ระยะทีไ โ วงงิน 5เุเเเ ลຌานบาท มีสินชืไอคงคຌาง ไใุๆ่โ.โเ ลຌานบาท 

 

ทัๅงนีๅ ธนาคารออมสินยังมีครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ ากผูຌประกอบการ SMEs ดย฿ชຌวงงิน 

จากครงการนีๅ฿นระยะทีไ 1 เดຌก  
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 ครงการสินชืไอพืไอชวยหลือชาวประมง ประมงเทยกຌาวเกลสูสากล วงงิน 500 ลຌานบาท ฿หຌ
สินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอชวยหลือผูຌประกอบการประมงทีไเดຌรับ ผลกระทบจากมาตรการกຌเข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ระยะวลา 7 ป สินชืไอคงคຌาง 153.0774 ลຌานบาท ละขยาย
ระยะวลาครงการเปจนถึงวันทีไ 30 มษายน พ.ศ. 2560 

 ครงการสินชืไอ SMEs พิไมประสิทธิภาพการผลิตละการประหยัดพลังงาน  
 ครงการสินชืไอ SMEs พืไอธุรกิจทองทีไยวละบริการ  
 ครงการสินชืไอ SMEs พืไอผูຌรับหมางานภาครัฐ  
 ครงการสินชืไอ SMEs พืไอสริมสภาพคลอง 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

1) ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่าพืไอปรับปลีไยนครืไองจักรละพิไมประสิทธิภาพการผลิตส่าหรับ 
ผูຌประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs)   

หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารออมสิน  
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงิน 30,000 ลຌานบาท  
- ปลอยสินชืไอดอกบีๅยตไ าระยะยาว ิL/Tี ผานธนาคารพาณิชย์ละสถาบันการงินฉพาะกิจ 18 

หง พืไอน าเปปลอยกูຌกผูຌประกอบกิจการ SME พืไอการลงทุน หรือการตอติมปลีไยนปลง
ทรัพย์สินทีไกีไยวนืไองกับกิจการ ตเม฿ชป็นการซอมซม฿หຌคงสภาพดิม 

- ปลอยสินชืไอ฿หม฿หຌ SME ดยมีงืไอนเขเม฿หຌ Refinance หนีๅดิม ฿นอัตราดอกบีๅยรຌอยละ ไ ตอป 
ระยะวลา฿หຌสินชืไอเมกิน ็ ป 

 

ระยะวลาด่านินการ: 28 มิถุนายน พ.ศ. โ55้ - ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ปัจจุบันมีสินชืไอคงคຌาง 6,627.8919 ลຌานบาท ดยป็นสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ ละสถาบัน

การงินฉพาะกิจทีไขຌารวมครงการ 17 หง จ านวน 7,950.3629 ลຌานบาท ละสินชืไอของ
ธนาคารออมสิน จ านวน 76.7009 ลຌานบาท 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

2) ครงการสนับสนุนสินชืไอนวัตกรรมดีเมมีดอกบีๅย 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ส านักงานนวัตกรรมหงชาติ ิสนช.ี ดยมีสถาบันการงิน ้ หง ขຌารวม

ครงการ เดຌก แี ธนาคารกรุงทพ จ ากัด ิมหาชนี โี ธนาคารกสิกรเทย จ ากัด ิมหาชนี ใี ธนาคารเทย
พาณิชย์ จ ากัด ิมหาชนี ไี ธนาคารกรุงเทย จ ากัด ิมหาชนี 5ี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ิมหาชนี  
ๆี ธนาคารนครหลวงเทย จ ากัด ิมหาชนี ็ี ธนาคารทหารเทย จ ากัด ิมหาชนี ่ี ธนาคาร ซีเออใมบี เทย 
จ ากัด ิมหาชนี ละ ้ี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 
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รายละอียดมาตรการ: 
- พืไอสรຌางอกาส฿หຌผูຌประกอบการเทย ฿หຌสามารถสวงหาทคนลยี ผลงานวิจัยละพัฒนา 

เปพัฒนาตอยอด฿หຌกิดการลงทุน฿นธุรกิจ฿หม 
- พืไอชวยผูຌประกอบการภาคอุตสาหกรรมสรຌางธุรกิจนวัตกรรมทีไมีประยชน์ตอศรษฐกิจละสังคม 

ดยส านักงานนวัตกรรมหงชาติ ิสนช.ี ฿หຌการสนับสนุน ดอกบีๅย ใ ป สูงสุด 5 ลຌานบาท ตอครงการ 
฿หຌกับผูຌประกอบการ  

 

ระยะวลาด่านินการ: พ.ศ. โ55ใ – ปัจจุบัน 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ผลการด านินงานสะสม ตัๅงตวันทีไ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันทีไ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วงงิน

อนุมัต ิ23.00 ลຌานบาท ยอดหนีๅ 16.33 ลຌานบาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
- ผูຌประกอบการ SME ทีได านินธุรกิจ฿นครงการนวัตกรรม฿หมโ มีนຌอยรายละตຌองผานความหในชอบ

จากส านักงานนวัตกรรมหงชาติ ิสนช.ี กอนยืไนขอสินชืไอจากธนาคาร 
 

3) ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่า ิPolicy Loan)  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย            
ิธพว.ี ละ บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงิน แ5ุเเเ ลຌานบาท  
- พืไอชวยหลือผูຌประกอบการ SME ทีไประสบปัญหาขาดสภาพคลอง ฿หຌสามารถขຌาถึง 

หลงงินทุน ดยมีวงงินกูຌเมกิน แ5 ลຌานบาท สามารถ฿หຌ บสย. คๅ าประกัน ดยเมตຌอง 
มีหลักทรัพย์ ระยะวลาช าระคืนงินกูຌ 5 ป 

 

ระยะวลาด่านินการ: แๆ มิถุนายน พ.ศ. โ55่ – ใแ มิถุนายน พ.ศ. โ55้ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ธพว. อนุมัติสินชืไอลຌวจ านวน แไุเแ็ ลຌานบาท ฿หຌกับ SME จ านวน ไุ5โไ ราย 
- บสย. คๅ าประกันสินชืไอลຌว จ านวน แโุๆ็ไ ลຌานบาท ฿หຌกับ SME จ านวน ไุใ็่ ราย 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
นืไองดຌวยระยะวลาการด านินงานมีชวงระยะวลาซຌอนกับครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า Soft 

Loan ของธนาคารออมสิน สงผล฿หຌวิสาหกิจ฿หຌความสน฿จตอครงการ Soft Loan มากกวา 
 

4) ครงการสินชืไอ แ ต่าบล แ SME กษตร พืไอสรຌางความยัไงยืนของภาคกษตรเทย  
ครงการสินชืไอ แ ต าบล แ SME กษตร พืไอสรຌางความยัไงยืนของภาคกษตรเทยป็นสวนหนึไงของ

มาตรการพิไมขีดความสามารถภาคการกษตร 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร ิธ.ก.ส.ี  
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รายละอียดมาตรการ: 
- วงงินสินชืไอ ็โุเเเ ลຌานบาท ิวงงินกูຌเมกิน โเ ลຌานบาทตอรายี 
- สนับสนุน SME ภาคการกษตร ประกอบดຌวย ผูຌประกอบการรายคน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การกษตร 

หรือบริษัทชุมชน อัตราดอกบีๅย รຌอยละ ไ ตอป ป็นวลาเมกิน ็ ป ละ ปทีไ ่ - แเ อัตราดอกบีๅย
ปกติตามชัๅนลูกคຌา 

 

ระยะวลาด่านินการ: แ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ55้ - ใแ มีนาคม พ.ศ. โ5ๆเ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- จายสินชืไอ แุ้แ่็ รายจ านวนงิน โแุ็5ใ.็5 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ ใเ.โแ ของวงงิน

งบประมาณ 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
- ภาวะศรษฐกิจของประทศมีการชะลอตัว ภาครัฐมีภารกิจส าคัญละรงดวน฿หຌ ธ.ก.ส.  

ตຌองด านินการ อาทิ การลงทะบียนผูຌมีรายเดຌนຌอย การจัดท าประกันภัยพืชผล การลงทะบียน 
National E-Payment ละการด านินการครงการสนับสนุนงินชวยหลือตຌนทุนการผลิต 
฿หຌกกษตรกรผูຌปลูกขຌาวป พ.ศ. โ55้/ๆเ 

- ผูຌประกอบการเมมัไน฿จภาวะศรษฐกิจของประทศ จึงชะลอการตัดสิน฿จกูຌงิน 
 

5) ผลิตภัณฑ์สินชืไอ 9 มนู คืนความสุข SMEs 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: รายละอียดปรากฏ฿นขຌอ แเ.แ - แเ.้ 
 

ระยะวลาด่านินการ: ธันวาคม พ.ศ. โ55็ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หรือจนกวาจะตใมวงงิน     
 
ผลการด่านินงาน: รายละอียดปรากฏ฿นขຌอ แเ.แ - แเ.้ 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

ผลิตภัณฑ์สินชืไอ ้ มนู คืนความสุข SMEs ประกอบดຌวย 9 ผลิตภัณฑ์ยอย เดຌก 
 
10.1) สินชืไอ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  
ดยมีวงงิน 2,000 ลຌานบาท ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนทีไตຌองการงินทุนตัๅงตัว ขยายกิจการ หรือ

งินทุนหมุนวียน฿นธุรกิจ ดยกูຌเดຌสูงสุด 1 ลຌานบาท ปลอดงินตຌนสูงสุด 1 ป ละสามารถ฿ชຌ บสย.  
คๅ าประกันเดຌอนุมัติสินชืไอลຌว 193 ราย วงงิน 54.94 ลຌานบาท 

 
10.2) สินชืไอซืๅอสถานประกอบการ Strong SMEs  
ดยมีวงงิน 3,000 ลຌานบาท คืนความสุข฿หຌผูຌประกอบการ SME ทีไอยากป็นจຌาของฮมออฟฟຂศ 

ตึกถว รงงานขนาดลใก กูຌเดຌสูงสุด 15 ลຌานบาท ผอนนานสูงสุด 15 ป ปลอดงินตຌนสูงสุด 15 ดือน อนุมัติ
สินชืไอลຌว 15 ราย วงงิน 125.10 ลຌานบาท  
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10.3) สินชืไอ Productivity Improvement Loan ระยะทีไ 2  
ดยมีวงงิน 3,000 ลຌานบาท ส าหรับผูຌประกอบการ SME ทีไตຌองการพิไมผลิตภาพการผลิต 

พืไอลงทุน หรือปรับปรุง พัฒนากิจการ฿หຌดีขึๅน ดยป็นผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการดຌานพัฒนาผลิตภาพ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนวยงานพันธมิตร ดย฿หຌกูຌ 5 ลຌานบาทตอราย ปลอดช าระงินตຌนสูงสุด 1 ป 
อนุมัติสินชืไอลຌว 2,808 ราย วงงิน 8,952.47 ลຌานบาท 
 

10.4) สินชืไอชวยหลือผูຌประกอบการวิสาหกิจทีไลงทุนครงการทีไสนับสนุนผนยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหนวยงานพันธมิตร  

ดยมีวงงิน 2,000 ลຌานบาท ดยชวยหลือผูຌประกอบการ SME ทีไลงทุนครงการพืไอสังคม
สิไงวดลຌอม พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน กูຌเดຌสูงสุด 15 ลຌานบาท ระยะวลากูຌ 7 ป ถຌาวงงินเมกิน 
5 ลຌานบาท สามารถ฿ชຌ บสย. คๅ าประกันเดຌ อนุมัติสินชืไอลຌว 532 ราย วงงิน 1,967.24 ลຌานบาท 

 
10.5) สินชืไอ Smile Factoring  
ดยมีวงงิน 1,000 ลຌานบาท ครดิตการคຌาส าหรับลูกหนีๅการคຌาทีไรับอนสิทธิ์จากภาครัฐ ชวยดຌาน

งินทุนหมุนวียน สริมสภาพคลองธุรกิจ฿หຌลูกหนีๅการคຌากลุมหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของ
รัฐ อกชนปรรูปจากระบบราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ละบริษัทอกชนจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์ หง
ประทศเทย อนุมัติสินชืไอลຌว 32 ราย วงงิน 548.30 ลຌานบาท  

 
10.6) สินชืไอ Extra SMEs  
ดยมีวงงิน 4,000 ลຌานบาท สริมสภาพคลอง฿หຌกับลูกคຌาดิมของธนาคารทีไ฿ชຌ บสย. หรือ บุคคล 

นิติบุคคลคๅ าประกัน รวมถึงลูกคຌาทีไเมมีหลักประกัน ทีไตຌองการงินเปหมุนวียนธุรกิจ ลงทุน ขยาย หรือ
ปรับปรุงกิจการพิไมติม สามารถกูຌพิไมจากวงงินดิม สูงสุด 5 ลຌานบาท ดย฿ชຌ บสย. คๅ าประกัน ณ สิๅนดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 อนุมัติลຌว 947 ราย ป็นวงงิน 1,210.55 ลຌานบาท 

 
10.7) สินชืไอ Happy Loan  
ดยมีวงงิน 2,000 ลຌานบาท กูຌเดຌสูงสุดรຌอยละ 120 ของมูลคาคิดป็นหลักประกัน ฿หຌงินทุน

หมุนวียน ลงทุน ขยายปรับปรุง พัฒนากิจการ฿หຌดียิไงขึๅน ณ สิๅนดือนกันยายน พ.ศ. 2559 อนุมัติลຌว 169 
ราย ป็นวงงิน 975.09 ลຌานบาท 

 
10.8) สินชืไอส่าหรับลูกคຌาชัๅนดี Special SMEs  
ดยมีวงงิน 1,000 ลຌานบาท ฿หຌงินทุนละสริมสภาพคลอง ฿หຌลูกคຌากาชัๅนดีของธนาคารทีไมี

หลักประกัน ดย฿ชຌหลักประกันดิม฿นการขอกูຌ พืไอตอยอดธุรกิจ ณ สิๅนดือนกันยายน พ.ศ. 2559 อนุมัติลຌว 85 
ราย ป็นวงงิน 268.08 ลຌานบาท 

 
10.9) สินชืไอ Factoring  
ดยมีวงงิน 1,000 ลຌานบาท ชวยปลีไยนลูกหนีๅการคຌาภาคอกชน฿หຌป็นงินสด กຌปัญหาขาดงินทุน

หมุนวียนจากทุนจม ชวยธุรกิจดินหนຌาอยางตอนืไอง อนุมัติลຌว 7,492 ราย ป็นวงงิน 4,917.91 ลຌานบาท 
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6) บริการสินชืไอกผูຌสงออกขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs) 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย ิธสน.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- ฿หຌบริการสินชืไอก SME ทัๅง฿นรูปบบสินชืไอระยะสัๅนพืไอตรียมการสงออก  
- สินชืไอระยะยาวพืไอขยายก าลังการผลิต หรือประสิทธิภาพการผลิตของกิจการ  
- การพัฒนาศักยภาพของผูຌประกอบการ SME ดຌวยการ฿หຌความรูຌดຌานการสงออก การคຌาระหวาง

ประทศ ผาน ธสน. 
 

ระยะวลาด่านินการ: กันยายน พ.ศ. โ55็ - ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- สิๅนดือนธันวาคม พ.ศ. โ55้ ธสน. เดຌจัดสรรวงงินสินชืไอ฿หຌกผูຌประกอบการ SME ป็นวงงิน

รวม ุ่่้็็ ลຌานบาท ละมียอดคงคຌางงินสินชืไอจ านวน โๆุไเเ ลຌานบาท  
- ดยป็นวงงินทีไอนุมัติ฿นชวงดือนกันยายน พ.ศ. โ55็ – ธันวาคม พ.ศ. โ55้ จ านวน ็ใุใ5็ 

ลຌานบาท  
- ดຌานการสงสริมศักยภาพ SME 

 ชวงดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธสน. เดຌจัดอบรม฿หຌความรูຌผูຌประกอบการ SME 
รืไอง ปຂด AEC อยางมัไน฿จ SMEs กຌาวเกลเปกับ EXIM จ านวน 4 ครัๅง มีผูຌขຌารวมรวม 
264 ราย 

 ฿นป พ.ศ. 2558 จัดอบรม฿หຌความรูຌผูຌประกอบการ ฿นหลักสูตร พิไมอกาสผูຌสงออกเทย 
ขยายตลาดมัไน฿จกับ EXIM จ านวน 5 ครัๅง มีผูຌขຌารวม 301 คน ละหลักสูตร สงออก
ปลอดภัย SMEs เทย มีภูมิ ไ ครัๅง มีผูຌขຌารวม 256 คน 

 ฿นป พ.ศ. 2559 จัดอบรมหลักสูตร พิไมอกาสผูຌสงออกเทย ขยายตลาดมัไน฿จกับ EXIM จ านวน 3 
ครัๅง ดยมีผูຌขຌารวม 274 ราย 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

 การคๅ่าประกันสินชืไอ ิLoan guarantee) 
การคๅ่าประกันสินชืไอ ิLoan guarantee) พืไอป็นการชวยหลือ฿หຌผูຌประกอบการ SME ฿หຌ

สามารถขอสินชืไอส าหรับการประกอบธุรกิจผานสถาบันการงินทีไรวมครงการกับ บยส. ดยมีงืไอนเข คือ ป็น
ผูຌประกอบการ SME ทีไเมมีหลักทรัพย์คๅ าประกัน หรือมีหลักทรัพย์คๅ าประกันเมพียงพอ ละป็นผูຌประกอบการตຌอง
มีทรัพย์สินถาวร ิเมรวมทีไดินี เมกิน 200 ลຌานบาท ประกอบเปดຌวย 6 มาตรการทีไส าคัญ เดຌก 
 

1) ครงการสินชืไอพืไอพัฒนาผลิตภาพการผลิต ิProductivity Improvement Loan)  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงิน 20,000 ลຌานบาท  
- บสย. ด านินการคๅ าประกันสินชืไอ ละปลอยสินชืไอผาน ธพว.  
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- พืไอชวยหลือผูຌประกอบการ SME ทีไน าเปซืๅอละปรับปรุงครืไองจักรหรือน าเปลงทุน ขยาย 
ปรับปรุงหรือพัฒนากิจการดຌานตางโ ชน ดຌานบุคคลากร/รงงาน ดຌาน logistic ดຌาน layout 
หรือดຌานการงิน ป็นตຌน 

- สามารถคๅ าประกันสูงสุด 5 ลຌานบาทตอราย อายุการคๅ าประกัน 7 ป ละคิดคาธรรมนียมการคๅ า
ประกัน ฿นอัตรารຌอยละ 1.75 ตอป (ทัๅงนีๅ รัฐบาลจะรับภาระคาธรรมนียม ฿หຌกับ SME ฿นปรกี  

 

ระยะวลาด่านินการ: แ กันยายน พ.ศ. โ55็ - 23 มษายน พ.ศ. 2559 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ตัๅงตวันทีไ แ กันยายน พ.ศ. โ55็ ถึงวันทีไ ใแ มกราคม พ.ศ. โ55้ มียอดการคๅ าประกันสินชืไอ

จ านวน ไแ ราย วงงินอนุมัติคๅ าประกันจ านวน แ5โ.ๆ5 ลຌานบาท  
- สงผล฿หຌ SME เดຌรับสินชืไอจากสถาบันการงิน แ5โ.ๆ5 ลຌานบาท ชวยรักษาสภาพการจຌางงาน 

้็แ คน ละคาดวาจะท า฿หຌมีการจຌางงานพิไมขึๅน แเใ คน 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

2) ครงการคๅ่าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะทีไ แ 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- พืไอชวย฿หຌผูຌประกอบการ SME รายยอย มีอกาสขຌาถึงหลงงินทุนจากสถาบันการงิน 

เดຌพิไมขึๅน รวมทัๅงชวยกຌเขปัญหาการกูຌงินนอกระบบ ละชวยสริมสภาพคลอง฿หຌกกิจการ
พืไอชวยหลือผูຌประกอบการ SME รายยอย  

- วงงินคๅ าประกันรวม 5ุเเเ ลຌานบาท คๅ าประกัน฿นลักษณะ Package Guarantee Scheme ดย
คๅ าประกันตัๅงต แเุเเเ บาท ตเมกิน โเเุเเเ บาทตอราย ระยะวลาคๅ าประกันสูงสุดเมกิน 
แเ ป คิดอัตราคาธรรมนียมคๅ าประกันตอปเมกินรຌอยละ แ – ใ ตามความสีไยงของลูกคຌาทีไ
สถาบันการงินประมิน ิรัฐบาลจะรับภาระคาธรรมนียม฿หຌกับ SME ฿นปรกี ผาน 5 ธนาคาร 
คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเทยพาณิชย์ จ ากัด ิมหาชนี ธนาคารเทยครดิต พืไอรายยอย จ ากัด 
ิมหาชนี ธนาคารทิสกຌ จ ากัด ิมหาชนี ละธนาคารกรุงทพ จ ากัด ิมหาชนี 

 

ระยะวลาด่านินการ: 24 มิถุนายน พ.ศ. โ55็ - ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55่  
 

ผลการด่านินงาน: 
- มียอดการคๅ าประกันสินชืไอจ านวน ไุ้้5เ ราย 
- วงงินอนุมัติคๅ าประกันจ านวน ไุ้้้.้้ ลຌานบาท 
- สงผล฿หຌ SME เดຌรับสินชืไอจากสถาบันการงิน 5ุแไเ.โไ ลຌานบาท ชวยรักษาสภาพการจຌางงาน 

ุ่้แโ่ คน ละคาดวาจะท า฿หຌมีการจຌางงานพิไมขึๅน แแ,ใ็ใ คน 
 

ปัญหาการด่านินงาน:  
- มีสถาบันการงินทีไมีผลิตภัณฑ์รองรับงืไอนเขของครงการคอนขຌางนຌอย พราะสถาบันการงิน

จ าป็นตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการออกผลิตภัณฑ์฿หม   



การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

มาตรการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 2-11 

- ตຌนทุน฿นการปลอยสินชืไอละความสีไยงของผูຌประกอบการ SME รายยอย มีคอนขຌางสูง 
มืไอทียบกับกลุมลูกคຌาอืไนโ 

 

3) ครงการคๅ่าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะทีไ โ 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงินคๅ าประกันรวม แใ,5เเ ลຌานบาท 
- ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการทีไมีทรัพย์สินถาวร ิเมรวมทีไดินี เมกิน 5 ลຌานบาท พืไอพิไม

อกาส฿หຌ SME รายยอยสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅนละรับคๅ าประกันตอรายสูงสุดเม
กิน โเเ,เเเ บาท ระยะวลาการคๅ าประกันสูงสุดถึง แเ ป  

 

ระยะวลาด่านินการ: โใ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ55้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ณ สิๅนดือนธันวาคม พ.ศ. โ55้ บสย. เดຌคๅ าประกันสินชืไอลຌวจ านวน โ,ๆใ่ ลຌานบาท ฿หຌกับ 

SMEs จ านวน โ้,5ไ่ ราย 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

4) ครงการคๅ่าประกันสินชืไอ฿นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะทีไ  5  
ิPGS ระยะทีไ 5ี 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงินคๅ าประกันรวม โไเุเเเ ลຌานบาท  
- พืไอชวยหลือ SME ทีไมีศักยภาพ ตขาดหลักทรัพย์คๅ าประกัน ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงงินทุน

จากสถาบันการงิน฿นระบบ วงงินคๅ าประกันเดຌสูงสุด ไเ ลຌานบาท ตอรายตอสถาบันการงิน 
ดยมีระยะวลาคๅ าประกันสูงสุด ็ ป ปัจจุบันอนุมัติวงงินคๅ าประกันลຌวตใมจ านวน มืไอวันทีไ แ็ 
ตุลาคม พ.ศ. โ55้  

 

ระยะวลาด่านินการ: 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ตัๅงวงงินชดชยจากรัฐบาล เมกิน 13,800 ลຌานบาท 
- ตัๅงตวันทีไ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2559 มียอดการคๅ าประกันสินชืไอรวม 

34,968 ราย วงงินอนุมัติคๅ าประกันจ านวน 114,144.70 ลຌานบาท สงผล฿หຌ SME เดຌรับสินชืไอ
จากสถาบันการงิน 166,611.52 ลຌานบาท ชวยรักษาสภาพการจຌางงาน 668,157 คน ละคาด
วาจะท า฿หຌมีการจຌางงานพิไมขึๅน 137,340 คน 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน  
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5) ครงการคๅ่าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ OTOP ละวิสาหกิจชุมชน  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงินคๅ าประกันรวม แเ,เเเ ลຌานบาท  
- พืไอชวยหลือ SME ละ OTOP ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงงินทุนจากสถาบันการงินเดຌพิไมขึๅน 

รวมทัๅงชวยกຌเขปัญหาการกูຌงินนอกระบบ 
- วงงินคๅ า ประกันสูงสุดเมกิน ใ,เเเ,เเเ บาทตอราย ระยะวลาคๅ าประกันสูงสุดเมกิน ็ ป 

ดยคิดอัตราคาธรรมนียมคๅ าประกันรຌอยละ 1.75 ตอป ิรัฐบาลจะรับภาระคาธรรมนียม฿หຌกับ 
SME ฿นปรกี 

 

ระยะวลาด่านินการ: โไ มิถุนายน พ.ศ. โ55็ - ใแ ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

ผลการด่านินงาน: 
- มียอดการคๅ าประกันสินชืไอจ านวน โโแ ราย วงงินอนุมัติคๅ าประกัน ็็.็ๆ ลຌานบาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน:  
- ฐานขຌอมูลการจดทะบียนกิจการ OTOP จากหนวยงานรัฐป็นการขึๅนทะบียน฿นรูปสินคຌา จึง

ยากตอการพิจารณาสินชืไอทีไยึดตัวนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาป็นส าคัญ 
- มีสถาบันการงินทีไมีผลิตภัณฑ์รองรับครงการคอนขຌางนຌอย นืไองจากสถาบันการงินจ าป็นตຌอง

฿ชຌระยะวลา฿นการออกผลิตภัณฑ์ 
 

6) ครงการคๅ่ าประกันสิน ชืไ อ฿นลักษณะ  Portfolio Guarantee Scheme ส่ าหรับ
ผูຌประกอบการ฿หม ิPGS New/Start-up)  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงินคๅ าประกัน แเ,เเเ ลຌานบาท  
- ส าหรับผูຌประกอบการ SME ทีไริไมธุรกิจ฿หมซึไงมีอายุกิจการเมกิน ใ ป ดยคๅ าประกันสูงสุด โ 

ลຌานบาท ละอายุการคๅ าประกัน ็ ป ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ SME จะตຌองผานการอบรม หรืออยู
ระหวางการด านินการขຌารวมการอบรมตามหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจจากหนวยงานตางโ 
ตามกณฑ์ทีไ บสย. ก าหนด 

 

ระยะวลาด่านินการ: แ กันยายน พ.ศ. โ55็ - ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55่ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- มียอดการคๅ าประกันสินชืไอ จ านวน โๆ้ ราย วงงินอนุมัติคຌาประกันจ านวน แ55.โๆ ลຌานบาท 

สงผล฿หຌ SME เดຌรับสินชืไอจากสถาบันการงิน แ5็.5ๆ ลຌานบาท ชวยรักษาสภาพการจຌางงาน 
แุโ้็ คน ละคาดวาจะท า฿หຌมีการจຌางงานพิไมขึๅน โๆๆ คน 

- บสย. เดຌรับงบประมาณสนับสนุนประจ าป พ.ศ. 2558 ป็นคาชดชย คาธรรมนียม ละคา
ประกัน 4.82 ลຌานบาท 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน  
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 การรวมลงทุน฿นกิจการ ิVenture capital) 
การรวมลงทุน฿นกิจการ ิVenture capital) ป็นการสนับสนุนดຌานการงิน฿หຌก  SME  

฿นลักษณะของการรวมลงทุน ิEquity Financing) ฿นกลุม SME ทีไมีศักยภาพชิงพาณิชย์สูง ละมีนวัตกรรม
฿นการสรຌางละพัฒนาธุรกิจ฿หຌติบตอยางยัไงยืน ละป็นประยชน์ตอศรษฐกิจดยรวมของประทศ พืไอ฿หຌ
SME หลานัๅน มีความสามารถ฿นการบริหารจัดการสูงขึๅน มีความสามารถประกอบธุรกิจ ละมีความสามารถ
฿นการขงขันทีไพิไมขึๅน ดย฿นชวงป พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 รัฐบาลเดຌจัดตัๅง 1 กองทุน เดຌก 

 

1) กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหง
ประทศเทย ิธพว.ี ละธนาคารกรุงเทย 
 

รายละอียดมาตรการ: 
พืไอชวยหลือ SME ฿นปัจจัยดຌานการงินละความสามารถ฿นการด านินกิจการผาน ธพว. 

ดยด านินการผานกองทุนทรัสต์ ิTrust) ทีไระดมทุนจาก Private Equity (ภาครัฐรวมลงทุนรຌอยละ แเ 
- 5เี วงงิน แเุเเเ – โ5ุเเเ ลຌานบาท บงป็นกองทุนยอยโ เมกิน แุเเเ ลຌานบาทตอกองทุน 
ดยมี ใ ป้าหมายหลัก คือ  

 กลุม SME ทีไมีศักยภาพ หรือทีไมีการ฿ชຌนวัตกรรม ทคนลยี ทีไมีความคิดสรຌางสรรค์  
 กลุม SME ขนาดลใกทีไมีศักยภาพ฿นการขยายธุรกิจ฿หຌติบตขึๅนป็น SME ขนาดกลาง  
 กลุม SME ขนาดกลางทีไอยู฿นกลุมธุรกิจทีไป็นประยชน์ตอศรษฐกิจของประทศ 

พรຌอมติบตละขຌาระดมทุน฿นตลาดหลักทรัพย์  
 

ระยะวลาด่านินการ: แๆ ธันวาคม พ.ศ. โ55็ – ปัจจุบัน  
 

ผลการด่านินงาน:  
ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 

ิธพว.ี ละธนาคารกรุงเทย เดຌริไมด านินการจัดตัๅงกองทุนทรัสต์ทัๅง ใ กองทุนป็นทีไรียบรຌอย ดยมี
ผลการด านินงาน ณ สิงหาคม พ.ศ. โ5ๆเ ดังนีๅ 

- ธนาคารออมสินเดຌขຌาลงทุน฿นกิจการ จ านวน 5 กิจการ  
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี ขຌาลงทุน 

จ านวน โ กิจการ   
- ธนาคารกรุงเทยเดຌริไมท าการพิจารณาพืไอขຌาลงทุนลຌว 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
การ฿หຌความสนับสนุนทางการงินผานกองทุน Trust ป็นนวทางการปฏิบัติทีไวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอมเทยเมคุຌนชิน สงผล฿หຌผลการด านินงานเมป็นเปตามทีไมีการคาดการณ์เวຌ 
 

 มาตรการดຌานภาษี 
รัฐบาลเดຌออกมาตรการชวยหลือผูຌประกอบการ SME ดຌานภาษี ผานกรมสรรพากร พืไอลดภาระ

ทางภาษี฿หຌกับ SME ท า฿หຌกิดรงจูง฿จ฿นการลงทุน พิไมความสามารถ฿นการขงขันกับธุรกิจราย฿หญ อีกทัๅง
ยังชวย฿หຌผูຌประกอบการ SME ขຌาสูระบบภาษีมากขึๅน อันสงผลดีตอการกใบภาษี฿นอนาคต ดยมาตรการดຌาน
ภาษทีีไส าคัญ฿นชวงป พ.ศ. โ55็ – พ.ศ. โ55้ ประกอบดຌวย 5 มาตรการ เดຌก   



การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

มาตรการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 2-14 

1) มาตรการยกวຌนภาษีสงสริมผูຌประกอบการราย฿หม ิNew Start-up)  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: กรมสรรพากร 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- มาตรการภาษีสงสริมผูຌประกอบการราย฿หมชวยบรรทาภาระภาษี฿หຌกับ Startup ฿นกลุม

อุตสาหกรรมทีไนຌนการ฿ชຌทคนลยีป็นฐาน฿นการสรຌางมูลคาพิไมของสินคຌาละบริการ 
กอ฿หຌกิดรงจูง฿จ฿นการลงทุนทางทคนลยี  ยกระดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศ ละสรຌางอกาสกผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบภาษี฿หຌขຌามาอยู฿นระบบภาษี 
มากยิไงขึๅน อันจะสงผลตอการสรຌางฐานภาษีทีไยัไงยืน฿นระยะยาว 

- ผูຌขຌารวมครงการจะเดຌรับยกวຌนภาษีนิติบุคคลนาน 5 รอบระยะบัญชี 
- คุณสมบัตผิูຌขຌารวมครงการ  

 ป็นนิติบุคคลทีไมีทุนจดทะบียนช าระลຌวเมกิน 5 ลຌานบาท ละมีรายรับเมกิน 30 ลຌานบาท 
 จดทะบียนจัดตัๅง ตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันทีไ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 ป็นกลุมอุตสาหกรรม New Engine of Growth ทีไรับรองดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี ชน กษตรปรรูป ทคนลยีละนวัตกรรมชัๅนสูง ดิจิทัล 
วิจัย-พัฒนา 

 ยืไนค ารຌองขอรับสิทธิประยชน์ทางภาษีทาง Internet กับกรมสรรพากรภาย฿นวันทีไ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ระยะวลาด่านินการ: ่ กันยายน พ.ศ. โ55่ - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

ผลการด่านินงาน: 
- คาดการณ์วาจะสงผล฿หຌ SME มีงินทุนหมุนวียนพืไอด านินธุรกิจเดຌตอนืไองจ านวน ๆเ,เเเ ราย 

สามารถรักษาสภาพการจຌางงานเดຌ โไเ,เเเ คน ละสามารถสรຌางงินทุนหมุนวียน฿นระบบ
ศรษฐกิจเดຌ แ.้ไ ลຌานลຌานบาท 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
นืไองดຌวยทัศนคติชิงลบของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตอการสียภาษี จึงคาดวา 

อาจมีวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมยังคงเมสน฿จขຌาสูระบบภาษีของกรมสรรพากร 
 

2) มาตรการลดภาษีงินเดຌส่าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก่าเร 300,001 บาทขึๅนเป) 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: กรมสรรพากร 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- พืไอบรรทาภาระภาษี฿หຌกผูຌประกอบการ SME ละพิไมขีดความสามารถของ SME  

฿หຌสามารถขงขันกับผูຌประกอบการราย฿หญเดຌ 
- ลดอัตราภาษีงินเดຌนิติบุคคลส าหรับผูຌประกอบการ SME ทีไมีก าเรสุทธิตัๅงต 300,001 บาทขึๅนเป 

จากดิมรຌอยละ 15 ละ 20 ของก าเรสุทธิ ป็นรຌอยละ 10 ของก าเรสุทธิ ป็นวลา 2 รอบ
ระยะวลาบัญชีตอนืไองกัน  

- รอบบัญชีจะริไม฿นหรือหลังวันทีไ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงรอบระยะวลาบัญชีวันทีไ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559   



การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

มาตรการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 2-15 

ระยะวลาด่านินการ: แใ ตุลาคม พ.ศ. โ55่ – ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- การออกละบังคับ฿ชຌพระราชกฤษฎีกา ิฉบับทีไ ๆเใี พ.ศ. โ55้ 
- คาดวารัฐบาลจะสูญสียรายเดຌภาษีประมาณ 5,000 ลຌานบาทตอป ต฿นอนาคตคาดวา 

การจัดกใบภาษีจะพิไมขึๅนจนสามารถชดชยรายเดຌภาษีทีไสูญสียเปเดຌ นืไองจากการลดภาษีจะ
สามารถจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการ SME ขຌาสูระบบภาษีมากขึๅน อันป็นผล฿หຌกิดการขยายฐานการ
จัดกใบภาษี฿นระยะยาว 

- นืไองดຌวยระยะวลาการมีผลของพระราชกฤษฎีกาเมตรงกับรอบปบัญชีตามกฎหมาย จึงยังเม
สามารถกใบจ านวนผูຌขอ฿ชຌสิทธิเดຌ 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
นืไองดຌวยทัศนคติชิงลบของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตอการสียภาษี จึงคาดวา 

อาจมีวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมยังคงเมสน฿จขຌาสูระบบภาษีของกรมสรรพากร 
 

3) มาตรการภาษีพืไอสนับสนุนกิจการงินรวมลงทุน ิVenture Capital)  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: กรมสรรพากร 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- ส าหรับการลงทุน฿นกิจการทีไ฿ชຌทคนลยีหลักป็นฐาน฿นการประกอบธุรกิจ สงสริม฿หຌกิดการ

กระตุຌนการลงทุนละการสรຌางนวัตกรรม฿นภาคการผลิตกรณีขององค์กร Venture Capital  
- ยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลส าหรับงินปันผล/รายเดຌจากการอนหุຌนทีไรับจากบริษัทป้าหมาย 

นาน 10 รอบบัญชี ิ10 ปี ละกรณีของผูຌรวมลงทุนกับ Venture Capital ยกวຌนภาษีงินเดຌ
บุคคลธรรมดา/ภาษี งินเดຌนิติบุคคล  ส าหรับงินปันผล/รายเดຌจากการอนหุຌนทีไจาย 

ดยบริษัท Venture Capital 
- งืไอนเขของงินทุนของกิจการงินรวมลงทุน กรณีบริษัทซึไงประกอบกิจการงินรวมลงทุน ตຌองมี

ทุนจดทะบียนช าระลຌวขัๅนตไ า โเ ลຌานบาท ละกรณีทรัสต์พืไอกิจการงินรวมลงทุน ตຌองมี
มูลคางินทุนช าระลຌวเมนຌอยกวา โเ ลຌานบาท 

- สถานะของกิจการงินรวมลงทุน  
 ป็นบริษัททีไตัๅงขึๅนตามกฎหมายเทย ซึไงเดຌจดจຌงการป็นกิจการงินรวมลงทุนกับส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ภาย฿นวันทีไ ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 
ละเม฿ชຌสิทธิยกวຌนภาษีงินเดຌตามมาตรา 5 อัฏฐารส หงพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
฿นประมวลรัษฎากร วาดຌวยการยกวຌนรัษฎากร ิฉบับทีไ แเี พ.ศ. โ5เเ ซึไงป็นมาตรการ
ภาษีพืไอสนับสนุนกิจการงินรวมลงทุนพืไอการลงทุน฿นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 ทรัสต์ทีไกอตัๅงขึๅนพืไอประกอบกิจการงินรวมลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ภาย฿นวันทีไ ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 

 

ระยะวลาด่านินการ: ตุลาคม พ.ศ. โ55่ – ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 
ขยายวลาด านินการ แ มกราคม พ.ศ. โ5ๆเ - ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ5ๆแ 

 

ผลการด่านินงาน: 
การออกละบังคับ฿ชຌพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยการยกวຌนรัษฎากร ิฉบับทีไ 5้็ี พ.ศ. โ55้ 



การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

มาตรการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 2-16 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

4) มาตรการภาษีพืไอสงสริมการลงทุน฿นประทศ 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: กรมสรรพากร 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- พืไอสงสริมละกระตุຌนการลงทุนภาคอกชน฿นประทศ ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน

ของประทศ฿นระยะยาว  
- มีผลยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคล฿หຌกบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลส าหรับงินเดຌทีไเดຌจายพืไอ

การลงทุนหรือการตอติม ปลีไยนปลง ขยายออก หรือท า฿หຌดีขึๅนซึไงทรัพย์สิน ตมิ฿ชป็นการ
ซอมซม฿หຌคงสภาพดิม ป็นจ านวนรຌอยละ 100 ของงินทีไจายเป ิ฿หຌสามารถหักรายจาย ป็น
จ านวน 2 ทา ดยป็นการด านินการทีไกีไยวนืไองกับธุรกิจหลักของกิจการ  

- ทัๅงนีๅ ส าหรับงินเดຌทีไจายเประหวางวันทีไ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันทีไ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติมืไอวันทีไ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 หในชอบขยายวลามาตรการภาษี 
พืไอสงสริมการลงทุน฿นประทศตามทีไกระทรวงการคลังสนอออกเปอีก 1 ป ตัๅงตวันทีไ 1 
มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดยมีการปรับงืไอนเขบางสวน ฿นรืไองของจ านวนการหัก
รายจายจากดิม 2 ทา หลือ 1.5 ทา  

 

ระยะวลาด่านินการ: ใ พฤศจิกายน พ.ศ. โ55่ - ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ5ๆเ 
 

ผลการด่านินงาน: 
การออกละบังคับ฿ชຌพระราชกฤษฎีกาออกตามความ฿นประมวลรัษฎากรวาดຌวย การ

ยกวຌนรัษฎากร ิฉบับทีไ ๆไโี พ.ศ. โ5ๆเ 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

5) มาตรการบัญชีลมดียว 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ: กรมสรรพากร 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- ฿หຌบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลทีไมีรายเดຌ฿นรอบระยะวลาบัญชีสิๅนสุด฿นหรือกอนวันทีไ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ละรายเดຌเมกิน 500 ลຌานบาท จຌงการจัดท าบัญชีละงบการงิน฿หຌ
สอดคลຌองกับสภาพทีไทຌจริงของกิจการตอกรมสรรพากร จะเดຌรับการยกวຌนจากการตรวจสอบ
ภาษีอากรยຌอนหลัง ดยจຌงการ฿ชຌบัญชีลมดียวผานระบบครือขายอินทอร์นใตทางวใบเซต์
ของกรมสรรพากร 

 

ระยะวลาด่านินการ: 15 มกราคม พ.ศ. 2559 -15 มีนาคม พ.ศ. 25ๆเ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- มีผูຌประกอบการจดจຌงจ านวน 465,266 ราย ซึไงมากกวาจ านวนผูຌประกอบการทีไยืไนบบสดง

รายการภาษีงินเดຌนิติบุคคล฿นรอบระยะวลาบัญชี พ.ศ. 2557 จ านวน 51,888 ราย  
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ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 
 

 มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน 
รัฐบาลมีครงการพัฒนาศักยภาพของ SME พืไอยกระดับความสามารถละประสิทธิภาพของ

ผูຌประกอบการ ป็นการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นระยะยาวของประทศ ฿นป พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 
2559 มี 2 ครงการ เดຌก 
 

1. ครงการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศพืไอยกระดับคุณภาพการ บริการ
฿หຌกับ SMEs พืไอการขຌาสูประชาคมอาซียน 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ส านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี 
ดิจิตอล (SIPA) 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- สงสริม SME ฿น 6 อุตสาหกรรมหลัก เดຌก การทองทีไยว การบริการสุขภาพ การขนสง อาหาร

ละการกษตร การคຌาปลีก ละหนวยงานรัฐ 
- สงสริมการท า Local Content ฿หຌก SME เทย 
- การพัฒนาบุคคลากรดຌานซอร์ฟวร์สูประชาคมอาซียน 
 

ระยะวลาด่านินการ: ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. โ55่ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- ผูຌประกอบการ SME น าซอฟต์วร์เทยเป฿ชຌงานเดຌจริง 1,723 ราย 
- จ านวนชิๅนงาน Local Digital Content ทีไ SME อาเป฿ชຌงานเดຌจริง 13 ชิๅนงาน 
- จ านวนผูຌประกอบการทีไสามารถสรຌางรายเดຌ 18 ราย ิจากคาป้าหมาย 100 ราย) 
- นอกจากนีๅยังกิดมูลคาการจรจาธุรกิจ 1,500 ลຌานบาท กิดการซืๅอขายจริง 69 สัญญา ละกิดมูลคา

ซืๅอขายจริง 30 ลຌานบาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

2. ครงการอบรมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาอาชีพละสรຌางความรูຌทางการงินกผูຌประกอบ
อาชีพรายยอย฿นชุมชนมือง  

ครงการอบรมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาอาชีพละสรຌางความรูຌทางการงินกผูຌประกอบอาชีพ  

รายยอย฿นชุมชนมือง ป็นหนึไง฿นมาตรการ฿หຌความชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอย฿นชุมชนมืองตามนวทางประชารัฐ 
ดยมีวงงินรวม 20,000 ลຌานบาท  

หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ธนาคารออมสิน  
 

รายละอียดมาตรการ: 
- จัดอบรมหลักสูตรการ฿หຌความรูຌทางการงิน กบุคคล฿นครอบครัวของประชาชนฐานรากละ

การพัฒนาละสงสริมอาชีพ฿หຌกผูຌประกอบการรายยอย ผูຌประกอบอาชีพอิสระ หรือ 

ผูຌทีไสน฿จขຌารับการอบรม จ านวน 150,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน กระจายตามพืๅนทีไทุก
จังหวัดทัไวประทศ   
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ระยะวลาด่านินการ: สิงหาคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559  
 

ผลการด่านินงาน: มีผูຌขຌาอบรมครบตามจ านวน 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

 มาตรการดຌานปัจจัยอืๅออ่านวย฿นการด่านินธุรกิจ 
รัฐบาลมีการสนับสนุน SME ดຌานปัจจัยอืๅอ฿นการท าธุรกิจ ดย฿หຌสิทธิประยชน์ดຌานการลงทุน หรือ

สงสริมละ฿หຌความรูຌดຌานการตลาด ตลอดจนดຌานอืไนโ ทีไอืๅอตอการด านินธุรกิจ รวม 3 วิธีการ เดຌก  
 

 การสงสริมการลงทุน 
 

1. มาตรการรงรัดการลงทุน  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน ิสกท.ี 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- กิจการจะเดຌรับสิทธิประยชน์การยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลพิไมติม ดยบงกิจการออกป็น 

2 กลุม เดຌก 
 กิจการทีไลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ จะเดຌรับการยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลพิไมอีก 2 

ป ตรวมลຌวเมกิน 8 ป หรือหากป็นกิจการทีไเดຌรับยกวຌน 8 ปอยูลຌว ฿หຌเดຌรับลดหยอน
รຌอยละ 50 อีก 5 ป ิ฿นปทีไ 9-13)  

 กลุมกิจการทีไตัๅงนอกขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ จะเดຌรับการยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลพิไม
อีก 1 ป ตรวมลຌวเมกิน 8 ป มีผลครอบคลุมครงการลงทุนทีไยืไนขอรับการสงสริมตัๅงต 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงสิๅนดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ละตຌองริไมด านินการจริงทัๅงการผลิต
หรือการ฿หຌบริการภาย฿นสิๅนป พ.ศ. 2560 ตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 - 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559  

 

ระยะวลาด่านินการ: 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - ใแ ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

ผลการด่านินงาน: 
- มีครงการทีไขຌารวม฿นป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 มูลคาประมาณ 200,000 ลຌานบาท ละป็น

ครงการจากอุตสาหกรรมปຂตรคมี฿น Super Cluster อีกประมาณ 200,000 ลຌานบาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

2. มาตรการสริมการลงทุนขนาดลใกของรัฐบาลทัไวประทศ  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: กระทรวงการคลัง 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- วงงินรวมเมกิน 40,000 ลຌานบาท  
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- กระตุຌน฿หຌกิดการจຌางงานละสงสริม฿หຌมีการลงทุนทัๅง฿นสวนกลางละตางจังหวัด ดย฿หຌสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ละหนวยงานอืไน ยกวຌนองค์กรปกครองสวน ทຌองถิไน ละกองทุนละ
งินทุนหมุนวียน ทีไมีผนการด านินงานทีไสอดคลຌองกับมาตรการ จัดท าผนการด านินการ
รายการสนอรายการละเมกิน 1 ลຌานบาท ตຌองด านินการบิกจาย฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวันทีไ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 255่ 

 

ระยะวลาด่านินการ: แ กันยายน พ.ศ. โ55่ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 255่ 
 

ผลการด่านินงาน: มียอดการบิกจายทัๅงสิๅน จ านวน โแ,่ๆเ,โเ็,ไ้้.แโ บาท ฿นปงบประมาณ 
พ.ศ. โ55่ กครงการรวมทัๅงหมด 55,ไไไ ครงการ ฿น ็็ จังหวัด฿นประทศเทย 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
เมพบปัญหา฿นการด านินงาน 

 

 การสงสริมการตลาด 
1. ครงการสงสริม Digital Marketing ส่าหรับ SMEs เทย 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ส านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี 
ดิจิตอล (SIPA) 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- มีป้าหมายพืไอ฿หຌผูຌประกอบการกลุม SME เดຌ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ พืไอพิไมรายเดຌละสรຌาง

อกาสการขงขัน จากการน าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป฿ชຌสงผล฿หຌกิด
ประสิทธิภาพทัๅงดຌานการผลิตละการ฿หຌบริการ฿นการด านินธุรกิจ รองรับธุรกรรมทาง
อิลใกทรอนิกส์ของภาคอุตสาหกรรมทัๅงภาครัฐละอกชน สงผล฿หຌศรษฐกิจของประทศกิดการ
ขยายตัวพิไมมากขึๅน  

ระยะวลาด่านินการ: แ มีนาคม พ.ศ. 2559 – ใแ พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

ผลการด่านินงาน: 
- มีผูຌ฿ชຌบริการ฿นการท าธุรกรรมผานครงการ 403 ราย  
- มูลคาการซืๅอ-ขาย ผานครงการ 30.67 ลຌานบาท  
- มีผูຌขຌารวมอบรม 630 ราย 
- จ านวนผูຌประกอบการน าฐานขຌอมูลการจัดกใบสินคຌาเป฿ชຌงาน 624 ราย 
- ขຌอมูลสินคຌา฿นระบบฐานขຌอมูลกลางของสินคຌา 1,389 บาท 
 

ปัญหาการด่านินงาน: 
ผูຌขຌารับการอบรมบางสวนเมสามารถน าความรูຌเปปฏิบัติเดຌจริง นืไองดຌวยความรูຌอันจ ากัด

ทางทคนลยี ละความสามารถ฿นการขຌาถึงทคนลยี 
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 การสงสริมดຌานอืไนโ 
1. ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์  (Access to Funding 

Sources and Incentives Promotion Project)  
หนวยงานทีไรับผิดชอบ: ส านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี 
ดิจิตอล (SIPA) 
 

รายละอียดมาตรการ: 
- การสนับสนุนผูຌประกอบการ฿หຌขຌาถึงหลงงินทุนของธนาคาร ดยรวมกับสถาบันการงิน

พันธมิตรตางโ เดຌก ธพว. ธนาคารกสิกรเทย ละ บสย. ฿นการพิจารณาละคัดกรอง
ผูຌประกอบการซอฟต์วร์ละดิจิทัลคอนทนต์ รวมถึงผูຌประกอบการ SME ทีไมีความตຌองการน า 
IT เป฿ชຌ฿นกิจการพืไอพิไมศักยภาพละขีดความสามารถ฿นการขงขัน  พืไอ฿หຌสถาบันการงิน
พิจารณาสนับสนุนดຌานงินทุน 

- การสงสริมผูຌประกอบการ฿หຌเดຌรับสิทธิประยชน์ทางภาษีจาก BOI รวมกับ BOI ฿นการอบรม
สรຌางความรูຌความขຌา฿จ ฿หຌค าปรึกษา ค านะน าตลอดจนผยพรประชาสัมพันธ์พืไอสนับสนุน
฿หຌผูຌประกอบการซอฟต์วร์ละดิจิทัลคอนทนต์ กิดการลงทุนละเดຌรับสิทธิประยชน์ทัๅงดຌาน
ภาษีละสิทธิประยชน์อืไนโ  

- การจัดท ารางมาตรการหรือสิทธิประยชน์ทางภาษีพืไอน าสนอหนวยงานทีไกีไยวขຌองพิจารณา
ดยจัดตัๅงคณะท างานรวมกับกรมสรรพากร  

 

ระยะวลาด่านินการ: โไ พฤศจิกายน พ.ศ. โ55็ – ใเ กันยายน พ.ศ. 255่ 
 

ผลการด่านินงาน: 
- มีผูຌประกอบการทีไเดຌรับอนุมัติหลงงินทุนจากสถาบันการงินภาย฿ตຌ การสนับสนุนของ SIPA 

จ านวน 84 ราย วงงินอนุมัติรวม ใ,่็้,โแ่.็่ บาท  
- มีผูຌประกอบการทีไผานการอบรมสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการขอรับ สิทธิประยชน์ทางภาษีจาก 

BOI จ านวน 135 ราย ละมีผูຌเดຌรับอนุมัติจาก BOI จ านวน 95 ราย  
- รางมาตรการทางภาษีพืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ SME ฿ชຌ IT ฿นการ ด านินธุรกิจดยผาน

ความหในชอบจากคณะกรรมการบริหารของ SIPA ละ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสารละเดຌมีการน า สนอ฿หຌกระทรวงการคลังพิจารณาตอเปลຌว 

 

ปัญหาการด่านินงาน: 
แี ผูຌประกอบการสวน฿หญป็นผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดลใกทีไเมมีหลักทรัพย์คๅ าประกัน

ตามงืไอนเขหลักกณฑ์ของสถาบันการงินหรือ฿ชຌหลักทรัพย์คๅ าประกันสินชืไอทีไมีอยูจนตใมวงงิน
ละเมสามารถขอสินชืไอพิไมติมเดຌอีก฿นครงการนีๅ 

โี ผูຌประกอบการสวนมากจะพยายามขຌาถึงสิทธิประยชน์ตางโ ทีไภาครัฐสนับสนุนตเมค านึงถึง
งืไอนเขหลักกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ มืไอเมสามารถปฏิบัติตามเดຌมักจะถูกพิกถอนหรือเมเดຌรับการ
อนุมัติการสนับสนุนตามครงการ 

ใี นืไองดຌวยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ วาดຌวยขัๅนตอนการรางพระราชกฤษฎีกาจ าป็นตຌอง฿ชຌวลา฿น
การพิจารณาจึงอาจท า฿หຌมีผลชຌากินกวาชวงระยะวลาด านินกิจกรรมอืไนโ ของครงการ 
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2.2 ความชืไอมยงมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 
พ.ศ. โ55็–โ55้ กับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ 

 
รัฐบาล฿นทุกยุคทุกสมัยลຌวน฿หຌความส าคัญกับการกระตุຌนศรษฐกิจ฿หຌมีความจริญติบตอยางมี

สถียรภาพ ดยฉพาะอยางยิไง การสงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
ทีไมีกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไมีพืๅนฐาน฿กลຌชิดกับภาคประชาชน ดย฿นชวงทีไผานมา ฿นป พ.ศ. โ55็-โ55้ 
รัฐบาลเดຌออกมาตรการ ละ/หรือครงการสนับสนุนละชวยหลือ SME ตามนยบายของรัฐบาล  
฿นหลากหลายชองทาง ซึไงมีความชืไอมยงละสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555–โ55้ี ฿นระดับยุทธศาสตร์ ซึไงประกอบดຌวย ไ ยุทธศาสตร์ เดຌก 
 
ยุทธศาสตร์ทีไ แ   สนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด่านินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละ    

ขนาดยอมเทย  
ยุทธศาสตร์ทีไ โ สริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด

ยอมเทย  
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุล 

ตามศักยภาพของพืๅนทีไ  
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ สริมสรຌางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับ

ศรษฐกิจระหวางประทศ ดังนีๅ 
 
ทัๅงนีๅ ความชืไอมยงมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวง

ป พ.ศ. โ55็–โ55้ กับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ  (พ.ศ. 2555–2559)  
สดงดังตารางทีไ 2-แ 
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ตารางทีไ 2-1 : ความชืไอมยงมาตรการสงสริม SME ตามนยบายรัฐบาล พ.ศ. โ55็ – โ55้ กับผนการสงสริม SME ฉบับทีไ ใ 

  ระยะวลา มาตรการ/ครงการ วงงิน หนวยงาน 
ความชืไอมยงกับ 
ยุทธศาสตร์ ผน 3 

ประภท SME พืๅนทีได่านินการ 

มาตรการดຌานการงิน ิ18 มาตรการ/ครงการี 
สินชืไอดอกบีๅยตไ่า (Soft Loan) 11 มาตรการ/ครงการ 

1 2558-2559 
มาตรการสนิชืไอพืไอสนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุนของ
ประชาชนรายยอย (สินชืไอ Nano-Finance)  

80,242 ลຌานบาท 
(สินชืไอคาดการณ์ี ธปท. 1, 3 Seed, Start-up ทัไวประทศ 

2 2559 
มาตรการสนิชืไอประชารฐัพืไอประชาชนดย฿หຌสินชืไอผูຌ
ประกอบอาชีพอิสระรายยอยทัไวเป  

20,000 ลຌานบาท  
( 3 มาตรการยอยี ธนาคารออมสิน  1, 3 Start-up, ,Turn around ทัไวประทศ 

3 2559 
มาตรการประชารฐัพืไอกຌเขปัญหาหนีๅสนิประชาชนภาย฿ตຌ
นยบายรัฐบาล  

  17,614 ลຌานบาท 
(ณ ดือนธันวาคม 2559) 

ธนาคารออมสิน  1, 3 Start-up ฿นชุมชนมอืง  

4 2552-โ5ๆเ ครงการ อใกซิมฟอร์อสอใมอี ิEXIM ไ SMEsี  9,518 ลຌานบาท 
(ณ ดือนธันวาคม 2559) 

ธสน. 4 Rising star ทัไวประทศ 

5 2558-2560 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌก
ผูຌประกอบการ SMEs ระยะทีไ 1 

100,000 ลຌานบาท 
ธนาคารออมสิน  1 

Start-up ทัไวประทศ 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌก
ผูຌประกอบการ SMEs ระยะทีไ 2 

50,000 ลຌานบาท Start-up ทัไวประทศ 

6 2559 
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอปรับปลีไยนครืไองจกัรละ
พิไมประสทิธิภาพการผลิตส าหรับผูຌประกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม (SMEs)   

30,000 ลຌานบาท ธนาคารออมสิน  1 Rising star ทัไวประทศ 

7 2553-โ5ๆเ ครงการสนับสนุนสนิชืไอนวัตกรรมดีเมมีดอกบีๅย 
23 ลຌานบาท 

(ก.ย. 2557 - ก.พ. 2560) 
สนง. นวัตกรรม

หงชาต ิ
1 Start-up ทัไวประทศ 

8 2558-2559 ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า (Policy Loan)  15,000 ลຌานบาท  ธพว.  บสย. 1, โ 
Seed, Start-up, Rising 
star, Turn around 

ทัไวประทศ 

9 2559-2560 
ครงการสินชืไอ 1 ต าบล 1 SME กษตร พืไอสรຌางความ
ยัไงยืนของภาคกษตรเทย  

72,000 ลຌานบาท  ธ.ก.ส. 1, 3 Rising star ทัไวประทศ 

10 2557-2558 

สินชืไอ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 2,000 ลຌานบาท  ธพว. 

1 
Start-up, Rising star, 

Turn around 
ทัไวประทศ 

สินชืไอซืๅอสถานประกอบการ Strong SMEs  3,000 ลຌานบาท  ธพว. 
สินชืไอ Productivity Improvement Loan ระยะทีไ 2  3,000 ลຌานบาท  ธพว. 
สินชืไอชวยหลอืผูຌประกอบการวสิาหกิจทีไลงทุนครงการทีไ
สนับสนุนผนยุทธศาสตร ์กระทรวงอุตสาหกรรมหรอื  

2,000 ลຌานบาท  ธพว. 

สินชืไอ Smile หนวยงานพันธมิตร Factoring  1,000 ลຌานบาท   

สินชืไอ Extra SMEs  4,000 ลຌานบาท  ธพว. 
สินชืไอ Happy Loan  2,000 ลຌานบาท  ธพว. 
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  ระยะวลา มาตรการ/ครงการ วงงิน หนวยงาน 
ความชืไอมยงกับ 
ยุทธศาสตร์ ผน 3 

ประภท SME พืๅนทีได่านินการ 

สินชืไอส าหรับลกูคຌาชัๅนด ีSpecial SMEs 1,000 ลຌานบาท  ธพว. 
สินชืไอ Factoring  1,000 ลຌานบาท  ธพว. 

11 2557-2559 บริการสนิชืไอกผูຌสงออกขนาดกลางละขนาดยอม (SMEs) 
  88,977 ลຌานบาท 

(ณ ดือนธันวาคม 2559) 
ธสน. 2, 4 Start-up Rising star ทัไวประทศ 

การคๅ่าประกันสนิชืไอ ิLoan guaranteeี 6 ครงการ 

1 2557-2559 
ครงการสินชืไอพืไอพัฒนาผลติภาพการผลติ (Productivity 
Improvement Loan)  

20,000 ลຌานบาท  บสย. 1 Rising star ทัไวประทศ 

2 2557-2558 
ครงการคๅ าประกนัสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะทีไ 1 

5,000 ลຌานบาท  บสย. 1 Start-up ทัไวประทศ 

3 2559-2560 
ครงการคๅ าประกนัสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะทีไ 2 

13,500 ลຌานบาท  บสย. 1 Start-up ทัไวประทศ 

4 2556-2558 
ครงการคๅ าประกนัสินชืไอ฿นลักษณะ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะทีไ 5  

240,000 ลຌานบาท  บสย. 1 Rising star ทัไวประทศ 

5 2557-2558 
ครงการคๅ าประกนัสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ OTOP ละ
วิสาหกิจชมุชน  

10,000 ลຌานบาท บสย. 1 Start-up ทัไวประทศ 

6 2557-2558 
ครงการคๅ าประกนัสินชืไอ฿นลักษณะ Portfolio Guarantee 
Scheme ส าหรับผูຌประกอบการ฿หม ิPGS New/Start-up)  

10,000 ลຌานบาท  บสย. 1 Rising star ทัไวประทศ 

การรวมลงทุน฿นกจิการ ิVenture capitalี 1 กองทุน 

1 2557-โ5ๆเ 
กองทุนรวมลงทนุ฿นกจิการ SMEs (SMEs Private Equity 
Trust Fund)  

10,000 – 25,000 ลຌานบาท  
ธนาคารออมสิน 

ธพว. ธนาคารกรุงเทย 
แ,2 

Start-up, 
Rising star 

ทัไวประทศ 

มาตรการทางภาษี ิ5 มาตรการี 

1 255่-2560 
มาตรการยกวຌนภาษีสงสริมผูຌประกอบการราย฿หม (New 
Start-up)  

- กรมสรรพากร 1 Start-up ทัไวประทศ 

2 255่-2559 
มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SMEs  
(ทีไมีก าเร 300,001 บาทขึๅนเปี - กรมสรรพากร 1, 2 

 Seed, Start-up, Rising 
star, Turn around 

ทัไวประทศ 

3 2558-2561 
มาตรการภาษีพืไอสนับสนุนกิจการงินรวมลงทุน (Venture 
Capital)  

- กรมสรรพากร 1 Start-up ทัไวประทศ 
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  ระยะวลา มาตรการ/ครงการ วงงิน หนวยงาน 
ความชืไอมยงกับ 
ยุทธศาสตร์ ผน 3 

ประภท SME พืๅนทีได่านินการ 

4 2558-2560 มาตรการภาษีพืไอสงสริมการลงทนุ฿นประทศ - กรมสรรพากร 1 Rising star ทัไวประทศ 

5 2559-2560 มาตรการบัญชีลมดียว - กรมสรรพากร 1 Start-up ทัไวประทศ 

มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน ิโ ครงการี 

1 2557-2558 
ครงการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขนัของประทศพืไอ
ยกระดับคุณภาพการบริการ฿หຌกับ SMEs พืไอการขຌาสู
ประชาคมอาซียน 

N/A SIPA 2, 3, 4 
Seed 
Start-up 

ทัไวประทศ 

2 2559 
ครงการอบรมชิงปฏิบัตกิารพืไอพัฒนาอาชีพละสรຌางความรูຌทาง
การงนิกผูຌประกอบอาชีพรายยอย฿นชมุชนมอืง  

 20,000 ลຌานบาท  
( 3 มาตรการยอยี ธนาคารออมสิน  2 Start-up ฿นชุมชนมอืง  

มาตรการดຌานปัจจยัอืๅออ่านวย฿นการด่านินธุรกิจ ิไ มาตรการ/ครงการี 

การสงสริมการลงทุน ิโ มาตรการี 

1 2558-2559 มาตรการรงรัดการลงทุน  N/A BOI 1, 3, 4 Rising star ทัไวประทศ 

2 2558 มาตรการสรมิการลงทนุขนาดลใกของรัฐบาลทัไวประทศ   40,000 ลຌานบาท กระทรวงการคลัง 1, 3 
Seed, Start-up, Rising 
star Turn around 

ทัไวประทศ 

การสงสริมการตลาด ิแ ครงการี 
1 2559 ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SMEs เทย 4,500,000 บาท SIPA 2, 4 Rising star ทัไวประทศ 

การสงสริมดຌานอืไนโ ิแ ครงการี 

แ 2557-255่ 
ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์  
(Access to Funding Sources and Incentives 
Promotion Project)  

แ,550,000 บาท SIPA 1 Rising star  ทัไวประทศ 

 
ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
หมายหตุ: ึ      หมายถึง รายชืไอมาตรการ฿หญ ิPackage) ตามนยบายรัฐบาล อันประกอบเปดຌวยครงการยอยหลายครงการ 
   –     หมายถึง เมมีงบประมาณการด านินงาน นืไองจากป็นภารกิจหลักของหนวยงาน 
            N/A หมายถึง เมทราบงบประมาณการด านินงาน 
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2.3 หลักกณฑ์การคัดลือกมาตรการทีไมีความส่าคัญทีไจะประมินผล 
 

มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายของรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ 
ทีไผานมามีหลากหลายชองทาง ดยรัฐบาลเดຌ฿หຌความชวยหลือละสนับสนุน SME ผานหนวยงานตางโ ดัง
รายละอียด฿นหัวขຌอ 2.แ-โ.โ การศึกษา฿นสวนนีๅน าสนอหลักกณฑ์ละการคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญ
ทีไจะประมินผล฿นการศึกษาสวนตอเป จ านวน 5 มาตรการ ทัๅงนีๅ หลักกณฑ์฿นการคัดลือกมาตรการดังกลาว
สะทຌอนความส าคัญละครอบคลุม฿นมิติตางโ ิพิจารณาจากขຌอมูล฿นตารางทีไ 2-แี ดยประกอบเปดຌวย ๆ 
กณฑ์หลัก เดຌก 

 
(1) ประภท/ชองทางการสงสริม 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามาตรการ฿หຌมีความกระจายตัว ดยครอบคลุมทัๅง 

4 ดຌานหลัก เดຌก  
1) มาตรการดຌานการงิน  
2) มาตรการดຌานภาษี  
3) มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน  
4) มาตรการดຌานปัจจัยอืๅออ านวย฿นการด านินธุรกิจ 

 
(2) ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวทางการสงสริม 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณาคัดลือกมาตรการทีไสงสริม SME ทีไ มี 

ความครอบคลุมหลากหลายประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามยุทธศาสตร์การสงสริม เดຌก 
o กลุมเมลใดพันธุ์ความคิด (Seed) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไริไมมีนวคิดหรืองานวิจัย 

ชิงนวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ตຌองการการบมพาะนวทางละการสนับสนุนบืๅองตຌนพืไออา
เป฿ชຌ฿นการริไมด านินธุรกิจจริง 

o กลุมเริไมตຌน (Start-Up) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไริไมประกอบธุรกิจลຌวเมกิน แ ป  
มีผลิตภัณฑ์หรือบริการตຌนบบ ิPrototypeี ทีไผานการทดสอบวิจัย พรຌอมรับการสนับสนุน฿หຌ
ตอยอดขยายผลเปยังตลาดชิงพาณิชย์ ิCommercial Scaleี ตอเป 

o กลุมเติบโต (Rising-Star/Strong) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพละความสามารถ฿น
การขงขันสูง ดยมีผลการประกอบธุรกิจติบตตอนืไองติดตอกัน โ-ใ ป ภาย฿ตຌผลิตภัณฑ์หรือ
บริการดิมทีไมีอยูลຌว ละริไมมีผลก าเรละงินทุนสะสมบຌางลຌว ตຌองการสนับสนุนพืไอขยาย
ธุรกิจดังกลาว หรือตอยอดสูนวคิดการขยายสายผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไกีไยวนืไองพิไมมากขึๅน 

o กลุมฟ้ืนฟู (Turn Around) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไประสบปัญหา ดยมีผลประกอบการ
ลดลงตอนืไองติดตอกัน โ-ใ ป อันนืไองจากสาหตุตางโ ชน ขาดสภาพคลอง ขาดคลน
ทคนลยีละนวัตกรรม เมมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ฿หมโ ทีไตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาทีไ
ปลีไยนปลงเป ป็นตຌน ละมีนวนຌมสูผลประกอบการทีไขาดทุนละกอหนีๅทีไเมสามารถสรຌาง
รายเดຌ ิNPLี ถຌาเมเดຌรับการสนับสนุนอาจท า฿หຌจ าป็นตຌองปຂดกิจการ 
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(3) การชืไอมยงกับยุทธศาสตร์การสงสริมตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ซึไงประกอบเปดຌวย ไ ยุทธศาสตร์หลัก เดຌก 
o ยุทธศาสตร์ทีไ แ สนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละ

ขนาดยอมเทย  
o ยุทธศาสตร์ทีไ โ สริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอมเทย  
o ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุล 

ตามศักยภาพของพืๅนทีไ  
o ยุทธศาสตร์ทีไ ไ สริมสรຌางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับ

ศรษฐกิจระหวางประทศ  
 
ทัๅงนีๅ การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณาคัดลือกมาตรการทีไสงสริม SME ทีไมีความ

สอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 -โ55้ี ดยพิจารณา
การด านินงานของมาตรการตามนยบายรัฐบาลดังกลาว ทีไมีลักษณะความชืไอมยงกับผนฯ ใ ฿นหลาย
ยุทธศาสตร์ 

 

(4) หนวยงานทีไรับผิดชอบ  
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามาตรการตามนยบายรัฐบาล฿นชวงป พ.ศ. 

โ55็-โ55้ ทีไมีการสงสริม SME ฿นชิงบูรณาการ ดยมุงนຌนครงการทีไมีความรวมมือกันหลายหนวยงาน 

ทีไกีไยวขຌอง นอกจากนีๅ การพิจารณาคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล฿นการศึกษานีๅ ฿หຌความส าคัญกับ
หนวยงานทีได านินการอันสอดคลຌองดยตรงกับวิสัยทัศน์ชิงนยบาย หรือกรอบความคิดหลักของการพัฒนา
ศรษฐกิจของประทศ อันเดຌก Thailand 4.0 ทีไมีนวความคิดการพัฒนาประทศเปสูศรษฐกิจทีไขับคลืไอน
ดຌวยนวัตกรรม ทคนลยี ละความคิดสรຌางสรรค์ (ศรษฐกิจฐานนวัตกรรม) ป็นตຌน 

 

(5) พืๅนทีได่านินการ 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามุงนຌนมาตรการสงสริม SME ตามนยบาย

รัฐบาล ทีไมีความครอบคลุมทุกพืๅนทีได านินการ 
 
(6) มูลคาครงการ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามุงนຌนมาตรการทีไมีความส าคัญ ดยมีผลกระทบ

ชิงบวกตอการสงสริม SME ฿นระดับสูงละยัไงยืน ชน ครงการทีไมีมูลคาครงการสูง ครอบคลุม SME 
จ านวนมาก ละมาตรการสงสริม SME ดังกลาว ควรป็นประยชน์กับ SME ทีไขຌารวมครงการ฿นระยะยาว 
รวมทัๅง การพิจารณาผลการด านินงานดยปรียบทียบกับป้าหมายทีไวางผนเวຌ นอกจากนีๅ การพิจารณา
คัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล฿นการศึกษานีๅ ฿หຌความส าคัญกับครงการทีไมีผลกระทบครอบคลุมชิงกวຌาง
ตอ SME ทีไกีไยวขຌองกับหลายลักษณะของการสงสริม ิCross Cutting Measure) ซึไงมีความสัมพันธ์ชืไอมยง
กับหลายประดในหัวขຌอสาระส าคัญ ชน ครงการทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมประสิทธิภาพ SME ดຌานทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร ิICTี ขาวสารขຌอมูล ละคอมพิวตอร์ ป็นตຌน  
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การคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญทีไจะประมินผลส าหรับการศึกษานีๅ สรุปหลักกณฑ์เดຌ
ครอบคลุม ๆ มิติ ดังสดง฿นผนภาพทีไ 2-แ ละสดงวิธีการค านวณระดับคะนน฿นตละกณฑ์ส าหรับทุก
มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายของรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ ทีไผานมา 
ดังสดงรายละอียด฿นตารางทีไ 2-โ 

 
ผนภาพทีไ 2-1 : หลักกณฑ์การคัดลือกมาตรการทีไมีความส่าคัญทีไจะประมินผล 

 
ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

หลักกณฑ์ 

การคัดลือก 

มาตรการ 

1 

ประภท/ชอง
ทางการสงสริม 2 

ประภทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวทางการ

สงสริม 

3 

การชืไอมยงกับ 

ยุทธศาสตร์การสงสริม 

ตามผนฯ 3 4 

หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 

5 

พืๅนทีได่านินการ 

6 

มูลคาครงการ/
ผลกระทบ/ผลลัพธ์ 
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ตารางทีไ 2-2 : ตารางสรุปคะนนการคัดลอืกมาตรการสงสริม SME  
ตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็-โ55้ 

มาตรการ/ครงการ 

หลักกณฑ์ คะนน 
รวม 

ินๅ าหนักี 
(1.00ี 

ชืไอมยง 
ยุทธศาสตร์ 

(0.3ี 

หนวยงาน 
(0.3ี 

ประภท 
SMEs 
(0.2ี 

พืๅนทีไ 
ด านินการ 

(0.1ี 

ผลกระทบ 
(0.1ี 

มาตรการดຌานการงิน 
สินชืไอดอกบีๅยตไ่า ิSoft loan) 

1 
มาตรการสินชืไอพืไอสนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุนของประชาชนราย
ยอย (สินชืไอ Nano-Finance)  

15 15 10 10 10 60 

2 
มาตรการสินชืไอประชารัฐพืไอประชาชนดย฿หຌสินชืไอผูຌประกอบอาชีพ
อิสระรายยอยทัไวเป  

15 15 10 10 10 60 

3 
มาตรการประชารัฐพืไอกຌเขปัญหาหนีๅสินประชาชนภาย฿ตຌนยบาย
รัฐบาล  

15 15 5 5 10 50 

4 ครงการ อใกซิมฟอร์อสอใมอี ิEXIM ไ SMEsี  7.5 15 5 10 7.5 45 

5 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบการ 
SMEs ระยะทีไ 1 

7.5 15 5 10 10 47.5 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบการ 
SMEs ระยะทีไ 2 

7.5 15 5 10 10 47.5 

6 
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอปรับปลีไยนครืไองจักรละพิไม
ประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผูຌประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม (SMEs)   

7.5 15 5 10 10 47.5 

7 ครงการสนับสนุนสินชืไอนวัตกรรมดีเมมีดอกบีๅย 7.5 30 5 10 2.5 55 
8 ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า (Policy Loan)  15 30 10 10 10 75 

9 
ครงการสินชืไอ 1 ต าบล 1 SME กษตร พืไอสรຌางความยัไงยืนของภาค
กษตรเทย  

15 15 5 10 10 55 

10 

สินชืไอ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

7.5 15 15 10 10 57.5 

สินชืไอซืๅอสถานประกอบการ Strong SMEs  
สินชืไอ Productivity Improvement Loan ระยะทีไ 2  
สินชืไอชวยหลือผูຌประกอบการวิสาหกิจทีไลงทุนครงการทีไสนับสนุนผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหนวยงานพันธมิตร  
สินชืไอ Smile Factoring  
สินชืไอ Extra SMEs  
สินชืไอ Happy Loan  
สินชืไอส าหรับลูกคຌาชัๅนดี Special SMEs 
สินชืไอ Factoring  

11 บริการสินชืไอกผูຌสงออกขนาดกลางละขนาดยอม (SMEs) 15 15 10 10 10 60 
การคๅ่าประกันสินชืไอ ิLoan guarantee) 

1 
ครงการสินชืไอพืไอพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity 
Improvement Loan)  

7.5 15 5 10 10 47.5 

2 
ครงการคๅ าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะทีไ 1 

7.5 15 5 10 7.5 45 

3 
ครงการคๅ าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะทีไ 2 

7.5 15 5 10 10 47.5 

4 
ครงการคๅ าประกันสินชืไอ฿นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะทีไ 5  

7.5 15 5 10 10 47.5 

5 ครงการคๅ าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ OTOP ละวิสาหกิจชุมชน  7.5 15 5 10 10 47.5 

6 
ครงการคๅ าประกันสินชืไอ฿นลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme 
ส าหรับผูຌประกอบการ฿หม ิPGS New/Start-up)  

7.5 15 5 10 10 47.5 

การรวมลงทุน฿นกิจการ ิVenture capital) 

1 
กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust 
Fund)  

15 30 15 10 10 80 

มาตรการดຌานภาษี 
1 มาตรการยกวຌนภาษีสงสริมผูຌประกอบการราย฿หม (New Start-up)  7.5 15 5 10 10 47.5 

2 
มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก าเร 300,001 
บาทขึๅนเปี 22.5 15 10 10 7.5 65 

3 มาตรการภาษีพืไอสนับสนุนกิจการงินรวมลงทุน (Venture Capital)  7.5 15 5 10 10 47.5 
4 มาตรการภาษีพืไอสงสริมการลงทุน฿นประทศ 7.5 15 5 10 10 47.5 
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มาตรการ/ครงการ 

หลักกณฑ์ คะนน 
รวม 

ินๅ าหนักี 
(1.00ี 

ชืไอมยง 
ยุทธศาสตร์ 

(0.3ี 

หนวยงาน 
(0.3ี 

ประภท 
SMEs 
(0.2ี 

พืๅนทีไ 
ด านินการ 

(0.1ี 

ผลกระทบ 
(0.1ี 

5 มาตรการบัญชีลมดียว 7.5 15 5 10 10 47.5 
มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

1 
ครงการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศพืไอยกระดับ
คุณภาพการบริการ฿หຌกับ SMEs พืไอการขຌาสูประชาคมอาซียน 

22.5 30 10 10 2.5 75 

2 
ครงการอบรมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาอาชีพละสรຌางความรูຌทาง
การงินกผูຌประกอบอาชีพรายยอย฿นชุมชนมือง  7.5 15 5 5 10 42.5 

มาตรการดຌานปัจจัยอืๅออ่านวย฿นการด่านินธุรกิจ 
การสงสริมการลงทุน 
1 มาตรการรงรัดการลงทุน  22.5 15 5 10 10 62.5 
2 มาตรการสริมการลงทุนขนาดลใกของรัฐบาลทัไวประทศ  15 15 20 10 10 70 

การสงสริมการตลาด 
แ ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SMEs เทย 15 30 5 10 10 70 

การสงสริมดຌานอืไนโ 

แ 
ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ (Access 
to Funding Sources and Incentives Promotion Project)  

15 30 20 10 10 85 

ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 

จากหลักกณฑ์ดังกลาวขຌางตຌนทัๅง ๆ หลักกณฑ์ ละการสรุปคะนนรวม฿นตละหลักกณฑ์ 
สามารถคัดลือกมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายของรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. 
โ55็ - โ55้ เดຌจ านวน 5 มาตรการ ิดังสดง฿นตารางทีไ 2-ใ) เดຌก 

1) ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loan) 
2) กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SME (SMEs Private Equity Trust Fund) 
3) มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SME (ทีไมีก าเร 300,001 บาทขึๅนเปี 
4) ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SMEs เทย  
5) ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์  (Access to Funding Sources 

and Incentives Promotion Project) 
 
อยางเรกใตาม นืไองจากครงการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศพืไอยกระดับ

คุณภาพการบริการ฿หຌกับ SME พืไอการขຌาสูประชาคมอาซียน ซึไงด านินการดยส านักงานสงสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) มีขຌอจ ากัดรืไองขຌอมูล ละครงการอบรมชิง
ปฏิบัติการพืไอพัฒนาอาชีพละสรຌางความรูຌทางการงินกผูຌประกอบอาชีพรายยอย฿นชุมชนมือง  ซึไง
ด านินการดยธนาคารออมสิน เดຌรับคะนนการประมินจากทัๅง ๆ กณฑ์ตไ ากวา 5เ คะนน  

 
ดังนัๅนพืไอการประมินผลทีไสมบูรณ์ทีไสุด ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SME เทย ซึไง

มีระดับคะนนรองลงมา ละมีความหมาะสมดຌานรายละอียดขຌอมูล ตลอดจนลักษณะของการด านิน
ครงการทีไมีการสอดทรกนวทางการพิไมขีดความสามารถ฿นการด านินกิจการกวิสาหกิจ จึงถูกคัดลือก
พืไอประมินผลทนทีไสองครงการทีไประสบปัญหาขຌางตຌน ดังสรุปรายชืไอมาตรการสงสริม SME เดຌดังตารางทีไ 
2-3 ละสรุปความชืไอมยงระหวางมาตรการทีไคัดลือกพืไอประมินผลละยุทธศาสตร์ตามผนการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 – โ55้ี ดังตารางทีไ โ-ไ 
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มาตรการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ โ-30 

ตารางทีไ 2-3 : รายชืไอมาตรการสงสริม SME ตามนยบายรัฐบาลตามหลักกณฑ์การคัดลือก 

มาตรการ/ครงการ มูลคาครงการ/ผลกระทบ หนวยงาน 
ความชืไอมยงกับ 
ยุทธศาสตร์ ผน 3 

ประภท SME 

มาตรการดຌานการงิน 
สินชืไอดอกบีๅยตไ่า ิSoft loan) 

1. ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loan) 15,000 ลຌานบาท  ธพว.  บสย. 1, 2 
Seed, Start-up, Rising star, 

Turn around 
การรวมลงทุน฿นกจิการ ิVenture capital) 

2. กองทุนรวมลงทนุ฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)  10,000 – 25,000 ลຌานบาท  
ธนาคารออมสิน 

ธพว. ธนาคารกรุงเทย 
1, 2 Start-up,  Rising star 

มาตรการดຌานภาษ ี

3. มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมกี าเร 300,001 บาทขึๅนเปี - กรมสรรพากร 1, 2 
Seed, Start-up, Rising star, 

Turn around 
มาตรการดຌานปัจจยัอืๅออ่านวย฿นการด่านินธุรกิจ 

4. ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SMEs เทย ไ,5เเ,เเเ บาท SIPA 1,2 
Rising star 

 
5. ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทนุละสทิธิประยชน์  
(Access to Funding Sources and Incentives Promotion Project)  

1,550,000 บาท SIPA 1, 2 
Rising star 

 

ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
หมายหต:ุ  แ ทัๅง 5 มาตรการทีไเดຌรับการคัดลือก มีพืๅนทีไการด านินการครอบคลมุทัไวประทศ 

2. กรณีครงการทีไมรีะดับคะนนรวมสูงสดุ฿นตารางทีไ โ-โ มีขຌอจ ากัด฿นดຌานขຌอมูลส าหรับการประมินผลครงการการศึกษานีๅจะลือกครงการทีไมีระดับคะนนรองลงมาทีไมีขຌอมูล
สนับสนุน฿นการประมินครงการ 

3. หมายถึง เมมีงบประมาณการด านินงาน  
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วรรณกรรมปริทัศน์มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 

 



วรรณกรรมปริทัศน์มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ใ-1 

 

วรรณกรรมปริทัศน์มาตรการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 

 

3.1 ตัวอยางทีไดีส าหรับนยบาย ละมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿น
ตางประทศ1 

 

3.1.1 ประทศสิงคปร์ 
ประทศสิงคปร์มีพืๅนทีไ ๆ้็ ตารางกิลมตร ิปຓนอันดับทีไ แ้โ ของลกี ประกอบดຌวยกาะหลัก 

หนึไงกาะ ละกาะขนาดลใกลຌอมรอบอีก ๆโ กาะ กาะหลักมีนืๅอทีไ ๆ่โ ตารางกิลมตร สิงคปร์ปຓนตลาด
ทคนลยีหงหนึไงของอชีย ทีไมีความชีไยวชาญ฿นการจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการธุรกิจ ละดຌวย
สภาพภูมิประทศทีไตัๅงติดฝัດงทะลทัๅง ใ ดຌาน มีจุดดนรืไองท าลทีไตัๅงท า฿หຌปຓน มืองทาทีไส าคัญของลก  
มีครือขายทางธุรกิจกับคน฿นประทศตางโ มีระบบขนสง ิLogistics) ฿นการจัดการหวงซอุปทาน ิSupply 
Chain) ทีไเดຌมาตรฐานลกรวมทัๅงยังปຓนศูนย์กลางการคຌาทีไส าคัญท า฿หຌสิงคปร์ กลายปຓนฐาน฿นการท าการคຌา
กับทัไวลก ดยปຓนประตูสูอชียปซิฟຂ 

 
ก ศูนย์กลางการคຌาละการบริการของภูมิภาค ศูนย์กลางการดินรือพาณิชย์ ศูนย์กลางการงินของ

ภูมิภาค ละศูนย์กลางการบินพาณิชย์ 
 

  

                                                                    
1 ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี (2555), สรุปหัว฿จหลัก การสงสริม SME เทยกຌาวเกลสูสากล , SMEs 
International, ส านักประสานดຌานการตางประทศ, ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
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นิยาม SME ของประทศสิงคปร์ 
 
วิสาหกิจทีไมีทรัพย์สินนຌอยกวา แ5ุเเเุเเเ ดอลลาร์สิงคปร์ ละมีลูกจຌางเมกิน โเเ คน 

 
ครงสรຌาง SME ของประทศสิงคปร์ 

 
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นประทศสิงคปร์มีจ านวน แใเุเเเ วิสาหกิจ คิดปຓน 

รຌอยละ ้้ ของจ านวนวิสาหกิจทัๅงหมด ซึไง SME ปຓนตัวขับคลืไอนหลัก฿นระบบศรษฐกิจ กอ฿หຌกิดมูลคาพิไม 
ทัๅง฿นภาคอุตสาหกรรมละภาคบริการ คิดปຓนมูลคา 5็.5 พันลຌานดอลลาร์สิงคปร์ หรือคิดปຓนรຌอยละ ไ็ 
นอกจากนีๅ SME ยังกอ฿หຌกิดการจຌางงานจ านวน ็็ุ้เ้ๆ ราย หรือคิดปຓนรຌอยละ ๆโ ของการจຌางงาน
ทัๅงหมด฿นประทศ 

 
หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดຌาน SME ของประทศสิงคปร์ 

 
หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดຌาน SME ของประทศสิงคปร์ เดຌก Standards, Productivity and 

Innovation Board of Singapore หรือรียกวา SPRING ซึไงปຓนคณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภาพละ
นวัตกรรมหงประทศสิงคปร์  สงสริมผลิตภาพละขีดความส ามารถ฿นการขงขันขององค์กร 

พืไอความรุงรืองทางศรษฐกิจของสิงคปร์ ดย SPRING มีการประสานงานกับหนวยงานจากภาคสวนตางโ 
฿นการ฿หຌความชวยหลือวิสาหกิจ฿นดຌานการงิน ดຌานบริหารจัดการ ทคนลยีละความทันสมัยตางโ รวมทัๅง
ดຌานการขຌาสูตลาดของผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หม 
 
กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมพัฒนา SME ของประทศสิงคปร์ 

ประทศสิงคปร์เมมีกฎหมายกีไยวกับการสงสริม SME เวຌดยฉพาะตมีกฎหมายวาดຌวยการ
ขงขันทางการคຌา ิCompetition Law) ดยเดຌก าหนดอัตราภาษี ละสิทธิประยชน์ทางภาษี ซึไงสามารถ
สงสริมภาวะศรษฐกิจเดຌปຓนอยางดี ดยสิทธิประยชน์ทางภาษีส าหรับ SME เดຌก 

1) การยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลทัๅงหมดกธุรกิจ SME ทีไจดทะบียน฿หมส าหรับรายเดຌ แเเุเเเ 
ดอลลาร์สิงคปร์รก ปຓนวลา ใ ปภาษีติดตอกัน ทัๅงนีๅจะตຌอง ปຓนธุรกิจทีไประกอบกิจการ 

฿นประทศ หรือสถานประกอบการ ฿นประทศ  
2) จัดกใบภาษีงินเดຌนิติบุคคล฿นอัตรารຌอยละ ่.5 กธุรกิจ  SME ทีไมีสถานประกอบการ 

฿นประทศส าหรับ รายเดຌ ใเเุเเเ ดอลลาร์สิงคปร์รก  
3) SMEs Cash Grant ฉพาะปภาษ ีพ.ศ. โ555 SME เดຌรับยกวຌนภาษีงินเดຌส าหรับงินสดจ านวน

รຌอยละ 5 ตเมกิน 5ุเเเ ดอลลาร์สิงคปร์ 
 
นยบายละมาตรการทีไ฿ชຌ฿นการสงสริมพัฒนา SME ของประทศสิงคปร์ 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพละนวัตกรรมหงประทศสิงคปร์ ิStandards, Productivity 
and Innovation Board of Singapore: SPRING) เดຌจัดตัๅงครงการสงสริม SME หลายครงการ เดຌก 
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1) การริไมตຌน (Starting Up)  
฿นขัๅนตอนรก฿นการด านินธุรกิจ SPRING จึงจัด฿หຌมีครงการตางโ พืไอชวยหลือธุรกิจทีไพิไง

ริไมตຌน ชน  
 

Angel Investors Tax Deduction Scheme (AITD) การสงสริมทางภาษีอากร ดย฿หຌสิทธิก
ธุรกิจทีไพิไงริไมตຌนด านินกิจการ พืไอกระตุຌน฿หຌกิดการลงทุนทางธุรกิจของ SME ราย฿หม ดังนีๅ 

 ธุรกิจราย฿หมทีไมีงินลงทุนเมกิน แเเุเเเ ดอลลาร์สิงคปร์ มีสิทธิขຌารวมครงการ  
 หักลดหยอนภาษี฿นอัตรารຌอยละ 5เ ของงินเดຌทัๅงหมดทีไอยู฿นบังคับตຌองน ามาค านวณภาษี มืไอ

ด านินธุรกิจครบ โ ปภาษ ี
 หักลดหยอนภาษีเดຌสูงสุดเมกิน โ5เุเเเ ดอลลาร์สิงคปร์ตอหนึไงปภาษี 
 

Business Angel Scheme (BAS) ฿หຌความชวยหลือทางการงิน฿นขัๅนตຌนของการด านินธุรกิจ  
พืไอการพัฒนา ดຌานผลิตภัณฑ์ละการตลาด  

 

Incubator Development Programme (IDP) การบมพาะธุรกิจพืไอการพัฒนาศักยภาพ 

ทางธุรกิจส าหรับธุรกิจทีไพิไงริไมตຌน ดยการ฿หຌความชวยหลือทางดຌาน การจัดการงินทุน การตลาด ละ 

฿หຌค านะน าทางธุรกิจ  
 

Technology Enterprise Commercialization Scheme (TECS) กระตุຌนความกຌาวหนຌาของ
นวัตกรรม ดຌานทคนลยีควบคูเปกับความขຌมขใงทางทรัพย์สินทางปัญญา  

 

Action Community for Entrepreneurship Startups Scheme (ACE SARTUPS 
SCHEME) สนับสนุนงินทุนกผูຌประกอบการสัญชาติสิงคปร์ ทีไตຌองการริไมประกอบธุรกิจ พืไอปຓนคา฿ชຌจาย
฿นการซืๅอซอฟต์วร์ วัสดุ ละอุปกรณ์ตางโ กีไยวกับ การด านินธุรกิจ 

 

2) การพิไมศักยภาพทางธุรกิจ (Building Capabilities) 
ดຌานนวัตกรรม  
Innovation and Capability Voucher (ICV) ปຓนบัตรก านัลทีไมอบ฿หຌกับ SME พืไอสงสริมพัฒนา

ศักยภาพบืๅองตຌนดยการมอบงินทุนจ านวน 5ุเเเ ดอลลาร์สิงคปร์ พืไอปຓนคา฿ชຌจาย฿นการพัฒนาทางดຌาน
นวัตกรรม ผลผลิต ทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารการงิน  

- Technology Innovation Programme (TIP) สริมสรຌางศักยภาพการขงขันดຌานนวัตกรรม 
- Brand Pact ชวยหลือธุรกิจ฿นการสรຌางตราสินคຌา ของตนองพืไอปຓนกลยุทธ์฿นการขงขันทาง

ธุรกิจ ดย SPRING เดຌรวมมือกับสมาคมการคຌาตางโ ละผูຌชีไยวชาญทางดຌานตราสินคຌา พืไอ
จัดการฝຄกอบรม ฿หຌค าปรึกษา ละชวยหลือ฿นการสรຌางละพัฒนาตราสินคຌา 

 

ดຌานประสิทธิภาพการผลิต  
Quality for Enterprises Through Standards (QUEST) Programme สรຌางมาตรฐานก

องค์กรธุรกิจ อันปຓนกลยุทธ์฿นการพิไมศักยภาพการขงขันทางธุรกิจ  ชน การลดการปลอยกຍาซ
คาร์บอนเดออกเซด์ การประหยัดพลังงาน ละทคนลยีสีขียว ปຓนตຌน   
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Productivity @ Work สงสริม SME ทางลก ออนเลน์ ดย฿หຌบริการทางขຌอมูลการพิไม
ประสิทธิภาพ การผลิต ชน ครืไองมือการพิไมประสิทธิภาพทางการ ผลิต ตารางกิจกรรมการฝຄกอบรม ละ
การ฿หຌค านะน าการพัฒนาการพิไมประสิทธิภาพผลิต 

 

Micro Loan Programme (MLP) ชวยหลือทางการงินกวิสาหกิจทีไลูกจຌางเมกิน แเ คน หรือ 

มีรายเดຌเมกิน แ ลຌานดอลลาร์สิงคปร์ ดย฿หຌสินชืไอ฿นวงงิน แเเุเเเ ดอลลาร์สิงคปร์ปຓนระยะวลา ไ ป 
 

DIY Toolkits ปຓนการจัดตัๅงครงการตางโ ขึๅนพืไอสงสริมธุรกิจทางดຌานการบริหารการงิน  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริการลูกคຌา ละการตลาด ซึไงปຓนการบริการขຌอมูลออนเลน์ทีไผูຌ฿ชຌบริการ
สามารถรียนรูຌละพัฒนาทักษะเดຌดຌวยตนอง 
 

3.1.2 ประทศมาลซีย 
ประทศมาลซียปຓนประทศสหพันธรัฐราชาธิปเตยภาย฿ตຌรัฐธรรมนูญ ตัๅงอยู฿นภูมิภาคอชีย

ตะวันออกฉียง฿ตຌ ประกอบดຌวยรัฐ แใ รัฐ ละดินดนสหพันธ์ ใ ดินดน ละมีนืๅอทีไรวม ใใเ,่เใ ตาราง
กิลมตร ดยมีทะลจีน฿ตຌบงพืๅนทีไออกปຓน โ สวนซึไงมีขนาด฿กลຌคียงกัน เดຌก มาลซียตะวันตกละ
มาลซียตะวันออก มาลซียตะวันตกมีพรมดนทางบกละทางทะลรวมกับเทย ละมีพรมดนทางทะล
รวมกับสิงคปร์ วียดนาม ละอินดนีซีย มาลซียตะวันออกมีพรมดนทางบกละทางทะลรวมกับบรูเน
ละอินดนีซีย ละมีพรมดนทางทะลกับรวมฟຂลิปปຂนส์ละวียดนาม 

 

นิยาม SME ของประทศมาลซีย 
 

ประทศมาลซียวัดขนาดวิสาหกิจจากยอดจัดจ าหนาย หรือจ านวนลูกจຌางประจ า ดังนีๅ 
1) วิสาหกิจรายยอย ฿นภาคการผลิตมียอดจ าหนายนຌอยกวา  250,000 ริงกิตตอป หรือ

ลูกจຌางประจ านຌอยกวา  5 คน ละ฿นภาคบริการมียอดจ าหนายนຌอยกวา  200,000 ริงกิตตอป หรือ
ลูกจຌางประจ านຌอยกวา 5 คน 

2) วิสาหกิจขนาดลใก ฿นภาคการผลิตมียอดจ าหนายระหวาง 250,000–10,000,000 ริงกิตตอป 
หรือลูกจຌางประจ านຌอยกวา 5-50 คน ละ฿นภาคบริการมียอดจ าหนายระหวาง 200,000–1,000,000  
ริงกิตตอป หรือลูกจຌางประจ านຌอยกวา 5-19 คน 

3) วิสาหกิจขนาดกลาง ฿นภาคการผลิตมียอดจ าหนายระหวาง 10,000,000–25,000,000 ริงกิ
ตตอป หรือลูกจຌางประจ านຌอยกวา 51-150 คน ละ฿นภาคบริการมียอดจ าหนายระหวาง 1,000,000–
5,000,000 ริงกิตตอป หรือลูกจຌางประจ านຌอยกวา 20-50 คน 
 

ครงสรຌาง SME ของประทศมาลซีย 
 

ประทศมาลซียมี SME ประมาณ 550,000 ราย คิดปຓนรຌอยละ 99.2 ของจ านวนกิจการทัๅงประทศ 
บงปຓนวิสาหกิจรายยอย (Micro Enterprise) จ านวน 434,939 ราย ิรຌอยละ 79.3 ของ SME ทัๅงหมดี 
วิสาหกิจขนาดลใก ิSmall Enterprise) จ านวน 100,608 ราย ิรຌอยละ 18.4) ละวิสาหกิจขนาดกลาง 
จ านวน 12,720 ราย ิรຌอยละ 2.3) หากบงตามสาขาศรษฐกิจ สวน฿หญอยู฿นภาคบริการรຌอยละ 86.6 ของ 
SME ทัๅงหมด ภาคอุตสาหกรรมรຌอยละ 7.2 ละภาคกษตรกรรมรຌอยละ 6.2  
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นยบายละมาตรการทีไ฿ชຌ฿นการสงสริมพัฒนา SME ของประทศมาลซีย 
 
ผนมบท SMEs Game Changer 
ประทศมาลซียมีการก าหนดผนมบท SMEs Game Changer  พืไอ฿ชຌน าทางเปสูนวทาง 

การพัฒนา฿หม฿นทุกภาคสวนจนกระทัไงถึงป พ.ศ. 2563 ดยกลยุทธ์นีๅจะริไมด านินการตอจากผนริไมตຌนของ 
SME ทีไมีอยูลຌว ซึไงจะท า฿หຌครงสรຌางปัจจุบันขຌมขใงขึๅน ละพืไอสนับสนุน การปฏิรูปศรษฐกิจขนาด฿หญ
ดຌวยผนมบทนีๅ จะมีการน าระบบทีไคลอบคลุมละการประมินผล (M&E) มา฿ชຌ ซึไงจะปຓนผนสด ิLive 
Plan) ทีไสามารถปรับปลีไยนเดຌ ตามสถานการณ์ ดยผนจะปลีไยนเปตามความตຌองการทีไจัด฿หຌขຌากับ 

ความตຌองการทางศรษฐกิจของ SME 
 
ผนมบทดังกลาวเดຌสนอครงสรຌาง฿หมทีไท า฿หຌการพัฒนา SME ปຓนเป฿นทิศทางดียวกันกับ

นยบายหงชาติทีไตຌองการปຓนประทศทีไมีรายเดຌสูง฿นป พ.ศ. 2563 ผานการ฿ชຌนวัตกรรมละการติบต  
ดย฿ชຌรงผลักดันทางการผลิต ดยมีวิสัยทัศน์ คือ การสรຌาง SME ฿หຌขงขัน฿นตลาดลก฿หຌทัไวทุกภาคสวน 
พืไอสรຌางความมัไงคัไง ละน าเปสูสภาพความปຓนอยูทีไดี฿นสังคมของชาติ ก าหนดปງาหมาย คือ ฿นป พ.ศ. 
2555-2563 สามารถพิไมการสรຌางธุรกิจเดຌจ านวนรຌอยละ 2 ขยายจ านวนของบริษัทนวัตกรรมละมีการติบต
สูงจ านวนรຌอยละ 10 พิไมการผลิตปຓนสองทาจากป พ.ศ. 2553-2563 ท า฿หຌปຓนทางการมากขึๅนคิดปຓน 

รຌอยละ 15 ของ GNI ดยสรุปการด านินการริไมตຌนภาย฿ตຌผนมบท SME มีดังนีๅ  
- การรวมการจดทะบียนธุรกิจละ฿บอนุญาต พืไอท าธุรกิจเดຌงายขึๅน  
- Technology Commercialisation Platform (TCP) พืไอกระตุຌนนวัตกรรม  
- SME Investment Program (SIP) พืไอตรียมหลงงินทุนบืๅองตຌน  
- Going Export (GoEx) Programme พืไอรงสรຌาง ฿หຌ SME มีความปຓนสากล  
- Inclusive Innovation พืไอสรຌางอ านาจตอรอง฿หຌกับกลุมจ านวนรຌอยละ 40 

 
นยบายการพัฒนา SME ฿นผนพัฒนา ฉบับทีไ 10 พ.ศ. 2554–2558 (Tenth Malaysia Plan 2011-
2015) สามารถสรุปเดຌดังนีๅ 

1) รัฐบาลก าหนด฿หຌมีการลดภาระทางการงินทีไกฎหมายละขຌอบังคับตางโ ดยการยกวຌน 

การรียกกใบคาธรรมนียมทีไรัฐรียกกใบจากการประกอบกิจการทัๅงหมดหรือบางสวน฿หຌก SME 
ทีไมีลูกจຌางเมกิน 5 คน 

2) จัดตัๅงครงการพัฒนาทักษะรงงานพืไอสริมสรຌางความสามารถ ละประสิทธิภาพก SME  
3) จัดตัๅงปรกรม SMEs University Internship ฿หຌนักศึกษาประกอบธุรกิจปຓนวลา พืไอ฿หຌมี

ประสบการณ์฿นการท าธุรกิจ ละมีทักษะการท าธุรกิจ฿นทางปฏิบัติละสนับสนุนการขงขัน
การวางผนทางธุรกิจ฿นสถาบันการศึกษา 

4) นยบายสริมสรຌางความขຌมขใงกระบบการสนับสนุน SME พืไอ฿หຌสามารถตอบสนอง 
ความตຌองการก SME เดຌอยางตใมทีไ ดยมีครงการตางโ ชน 
- จัดตัๅงการรับรองคุณภาพหงชาติ  พืไอปຓนการสงสริม฿หຌ  SME พัฒนาตราสินคຌา  

฿หຌค านะน า฿นการสรຌางตราสินคຌา ละขยายการบริการเปสูชุมชนลใกโ ละจัด฿หຌมีรຌานคຌา
ปลีก ขายสินคຌาจากรงงานพืไอปຓนการสงสริมการตลาด฿หຌก SME อีกดຌวย 



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

วรรณกรรมปริทัศน์มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ใ-6 

- สง สริมนวัตกรรม฿หม ดยการออก฿บรับรอง  1-InnoCERT  พืไอสดงว า  SME  
มีประสิทธิภาพ ทางนวัตกรรม฿หมละทางการพาณิชย์ ละ SME ทีไ เดຌรับ฿บรับรอง  
1-InnoCERT นัๅน จะเดຌรับสิทธิประยชน์ทางภาษี ส าหรับการจัดกิจกรรมการวิจัยละพัฒนา  

- การขยายการ฿หຌบริการของ SME Corp. Malaysia ดยจัดตัๅงส านักงานสาขา฿นทุกรัฐ 

พืไอผยพรขຌอมูลกีไยวกับงินทุน การสงสริม SME การ฿หຌค าปรึกษาละค านะน า ละ 

ท าหนຌาทีไปຓนส านักงานหักบัญชี ิClearing House) ฉพาะทีไกีไยวขຌองกับ SME รวมทัๅง 
ปຓนศูนย์กลางขຌอมูลทางการคຌาออนเลน์พืไอพิไมการขຌาถึงอกาสทางการคຌาระหวางประทศ 

 
หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดຌาน SME ของประทศมาลซีย 
 

 สภาพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมห งชาติ  ิNSDC: National SME 
Development Council)  

ปຓนองค์กรหลักทีไท าหนຌาทีไ฿นการก าหนดนยบายละยุทธศาสตร์฿นการสงสริม SME ฿นประทศ
มาลซีย ละปຓนผูຌประสานความรวมมือระหวางกระทรวง หนวยงานของภาครัฐบาล ละภาคอกชน รวมถึง
ผลการด านินการตามครงการพัฒนา SME ดยก าหนดผนมบทละกลยุทธ์ตางโ พืไอปຓนการสงสริม 
SME ดังตอเปนีๅ 

 
1. ผนมบทวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ.  2555–2563 (SMEs Masterplan 

2012-2020)  
ก าหนดทิศทาง฿นการพัฒนา SME ละพืไอ฿หຌการด านินงานบรรลุตามผนมบทฯ NSDC จึงเดຌ

จัดตัๅง 6 ครงการ ิSix High Impact Programmes: HIPs) อันปຓนการน าเปสูการปฏิบัติ เดຌก 
- HIP 1 การบูรณาการดຌานการจดทะบียนละการออก฿บอนุญาตการประกอบธุรกิจ  
- HIP 2 การจัดตัๅงครือขายพลตฟอร์ม ิPlatform) ทคนลยีการสืไอสารทัไวประทศ  
- HIP 3 ครงการลงทุน SME พืไอ฿หຌความชวยหลือทางการงิน฿นระยะริไมตຌน 
- HIP 4 ครงการสงออก ดย฿หຌความชวยหลือ SME ผูຌสงออกราย฿หม  
- HIP 5 ครงการรงการพัฒนา ดยการสรຌางธุรกิจตัวอยาง฿นหมูบຌานปງาหมาย  
- HIP 6 การรวบรวมนวัตกรรมพืไอสรຌางศักยภาพนวัตกรรมกกลุมทีไมีรายเดຌนຌอยกวารຌอยละ 40 

 
2. ครงการสงสริม SME ของประทศมาลซีย 
- จัดตัๅงคณะกรรมการวางระบียบ วาระการประชุมหงชาติ ิNational Steering Committee) พืไอ

สงสริมประสิทธิภาพของการด านินงานของศูนย์บมพาะวิสาหกิจ 
- คมปญ SMEs Week  จัดกิจกรรมการขงขัน การจัดนิทรรศการ การจัดหลักสูตร 

สรຌางความรูຌ ละสรຌางครือขายผูຌประกอบการ 
 

3. SMEs Corporation Malaysia (SMEs Corp.) 
ปຓนผูຌประสานงานการสนับสนุนละสงสริม SME ดยท าหนຌาทีไปຓนส านักลขาธิการ ของ NSDC 

พืไอการสงสริม SME จัดสรรงบประมาณพืไอประมินการสงสริม SME ละปຓนผูຌประสานงานระหวาง
กระทรวง ละหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง ครงการทีไส าคัญทีไ SME Corp. เดຌด านินการ  
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3.1.3 ประทศบรูเนดารุสซาลาม 
ประทศบรูเนดารุสซาลามตัๅงอยูบนกาะบอร์นียว฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ชายฝัດง

ทางดຌานหนือจรดทะลจีน฿ตຌ พรมดนทางบกทีไหลือจากนัๅนถูกลຌอมรอบดຌวยรัฐซาราวะก์ มาลซียตะวันออก 
บรูเนประกอบดຌวย 2 สวนทีไเมติดกัน คือดຌานตะวันตกละตะวันออก ดยทีไประชากรรຌอยละ 97 อาศัยอยู฿น 

สวนดຌานตะวันตก ละมีประชากรพียงประมาณ 10,000 คนทีไอาศัยอยู฿นดຌานตะวันออก ซึไงมีภูขาปຓน
จ านวนมาก มืองหลักโ ของบรูเนคือมืองหลวงบันดาร์ซอรีบอกาวัน มืองทามัวรา ละซอรีย 

 

บรูเนปຓนประทศทีไผลิตนๅ ามันปຓนอันดับสามของอาซียน รองจากอินดนีซียละมาลซีย 
ประชากรมีรายเดຌตอหัว 49,000 ดอลลาร์สหรัฐตอป ปຓนอันดับทีไสองของภูมิภาครองจากสิงคปร์ ดยป พ.ศ. 
2554 บรูเนมีการติบตทางศรษฐกิจ ิGDP Growthี รຌอยละ 2 ขณะทีไอัตรางินฟງอเมสูงนักพียงรຌอยละ 2 
ชนกัน อนาคตของบรูเนก าลังดินอยูบนความเมนนอนจากพลังงาน ซึไงปຓนรายเดຌรຌอยละ 95 ของประทศ 
ซึไงก าลังจะหมดลงเป฿นอีกเมกิน 20 ปจากนีๅ ผูຌน าประทศจึงริไมตຌนผนการปรับครงสรຌางทางศรษฐกิจครัๅง฿หญ 
พืไอพิไมสัดสวนรายเดຌประชาชาติจากธุรกิจอืไน฿หຌมากขึๅน  

 

฿นภาพรวมของธุรกิจ฿นประทศบรูเนดารุสซาลามนัๅนรຌอยละ 98 ของธุรกิจ฿นประทศปຓนวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ดยจ านวนรຌอยละ 92 ของการจຌางงานทัๅงหมดอยู฿นภาคอกชน 
 

นิยาม SME ของประทศบรูเน 
 

- วิสาหกิจรายยอย 1-5 คน 

- วิสาหกิจรายยอม 6-50 คน 

- วิสาหกิจรายกลาง 51-500 คน 
 

ครงสรຌาง SME ของประทศบรูเน 
 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดลใกถือปຓนฐานส าคัญของการพัฒนาประทศบรูเน ซึไงรຌอยละ 52.3 
ของวิสาหกิจทัๅงหมดอยู฿นกลุมวิสาหกิจรายยอย ิMicro) รຌอยละ 43.8 อยู฿นกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ิSmall) 
รຌอยละ 2.23 อยู฿นกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง ิMedium) ละรຌอยละ 1.63 อยู฿นกลุมวิสาหกิจขนาด฿หญ 
ิLarge) ดยมีสัดสวนของ SME ประมาณรຌอยละ 39 ของ SME จะอยู฿นภาคการผลิตละกอสรຌางรຌอยละ 32 
อยู฿นภาคบริการ ละรຌอยละ 23.5 อยู฿นภาคการคຌา ดยมีรงงานทัๅงสิๅนประมาณรຌอยละ 97 คิดปຓนจ านวน 
GDP ทีไรຌอยละ 56.53 ละมีการสงออกอยูทีไประมาณรຌอยละ 15 

 

หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดຌาน SME ของประทศบรูเน 
 

ประทศบรูเนมีหนวยงานหลักทีไมีบทบาท฿นการก าหนดนยบายการงินการคลัง คือ Brunei 
Currency and Monetary Board (BCMB) ซึไงปຓนหนวยงานภาย฿ตຌกระทรวงการคลังของบรูเน นอกจากนีๅ 
ยังมีหนวยงานทีไ฿หຌบริการละสงสริมพัฒนา ตลอดจนการ฿หຌความชวยหลือ฿นการสงสริม SME ตัวอยางชน  

- Asia Inc Forum Sdn Bhd การ฿หຌบริการพืไอชวยหลือ SMEs The Entrepreneurial  
- Development Centre (ศูนย์พัฒนาผูຌบริหารกิจการี การตัๅงศูนย์บมพาะส าหรับ SME 
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นยบายละมาตรการ฿นการสงสริมพัฒนา SME ของประทศบรูเน 
 

1) ศูนย์พัฒนาผูຌประกอบการ  ิEntrepreneurial Development Centre: EDC) ซึไงปຓน
หนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ิMIPR) ท าหนຌาทีไสงสริมละพัฒนา SME ภาย฿ตຌ นยบายละ
ยุทธศาสตร์ของ MIPR ดย EDC เดຌจัดครงการตางโ ชน ครงการฝຄกอบรมผูຌประกอบการ ิEntrepreneurial 
Training Program) ครงการบมพาะธุรกิจ ิBusiness Incubation Program) การอบรมชิงปฏิบัติการ 
SME ฮาลาล ปຓนตຌน 

 

2) คณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจหงบรูเน ิBrunei Economic Development Board: 
BEDB) เดຌจัดท าครงการตางโ พืไอสงสริม SME ละกิจการทัไวเป ทีไอยูระหวางริไมตຌนด านินกิจการ  
฿นรูปบบ Grant Schemes จ านวน 7 ครงการ ชน Youth Skills Development Programme (YSDP) 
ละ Village Enterprise Financial Grant ปຓนตຌน ดยก าหนด฿หຌผูຌทีไมีสิทธิขอรับงินทุน วิธีการ งืไอนเข ละ
จ านวนงินตกตางเปตามวัตถุประสงค์ของครงการ 
 

3.1.4 ประทศญีไปุ่น 
ประทศญีไปุຆนปຓนหมูกาะ฿นภูมิภาคอชียตะวันออก ตัๅงอยู฿นมหาสมุทรปซิฟຂก ทางตะวันตกติด

กับคาบสมุทรกาหลี ละสาธารณรัฐประชาชนจีน ดยมีทะลญีไปุຆนกัๅนสวนทางทิศหนือติดกับประทศรัสซีย  
มีทะลอคใอตสค์ปຓนสຌนบงขตดน ญีไปุຆนมีนืๅอทีไมากกวา ใ็็,้ใเ ตารางกิลมตร กาะญีไปุຆนประกอบ 

เปดຌวยกาะนຌอย฿หญกวา ใ,เเเ กาะ ปຓนอันดับทีไ ๆแ ของลก 
 

ชวงหลายปทีไผานมา ญีไปุຆนผชิญกับภาวะความตຌองการซืๅอ฿นประทศทีไลดลง ซึไงรงกดดันนีๅท า฿หຌ
ผูຌประกอบการ SME ของญีไปุຆนริไมสวงหาอกาสสงออกเปยังตลาดตางประทศมากขึๅน ดยประมาณรຌอยละ 
20 ของผูຌประกอบการ SME ทัๅงหมดของญีไปุຆนตຌองการด านินธุรกิจสงออก มูลคาสงออกของ SME ญีไปุຆน 
พิไมขึๅน 2 ทาจากป พ.ศ. 2545 ปຓน 5,000 ลຌานยน หรือประมาณ 60,000 ลຌานดอลลาร์สหรัฐฯ ฿นป พ.ศ.2552 
 

ครงสรຌาง SME ของประทศญีไปุ่น 
 

จ านวนบริษัท฿นประทศญีไปุຆนมีทัๅงหมดประมาณ 4,213,000 บริษัท บงออกปຓนบริษัทขนาดกลาง
ละขนาดลใก จ านวนประมาณ 4,201,000 บริษัท ิคิดปຓนรຌอยละ 99.7) ฿นจ านวนนีๅปຓนบริษัทขนาดลใก
จ านวนประมาณ 3,665,000 บริษัท ิคิดปຓนรຌอยละ 87) ละบริษัทขนาด฿หญจ านวนประมาณ 12,000 
บริษัท ิคิดปຓนรຌอยละ 0.3) 

 

หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดຌาน SME ของประทศญีไปุ่น 
 

ประทศญีไปุຆนมีการจัดครงสรຌางการก าหนดนยบายดຌานศรษฐกิจ ดยรวมศูนย์กลางภาย฿ตຌ
กระทรวงศรษฐกิจ การคຌา ละการลงทุน  ิMinistry of Economy, Trade, and Investment: METI)  
ซึไงมีบทบาท฿นการก าหนดนยบายดຌานการบริการ SME ละมีการรวมศูนย์กลางชัดจนภาย฿ตຌองค์กรวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิThe Small and Medium Enterprise Agency: SMEA) ละองค์กร พืไอการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละนวัตกรรมภาคหงประทศญีไปุຆน  ิOrganization for Small 
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and Medium Enterprise and Regional Innovation, Japan: SMRJ) ดย SMRJ ถือปຓนหนวยงานหลัก 

฿นการสนับสนุน฿หຌบริการก SME ฿นระดับภูมิภาค ฿นปัจจุบันมีสาขา 9 หง ฿นภูมิภาค ละส านักงานยอยอีก 1 
หง฿นจังหวัดอกินาวา นอกจากนีๅ  ยังมีมหาวิทยาลัยส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSME 
Universities) จ านวน 9 หง 

 
กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมพัฒนา SME ของประทศญีไปุ่น 

 
ประทศญีไปุຆนมีกฎหมายส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม คือ Small and Medium-

sized Enterprise Basic Act ฉบับกຌเขป พ.ศ. โ5ไโ ดยกฎหมายฉบับนีๅเดຌวางนยบายหลัก฿นการสงสริม
ละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นดຌานตางโ ประกอบดຌวย  

- การลดอัตราภาษีงินเดຌนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมปຓนการชัไวคราว จาก
รຌอยละ แ่ หลือรຌอยละ แ5 ตัๅงตวันทีไ แ มษายน พ.ศ. โ555 จนถึงวันทีไ ใแ มีนาคม พ.ศ. 
โ55่ อยางเรกใตาม ฿นชวงวลาดังกลาว จะมีการพิไมภาษีงินเดຌนิติบุคคลปຓนกรณีพิศษอีก 

รຌอยละ แเ พืไอน าภาษีทีไเดຌเปชวย฿นการกอสรຌางสิไงทีไสียหายจากมหาอุทกภัยสึนามิ 
- มาตรการดຌานภาษีทีไชวยส ง สริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาด กลางละขนาดยอม  

ดยอนุญาต฿หຌมีการหักคาสืไอม฿นอัตราพิศษรຌอยละ ใเ หรือเดຌครดิตภาษีคืนรຌอยละ ็ ส าหรับ
การซืๅอครืไองจักรละครืไองมือบางประภท 

- อนุญาต฿หຌน าคาลีๅยงรับรองละคา฿ชຌจายดຌานการสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอมมาหักปຓนคา฿ชຌจายเดຌถึงรຌอยละ ้เ ของคา฿ชຌจายดังกลาว ปຓนจ านวนถึง ๆ  
ลຌานยน ดยริไมจากปภาษี พ.ศ. โ555 ถึง ใแ มีนาคม พ.ศ. โ55็ 

- การขาดทุนสะสม ิLoss Carry Forward) ของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตัๅงต แ 
มษายน พ.ศ. โ555 จะเดຌรับการขยายวลาจาก ็ ป ปຓน ้ ป 

 
นยบายละมาตรการทีไ฿ชຌ฿นการสงสริมพัฒนา SME ของประทศญีไปุ่น 
 

- การพิไมขีดความสามารถ฿นดຌานทคนลยี พืไอชวยพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน฿นตลาด
ตางประทศ฿หຌกับผูຌผลิต รัฐบาลมีนยบาย฿นการทีไจะสนับสนุน฿นดຌานการศึกษาละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เปพรຌอมกับการสนับสนุน฿หຌธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม เดຌมีการปรับปรุงละ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ดยจะ฿ชຌมาตรการพิศษทางภาษีชวย฿นการสงสริม฿หຌกิดการท าวิจัยการ
พัฒนาทคนลยีละผลิตภัณฑ์ 

- การ฿หຌความสนับสนุน฿นการตัๅงธุรกิจ/ปลีไยนธุรกิจ/การพัฒนาธุรกิจ฿หม  พืไอทีไจะชวย
สนับสนุนธุรกิจกิด฿หมหรือธุรกิจปลีไยนผาน การชวยหลือ฿นรูปบบการ฿หຌกูຌยืมหรือการคๅ า
ประกันของสถาบันการงินของรัฐ นอกจากนีๅ  ยังจะมีการวางมาตรการภาษี ิSupport for 
Tackling Business Challenges) ทีไจะชวยส าหรับกิจการทีไมีการลงทุน฿หมอีกดຌวย 

- การ฿หຌการสนับสนุนการพัฒนาการท าธุรกิจตางประทศ ิSupport for Overseas Business 
Development) ภาย฿ตຌครงการ Framework for Supporting SMEs in Overseas Business  
ทีไกຌเขมืไอดือนมีนาคม ป พ.ศ. โ555 ส าหรับครงการดังกลาวนีๅ จะสนับสนุนดຌานการงินละ
การขยายการลงทุนพืไอทีไจะด านินธุรกิจ฿นตลาดตางประทศ  
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- มาตรการ฿นการสนับสนุนการสรຌางธุรกิจการกอสรຌางของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ดยการจัด฿หຌมีครงการทีไรียกวา Construction Enterprise Partnership Frontier Program  
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอสรຌางความรวมมือระหวางผูຌประกอบการสรຌางสิไงปลูกสรຌางละสงสริม฿หຌ
มีรงงานผูຌทีไมีฝมือขຌามาชวยพัฒนาธุรกิจดຌานการกอสรຌางของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม มีการติบตยิไงขึๅน 

 
3.1.5 ประทศกาหลี฿ตຌ 
กาหลี฿ตຌปຓนประทศ฿นอชียตะวันออก มีพืๅนทีไครอบคลุมสวน฿ตຌของคาบสมุทรกาหลี พรมดน

ทางหนือติดกับประทศกาหลีหนือ มีประทศญีไปุຆนตัๅงอยูทางตะวันออกฉียง฿ตຌดยมีทะลญีไปุຆนละชองคบ
กาหลีกัๅนเวຌ จากการศึกษามาตรการ฿นการสงสริม SME ของกาหลี฿ตຌ พบวา มีลักษณะพิศษ โ ประการ 
เดຌก กาหลี฿ตຌมีการก าหนดสิทธิพิศษ฿นการลดหยอนภาษี ส าหรับการลงทุนละ฿นการท า R&D ส าหรับ 
SME ละ มาตรการดຌานภาษีทีไประทศกาหลี฿ตຌ฿ชຌ฿นการสงสริม SME ลຌวนตผูกยงขຌากับการยกระดับ
มาตรฐาน฿นการผลิตหรือนวัตกรรม พืไอปຓนการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของ SME ฿นระยะยาว 
 

ตารางทีไ 3-1 : นิยาม SME ของประทศกาหลี฿ตຌ 
ประภทอุตสาหกรรม จ านวนรงงาน ิคนี ทุนจดทะบียน (USD) 

การผลิต นຌอยกวา 300 คน นຌอยกวา 8,000,000  
หมืองร กอสรຌาง การขนสง นຌอยกวา 3,เเเ,เเเ 
รຌานคຌาปลีกทัไวเป รงรม คอนด ดຌานนันทนาการ การสืไอสารขຌอมูล การ
ประมวลผลอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌองกับคอมพิวตอร์ การ฿หຌค าปรึกษาดຌาน
วิศวกรรม รงพยาบาลละการกระจายสียง 

นຌอยกวา 30,000,000 

มลใดพันธุ์ละการผลิตกลຌาเมຌ ประมง กຍส การเฟฟງาละ การประปา การพทย์
ละการศัลยกรรมทีไกีไยวกับกระดูก ขายสงนๅ ามันชืๅอพลิงละทีไกีไยวขຌอง ขายสง
ผลิตภัณฑ์ทีไสัไงซืๅอทางเปรษณีย์ ขายบบ door to door ขายทัวร์ หนวยงาน
คลังสินคຌาละการขนสงทีไกีไยวขຌอง บริหารระดับมืออาชีพ วิทยาศาสตร์ละการ
บริการดຌานทคนลยีธุรกิจ support service ภาพยนตร์ สวนสนุก 

นຌอยกวา 2เเ คน นຌอยกวา 20,000,000 

ธุรกิจประภทอืไนโ นຌอยกวา 50 คน นຌอยกวา 5,000,000 

ทีไมา : ส านักงานสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
 
ครงสรຌาง SME ของประทศกาหลี฿ตຌ 

 
ประทศกาหลี฿ตຌมีบริษัทขนาดกลางละขนาดลใก คิดปຓนรຌอยละ 99 ของวิสาหกิจทัๅงหมด SME  

มีจ านวนประมาณ 3,000,000 ราย มีการจຌางงาน คิดปຓนรຌอยละ 88 (ลูกจຌางมีจ านวนประมาณ 10.8 ลຌานคนี 
ของการจຌางงานทัๅงหมดของประทศ ฿นป พ.ศ. 2553 มีอัตราการวางงาน คิดปຓนรຌอยละ 3.7 
 
หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบดຌาน SME ของประทศกาหลี฿ตຌ 

- SMBA หรือ Small and Medium Business Administration คือ สาขาของรัฐบาลทีไ
ชีไยวชาญ฿นนยบาย SME ฿นกาหลี฿ตຌ ดยหนวยงานมีสวนกีไยวขຌองกับนยบายของรัฐบาล
ส าหรับ SME กือบทัๅงหมด ดย฿นงของอ านาจ SMBA (Small and Medium Business 
Administration) ปຓนของกระทรวงศรษฐกิจฐานความรูຌ  
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บทบาทของภาครัฐบาลละภาคอกชน฿นการ฿หຌบริการละสงสริมพัฒนา SME ของประทศกาหลี฿ตຌ 
 

- การสนับสนุนทางการงินของทคนลยี R&D ส าหรับ SME กือบทัๅงหมด฿นกาหลี฿ตຌนัๅนถือวา
ความสามารถทางทคนลยีปຓนสิไงทีไส าคัญทีไสุด฿นการขงขัน ดย SMBA เดຌสงสริมนวัตกรรม
ทคนลยีของ SME ฿หຌปຓนหนึไง฿นนยบายทีไส าคัญทีไสุด ละมีการจัดกิจกรรมทีไหลากหลาย ดังชน 
o The SMEs Technological Innovation Programme ก อ ตัๅ ง ขึๅ น ฿ น ป  พ . ศ .  โ 5 ไ เ  

ปຓนกระดูกสันหลังของการสนับสนุน R&D ส าหรับ SME ของคนกาหลีซึไงปຓนสวนหนึไงของ
การสนับสนุนคา฿ชຌจายของ R&D ส าหรับการพัฒนาทคนลยี฿หมละผลิตภัณฑ์฿หม ซึไงปຓน
การมุงทีไการพัฒนา฿นทางปฏิบัติ ดยจะสามารถซืๅอขายเดຌภาย฿น ใ ป 

o งินทุนบางสวนส าหรับคา฿ชຌจายของ R&D มีสองประภท เดຌก ครงการยุทธศาสตร์   
ซึไงจ าปຓนส าหรับ SME ทีไอาจผลิตสิไงของทีไมีผลกระทบอยางมาก ละ ครงการทัไวเป  ซึไงมี
จุดมุงหมาย฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมภาย฿น แ ป 

o Purchase-Guaranteed New Product Development Programme  ส นั บ ส นุ น 

การพัฒนาสินคຌา฿หมของ SME ฿นสองขัๅนตอน เดຌก  
 องค์กรภาครัฐบาลละบริษัทขนาด฿หญประกาศความตຌองการของสินคຌาทีไ  SME  

อาจพัฒนา  
 SMBA สนับสนุนการพัฒนาของสินคຌาหลานีๅดຌวยงินมากถึง 5เเุเเเุเเเ วอน ละ

องค์กรทีไสัไงซืๅอจะรับประกันการสัไงซืๅอตามรายงานของ SMBA ฿นป พ.ศ. โ55โ ตอ SME 
ดยปรกรมนีๅมีประสิทธิภาพมากส าหรับ SME ฿นงการลดตຌนทุนการพัฒนา ซึไงจาก
มุมมองสากลลຌว ฿นการปรับปลีไยนสินคຌาทีไน าขຌาดຌวยสินคຌาทีไผลิต฿นประทศ ละ 

การมีสวนรวมเดຌพิไมขึๅนรืไอยโ จนกระทัไง฿นป พ.ศ. โ55แ พบวามีองค์กรทีไสัไงซืๅอมากกวา 
แ็เ องค์กร 
 

- Inno-biz ละมาตรการพืไอสริมสรຌางการลงทุนรวม รัฐบาลกาหลี฿ตຌขຌมงวดกับการสงสริม
ปรกรม Inno-Biz  (Innovative Business) อยางมาก ครงการนีๅจัดตัๅงขึๅนพืไอพิไมอัตราการ
ติบตละศักยภาพของ SME ฿นการขงขันทางทคนลยี ปัจจุบันมี SME ทีไขຌารวมครงการ 
Inno-Biz ปຓนจ านวนมาก ละมีอัตราพิไมขึๅนอยางตอนืไอง 

- การฟื้นคืนละการป็นสากลของ  SME ป็นการจริญติบต฿หม (The Global Stars)  
ประทศกาหลีมีการขยายความคิดริริไมทีไมองออกเปดຌานนอก ซึไงปຓนการมุงนຌนการจัดกิจกรรม
องค์กรขนาด฿หญดยพืไอ฿หຌ SME จากปรกรม Global Star SMEs  ปຓนกระดูกสันหลังของ
ศรษฐกิจ ดังตัวอยางชน การ฿ชຌกลยุทธ์ของรัฐบาลละนยบายการสงออกของกาหลี ละ
ธนาคารพืไอการน าขຌาปຂดตัวครงการ 300 Global Stars  ฿นป พ.ศ. 2553 ซึไง฿นชวงวลา
สามปริไมตຌน฿นป พ.ศ. 2553 ดย SME ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌารวมครงการดังกลาว จะเดຌรับ
การสนับสนุน฿นดຌานตางโ เดຌก การสนับสนุนความสามารถทางทคนลยี ศักยภาพการติบต
ของวิสาหกิจ ความสามารถของผูຌบริหาร ละความมัไนคงทางการงิน 
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กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมพัฒนา SME ของประทศกาหลี฿ตຌ 
 

ประทศกาหลี฿ตຌมีกฎหมายการสนับสนุนละสงสริมการพัฒนา SME เวຌปຓนการฉพาะดยการวาง
กรอบส าหรับ SME ทีไอยู฿นขายทีไจะเดຌรับการสนับสนุนละสงสริมจากภาครัฐบาล กฎหมายทีไส าคัญ 

มีดังตอเปนีๅ Framework Act for SMEs in Korea (1966) SMEs Promotion Act (1978) SMEs Start-Up 
Support Act (1986) Special Measures on Venture Business Support (1997) ละฉบับ฿หมลาสุดคือ 
Act to Foster One Person Creative Corporations (2011) นอกจากนีๅ ยังมีกฎหมายกีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางของรัฐบาล คือ SMEs Product Procurement Promotion Act (1981) ละกฎหมายกีไยวกับ
ความสัมพันธ์ระหวางบริษัทขนาด฿หญละขนาดลใก 
 
นยบายละมาตรการทีไ฿ชຌ฿นการสงสริมพัฒนา SME ของประทศกาหลี฿ตຌ 

 
ประทศกาหลี฿ตຌเดຌพัฒนาจากประทศทีไดຌอยพัฒนามาปຓนประทศหนึไงทีไมีความส าคัญอยางยิไงกับ

ศรษฐกิจลก ดยรัฐบาลเดຌมีการวางนยบายสนับสนุน SME อยางปຓนรูปธรรม มีหนวยงานละสถาบันตางโ 
ทีไรองรับละด านินการตามนยบายของรัฐบาล อันมีสาระส าคัญดังตอเปนีๅ 

 
1) นยบายดຌานการสรຌางธุรกิจ฿หม Biz-Start-Ups ปຓนนยบายทีไส าคัญของรัฐบาล฿นการสรຌาง

ธุรกิจ฿หมโ ดยฉพาะอยางยิไงธุรกิจทีไมีนวคิดสรຌางสรรค์฿หม พืไอทีไกระตุຌน฿หຌกิดกิจกรรมทาง
ศรษฐกิจ฿หม ครงการทีไส าคัญเดຌก 
- การจัดตัๅงศูนย์บมพาะธุรกิจ (Business Incubator) ขึๅน฿นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยตางโ 

ทัไวประทศ พืไอชวยหลือผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม 
- หลักสูตรการริไมตຌนธุรกิจ (Start-Up Course) พืไอทีไจะ฿หຌความรูຌกผูຌทีไตຌองการจะปຓน

จຌาของกิจการ หรือกิจการทีไพิไงริไมกอตัๅง 
- ชมรมผูຌประกอบการ (Entrepreneur Club) ซึไง SMBA จะ฿หຌการสนับสนุนทัๅงดຌานการงิน 

ละการฝຄกอบรมกชมรม ซึไงจะถูกจัดตัๅงขึๅน฿นมหาวิทยาลัย 
 

2) นยบายดຌานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ SMBA เดຌลใงหในความส าคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเดຌจัดตัๅงครงการตางโ ขึๅน พืไอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชน 
- On-site Work Condition Improvement Program การลดอุปสรรคการท างาน ละ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน฿นธุรกิจ  SME ชน การปรับปรุงสถานทีไท างาน฿หຌมี
อุณหภูมิทีไหมาะสม มีภูมิทัศน์ทีไดี ละมีความปลอดภัย฿นการท างาน ปຓนตຌน 

- Preferential Treatment for SMEs Employees เดຌมีการด านินครงการยอยหลาย
ครงการทีไจะพิไมจ านวนของพนักงาน฿นธุรกิจ SME ดຌวยการ฿หຌสิทธิพิศษตางโ 

- SMEs Experiencing Program for College Students ปຓนครงการทีไสรຌางสริม ละ
สนับสนุน฿หຌยาวชนมีความขຌา฿จละตรียมความพรຌอมพืไอปຓนจຌาของกิจการ 
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3) นยบายหลักส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นปี พ.ศ. 2555 
- ขยายการจຌางงานนักรียนทีไจบการศึกษาระดับมัธยม ดยการตรียมความพรຌอมทัๅงดຌาน

วิชาการ ละจัด฿หຌมีการศึกษาดูงานกนักรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1,100 คน  
ซึไงคัดลือกจากรงรียนตางโ 66 หงทีไขຌารวมครงการ 

- สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับ SME ผานระบบ Healthcare System for SMEs ซึไงประกอบดຌวย 
การวิคราะห์ การสัไงยา ละการรักษา ซึไงจะ฿ชຌกับอุตสาหกรรมทีไออนอ 

 

3.2 การขຌาถึงสิทธิประยชน์ทางดຌานภาษีละหลงงินทุนของธุรกิจขนาดลใก - กลาง 
 

การขຌาถึงสิทธิประยชน์ทางดຌานภาษีสรรพากรละภาษีศุลกากรของวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอมทัๅงหมด แแ ประภท2 ตามทีไปรากฏ฿นตารางทีไ ใ-โ พบวา มาตรการสวนมากอืๅอประยชน์ 
กวิสาหกิจขนาดกลางมากกวาขนาดยอม นืไองจากวิสาหกิจทีไมีขนาดลใกมักขาดคุณสมบัติตามขຌอก าหนด 

฿นการ฿ชຌสิทธิ ซึไงสวนหนึไงนืไองจากประมาณรຌอยละ ่เ ของธุรกิจขนาดยอมปຓนธุรกิจทีไอยูนอกระบบ  
ตถึงมຌจะพิจารณาจากธุรกิจขนาดยอมทีไอยู฿นระบบมากกวา 5 สนราย การ฿ชຌประยชน์จากสิทธิพิศษ
ทางดຌานภาษีตามทีไเดຌศึกษายังคงนຌอยมากชนกัน ยกวຌน฿นกรณีของการลดหยอนอัตราภาษีนิติบุคคล 

ซึไงมีการ฿ชຌสิทธิสูงกวารຌอยละ 98 นืไองจากมาตรการดังกลาวชัดจน ละเมมีงืไอนเขขຌอจ ากัดทีไปຓนอุปสรรค 

฿นการ฿ชຌสิทธิ฿นทางปฏิบัติการ฿หຌสินชืไอของ ธพว. มีจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับ
ประยชน์มากปຓนอันดับทีไสอง ดยมีจ านวนมากกวา 18,000 ราย อยางเรกใตาม ครึไงหนึไงปຓนการปลอยกูຌ 
ตามครงการของภาครัฐมากกวาการปลอยกูຌตามค ารຌองขอของวิสาหกิจอง 
 

ตารางทีไ 3-2 : การขຌาถึงสิทธิประยชน์ทางดຌานภาษีละหลงงินทุนของ SME 

มาตรการ งืไอนเข 
จ านวน SME ทีไ฿ชຌสิทธปิระยชน์ 

฿นปี 2552 
1. การลดหยอนภาษีงินเดຌนิติบุคคล - ทุนจดทะบียนช าระลຌวเมกิน 5 ลຌานบาท 174,990 
2. การลดอัตราคาสึกหรอละ 

คาสืไอมราคาทรัพย์สิน 
- สินทรัพย์ถาวรเมรวมทีไดินเมกิน 200 ลຌาน

บาท 
เมมีขຌอมูล 

3. สิทธิพิศษ฿นการสงสริมการลงทุนทัไวเป - การลงทุนเมตไ ากวา 1 ลຌานบาท  
เมรวมทีไดินละงินทุนหมุนวียนละมี
อัตราหนีๅสินตอทุนเมกิน 3 ตอ 1 

550 

4. สิทธิพิศษ฿นการสงสริมการลงทุนฉพาะ
ส าหรับ SME 

- การลงทุนเมตไ ากวา 500,000 ลຌานบาท เม
รวมทีไดินละงินทุนหมุนวียนละมอีัตรา
หนีๅสินตอทุน 

เมกิน 3 ตอ 1 

20 (ขຌอมูลป 50) 

5. การยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลส าหรับนิติ
บุคคลทีไรวมลงทุนกับ 
SME 

- มีทุนจดทะบียนเมนຌอยกวา 200 ลຌานบาท 
ละ ปຓนธุรกจิหลักทรัพย ์

0 

6. การรวมทุนดย สสว. - ปຓน SME ตามนิยามของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 

55 

7. การ฿หຌสินชืไอดย ธพว. - ปຓน SME ตามนิยามของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 

8,789 

                                                                    
2 สรุปอกสารการสัมมนาวิชาการประจ าป 2553 รืไอง การลดความหลืไอมลๅ าละสรຌางอกาสทางศรษฐกิจ , หัวขຌอทีไ 3 รืไอง ฮการขຌาถึงสิทธิ
ประยชน์ทางดຌานภาษีละหลงงินทุนของธุรกิจขนาดลใก-กลาง", ดร. ดือนดน นิคมบริรักษ์, สถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย 
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มาตรการ งืไอนเข 
จ านวน SME ทีไ฿ชຌสิทธปิระยชน์ 

฿นปี 2552 
8. คลังสินคຌาทัณฑ์บน - ทุนจดทะบยีนช าระลຌวเมตไ ากวา 1 ลຌานบาท 50 (ขຌอมูล ต.ค. 53) 
9. ขตปลอดอากร -  แ5่ ิขຌอมูล ธ.ค. 5โี 
10. มาตรา 19 ทวิ -  แ,ไโใ ิขຌอมูล ต.ค. 5ใี 
11. การขอชดชยอากร -  ใ,เ้โ ิขຌอมูล ต.ค. 5ใี 
ทีไมา: ดร. ดือนดน นิคมบริรักษ์ ิโ55ใี สถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย  

 
อยางเรกใตาม การขຌาถึงสิทธิประยชน์ของ SME อาจยังมีขຌอจ ากัดบางประการ3 อาท ิ 
o นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅนกวຌางกินเป ท า฿หຌมาตรการ฿นการสงสริม

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไตຌองการความชวยหลือเมเปถึงกลุมปງาหมายทีไทຌจริง จึงจ าปຓนทีไจะตຌอง
มีการก าหนดค าจ ากัดความ฿หม พืไอ฿หຌคบลง ดยอาจพิจารณา฿ชຌรายเดຌปຓนกณฑ์฿นการก าหนดนิยาม 

ทนจ านวนรงงานหรือทุนจดทะบียน ละ฿นการกใบขຌอมูลควรจ านกยอยกลุมขนาดของรัฐวิสาหกิจ 

ตามครงสรຌางทีไทຌจริงพืไอ฿หຌขຌอมูลละอียดพียงพอทีไจะน าเป฿ชຌ฿นชิงนยบาย 
 
o งืไอนเข฿นการ฿หຌสิทธิเมสอดคลຌองกับสภาพความปຓนจริงท า฿หຌเมสามารถ฿ชຌสิทธิเดຌ  ชน  

฿นกรณีของการยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลส าหรับนิติบุคคลทีไรวมลงทุนกับ SME (Venture Capitalist) 
ก าหนด฿หຌผูຌรวมทุนตຌองปຓนบริษัทหลักทรัพย์ ซึไงดยทัไวเป เมมีความชีไยวชาญ฿นการพัฒนาธุรกิจ฿นภาค 

การผลิตตอยาง฿ด จึงควรทีไจะมีการทบทวนงืไอนเขละขຌอจ ากัดหลานีๅ พืไอทีไจะ฿หຌวิสาหกิจขนาดยอมขຌาถึง
สิทธิประยชน์เดຌอยางทัไวถึง 
 

o มาตรการ฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีอยู฿นปัจจุบันมีอยูปຓนจ านวนมาก 
หากตขาดการประมินทีไปຓนระบบพืไอทีไจะปรับปรุงมาตรการหลานีๅ  ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน ทัๅงนีๅ  
รัฐควรมีการตัๅงปງาผลงานละการประมินผลงานของหนวยงานหลักทีไปฏิบัติหนຌาทีไ ทีไชัดจนปຓนรูปธรรม  
อนึไง รัฐบาลเมควร฿ชຌตัวชีๅวัดดຌานการงินส าหรับหนวยงานทีไ฿หຌการสงสริม SME นืไองจากการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมเม฿ชภารกิจทีไจะสวงหาก าเร ดังนัๅน การก าหนดปງาหมาย฿นการปฏิบัติภารกิจ 

ทีไหมาะสมจะชวยกระตุຌน฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌตรงตามปງาหมาย 
 

o วิสาหกิจขนาดยอมจ านวนมากกวา 2 ลຌานราย ยังคงอยูนอกระบบ การน าวิสาหกิจหลานีๅ 
ขຌามา฿นระบบจึงปຓนภารกิจทีไทຌาทาย อัตราภาษีนิติบุคคลทีไคอนขຌางสูงปຓนอุปสรรคส าคัญ มຌจะมีมาตรการ
฿นการลดอัตราภาษีส าหรับวิสาหกิจทีไทุนจดทะบียนเมกิน 5 ลຌานบาท ดังนัๅน จึงควรตຌองทบทวนสิทธิ
ประยชน์ทางภาษีทัๅงหมดวามีลักษณะทีไกระจุกละกระจายตัวอยางเร  พืไอทีไจะ฿หຌสิทธิประยชน์หลานีๅ 
ตกสูวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ซึไงปຓนหลงการจຌางงานทีไส าคัญของประทศมากขึๅนกวาทีไปຓนอยู 
฿นปัจจบุัน 
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กรอบการวิคราะห์ละนวทางการประมินผล 
มาตรการสงสริม SME ตามนยบายรัฐบาล 

 

4.1 กรอบนวทางการประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ 
 

การศึกษานีๅประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล฿นชวง
ปี พ.ศ. 2557–2559 ดยคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญจ านวน 3-5 มาตรการ ดยน าสนอหลักกณฑ์ละ
หตุผล฿นการคัดลือก฿หຌ สสว. ฿หຌความหในชอบ จากนัๅนน ามาวิคราะห์ประมินการด านินการครงการ  
ดยจะด านินการป็น 3 สวน ดังนีๅ 

 

สวนทีไ 1: การจัดระบบขຌอมูลพืๅนฐานการด านินงานละการประมินผลบืๅองตຌนของครงการ 
ทีไหนวยงานตางโ เดຌด านินการลຌวละทีไก าลังด านินการ จากขຌอมูลทีไเดຌจากหลงทุติยภูมิ ซึไงเดຌมี 
การจัดระบบขຌอมูลพืๅนฐานตามหลงทีไมาของขຌอมูล ละพิไมกลุมป้าหมาย฿นดຌานขຌอมูลนวทางการส ารวจ
ความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับมาตรการดังกลาว นอกจากการ฿ชຌขຌอมูลทุติยภูมิ จะมีการน าขຌอมูล 
ปฐมภูมิทีไเดຌจากการส ารวจความหในหนวยงาน/ผูຌทีไกีไยวขຌอง พืไอน ามาวิคราะห์ผลการด านินนยบาย  
ดยค านึงถึงผลกระทบทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ อาทิ ผลกระทบทางศรษฐกิจ ผลกระทบตอภาระทางการคลัง 
ละผลกระทบ฿นชิงสังคม ป็นตຌน  

 

สวนทีไ 2: การศึกษาวิคราะห์จะป็นการท างาน฿นชิงลึกส าหรับครงการรงดวนทีไเดຌด านินการ  
เปลຌว พรຌอมทัๅงสนอความหในละขຌอสนอนะ฿นตละครงการ รวมทัๅงจัดประชุมกลุมยอย (Focus 
Group) กับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

4 



การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

กรอบการวิคราะห์ละนวทางการประมินผล มาตรการสงสรมิ SME ตามนยบายรัฐบาล 4-2 

สวนทีไ 3: การส ารวจความคิดหในตอครงการ ิส าหรับบางครงการทีไจ าป็นี ดยฉพาะบาง
ครงการทีไมีผลตอประชาชนผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับครงการ พืไอ฿หຌเดຌขຌอทใจจริงทีไจะน าเปสูขຌอสนอนะ฿น
การปรับปรุงมาตรการตอเป฿นอนาคต 

 
ส าหรับวิธีการด านินครงการวิคราะห์ละประมินผลนยบายศรษฐกิจรัฐบาล฿นชิงลึกนีๅ ทีไ

ปรึกษาจะด านินการติดตามละประมินผล฿น 3 ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 

ขัๅนตอนทีไ 1 จัดท ากรอบ นวทาง ผนงาน ละหลักกณฑ์ ดยก าหนดตัวชีๅวัด ซึไงจะมีวิธีการ 
฿นการติดตามประมินผลทีไน าเปสูการก าหนดตัวชีๅวัดทีไหมาะสม ดยวิธีการทีไป็นทีไนิยมส าหรับการติดตาม
ประมินผลครงการดยทัไวเป คือ CIPP Model ซึไงป็นนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam ทีไมุงนຌน 
การประมินพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไส าคัญ 4 ดຌาน คือ การประมินสภาพวดลຌอม (Context Evaluation)  
การประมินปัจจัยบืๅองตຌน /ปัจจัยน าขຌา  (Input Evaluation) การประมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) ละการประมินผลิตผล (Product Evaluation)  

 
ส าหรับนวทางการประมิน฿นดຌานตางโ มีรายละอียด คือ 

 การประมินสภาพวดลຌอม (Context Evaluation: C) ป็นการประมินสภาพวดลຌอมของ
ครงการทีไก าลังประมินอยูพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลส าคัญ พืไอชวย฿นการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ
ครงการ ความป็นเปเดຌของครงการ ป็นการตรวจสอบพืไอตอบค าถาม ชน ป็นครงการทีไ
สนองปัญหา หรือความตຌองการจ าป็นทีไทຌจริงหรือเม วัตถุประสงค์ของครงการชัดจน 
หมาะสม สอดคลຌองกับนยบายขององค์กร หรือ นยบายของผูຌบริหารหรือเม ป็นครงการทีไ
ป็นเปเดຌ฿นงของอกาสทีไจะเดຌรับการสนับสนุนจากองค์กรตางโ หรือเม ป็นตຌน 

 ประมินปัจจัยบืๅองตຌน หรือการประมินปัจจัยน าขຌา (Input Evaluation: I) ป็นการประมิน
พืไอ฿ชຌขຌอมูลตัดสินปัจจัยตางโ ทีไกีไยวขຌองกับครงการวาหมาะสมหรือเม ดยดูวาปัจจัยทีไ฿ชຌจะ
มีสวนชวย฿หຌบรรลุจุดมุงหมายของครงการหรือเม ป็นการตรวจสอบพืไอตอบค าถามทีไส าคัญ 
ชน ปัจจัยทีไก าหนดเวຌ฿นครงการมีความหมาะสมพียงพอหรือเม  งบประมาณ บุคลากร 
กิจกรรม/บบ/ทางลือกทีไเดຌลือกสรรลຌว ทีไก าหนดเวຌ฿นครงการ มีความป็นเปเดຌละ
หมาะสมพียง฿ด ป็นตຌน การประมินปัจจัยน าขຌาป็นกิจกรรม ชน การพิจารณาปัจจัยน าขຌา/
ทรัพยากรของครงการ การปรียบทียบวาการด านินครงการทีไก าลังประมินกับครงการอืไนโ 
ครงการ฿ดนาจะคุຌมคา/มีประยชน์กวากัน การประมินประยชน์ของผูຌทีไสน฿จท าครงการ ชน 
ผลประยชน์จะมากกวาคา฿ชຌจายของครงการหรือเม ป็นตຌน 

 ประมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ป็นการประมินระหวางการด านินงาน
ครงการ พืไอหาขຌอดี ละขຌอบกพรองของการด านินงานตามขัๅนตอนตางโ ทีไก าหนดเวຌ ละ
ป็นการรายงานผลการ ปฏิบัติงานของครงการนัๅนโ ดຌวย ซึไงป็นการตรวจสอบพืไอตอบค าถาม
ทีไส าคัญ ชน การปฏิบัติงานป็นเปตามผนทีไก าหนดเวຌหรือเม กิจกรรม฿ดท าเดຌ หรือท าเมเดຌ 
พราะหตุ฿ด กิดปัญหา อุปสรรค เมราบรืไน เมคลองตัวหรือเม อยางเร มีการกຌเขปัญหา
อยางเร ป็นตຌน การประมินกระบวนการ ป็นการพิจารณาวาจะด านินงานครงการอยางเร 
การติดตามวาครงการด านินการเปเดຌอยางเร พืไอ฿หຌน฿จวาการด านินครงการป็นเปตาม
ระบียบกฎหมายละถูกตຌอง ตามหลักจริยธรรม ตรวจสอบขຌอผิดพลาดทีไอาจจะกิดขึๅน฿น
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ระหวางการด านินครงการ ผูຌประมินจะเดຌรับขຌอมูล฿นการด านินงานจริงทีไกิดขึๅน ผูຌประมิน
จะตຌองมีการจຌงกลับ฿หຌกับผูຌด านินครงการทราบ฿นระหวางการด านินครงการพืไอจะเดຌชวย
ตัดสิน฿จ฿นการปรับปรุงครงการ ดยทัไวเปการประมินกระบวนการจะสามารถชวย฿นการ
ตัดสิน฿จ฿หຌการด านินการจริง฿นทางปฏิบัติเมบีไยงบนจากวัตถุประสงค์ของครงการ 

 การประมินผลิตผล (Product Evaluation: P) ป็นการประมิน พืไอดูว าผลทีไ กิดขึๅน 
มืไอสิๅนสุดครงการป็นเปตามวัตถุประสงค์ หรือตามทีไคาดหวังเวຌหรือเม ดยอาศัยขຌอมูลจาก
การรายงานผลทีไเดຌจากการประมินสภาพวดลຌอม ปัจจัยบืๅองตຌน ละกระบวนการรวมดຌวย ซึไง
ป็นการตรวจสอบพืไอตอบค าถามทีไส าคัญ ชน กิดผล/เดຌผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของครงการ
หรือเม คุณภาพของผลลัพธ์ป็นอยางเร กิดผลกระทบอืไน฿ดบຌางหรือเม ป็นตຌน 

 

 
ทัๅงนีๅ CIPP Model หรือซิบมดล ป็นนวคิดการประมินของ Daniel Stufflebeam ซึไงมีการ฿ชຌ

กันมานาน ละป็นทีไนิยม฿นวดวงการศึกษา CIPP Model ป็นมดลทีไงายตอการน ามา฿ชຌ฿นการประมินผล 
ดยพืๅนฐานของการประมินมักจะมีการประมินปัจจัยน าขຌา (Input) กระบวนการ (Process) ละผลผลิต 
(Output) อยูลຌว ทัๅงนีๅ Stufflebeam เดຌพิไมประดในสภาพวดลຌอม (Context) รวมกับการประมินปัจจัย
น าขຌาละกระบวนการดຌวย ขณะดียวกันเดຌมีการปลีไยนการรียกผลผลิต (Output) ป็น Product ละ 
รวมค าป็น CIPP ซึไงหมายถึงการประมินทัๅงสภาพวดลຌอม ปัจจัยน าขຌา กระบวนการ ละผลผลิต/ผลลัพธ์ 
อยางเรกใดี ฿นทางปฏิบัติ฿นการประมินอาจจะประมินยกประดใน฿ดประดในหนึไงทีละประดในป็นขัๅน  
ป็นตอน หรือประมินรวมทุกประดในกใเดຌ ลຌวตวัตถุประสงค์ของการประมิน ทัๅงนีๅ จากกรอบนวทาง  
การประมินดย CIPP Model จะน าเปสูการก าหนดตัวชีๅวัดความส ารใจของครงการ ดังตัวอยาง฿นผนภาพทีไ 
4-แ ดังนีๅ 
 

ผนภาพทีไ 4-1 : ตัวอยางการจัดท าดัชนีชีๅวัดความส ารใจของครงการตามนวคิด CIPP Model 

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง  

ผลลัพธ์ตอป้าหมาย ระดับวัตถุประสงค์ 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ของครงการ 

 

ผลลัพธ์ชิงคุณภาพ 

ผลลัพธ์บืๅองตຌน 

กระบวนการ 

ปัจจัยน าขຌา 

ระดับปัญหา 
 

ระดับผูຌ฿ชຌบริการ 
 

ระดับปฏิบัติการ 
 

ระดับทรัพยากร 
 

ความรูຌความขຌา฿จ ละการน าเป฿ชຌ
ประยชน์ตอนืไอง 

ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌบริการ ละ
การบรรลุป้าหมายตามกิจกรรม 

 
ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ บุคลากร วลา ฯลฯ 

C 

P 

P 

I 

Output 

Outcome 
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ขัๅนตอนทีไ 2 วิคราะห์ละติดตามครงการภาพรวม ละรายครงการ ฿นการวิคราะห์ละติดตาม
ครงการภาพรวม จะศึกษาขຌอมูลรายครงการละจัดกลุมป็นภาพรวมของครงการ฿นลักษณะครงการ 
ชิงศรษฐกิจ สังคม หรือสิไงวดลຌอม ละวิคราะห์วาครงการ฿นตละกลุมหลานีๅอยู฿นความรับผิดชอบของ
กระทรวง฿ด ละจะน ามาจัดท าฐานขຌอมูลรายครงการดยจะมีการติดตามผนงาน ละผนงิน ดยมีผน  
฿นการก ากับการติดตามรายครงการ/กิจกรรม ดังตัวอยาง฿นตารางทีไ 4-แ ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ 4-1 : ตัวอยางผนการวิคราะห์ละติดตามรายครงการ 

ครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ครงการ..............................................             
ครงการ..............................................             
ครงการ..............................................             
ครงการ..............................................             
ครงการ..............................................             
ครงการ..............................................             
ผนงาน/ผนงิน 
ท าเดຌจริง  
 

ขัๅนตอนทีไ 3 การประมินผลดยรวมของครงการ 
1) การประมินชิงผลผลิต หมายถึง ผลทีไเดຌรับหลังจากการทีไเดຌท ากิจกรรมตางโ ของครงการ 

สรใจสิๅนลຌว ดยการก าหนดตัวชีๅวัดผลผลิตตຌองสามารถสดงคาออกมาป็นตัวลข฿นลักษณะ
ของจ านวน ิNumber) รຌอยละ ิPercentage) อัตราสวน ิRatio) สัดสวน ิProportion) อัตรา 
ิRate) หรือคาฉลีไย ิAverage/Mean) ทัๅงนีๅ ตัวชีๅวัดตຌองมีความชัดจน สามารถวัดผลละ
จัดกใบขຌอมูลพืไอการรายงานผลเดຌ หรือ ผลผลิต คือ สิไงทีไเดຌรับจากการด านินครงการ ซึไงอาจ
ป็นครงสรຌางทางดຌานกายภาพ ดຌานการ฿หຌบริการ หรือดຌานการบริหารจัดการกใเดຌ ทัๅงนีๅ ตละ
ครงการจะก าหนดป้าหมายผลผลิตทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพซึไงจะตกตางกันเปตาม
วัตถุประสงค์ฉพาะของตละครงการ 

2) การประมินชิงผลลัพธ์ นิยาม หมายถึงผลส ารใจของวัตถุประสงค์฿นระดับครงการ ซึไงป็นผลทีไ
ตอนืไองมาภายหลังจากการน าผลผลิตเป฿ชຌ หรือผลหงการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนจากผลผลิต 
หรือ ผลลัพธ์ คือผลทีไเดຌรับจากการ฿ชຌประยชน์ผลผลิตของครงการ ซึไงมีทัๅงชิงบวกละชิงลบ 
ละมีหลากหลายมิติ เดຌก มิติดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ความมัไนคง ละคุณภาพชีวิต 
ป็นตຌน ละหมายรวมถึงประยชน์ทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌผลผลิตดยกลุมป้าหมาย 

3) การประมินชิงผลกระทบ หมายถึง การประมินผลตอระบบศรษฐกิจดยรวม฿นดຌานตางโ  
 
การวิคราะห์ละประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบาย

รัฐบาล฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ ประกอบดຌวย 
1. ตรรกะ หลักนวคิดของนยบาย รวมถึงป้าหมายของการด านินครงการ 
2. หลักกณฑ์ – ศึกษากลเก ครืไองมือ ขัๅนตอนการด านินการ รวมถึงหลักกณฑ์ละงืไอนเขตางโ 

ทีไกีไยวขຌองกับการด านินครงการ  
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กรอบการวิคราะห์ละนวทางการประมินผล มาตรการสงสรมิ SME ตามนยบายรัฐบาล 4-5 

3. ผลการจัดสรร – ติดตามประมินผลการด านินครงการ พรຌอมสรุปความคืบหนຌาของ 
การบิกจาย ผลของการบิกจายตามครงการ  

4. ผลการด านินการ (Output) – ติดตามละสรุปผลการด านินการตามครงการ  
5. ผลตามวัตถุประสงค์ (outcome) - วิคราะห์ผลของการด านินครงการตามวัตถุประสงค์  

ทัๅงผล฿นชิงบวกละชิงลบจากการด านินครงการ อาทิ ผลกระทบ฿นดຌานศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางประชากรละภูมิศาสตร์ของผูຌเดຌรับประยชน์ ผลกระทบทางดຌานสังคม ผลกระทบดຌาน
การกระจายรายเดຌละอกาส ละผลกระทบตอภาระทางการคลัง ป็นตຌน 

6. ผลตอศรษฐกิจมหภาค-วิคราะห์ผลของการด านินครงการตามวัตถุประสงค์ตอ GDP การคลัง 
หนีๅสาธารณะ รวมถึงดัชนีชีๅวัดทางศรษฐกิจมหภาค (macro indicator) ตางโ ทีไกีไยวขຌอง  

7. ปัญหาละอุปสรรคทีไกิดขึๅนจากการด านินครงการ 
8. ขຌอสนอนะชิงนยบาย-น าสนอขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอ฿หຌการด านินนยบายสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด 
 

4.2 นวทางการส ารวจกลุมป้าหมายละการรวบรวมขຌอมูล 
 

การส ารวจกลุมป้าหมายพืไอวิคราะห์ละประมินผลสัมฤทธิ์จากการด านินมาตรการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล฿นชวงปี  พ.ศ. โ55็–โ55้ ส าหรับการศึกษานีๅ
ด านินการดยรูปบบการสัมภาษณ์ ละการกใบขຌอมูลดย฿ชຌบบสอบถาม ประกอบเปดຌวย หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ิProject Owner) ผูຌด านินมาตรการ หนวยงานรวมด านินการ ิStake Holders) ละ
ผูຌประกอบการ SME ทีไขຌารวมครงการ ดยรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะ฿นการด านินมาตรการ 
ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคจากการด านินมาตรการดังกลาว พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการจัดท า
ขຌอสนอนะชิงนยบายตอเป 
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สรุปผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 

฿นชวงปี พ.ศ. โ557-โ55้ 
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สรุปผลการประมินมาตรการสงสรมิวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 

฿นชวงปี พ.ศ. โ557-โ55้ 

 

5.1 กรอบนวคิด฿นการประมินผลชิงมาตรการ 
 

฿นการด้านินงานตามครงการหรือการบริหารครงการ การวางผนครงการถือป็นการวาง
องค์ประกอบการด้านินการบืๅองตຌนทัๅงหมด พืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌอง฿นการด้านินงานอันป็นเป฿นทิศทาง
ดียวกัน พืไอ฿หຌสามารถมุงสูปງาหมายตามทีไคาดหวังเวຌของการด้านินครงการ ละกอ฿หຌกิดผลลัพธ์ 
ละผลสัมฤทธิ่ดังทีไเดຌคาดหวังเวຌ ดังนัๅน การวางผนครงการทีไดีจึงป็นการชวยพิไมอกาสส้าหรับความส้ารใจ 
อยางเรกใตาม การวางผนทีไดียังเม฿ชหลักประกันความส้ารใจของการด้านินครงการหรือมาตรการตางโ 
นืไองจากมืไอปฏิบัติจริงนัๅน อาจมีชองวาง (Gap) ของการปฏิบัตงิานอยู฿นขัๅนตอน฿ดขัๅนตอนหนึไง  

 
ดຌวยหตุนีๅ การประมินผลการด้านินงาน จึงปนขัๅนตอนภายหลังครงการสรใจสิๅน นอกจากนีๅ 

ยังสามารถสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามครงการ/มาตรการนัๅน ตลอดจนขຌอบกพรองทีไควรมีการปรับปรุง 
พืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่ทีไดีขึๅน฿นการด้านินครงการอืไนโ ฿นอนาคต 

 
การประมินผลครงการดย฿ชຌ CIPP Model 
บบจ้าลอง ิModel) คือ วิธีการหรือครืไองมือถายทอดความคิด ความขา฿จ ทีไมีตอปรากฏการณ

หรือรืไองราว฿หຌออกมา฿นรูปบบทางตรรกวิทยา ละสามารถนา้สนอรืไองราวเดอยางมีระบบ  

5 
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฿นการประมินผลการปฎิบัติงานชิงมาตรการตามนยบายรัฐบาล฿นชวงระยะวลาระหวางป 
พ.ศ. 2557 - 2559 พืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน CIPP Model อันประกอบเปดຌวย
การวิคราะห์ปัจจัยดຌานสภาวะวดลຌอม (Context) ทรัพยากร (Input) ขัๅนตอน ิProcessี ละผลลัพธ์ 
ิProductี เดຌถูกน้ามาประยุกต์฿ชຌ฿นการประมินผล พืไอศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวางองค์ประกอบทัๅง 4 
พืไอวิคราะห์การสรุปภาพรวม ิSummative Evaluationี ละกระบวนการ ิFormative Evaluationี 
฿นการด้านินครงการ/มาตรการ ละคຌนพบขຌอสนอนะ อันน้าเปสูขຌอปรับปรุงการด้านินงาน฿นอนาคต 
 

ผนภาพทีไ 5-1 : ความสัมพันธ์ของปัจจัยการประมิน (CIPP Model) 

 
ทีไมา: reflectivelearning.net 

 

5.2 การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 

การศึกษาถึงนวทางการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นชวงระยะวลาปพ.ศ. โ557-โ55้ 
พิจารณาคัดลือกมาตรการพืไอการประมินผล ดยมีกณฑ์การคัดลือกครงการละมาตรการทีไส้าคัญ 
ดังสดง฿นบททีไ โ อันสืบนืไองจากนวนยบายของรัฐบาลพืไอการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ดยเดຌมีการคัดลือกทัๅงสิๅนจ้านวน 5 มาตรการ ประกอบดຌวย 

1) ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources 
and Incentives Promotion Project)  

2) มาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs ิทีไมีก้าเร 300,001 บาท ขึๅนเปี  
3) กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)  
4) ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า (Policy Loan)  
5) ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย  

 
การประมิน฿นสวนทีไ  5.2 ผาน CIPP Model เดຌมีการประมินดยบงยกตละครงการ 

อันมีรายละอียดดังตอเป฿นสวนของ 5.ใ   
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5.ใ ผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 
 

การศึกษานีๅประมินผลการด้านินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบาย
รัฐบาลดย฿ชຌ CIPP Model ซึไงป็นวิธีการประมินการศึกษาชิงคุณภาพ (Quanlitative Methodology) 
฿นการศึกษาขຌอมูลละผลของการด้านินมาตรการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน 
การส้ารวจดย฿ชຌบบสอบถาม การตรวจสอบอกสารทีไกีไยวขຌอง฿นการด้านินมาตรการ ละการขຌาสัมภาษณ์
หนวยงานผูຌกีไยวขຌองกับการปฎิบัติงาน เดຌถูกน้ามา฿ชຌพืไอการศึกษาถึงจุดประสงค์การด้านินมาตรการวิธีการ
ด้านินงานผลการด้านินงาน ตลอดจนรายละอียดอืไนโ ของครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ละขนาดยอม 

 
ดังนัๅน การวิคราะห์การด้านินมาตรการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดย฿ชຌ 

CIPP Model จะมีการวิคราะห์ถึงรายละอียดการด้านินครงการ ขຌอดีละขຌอจ้ากัดของการด้านินมาตรการ 
ตลอดจนขຌอพึงสังกต฿นการด้านินครงการ พืไอสนองตอมาตรการตางโ น้าเปสูการสนอนะนวทาง 
การปรับปรุงละพัฒนาการด้านินมาตรการ฿นอนาคต 

 
จากการศึกษาผาน CIPP Model ของกลุมตัวอยางทัๅง 5 มาตรการ/ครงการ มีผลการศึกษา

ดังตอเปนีๅ  
 

5.ใ.แ ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ (Access to Funding 
Sources and Incentives Promotion Project)  

 
กรอบการประมิน ผลการประมิน 

สภาวะวดลຌอม ิContext)  
 

หตุผลละความจ้าป็นของครงการ  
 

ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 
 

ความสอดคลຌองของปງาหมายกับความจ้าป็นของครงการ  
 

นยบายการด้านินครงการ 
 

  ทรัพยากร ิInput) 
 

ขຌอตกลงนวทางการด้านินงาน 
 

กรอบงบประมาณ 
 

ระยะวลา 
 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับปງาหมาย 
 

  กระบวนการ ิProcess) 
 

ผนงานการด้านินครงการ 
 

ปัญหาของครงการ 
 

ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด้านินงานละมาตรการ 
 

การจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
 

  ผลลัพธ์ ิProduct) 
 

ผลผลติทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค ์
 

การพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 
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ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
การสดงผลดຌวยสมีีความหมายดังตอเปนีๅ 

 สีขียว หมายถึง การด้านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 
 สีหลือง หมายถึง การด้านินการยังมีขຌอพงึสังกต 
 สีดง หมายถึง การด้านินการตไ้ากวาปງาหมาย หรือการขาดการสนับสนุนตามความจ้าป็น หรือเมมี

การด้านินการ 
 

5.3.1.1 การประมินสภาวะวดลຌอม ิContext Evaluation)  
หตุผลความจ าป็นของครงการ  
ส้านักงานอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) ด้านินครงการสงสริม

มาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and Incentives Promotion Project) 
พืไอวัตถุประสงค์การสงสริมละสรຌางอกาส฿นการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูຌประกอบการ
ซอฟต์วร์พืไอชวยพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ อันป็นบทบาทตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัๅง
ส้านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี พ.ศ. โ5ไๆ ิSIPA) มาตรา ็ ิโี อันมีหลักวา 
ส้านักงานมีวัตถุประสงค์฿นการสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์ดยมุงนຌนการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์ของประทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิตละ 
การ฿หຌบริการทีไเดຌมาตรฐานสากล รวมถึงการสรຌางรงจูง฿จ฿นการลงทุนทางดຌานอุตสาหกรรมซอฟต์วร์ 

 
การลือกด้านินการตามมาตรการทางการงินนืไองจาก ทุน ถือป็นปัจจัยส้าคัญ฿นการด้านินธุรกิจ 

มຌกระทัไง฿นชวงวลาทีไมีการด้านินกิจการมาจนอยู฿นระยะติบตลຌว ซึไงปัจจุบัน งิน จัดป็นทุนทีไส้าคัญ
มากทีไสุดชนิดหนึไง นืไองจากป็นสมือนสืไอกลางพืไอการลกปลีไยนปัจจัยการผลิต ก้าลังรงงาน ละการ 
ปรับนวทางการด้านินกิจการ฿นยุคทีไทคนลยีกຌาวขຌามามีบทบาทมากขึๅน 

 
อยางเรกใตาม การขຌาถึงระบบสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ทัไวเปเม฿ชรืไองงายส้าหรับวิสาหกิจ  

ขนาดกลางละขนาดยอม นืไองจากการกูຌยืมจากธนาคารพาณิชย์จ้าป็นตຌองด้านินการตามระบียบละ
ขัๅนตอน ซึไงหนึไง฿นงืไอนเขของการกูຌยืม คือการมีทรัพย์สินหรือผูຌคๅ้าประกันตามสัญญากูຌยืมงิน ถึงมຌวา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจะมีความสามารถ฿นการกูຌยืมงิน ตนืไองจากยังเมมีสถียรภาพทาง
การงินทีไมัไนคงพียงพอ สงผล฿หຌเมมีความสามารถ฿นการช้าระอัตราดอกบีๅยตามทีไธนาคารก้าหนดเดຌ ดังนัๅน
ถึงมຌวาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจะมีความจ้าป็น฿นการ฿ชຌสินชืไอ฿นการประกอบธุรกิจ  ชน 
การกูຌยืมงินพืไอพัฒนาทคนลยีการผลิต ป็นตຌน ระบบสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ทัไวเปกใยังป็นรืไองยาก 
฿นการขຌาถึง ละป็นขຌอจ้ากัดดຌานการขຌาถึงหลงงินทุนทีไส้าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
  

ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
 

ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด้านินครงการ  
 

ผลรวมการประมิน 
 



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

สรุปผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ 5-5 

นืไองดຌวยความยากล้าบาก฿นการขຌาถึงระบบสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ดังกลาว ส้านักงาน
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) ดຌวยความรวมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิSME Development Bankี บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรม
ขนาดยอม ิบสย.ี ละหนวยงานอืไนโ จึงเดຌรวมกันด้านินครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละ 
สิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and Incentives Promotion Project) ซึไงมีหลักกณฑ์ 
การปลอยสินชืไอทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาการกูຌยืมงินจากธนาคารพาณิชย์ทัไวเป  

 
นอกจากนีๅ  ส้านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์ยังเดຌตระหนักถึงปัญหาการขຌา฿ชຌสิทธิ

ประยชน์การสงสริมการลงทุนละระบบภาษีทีไมีตอวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จึงเดຌรวมมือกับ
ส้านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) พืไอด้านิน
มาตรการการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด้านินธุรกิจ ดยมุงนຌนการ฿หຌความรูຌดຌานการขอสิทธิ
ประยชน์จากการสงสริมการคຌาละการลงทุน รวมทัๅงรวมมือกับกรมสรรพากร฿นการด้านินมาตรการทาง
ภาษี ดยการจัดรางพระราชกฤษฎีกาพืไอการลด/งดวຌนอัตราภาษีกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ทีไลงทุน฿นทคนลยีซอฟวร์ ดยมีการจัดรายละอียดการด้านินงานสอดทรก฿นครงการสงสริมมาตรการ
ขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and Incentives Promotion Project) 
นอกหนือจากการจัดหาสินชืไอพืไอการสนับสนุนทางการงินดยตรง 

 

ความสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555-2559) 
ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and 

Incentives Promotion Project) ป็นครงการทีไมุงนຌนการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจ 
฿หຌเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข พืไอการอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม ดยมีการสนับสนุนดຌานการงิน ผานทางมาตรการทางการงินละมาตรการทางภาษี ดย฿หຌ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌาถึงหลงงินทุนเดຌสะดวกขึๅน ละมาตรการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม 
฿หຌอืๅอตอการด้านินกิจการ ดยการสงสริมความสามารถ฿นการ฿ชຌสิทธิประยชน์ทางกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌเดຌรับประยชน์สูงสุด 

 

การด้านินการสงสริมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดังกลาว มีความสอดคลຌองป็นเป 
ตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 ของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555 - 2559) 
ภาย฿ตຌกลยุทธ์ ดังนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 2 การสนับสนุนขຌอมูลองค์ความรูຌพืไอประยชน์฿นการวางผนการสงสริมละด้านิน
ธุรกิจกวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 

กลยุทธ์ทีไ 3 การทบทวน ปรับปรุง ละผลักดันกฎหมาย การ฿หຌสิทธิประยชน์พืไออืๅออ้านวยละ
ลดอุปสรรคตอการด้านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

กลยุทธ์ทีไ 4 การสริมสรຌางระบบละตรียมความพรຌอมกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
฿หຌสามารถขຌาถึงหลงงินทุนละพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการงิน 
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นอกจากนีๅ การด้านินการ฿นครงการนีๅยังป็นเปตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แแ 
ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ทีไ 1 วาดຌวย การสรຌางศรษฐกิจบนฐานความรูຌละการสรຌางปัจจัย
วดลຌอม พืไอสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันดยการสริมสรຌางความขຌมขใงของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนผลักดัน฿หຌมีการประกาศ฿ชຌกฎหมาย฿หมโ ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านิน
กิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ 
การขຌาถึงระบบสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ทัไวเปป็นรืไองทีไทຌาทายส้าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 

ละขนาดยอม นืไองจากการกูຌยืมจากธนาคารพาณิชย์จ้าป็นตຌองด้านินการตามระบียบละขัๅนตอน 
ตลอดจนอัตราดอกบีๅยทีไ กินก้าลังส้าหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม นอกจากนีๅ  นืไองดຌวย 
สิทธิประยชน์ของการสงสริมการลงทุนยังเมป็นทีไรูຌจักพรหลาย ประกอบกับขຌอกฎหมายบางประการทีไยัง 
เมอืๅอตอการลงทุน฿นกิจการประภทซอฟวร์หรือกิจการทีไ฿ชຌประยชน์จากระบบซอฟวร์มากนัก สงผล฿หຌ  
มีการด้านินธุรกิจ฿นกลุมนีๅยังเมป็นทีไคลองตัว  

 
ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and 

Incentives Promotion Project) จึงมีปງาหมายหลัก฿นการด้านินงานคือ การพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿น 
การด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ดยบงปງาหมายยอยของการด้านินงานออกป็นสองระยะ กลาวคือ ระยะสัๅน ทางครงการ
ตຌองการลดผลกระทบจากสภาวะศรษฐกิจทัๅง฿นประทศละตางประทศ รวมถึงการปลีไยนปลงอยางรวดรใว
ของทคนลยีกผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  ฿หຌสามารถปรับตัวเดຌทันกับ 
การปลีไยนปลงดยการสนับสนุนดຌานสินชืไอพืไอการพัฒนากิจการ ละ฿นระยะยาวดยการพัฒนาละ
ปรับปรุงกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ดังนัๅน ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding 
Sources and Incentives Promotion Project) จึงมีปງาหมายการด้านินงานทีไหมาะสมกับความจ้าป็น
ละหตุผลของการด้านินครงการทีไตຌองการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถขຌาถึง  
หลงงินทุนเดຌงายขึๅน ละสามารถขຌา฿จละเดຌรับสิทธิประยชน์ทางกฎหมายทีไพึงเดຌรับ 

 
นยบายการด านินครงการ 
จากการวิคราะห์บันทึกขຌอตกลงความรวมมือ ิMemorandum of Understanding: MOU) 

ซึไงมีการระบุ฿นขຌอ 2 ฿นหัวขຌอ ขอบขตความรวมมือ อันมี฿จความวา คัดกรองผูຌประกอบการรายยอยละ 
SMEs ทีไมีศักยภาพ ชีๅ฿หຌหในวา ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to 
Funding Sources and Incentives Promotion Project) มีกลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ปງาหมายหลัก คือ กลุมติบต (Rising-star) ดังนัๅน จึงมีขຌอสังกตวา การก้าหนดกลุมปງาหมายทีไชัดจนพียง 
1 กลุม อาจสงผล฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกลุมอืไนโ (Seed, Start-up, ละ Turn around) 
ขาดอกาส฿นการมีสวนรวม฿นครงการ   
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5.3.1.2 การประมินปัจจัยน าขຌา ิInput Evaluation) 
ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 
ภาย฿ตຌครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources 

and Incentives Promotion Project) หนวยงานทีไมีสวนรวมเดຌรวมลงนาม฿น บันทึกขຌอตกลงความรวมมือ 
ิMemorandum of Understanding: MOUี ฿นชืไอวา ครงการสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ SMEs เทย 
฿หຌติบตอยางยัไงยืน ณ วันทีไ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ดยมีนืๅอหาหลักกลาวถึงหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับ 
การด้านินครงการละบทบาทหนຌาทีไของหนวยงานหลานัๅน ซึไงสามารถอธิบายดยสรุปป็น฿จความส้าคัญเดຌ ดังนีๅ 

 
ส้านักงานอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) ป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดท้า

ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ พืไอสรຌางอกาส฿นการพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันของผูຌประกอบการซอฟต์วร์พืไอชวยพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศตามนยบาย  
ของรัฐบาล ดยเดຌรับความรวมมือจาก โ หนวยงานหลัก ประกอบดຌวย 

1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิSME Development Bankี 
฿นฐานะผูຌปลอยสินชืไอกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

2) บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี  ฿นฐานะผูຌ฿หຌการสนับสนุนดຌานการ 
คๅ้าประกันสินชืไอกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 

จากการศึกษาวิคราะห์บันทึกขຌอตกลงความรวมมือ ิMemorandum of Understandingี 
ดังกลาวขຌางตຌน พบวา มีการรางถึงบทบาทหนຌาทีไของหนวยงานทีไมีความกีไยวขຌอง฿นการด้านินงานเวຌอยาง
สามารถขຌา฿จถึงบทบาทหนຌาทีไเดຌพอสังขป ตป็นทีไนาสังกตวา  มีหนวยงานอืไนโ ทีไปรากฎชืไอ฿นบันทึก
ขຌอตกลงความรวมมือ ิMemorandum of Understanding: MOUี ตเมมีการก้าหนดบทบาทหนຌาทีไอาเวຌ
อยางชัดจຌงพียงพอทีไจะขຌา฿จถึงบทบาทหนຌาทีไ  อันอาจสงผล฿หຌกิดความสับสนเดຌมืไอปฎิบัติงาน ปัญหาทีไ
อาจกิดเดຌ อาทิ การทับซຌอนของกลุมวิสาหกิจปງาหมายทีไตຌองการสงสริม ซึไงความทับซຌอนนีๅอง อาจท้า฿หຌกิด
การสงสริมดຌวยวิธีการหรือตอกลุมปງาหมายดิมซๅ้าโ ซึไงป็นการสูญสียทรัพยากรอยางเมสมควร 

 

นอกจากนีๅ เดຌมีความรวมมือกับส้านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน ิBOI) ละผูຌทน 
จากกรมสรรพากร พืไอด้านินการจดอบรมละ฿หຌค้าปรึกษา฿นการด้านินการขอสิทธิป ระยชน์จาก
คณะกรรมการสงสริมการลงทุน (BOI) ละการจัดรางมาตรการทางภาษี ตามล้าดับ   

 

กรอบงบประมาณ  
งบประมาณ฿นครงการ ิลຌานบาที ยอดบิกจายจริง ิลຌานบาที 

1.55 1.275 
 

ระยะวลาการบิกจายงินงบประมาณครงการป็นเปตามผน ซึไงป็นการจัดการทางการงินทีไดี 
ทัๅง฿นดຌานของระยะวลาการบิกจาย ละจ้านวนงบประมาณการบิกจายทีไเมกินกวางบประมาณทีไจัดสรร 
ซึไงมีการน้าเป฿ชຌกับการด้านินครงการ คือ 

แี การจัดประชุมคณะท้างานพืไอจัดท้ารางมาตรการทางภาษี 
โี การจัดสัมมนา฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนาผูຌประกอบการรวมกับ SME Development Bank 
ใี การจัดจຌางอบรม฿หຌความรูຌทีไกีไยวขຌองกับการขอ฿ชຌสิทธิประยชน์การสงสริมการลงทุนจาก BOI 
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การด้านินงานครงการภาย฿ตຌ 3 วิธีการ เดຌก การจัดประชุม การจัดสัมมนา ละการอบรม฿หຌความรูຌ 
ซึไงป็นการ฿ชຌงบประมาณทีไเมสูง ละป็นการ฿ชຌงบประมาณพืไอการด้านินงาน฿หຌป็นเปตามปງาหมายละ
ความจ้าป็นของครงการ 

 
ระยะวลา  
ระยะวลาการด้านินงานตามครงการรวมทัๅงสิๅนประมาณ 14 ดือน นับตัๅงตวันทีไ 24 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ถือป็นระยะวลาการด้านินงานตามปกติทีไสามารถ฿ชຌชวงวลาเดຌสูงสุด
ตามกรอบปงบประมาณ ถึงมຌวาการด้านินครงการดังกลาวมีการ฿ชຌระยะวลามากกวาทีไก้าหนดเวຌ ลใกนຌอย 
ตอยางเรกใตาม ป็นทีไนาสังกตวา ภาย฿นระยะวลาพียง 14 ดือน สามารถด้านินการเดຌถึง ใ มาตรการ 
คือ มาตรการทางการงิน มาตรการทางภาษ ีละมาตรการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด้านินกิจการ 

 
ความสอดคลຌองระหวางมาตรการละป้าหมาย 
ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and 

Incentives Promotion Project) มีปງาหมายหลัก฿นการด้านินงาน คือ การพัฒนาปัจจัยวดลຌอม 
฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ดยบงปງาหมายยอยของการด้านินงานออกป็นสองระยะ กลาวคือ ระยะสัๅน ทางครงการ
ตຌองการลดผลกระทบจากสภาวะศรษฐกิจทัๅง฿นประทศละตางประทศ รวมถึงการปลีไยนปลงอยางรวดรใว
ของทคนลยีกผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถปรับตัวเดຌทันกับ 
การปลีไยนปลงดยการสนับสนุนทางสินชืไอ ละ฿นระยะยาวพืไอการพัฒนาละปรับปรุ งกฎหมายละ
ระบียบทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
การด้านินมาตรการทางการงินดยการปลอยสินชืไอภาย฿ตຌงืไอนเขทีไตไ้ากวาธนาคารพาณิชย์ทัไวเป 

ถือป็นวิธีการทีไสามารถชวยหลือละสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมผูຌขຌารวมครงการเดຌ 
นืไองจากการ฿หຌการสนับสนุนทางการงินดยตรง ป็นการสริมสภาพคลองทางการงินของวิสาหกิจ฿หຌ 
สามารถด้านินกิจการเปเดຌดยลดปัญหาความกังวลรืไองงินทุน฿นระยะสัๅนเดຌดี นอกจากนีๅ฿นสวนของ
มาตรการทางภาษี ซึไงถือวาป็นมาตรการทีไมีสวนชวย฿นระยะยาวทีไท้า฿หຌวิสาหกิจสามารถน้างินสวนทีไตຌอง฿ชຌ
สียภาษีเปด้านินการบริหารกิจการ฿นรูปบบละวิธีการตางโ เดຌมากขึๅน ดຌวยวิธีการสนอรางพระราช
กฤษฎีกาวาดຌวย การยกวຌนรัษฎากรกผูຌประกอบการธุรกิจขนาดลใกละขนาดยอมผูຌ฿ชຌปรกรม
คอมพิวตอร์ ละมาตรการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด้านินกิจการ ดยการ฿หຌความรูຌดຌาน 
สิทธิพิศษทางการลงทุนของส้านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน (Board Of Investment) มาตรการ
ทัๅงสองจึงถือป็นการสงสริมละพัฒนาปัจจัยวดลຌอมการด้านินกิจการ฿นระยะยาวทีไทຌจริง 

 
ดังนัๅน การด้านินครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅงดຌวยมาตรการทาง

การงิน มาตรการทางภาษี ละมาตรการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด้านินกิจการ ถือวาป็น 
การด้านินมาตรการซึไงกอ฿หຌกิดการปรับปรุงปัจจัยวดลຌอม ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม อันป็นเปตามความจ้าป็นของการด้านินครงการ  
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5.3.1.3 การประมินกระบวนการ ิProcess Evaluation)  
ผนงานการด านนิครงการ   
฿นการด้านินงานดຌานการปลอยสินชืไอ มืไอพิจารณาจาก MOU ฿นหัวขຌอ ขอบขตความรวมมือ

ประกอบกับ ขัๅนตอนการจัดสงลูกคຌาจากหนวยงานพันธมิตรพืไอ฿ชຌบริการสินชืไอ 9 มนู คืนความสุข SMEs
ถือเดຌวามีการรวมมือกันระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นครงการนีๅอยางสามารถขຌา฿จเดຌ หากทวานืไองดຌวย 
ยังเมมีการกลาวถึงบทบาทหนຌาทีไทีไชัดจนของหนวยงานรวมอืไนโ นอกหนือจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิSME Development Bank) ละบรรษัทประกันสินชืไอ
อุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี จึงอาจกอ฿หຌกิดความสับสน฿นบทบาทหนຌาทีไ ฿นสวนของการคัดกรอง
ผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพเดຌ  

 
฿นสวนของการจัดอบรมการ฿ชຌสิทธิประยชน์จากการสงสริมการลงทุนละการจัดท้ามาตรการ 

ทางภาษี เดຌมีการติดตอผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌมีความช้านาญการจากหนวยงานทีไมีบทบาทหนຌาทีไ
ดยตรงมาด้านินงาน เดຌก นักวิชาการสงสริมการลงทุน ระดับช้านาญการพิศษ จากส้านักงาน
คณะกรรมการสงสริมการลงทุน ิBOI) ผูຌทนจากกรมสรรพากร จากส้านักกฎหมายละส้านักวิชาการผน
ภาษี ละผูຌทนส้านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) พืไอการจัดราง
มาตรการทางภาพ ดังนัๅน จึงถือวาป็นการด้านินทีไมีการปฎิบัติงานทีไป็นมาตรฐานทีไดี 
 

ปัญหาของครงการ  
1) ผูຌประกอบการสวน฿หญป็นผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดลใกทีไเมมีหลักทรัพย์คๅ้าประกัน

ตามงืไอนเขหลักกณฑ์ของสถาบันการงินหรือ฿ชຌหลักทรัพย์คๅ้าประกันสินชืไอทีไมีอยูจนตใมวงงิน
ละเมสามารถขอสินชืไอพิไมติมเดຌอีก฿นครงการนีๅ 

2) ผูຌประกอบการสวนมากจะพยายามขຌาถึงสิทธิประยชน์ตางโ ทีไภาครัฐสนับสนุนตเมค้านึงถึง
งืไอนเขหลักกณฑ์ทีไก้าหนดเวຌ มืไอเมสามารถปฏิบัติตามเดຌมักจะถูกพิกถอนหรือเมเดຌรับการ
อนุมัติการสนับสนุนตามครงการ 

3) นืไองดຌวยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ วาดຌวยขัๅนตอนการรางพระราชกฤษฎีกาจ้าป็นตຌอง฿ชຌวลา฿น
การพิจารณาจึงอาจท้า฿หຌมีผลชຌากินกวาชวงระยะวลาด้านินกิจกรรมอืไนโ ของครงการ 

 
ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด านินงานละมาตรการ 
ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and 

Incentives Promotion Project) มีปງาหมายหลัก฿นการด้านินงานคือ การพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿น 
การด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ดยบงปງาหมายยอยของการด้านินงานออกป็นสองระยะ กลาวคือ ระยะสัๅน ทางครงการ
ตຌองการลดผลกระทบจากสภาวะศรษฐกิจทัๅง฿นประทศละตางประทศ รวมถึงการปลีไยนปลงอยางรวดรใว
ของทคนลยีกผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถปรับตัวเดຌทันกับ  
การปลีไยนปลงดยการสนับสนุนทางสินชืไอ ละ฿นระยะยาวพืไอการพัฒนาละปรับปรุงกฎหมายละ
ระบียบทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
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การด้านินมาตรการทางการงินดຌวยวิธีการปลอยสินชืไอภาย฿ตຌงืไอนเขทีไผอนปรนกวาธนาคาร
พาณิชย์ทัไวเป ถือป็นวิธีการทีไสามารถชวยวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมผูຌขຌารวมครงการเดຌทัๅง฿นระยะ
สัๅน นืไองจากการ฿หຌการสนับสนุนทางการงินดยตรงป็นการสริมสภาพคลองทางการงินของวิสาหกิจ฿หຌ
สามารถด้านินกิจการเปเดຌดยลดปัญหาความกังวลรืไองงินทุน อีกทัๅงการปลอยสินชืไอป็นวิธีการทีไประชาชน
ทัไวเปพึงขຌา฿จถึงระบบเดຌงายละมีความกลຌา฿นการขຌารวมครงการมากกวาการ฿หຌความสนับสนุน  
ดຌานการงินดຌวยวิธีอืไนโ 

 
นอกจากนีๅ ฿นสวนของมาตรการทางภาษีเดຌด้านินการดຌวยวิธีการสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดຌวย 

การยกวຌนรัษฎากรกผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมผูຌ ฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ 
พืไอ฿หຌเดຌรับสิทธิประยชน์อยางกวຌางขวาง฿นรูปของกฎหมาย ละมาตรการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอ
การด้านินกิจการ ดຌวยการ฿หຌความรูຌดຌานสิทธิพิศษทางการลงทุนของส้านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน
(Board Of Investment) ดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิจากส้านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน (Board of 
Investment) มาด้านินการ฿หຌการอบรมพืไอ฿หຌผูຌขຌารวมสามารถทราบขຌอมูลเดຌอยางถูกตຌองละครบถຌวนทีไสุด 
ตลอดจนกิจกรรม workshop พืไอการฝຄกปฎิบัติจริงบืๅองตຌน 

 
วิธีการด้านินงานทัๅงหมด฿นครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess 

to Funding Sources and Incentives Promotion Project) พืไอการสงสริมละพัฒนาปัจจัยวดลຌอม 
การด้านินกิจการมีวิธีการด้านินงานทีไสามารถสนองตอมาตรการ ปງาหมาย ละความจ้าป็นของครงการเดຌ
อยางหมาะสมทัๅง฿นการพัฒนาระยะสัๅนละระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมอยางป็นขัๅนตอน 

 
การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) เมมีการด้านินการ฿นสวนนีๅ 

 
5.3.1.4 การประมินผลผลิต ิProduct Evaluation) 
ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 

  

คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ ์
1) จ้านวนประกอบการทีไสามารถขຌาถึงหลง

ทุนจากสถาบันการงิน 50 ราย 
สามารถสนับสนุนผูຌประกอบการทัๅงบุคคลธรรมดาละนิติ
บุคคลขຌาถึงหลงทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิSME Development 
Bankี ดยมีบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม 
ิบสย.ี ฿หຌการสนับสนุนดຌานการคๅ้าประกันสินชืไอ ภาย฿ตຌ
บันทึกขຌอตกลงความรวมมือ ิMOUี ครงการสงสริม
ศักยภาพผูຌประกอบการ SMEs เทย ฿หຌติบตอยาง
ยัไงยืน จ้านวน 84 ราย 

ผูຌประกอบการเดຌรับอนุมัติสินชืไอจากสถาบันการงิน
จ้านวนรวม 271.74 ลຌานบาท ส้าหรับน้าเป฿ชຌจัดหา
ทคนลยีละป็นงินทุนหมุนวียน฿นการด้านินการละ
บริหารจัดการ 

2) จ้านวนประกอบการทีไผานการอบรมกีไยวกับ
การขอรับการสงสริมการลงทุนละสิทธิ
ประยชน์จาก BOI 120 ราย 

จัดอบรมสรຌางความรูຌวามขຌา฿จผูຌประกอบการกีไยวกับ
การขอรับการสงสริมการลงทุนพืไอ ฿หຌ เดຌ รับสิทธิ
ประยชน์จาก BOI ดยมีผูຌขຌารวมอบรม 135 ราย 

ผูຌประกอบการเดຌรับอนุมัติการสงสริมการลงทุนจาก BOI 
จ้านวน 111 ครงการ กิดการจຌางงานจ้านวน 2,800 คน 
ละกิดการลงทุน฿นประทศจ้านวน 1,044.2 ลຌานบาท 

3) จัดท้ารางมาตรการหรือสิทธิประยชน์ทาง
ภาษีพืไอน้าสนอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
พิจารณาอยางนຌอย 1 รืไอง 

จัดท้ารางมาตรการทางภาษีพืไอสงสริมผูຌประกอบการ 
SMEs ฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ ิซอฟต์วร์ี น้าสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ฿หຌความหในชอบ฿น มาตรการภาษีพืไอ
สงสริมผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดลใก
ิSMEs)฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์฿นวันทีไ  โ็ มิถุนายน 
พ.ศ. 25ๆเ ละอยู฿นขัๅนตอนการจัดท้าของส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ  
ส้านักงานอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) เมมีการด้านินการ฿นสวนนีๅ 

 
ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 

ผลการด านินงาน ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
ผูຌประกอบการเดຌรับอนุมัติสินชืไอจากสถาบันการงินจ้านวน
รวม 271.74 ลຌานบาท ส้าหรับน้าเป฿ชຌจัดหาทคนลยีละ
ป็นงินทุนหมุนวียน฿นการด้านินการละบริหารจัดการ 

กิดมใดงินหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจราว 271.74 ลຌานบาท 

ผูຌประกอบการเดຌรับอนุมัติการสงสริมการลงทุนจาก BOI 
จ้านวน 111 ครงการ  

กิดการจຌางงานจ้านวน 2,800 คน ละกิดการลงทุน฿น
ประทศจ้านวน 1,044.2 ลຌานบาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติ฿หຌความหในชอบ฿น มาตรการภาษีพืไอ
สงสริมผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดลใกิSMEs)฿ชຌ
ปรกรมคอมพิวตอร์ ละอยู฿นขัๅนตอนการจัดท้าของ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีนวนຌมการกิดการขยายฐานภาษี฿นกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมภายหลังการขอ฿ชຌสิทธิทางภาษี฿นอนาคต
ภายหลังพระราชกฤษฎีกามีการประกาศ฿ชຌ 

 
ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด านินครงการ  
การ฿หຌความชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดຌวยการมุงปງาหมายการพัฒนาปัจจัย

วดลຌอม฿หຌความสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป็นสองระยะ ดຌวยวิธีการสนับสนุนทีไตางกัน 
กลาวคือ การ฿หຌความชวยหลือดຌานการงิน฿นระยะสัๅน ละการปรับปรุงละ฿หຌความรูຌดຌานการ฿ชຌสิทธิ
ประยชน์ทีไกีไยวขຌองกับภาษีธุรกิจ พืไอการสนับสนุนทางการงิน฿นระยะยาวนัๅน ถือวาป็นการด้านินครงการ
ทีไมีนวนຌมยัไงยืนนืไองจาก ป็นการชวยหลือทัๅงพืไอพิไมสภาพคลองทางการงิน฿นการด้านินธุรกิจทัๅงฉพาะ
ชวงวลาละระยะยาว ซึไงป็นทีไนนอนวาหากมืไอวิสาหกิจเดຌรับความชวยหลือทัๅงสองระยะ สภาพคลองทาง
การงินของวิสาหกิจยอมสามารถด้านินเปเดຌอยางมีสถียรภาพมากขึๅน ละสามารถ฿ชຌประยชน์จาก 
การสงสริมวิสาหกิจผานขຌอกฎหมายเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ 

 
ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนา 
1) หนวยงานผูຌด้านินครงการควรจัดท้าการติดตามละประมินผลการสงสริมละสนับสนุน

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงการสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿หຌกวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมอยางตอนืไอง พืไอการปรับปรุงครงการ฿นอนาคต 

2) การจ้ากัดประภทวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมพียงประภทติบต ิRising-starี อาจท้า฿หຌ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกลุมอืไนขาดอกาสการเดຌรับการสงสริม หนวยงานผูຌจัดจึง
ควรด้านินครงการหรือวางหลักสูตรครงการ฿หຌครอบคลุมกวิสาหกิจทุกกลุม 

3) การราง MOU ควรมีการพิไมติม฿นรายละอียดของชืไอหนวยงานละหนຌาทีไ฿นการด้านินงาน
ของตละหนวยงาน฿หຌชัดจนมากขึๅน ทนการ฿ชຌค้าวา หนวยงานของรัฐอืไนโ นืไองจากการ
รางบทบาทละหนຌาทีไของตละหนวยงานอยางชัดจน฿น MOU ยอมป็นการก้าหนดบทบาท
หนຌาทีไ฿นการสงสริมเดຌครบถຌวนละลดความทับซຌอนของการด้านินงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึๅน  
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5.3.1.5 สรุปผลการวิคราะห์ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์  
ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and 

Incentives Promotion Project) อันกิดจากความรวมมือดยหลักของ ส้านักงานอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ 
ิองค์การมหาชนี ิSIPA) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิSME 
Development Bank) ละบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ฿นการจัดท้ามาตรการทาง
การงิน มาตรการทางภาษี ละมาตรการการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด้านินธุรกิจ ขนานเป฿น
ขณะดียวกัน การรวมกันท้างานภาย฿ตຌครงการนีๅ สงผล฿หຌกิดการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม฿นศรษฐกิจเทยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ นืไองจากป็นการด้านินการทีไหมาะสมละป็นขัๅนตอน 
ดยมีการบงการด้านินพืไอบรรลุปງาหมายทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว ดยการปลอยสินชืไอภาย฿ตຌงืไอนเข 
ทีไผอนปรนพืไอชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถปรับตัวตอสภาวะศรษฐกิจทีไ
ปลีไยนปลงเดຌ อันป็นการชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระยะสัๅน ละการสงสริมการ฿ชຌ
สิทธิการสงสริมการลงทุนตลอดจนการผลักดันพระราชฤษฎีกาพืไอการลด/งดวຌนรัษฎากร กผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พืไอ฿หຌเดຌรับความชวยหลือ฿นระยะยาวละมีสถียรภาพ฿นการสงสริม 

 
การด้านินงานทีไหมาะสม ชัดจน ละป็นขัๅนตอนอยางบูรณาการ ท้า฿หຌครงการสงสริมมาตรการ

ขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and Incentives Promotion Project) 
มีผลการด้านินงานทีไหนือกวาปງาหมายทีไตัๅง ภาย฿นระยะวลาพียง 14 ดือน จึงถือเดຌวาป็นครงการทีไมีผล
การด้านินงานละการตอบรับจากผูຌขຌารวมครงการทีไดีมากภาย฿ตຌทรัพยากรทีไหมาะสม 

 
5.ใ.โ มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SMEs ิทีไมีก าเร 300,001 บาทขึๅนเปี  

 
กรอบการประมิน ผลการประมิน 

สภาวะวดลຌอม ิContext)  
 

หตุผลความจ้าป็นของครงการ  
 

ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 
 

ความสอดคลຌองของปງาหมายกับความจ้าป็นของครงการ  
 

นยบายการด้านินครงการ 
 

  ทรัพยากร ิInput) 
 

ขຌอตกลงนวทางการด้านินงาน 
 

กรอบงบประมาณ 
 

ระยะวลา 
 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับปງาหมาย 
 

  กระบวนการ ิProcess) 
 

ผนงานการด้านินครงการ 
 

ปัญหาของครงการ 
 

ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด้านินงานละมาตรการ 
 

การจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
 

  ผลลัพธ์ ิProduct) 
 

ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
 

การพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 
 

ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
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กรอบการประมิน ผลการประมิน 
ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของการด้านินครงการ  

 

  
ผลรวมการประมิน 

 

ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
การสดงผลดຌวยสมีีความหมายดังตอเปนีๅ 

 สีขียว หมายถึง การด้านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 
 สีหลือง หมายถึง การด้านินการยังมีขຌอพงึสังกต 
 สีดง หมายถึง การด้านินการตไ้ากวาปງาหมาย หรือการขาดการสนับสนุนตามความจ้าป็น หรือเมมี

การด้านินการ 
หมายหตุ: การจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการของกรมสรรพากร มຌเมมีการวางผนด้านินงาน฿นอนาคต ต
นืไองจากการจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการเม฿ชหนຌาทีไหลักของหนวยงาน ผูຌวิจัยจึง฿ชຌดุลพินิจ฿หຌมีคาป็นสีหลือง 
 

5.3.2.1 การประมินสภาวะวดลຌอม ิContext Evaluation)  
หตุผลความจ าป็นของครงการ  
การสียภาษีป็นหนຌาทีไของผูຌมีรายเดຌทุกคนทีไจะตຌองท้าการจาย฿หຌกรัฐตามขຌอกฎหมายทีไก้าหนด  

ทัๅงบุคคลธรรมดาละนิติบุคคล อยางเรกใตาม ป็นการยากทีไจะปฏิสธเดຌวาหนຌาทีไการจายภาษีนีๅถูกมองป็น
สมือนภาระทีไผูຌมีรายเดຌตຌองบกรับอีกภาระหนึไง ละป็นการดึงมใดงินทีไอาจน้าเปสูการลงทุนหรือสริมสรຌาง
การด้านินงานทีไมีสภาพคลองมากขึๅนของภาคอกชนดยฉพาะ฿นกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ทีไยังขาดสถียรภาพ฿นการด้านินงาน สงผล฿หຌผูຌประกอบการสวน฿หญดยฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมด้านินการลีไยงภาษีดยการเมสดงตัวตนตอกรมสรรพากร 

 
ดຌวยหตุผลดังกลาวขຌางตຌน คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติหในชอบ ฿นวันทีไ แใ ตุลาคม พ.ศ. โ55่ 

฿หຌกรมสรรพากร฿นฐานะผูຌมีบทบาทส้าคัญ฿นการจัดกใบภาษีของผูຌประกอบกิจการ ด้านินการออกมาตรการ
ทางภาษีพืไอลดอัตราภาษีกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมผูຌมีรายเดຌตัๅงต 300,001 บาทขึๅนเป 
มืไอคุณสมบัติป็นเปตามกฎหมายพืไอบรรทาภาระภาษีละพิไมสภาพคลองทางการงิน฿หຌกบริษัทหรือหຌาง
หุຌนสวนนิติบุคคลซึไงป็นผูຌประกอบกิจการทีไป็นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนป็นการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศละจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุน 

 
ความสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555-2559) 
มาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี ถูกจัดท้าขึๅน

ภาย฿ตຌวัตถุประสงค์พืไอการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข  
฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยการด้านินมาตรการทางภาษี 
พืไอบรรทาภาระภาษีละพิไมสภาพคลองทางการงิน฿หຌกบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคล ซึไงป็นผูຌประกอบ
กิจการทีไป็นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนป็นการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศละจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุน  
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การด้านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดังกลาว ป็นเปตามยุทธศาสตร์ของ
ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ดังนีๅ 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด้านินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอมเทย ฿นกลยุทธ์ทีไ 3 วาดຌวย การทบทวน ปรับปรุงละผลักดัน กฎหมาย ละการ฿หຌสิทธิประยชน์
พืไออืๅออ้านวยละลดอุปสรรคตอการด้านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละ 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอมเทย ฿นกลยุทธ์ทีไ 7 วาดຌวยการสรຌางละพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿หม สรຌางรงจูง฿จ฿หຌ 
ผูຌริไมตຌนด้านินธุรกิจจดทะบียนนิติบุคคล ดยสนับสนุนสิทธิประยชน์ดຌานภาษ ี

 

นอกจากนีๅ การด้านินการ฿นครงการนีๅยังป็นเปตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แแ 
ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ยุทธศาสตร์ทีไ 1 วาดຌวย การสรຌางปัจจัยวดลຌอม ดยการผลักดัน฿หຌมีการประกาศ฿ชຌ
กฎหมาย฿หมโ อันอืๅอประยชน์ตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 

ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ 
ดຌวยทัศนคติของประชาชนทัไวเปทีไมีมุมมองวา การสียภาษี ป็นสมือนหนึไง฿นภาระ ละพยายาม

ลีไยงการสียภาษี สงผล฿หຌการจัดกใบภาษีของกรมสรรพากรป็นเปเดຌดยยากล้าบาก นืไองจากผูຌประกอบ
กิจการเมมีการสดงตัวตอกรมสรรพากรพืไอขຌาสูระบบการสียภาษีทีไถูกตຌอง 

 

การด้านินมาตรการการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี 
จึงถูกจัดท้าขึๅนภาย฿ตຌวัตถุประสงค์พืไอการพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา 
ปรับปรุง กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยป็นการด้านิน
มาตรการทางภาษี พืไอบรรทาภาระภาษีละพิไมสภาพคลองทางการงิน฿หຌกบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติ
บุคคลซึไงป็นผูຌประกอบกิจการทีไป็นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนป็นการพิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขันของประทศละจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุน นืไองดຌวยการยกวຌนภาษี฿นสวนดังกลาวคาดวา
ผูຌประกอบการจะสามารถน้างินสวนทีไเดຌรับการยกวຌนเป฿ชຌ฿นการด้านินกิจการอันสงผล฿หຌกิดประยชน์ตอ
ระบบศรษฐกิจดยรวม 

 

การด้านินมาตรการทางภาษี อันมีปງาหมายพืไอบรรทาภาระภาษีละพืไอพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันของประทศ ตลอดจนจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุนมากขึๅน จึงป็นมาตรการทีไมีความหมาะสมตอความ
จ้าป็นของมาตรการทีไตຌองการพืไอบรรทาภาระภาษีกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สริมสภาพคลอง
ทางการงิน฿หຌกวิสาหกิจ อีกทัๅงป็นการพิไมขีดความสามารถ฿นการลงทุนทีไพิไมมากขึๅน 

 

นยบายการด านินครงการ 
นืไองดຌวยมาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี  

ป็นมาตรการทัไวเป พืไอจูง฿จ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมผูຌมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเป ขຌามา฿ชຌสิทธิ
ประยชน์ทางภาษี฿นการด้านินมาตรการนีๅ ดังนัๅนกลุมปງาหมาย฿นการด้านินงานจึงป็น วิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมทุกกลุมประภททัๅง จึงถือเดຌวาป็นมาตรการการสงสริมทีไดีละครอบคลุมทุกกลุมประภท
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
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5.3.2.2 การประมินปัจจัยน าขຌา ิInput Evaluation) 
ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 
นืไองดຌวยการด้านินมาตรการทางภาษีป็นการด้านินการตามอ้านาจของกรมสรรพกร วาดຌวย  

การจัดกใบภาษี ตามประมวลรัษฎากร ฿นความมาตรา 5 บัญญัติวา ภาษีอากรซึไงบัญญัติเวຌ฿นลักษณะนีๅ  
฿หຌอยู฿นอ้านาจหนຌาทีไละการควบคุมของกรมสรรพากร ดังนัๅน การด้านินงานจึงป็นอ้านาจหนຌาทีไของ
กรมสรรพากร฿นการด้านินการดຌานทางภาษี 

 

การด้านินการออกกฎหมายล้าดับรอง ฿นทีไนีๅหมายถึง พระราชกฤษฎีกา พืไอลด/งดวຌนภาษี 
จึงสามารถกระท้าเดຌละป็นหนຌาทีไดยตรงของกรมสรรพากร฿นการออกกฎหมายทางภาษีอากร ดยการจัด
รางจะป็นเปตามขัๅนตอนของรัฐธรรมนูญหงประทศเทย 
 

กรอบงบประมาณ  
นืไองดຌวยการด้านินมาตรการทางภาษีป็นมาตรการทีไท้าพืไอคลายความขຌมงวดของการจัดกใบภาษี 

ดังนัๅนกรอบงบประมาณทีไ฿ชຌ฿นการด้านินการหลักจึงเมมี จะมีการ฿ชຌงบประมาณองค์กรพืไอการจัดท้า 
สืไอประชาสัมพันธ์พืไอ฿หຌภาคอกชนสามารถขຌาถึงละรับรูຌสิทธิประยชน์  

 

ระยะวลา  
มาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี เดຌรับการสนอ

ละจัดท้าราง ริไมตຌน฿น พ.ศ. 2557 ละมีการประกาศผลหงการบังคับ฿นราชกิจจานุบกษามืไอป พ.ศ. 2559 
รวมระยะวลาการสนอราง การด้านินการพิจารณา ละการด้านินการผยพรทัๅงสิๅนราว 24 ดือน ดย 
ขຌอกฎหมายรืไองมาตรการทางภาษีนัๅนเดຌมีการตราป็นพระราชกฤษฎีกา วาดຌวย การลดอัตราละยกวຌน
รัษฎากร มีผลประกาศ฿ชຌทางราชกิจจานุบกษา ณ วันทีไ 18 มษายน พ.ศ. 2559 ดยพระราชกฤษฎีกา 
นีๅเมเดຌมีการก้าหนดซึไงวันสิๅนผลของกฎหมายเวຌ 

 

ระยะวลา฿นการจัดท้ากฎหมายป็นเปตามขัๅนตอนละระบียบอันมีก้าหนด฿นรัฐธรรมนูญ  
หงราชอาณาจักรเทย จึงถือวาป็นการด้านินงานตามระยะวลาภาย฿นทีไกฎหมายก้าหนด 

 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการละป้าหมาย 
นืไองดຌวยมาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี  

ถูกจัดท้าขึๅนภาย฿ตຌจุดประสงค์พืไอการพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง 
กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยป็นการด้านินมาตรการ
ทางภาษี พืไอสนองตอปງาหมายการบรรทาภาระภาษีละพิไมสภาพคลองทางการงิน฿หຌกบริษัทหรือ 
หຌางหุຌนสวนนิติบุคคลซึไงป็นผูຌประกอบกิจการทีไป็นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนป็นการพิไม
ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศละจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุน นืไองดຌวยการยกวຌนภาษี฿นสวนนัๅนอง
คาดวาผูຌประกอบการจะสามารถน้างินสวนทีไเดຌรับการยกวຌนเป฿ชຌ฿นการด้านินกิจการอันสงผล฿หຌกิด
ประยชน์ตอระบบศรษฐกิจดยรวม 
 

การด้านินมาตรการลดภาษีถือป็นมาตรการทีไตอบสนองตอปງาหมายทีไตຌองการบรรทาภาระภาษี
ละสงสริมการลงทุนทีไดี นืไองจากมีความป็นเปเดຌสูง฿นระบบศรษฐกิจทีไ มืไอผูຌประกอบการสียภาษีตไ้าลง
ผูຌประกอบการจะสามารถน้างินสวนทีไเดຌรับการยกวຌนเป฿ชຌ฿นการด้านินกิจการอันสงผล฿หຌกิดประยชน์  
ตอระบบศรษฐกิจดยรวม  
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5.3.2.3 การประมินกระบวนการ ิProcess Evaluation)  
ผนงานการด านนิครงการ 
กรมสรรพากรเดຌมีการจัดประชุมดยผูຌทรงคุณวุฒิจากทัๅงฝຆายกฎหมาย นักวิชาการภาษีอาการ ละ

หนวยงานอืไนโ ของกรมสรรพากรทีไกีไยวขຌอง พืไอหาวิธีการขยายฐานภาษี ดยการสรຌางรงจูง฿จจากมาตรการ
ลดอัตราภาษีกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พืไอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌามาด้านิน  
การสียภาษีอยางถูกตຌองตามกฎหมาย 

 
การประชุมจากหนวยงานหลักภาย฿นกรมสรรพากรทีไมีบทบาททีไกีไยวขຌอง ป็นการรวบรวมซึไง

ความรูຌดຌานภาษีอากร ความจ้าป็น฿นการด้านินมาตรการ ละหตุผลประกอบอืไนโ จึงถือเดຌวาป็นการ
ด้านินงานทีไผานขัๅนตอนส้าคัญ฿นการด้านินการ  

 
อีกทัๅงหลังการจัดรางกฎหมายพืไอลดอัตราภาษียังเดຌผานกระบวนการกรองของการจัดรางพระราช

กฤษฎีกาตามรัฐธรรมนูญ ดังนัๅนจึงถือเดຌวา พระราชกฤษฎีกาฯ ิฉบับทีไ 603ี พ.ศ. 2559 ทีไถูกจัดรางนีๅ ป็นผล
จากการด้านินงานทีไถูกตຌองตามกระบวนการทัๅงจากองค์กรทีไกีไยวขຌองละ฿นบริบทของรัฐธรรมนูญหง
ประทศเทย 

 
ปัญหาของครงการ  
ถึงมຌวามาตรการทางภาษีจะมีการออกป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับทีไ ๆเใ ิพ.ศ. โ55้ี พืไอจูง฿จ฿หຌ

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบการสียภาษีทีไถูกตຌอง หากตดຌวยทัศนคติชิงลบทีไมองวา ภาษี คือ 
ภาระ ทัๅงหากมีการจดทะบียนนิติบุคคลจ้าตຌองมีคา฿ชຌจาย฿นทางการบริหารอืไนทีไกีไยวขຌอง สงผล฿หຌวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมยังเมขຌาสูระบบการสียภาษีของกรมสรรพากรมากทาทีไควร 

 
ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด านินงานละมาตรการ 
นืไองดຌวยมาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี  

ถูกจัดท้าขึๅนภาย฿ตຌจุดประสงค์พืไอการพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง 
กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยป็นการด้านินมาตรการ
ทางภาษี พืไอสนองตอปງาหมายการบรรทาภาระภาษีละพิไมสภาพคลองทางการงิน฿หຌกบริษัทหรือหຌาง
หุຌนสวนนิติบุคคลซึไงป็นผูຌประกอบกิจการทีไป็นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนป็นการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศละจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุน 

 
การด้านินมาตรการทางภาษีดຌวยวิธีการจัดท้ารางพระราชกฤษฎีกา วาดຌวย การลดอัตราละ

ยกวຌนรัษฎากรส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเป พืไอ฿หຌมีผลป็นการประกาศ฿ชຌ 
฿นฐานะกฎหมายล้าดับรอง ถือวาป็นวิธีการด้านินมาตรการทีไมีประสิทธิภาพ นืไองจากการออกป็นขຌอบังคับ
ทางกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกา) กอ฿หຌกิดการบังคับ฿ชຌป็นวงกวຌางละมีสถียรภาพ฿นประยชน์ทีไเดຌรับ 
ซึไงอาจป็นอีกหนึไงรงจูง฿จ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสน฿จขຌาสูระบบการสียภาษีทีไถูกตຌองมากขึๅน
นืไองจากสามารถชืไอเดຌถึงความมีสถียรภาพของสิทธิประยชน์ทีไตนจะพึงเดຌรับ 
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การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ  
ภายหลังจากวันทีไพระราชกฤษฎีกา วาดຌวย การลดอัตราละยกวຌนรัษฎากร มีผลประกาศ฿ชຌทาง

ราชกิจจานุบกษา ณ วันทีไ 18 มษายน พ.ศ. 2559 กรมสรรพากรจึงยังเมสามารถท้าการสรุปจ้านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมทีไขอยืไน฿ชຌสิทธิเดຌ ดຌวยสาหตุของระยะวลาการยืไนบบสียภาษีเมตรงกับ 
ชวงระยะวลาการมีผลบังคับของพระราชกฤษฎีกา จึงเมอาจสรุปจ้านวนวิสาหกิจทีไ฿หຌความสน฿จ฿นมาตรการ
ทางภาษีนีๅ 

 
5.3.2.4 การประมินผลผลิต ิProduct Evaluation) 
ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 

แี มาตรการยกวຌนละลดอัตราภาษีงินเดຌ
นิติบุคคลส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs 

พระราชกฤษฎีกาฯ ิฉบับทีไ 603ี พ .ศ. 
2559  

กรมสรรพากรยังเมสามารถท้าการสรุปจ้านวน
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไขอยืไน฿ชຌสิทธิเดຌ 
ดຌวยสาหตุของระยะวลาการยืไนบบสียภาษีเมตรง
กับชวงระยะวลาการมีผลของพระราชกฤษฎีกา 

2) การจัดท้าสืไอประชาสัมพันธ์฿นรูปบบ
ของ Infographic 

ประสานหนวยงานทีไรับผิดชอบพืไอการ
ผลิตละออกบบสืไอประชาสัมพันธ์พรຌอม
ทัๅงขออนุมัติกรมสรรพากรพืไอผยพรสืไอ
ตางโ 

ด้านินการผยพรสืไอประชาสัมพันธ์บนวใบเซต์ของ
กรมสรรพากรละชองทาง Social Media ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ผานหนวยงานภาคี 

 
กรมสรรพการเดຌคาดการณ์วา ภายหลังการประกาศ฿ชຌพระราชกฤษฎีกาฯ ิฉบับทีไ ๆเใี พ.ศ. โ55้ 

นีๅ ภาครัฐจะสูญสียรายเดຌราว 5,000 ลຌานบาท฿นระยะริไมตຌน หากทวามีการคาดการณ์วาการลดภาษีงิน
เดຌกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนีๅจะสงผล฿หຌกิดการขยายฐานการจัดกใบภาษี฿นอนาคต 

 
การทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌขຌาสูระบบภาษีทีไถูกตຌองละการด้านินกิจการ  

฿นรูปบบของนิติบุคคลยังสงผล฿หຌป็นการลดปัญหาการฟอกงินทีไมีอยู฿นปัจจุบัน นืไองจากการขຌาระบบ  
การช้าระภาษีละการด้านินกิจการบบนิติบุคคลจ้าตຌองมีวิ ธีการจัดท้าละตรวจสอบดຌวยวิธีทางบัญชี 
ถึงการด้านินธุรกิจละการเหลวียนของงิน฿นกิจการ สงผล฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไขຌาสู
ระบบมีการด้านินการทีไปรง฿สละป็นเปตามหลักธรรมภิบาล  

 
ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ  
กรมสรรพากร เมมีการด้านินการ฿นสวนนีๅ นืไองดຌวยภารกิจหลักของหนวยงานทีไเมมีสวนสนับสนุน

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดยตรง 
 
ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 

ผลการด านินงาน ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
กรมสรรพากรยังเมสามารถท้าการสรุปจ้านวนวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมทีไขอยืไน฿ชຌสิทธิเดຌ ดຌวยสาหตุของระยะวลาการยืไนบบสีย
ภาษีเมตรงกับชวงระยะวลาการมีผลของพระราชกฤษฎีกา จึงเมอาจ
สรุปจ้านวนวิสาหกิจทีไ฿หຌความสน฿จ฿นมาตรการทางภาษีนีๅ 

นืไองดຌวยกรมสรรพากรยังเมสามารถท้าการสรุปจ้านวนวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมทีไขอยืไน฿ชຌสิทธิเดຌ ดຌวยสาหตุของระยะวลาการ
ยืไนบบสียภาษีเมตรงกับชวงระยะวลาการมีผลของพระราชกฤษฎกีา 
จึงเมอาจสรุปจ้านวนวิสาหกิจทีไ฿หຌความสน฿จ฿นมาตรการทางภาษีนีๅ 
ละสงผล฿หຌผลกระทบตอระบบศรษฐกิจยังเมชัดจน 
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นอกจากนีๅ  การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌขຌาสูระบบภาษีทีไถูกตຌองละ 
การด้านินกิจการ฿นรูปบบของนิติบุคคลยังสงผล฿หຌป็นการกຌปัญหาการฟอกงินทีไมีอยู฿นปัจจุบัน นืไองจาก
การขຌาระบบการช้าระภาษีละการด้านินกิจการบบนิติบุคคลจ้าตຌองมีวิธีการจัดท้าละตรวจสอบดຌวย  
วิธีทางบัญชีถึงการด้านินธุรกิจละการเหลวียนของงิน฿นกิจการ สงผล฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ทีไขຌาสูระบบมีการด้านินการทีไปรง฿สละป็นเปตามหลักธรรมภิบาล  

 
ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด านินครงการ  
นืไองดຌวยมาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี  

ถูกจัดท้าขึๅนภาย฿ตຌจุดประสงค์พืไอการพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง 
กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยป็นการด้านินมาตรการ
ทางภาษี พืไอสนองตอปງาหมายการบรรทาภาระภาษีละพิไมสภาพคลองทางการงิน฿หຌกบริษัทหรือหຌาง
หุຌนสวนนิติบุคคลซึไงป็นผูຌประกอบกิจการทีไป็นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนป็นการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศละจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุน 

 

การด้านินมาตรการทางภาษีดຌวยวิธีการจัดท้ารางพระราชกฤษฎีกา วาดຌวย การลดอัตราละ
ยกวຌนรัษฎากรส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเป พืไอ฿หຌมีผลป็นการประกาศ฿ชຌ 
฿นฐานะกฎหมายล้าดับรอง ถือวาป็นวิธีการด้านินมาตรการทีไมีประสิทธิภาพละยัไงยืน นืไองจากการออกป็น
ขຌอบังคับทางกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกา) กอ฿หຌกิดการบังคับ฿ชຌป็นวงกวຌางละมีสถียรภาพ฿นประยชน์ 
ทีไเดຌรับ ซึไงอาจป็นอีกหนึไงรงจูง฿จ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสน฿จขຌาสูระบบการสียภาษีทีไถูกตຌอง
มากขึๅนนืไองจากสามารถชืไอเดຌถึงความมีสถียรภาพของสิทธิประยชน์ทีไตนจะพึงเดຌรับ 

 

ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนา 
1) มาตรการลดภาษีป็นการชวยหลือรืไองทุนมากกินเป ฿นขณะทีไดຌานการพัฒนารงงานยังเมเดຌ

รับการชวยหลือทา฿ดนัก  
2) หนวยงานอาจพิไมขัๅนตอนการติดตามละประมินผลภายหลังการสรใจสิๅนครงการพืไอการ

ทราบถึงผลลัพธ์  ละผลผลิตภายหลังการขຌารวมครงการ พืไอการพัฒนานวทางการ
ด้านินงาน฿นอนาคตตอเป 

 
5.3.2.5 สรุปผลการวิคราะห์มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก าเร 

ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี  
มาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs (ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเปี ถูกจัดท้าขึๅน

ภาย฿ตຌจุดประสงค์พืไอการพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข  
฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยป็นการด้านินมาตรการ 
ทางภาษ ีดຌวยวิธีการลดอัตราภาษีอยางป็นทางการผานกฎหมายล้าดับรอง พืไอการบรรทาภาระภาษีละพิไม
สภาพคลองทางการงิน฿หຌกบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลซึไงป็นผูຌประกอบกิจการทีไป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ตลอดจนป็นการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศละจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุน 
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การด้านินมาตรการทางภาษีดຌวยวิธีการจัดท้ารางพระราชกฤษฎีกา วาดຌวย การลดอัตราละ
ยกวຌนรัษฎากรส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs ทีไมีก้าเร ใเเ,เเแ บาทขึๅนเป พืไอ฿หຌมีผลป็นการประกาศ฿ชຌ 
฿นฐานะกฎหมายล้าดับรอง ถือวาป็นวิธีการด้านินมาตรการทีไมีประสิทธิภาพละยัไงยืน นืไองจากการออกป็น
ขຌอบังคับทางกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกา) กอ฿หຌกิดการบังคับ฿ชຌป็นวงกวຌางละมีสถียรภาพ฿นประยชน์ 
ทีไเดຌรับ อีกทัๅงการลดอัตราภาษีถือป็นการสงสริมทางการงินทางอຌอมทีไ฿หຌวิสาหกิจมีสภาพคลองทางการงิน
พิไมมากขึๅนละอาจน้างินทีไเดຌรับการยกวຌนเปพัฒนากิจการของตน ตลอดจนพิไมการลงทุนอันมีผลตอระบบ
ศรษฐกิจดยรวมของประทศ จึงถือเดຌวามาตรการทางภาษีนีๅป็นมาตรการทีไดี ละมีนวนຌมมีประสิทธิภาพ
฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมอยางยัไงยืน 

 
5.ใ.ใ กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 

 
กรอบการประมิน ผลการประมิน 

สภาวะวดลຌอม ิContext)  
 

หตุผลความจ้าป็นของครงการ  
 

ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 
 

ความสอดคลຌองของปງาหมายกับความจ้าป็นของครงการ  
 

นยบายการด้านินครงการ 
 

  

ทรัพยากร ิInput) 
 

ขຌอตกลงนวทางการด้านินงาน 
 

กรอบงบประมาณ 
 

ระยะวลา 
 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับปງาหมาย 
 

  

กระบวนการ ิProcess) 
 

ผนงานการด้านินครงการ 
 

ปัญหาของครงการ 
 

ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด้านินงานละมาตรการ 
 

การจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
 

  

ผลลัพธ์ ิProduct) 
 

ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
 

การพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 
 

ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
 

ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด้านินครงการ  
 

  

ผลรวมการประมิน 
 

ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
การสดงผลดຌวยสมีีความหมายดังตอเปนีๅ 

 สีขียว หมายถึง การด้านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 
 สีหลือง หมายถึง การด้านินการยังมีขຌอพงึสังกต 
 สีดง หมายถึง การด้านินการตไ้ากวาปງาหมาย หรือการขาดการสนับสนุนตามความจ้าป็น หรือเมมี

การด้านินการ 
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5.3.3.1 การประมินสภาวะวดลຌอม ิContext Evaluation)  
หตุผลความจ าป็นของครงการ  
นยบายจากรัฐบาลป พ.ศ. 2557 ดยนายกรัฐมนตรี พลอกประยุทธ์ จันทร์อชา เดຌลใงหในถึง

ความส้าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมถึงความป็นสวนหนึไงทีไกอ฿หຌกิดการจຌางงานละสรຌาง
รายเดຌ฿หຌกับประทศอยางมีนัยส้าคัญ  ตการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถริไม
ด้านินการเดຌอยางมัไนคงหรือสามารถขยายกิจการเดຌนัๅนจ้าป็นตຌอง฿ชຌงินทุน฿นการด้านินงาน ซึไงดຌวย
ขຌอทใจจริงทีไวาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวนมากเมมีศักยภาพพียงพอ฿นการท้าสินชืไอกับธนาคาร
พาณิชย์ทัไวเป นืไองดຌวยปัญหาทางหลักทรัพย์คๅ้าประกันละความหนຌาชืไอถือ (Creditability) เมสูงพียงพอ
กับงืไอนเขของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดังนัๅนการขຌาสูระบบสินชืไอพืไอน้างินทุนมาด้านินการพัฒนาธุรกิจจึงมี
ความป็นเปเดຌดยยาก  

 

นอกหนือจากปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย 
ปัญหาดຌานศักยภาพ฿นการด้านินธุรกิจทีไยังป็นอีกปัญหาหลักของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระบบ
การคຌาสรีนีๅ ดังนัๅนการ฿หຌความชวยหลือดຌานการพัฒนาซึไงขีดความสามารถจึงป็นอีกหนึไงปัจจัยทีไรัฐบาลเดຌ
ลใงหในถึงความส้าคัญ 

 

ดຌวยความจ้าป็นทัๅงหมดนัๅน รัฐบาลจึงมีนวนยบาย฿หຌธนาคารภาย฿ตຌการก้ากับดูลของรัฐ เดຌก 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย  ธนาคารกรุงเทย ละธนาคารออมสิน  
ขຌาด้านินมาตรการพืไอป็นการชวยหลือ฿นการกຌปัญหาการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม พรຌอมทัๅงสริมสรຌางซึไงขีดความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌสามารถ
จริญติบตเดຌอยางมัไนคง฿นบริบททีไปลีไยนเปของการด้านินธุรกิจ ดังนัๅนการด้านินมาตราจึงป็นการ
ด้านินงานควบคูกันทัๅงมาตรการทางการงินละมาตรการการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน พืไอ฿หຌ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถจริญติบตเดຌอยางมัไนคง 

 

จากความตຌองการชวยหลือทางการงินละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน จึงมีการจัดตัๅง 
กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) พืไอป็นการสนับสนุนทางการงิน 
กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละสามารถขຌาเปมีสวนรวม฿นการด้านินการพัฒนากิจการทีไรวมลงทุน
฿นฐานะหุຌนสวนทางธุรกิจพืไอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถด้านินกิจการเดຌอยางมัไนคงละ 
มีสถียรภาพทีไทຌจริง 

 

ความสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555-2559) 
กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ถูกจัดตัๅงขึๅนภาย฿ตຌ

วัตถุประสงค์พืไอการพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข  
฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละการสริมสรຌางขีดความสามารถ
฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย ดยป็นการด้านิน มาตรการทางการงินละ
มาตรการการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นขณะดียวกัน พืไอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
สามารถด้านินกิจการเดຌอยางมีสถียรภาพภาย฿ตຌบริบททีไตางออกเปจากอดีต  

 

การด้านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนีๅองป็นเปตามยุทธศาสตร์ ของผน 
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555 - 2559) ภาย฿ตຌกลยุทธ์ ดังนีๅ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข  
฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ภาย฿ตຌกลยุทธ์  

กลยุทธ์ทีไ 4 การสริมสรຌางระบบละตรียมความพรຌอมพืไอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
สามารถขຌาถึงงินทุนละพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการงิน 

กลยุทธ์ทีไ 9 การพัฒนาสิไงอ้านวยความสะดวกดຌานการตลาด฿หຌกวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมเทย ภาย฿ตຌกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ทีไ 1 การพิไมผลิตภาพละพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการด้านินธุรกิจ 
กลยุทธ์ทีไ 5 การสรຌางอกาสละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
กลยุทธ์ทีไ 7 การสรຌางละพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿หม 
 

นอกจากนีๅ การด้านินการ฿นครงการนีๅยังป็นเปตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ แแ ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี ยุทธศาสตร์ทีไ 1 วาดຌวย การสรຌางปัจจัยวดลຌอม ดยการสรຌางอกาส 
฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌงายขึๅนละสามารถพัฒนาการด้านิน
กิจการเดຌบนพืๅนฐานของความรูຌ 

 

ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ 
ดຌวยขຌอทใจจริงทีไวาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวนมากมีอุปสรรค฿นการขຌาถึงระบบสินชืไอ

ของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป นืไองดຌวยปัญหาทางหลักทรัพย์คๅ้าประกันละความหนຌาชืไอถือ (Creditability)  
เมพียงพอกับงืไอนเขของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดังนัๅนการท้าสินชืไอพืไอน้างินทุนมาด้านินการพัฒนาธุรกิจ
จึงมีความป็นเปเดຌตไ้า ยิไงเปกวานัๅน นอกหนือจากปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ปัญหาดຌานศักยภาพ฿นการด้านินธุรกิจกใยังป็นอีกปัญหาหลักของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอม฿นระบบการคຌาสรีนีๅ ทีไปຂด฿หຌกิจการทุกประภทละทุกระดับมีการขงขันกันอยาง
สรี ดังนัๅนการ฿หຌความชวยหลือดຌานการพัฒนาซึไงขีดความสามารถจึงป็นอีกหนึไงปัจจัยทีไรัฐบาลลใงหในถึง
ความส้าคัญละตຌองการรงกຌเข 

 

ดຌวยหตุผลดังกลาวธนาคารภาย฿ตຌการก้ากับดูลของรัฐ ประกอบดຌวย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ธนาคารกรุงเทย ละธนาคารออมสิน จึงขຌามามีสวนรวม฿นการ
กຌปัญหาทัๅงทางดຌานการงินละความสามารถ฿นการด้านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดຌวย
การจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ของตละธนาคาร พืไอ
ปງาหมายการพิไมอกาสทางการขຌาถึงหลงงินทุนละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันกวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมดยการขຌาเปมีสวนรวม฿นการจัดการกิจการ จึงถือป็นปງาหมายทีไมีความหมาะสม
ตอความจ้าป็นของการด้านินครงการทีไตຌองการ฿หຌความชวยหลือทัๅงดຌานการงินละการพิไม ขีด
ความสามารถ฿นการสามารถด้านินกิจการเดຌอยางมัไนคงละมีสถียรภาพ 
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นยบายการด านินครงการ 
ดຌวยปງาหมายการด้านินงานทีไป็นเป฿นทิศทางดียวกันภาย฿ตຌนยบายรัฐบาลป พ .ศ. 2557 ของ

ดยนายกรัฐมนตรี พลอกประยุทธ์ จันทร์อชา จึงเดຌมีการก้าหนดกลุมปງาหมายวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอมของทัๅงสามธนาคาร ดยมีการมุงนຌน วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นกลุมริไมตຌน (Start-up) 
ละ กลุมติบต (Rising-Star) ซึไงป็นกลุมทีไริไมมีสถียรภาพ฿นการด้านินกิจการลຌว 

 
จากนยบายการด้านินมาตรการทีไมุงนຌน฿นสองกลุมวิสาหกิจดังกลาวขຌางตຌนอาจถือป็นขຌอจ้ากัด

ของมาตรการทีไยังเม฿หຌความชวยหลือกวิสาหกิจกลุมมลใดพันธุ์ (seed) ละกลุมฟ้นฟู (Turn-around) 
 

5.3.3.2 การประมินปัจจัยน าขຌา ิInput Evaluation) 
ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ธนาคารกรุงเทย ละธนาคารออมสิน 

เมมีการจัดราง บันทึกความขຌา฿จ (Memorandum of Understanding: MOU) ฿นการด้านินงานรวมกัน 
จึงป็นการด้านินงานทีไป็นอกทศ หากตมีการด้านินการอยูบนพืๅนฐานของพันธกิจของตละธนาคาร 
อันมีผล฿หຌกลุมกิจการปງาหมายทีไจะขຌารวมลงทุนตกตางกันออกเป กลาวคือ 
 

ธนาคารออมสิน 

1) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมระยะริไมตຌน ิStart – Up Stageี ทีไมีศักยภาพสูง 
2) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีศักยภาพ฿นการติบต ดยฉพาะทีไอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมี

ประยชน์ตอการขยายตัวทางศรษฐกิจของประทศ 
3) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐละภาคอกชนขนาด฿หญ หรือ

ป็นสมาชิกของสภาหอการคຌาเทย หรือหนวยงานภาครัฐ 
4) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไป็นกิจการพืไอสังคม ิSocial Enterprise) 
 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อมห่งประทศไทย 

1) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีประยชน์ตอศรษฐกิจของประทศ 
2) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีศักยภาพติบตป็นวิสาหกิจขนาดกลาง฿นกลุมทีไประทศ

เทยยังคลาดคลน 
3) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐละภาคอกชนขนาด฿หญ หรือ

ป็นสมาชิกของสภาหอการคຌาเทย หรือหนวยงานภาครัฐ 
4) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกลุม 10 S-curve หรือ 5 Cluster หงอนาคต 
5) ธุรกิจกลุมกษตรกรรม ละกลุมกิจการทีไกีไยวนืไองทีไมีศักยภาพละนวัตกรรม฿นการพัฒนาธุรกิจ 
 

ธนาคารกรุงไทย 

1. กิจการทีไกองทรัสต์จะลงทุนจะตຌองตัๅงอยู฿นประทศเทย ป็นกิจการทีไประกอบธุรกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ิSMEs) ซึไงอยู฿นระยะริไมตຌนทีไมีศักยภาพสูงหรือมีอกาส฿นการติบต หรืออยู฿น
กลุมธุรกิจทีไมีประยชน์ตอการขยายตัวทางศรษฐกิจของประทศ หรือป็น Supplier ของธุรกิจ
ภาครัฐละภาคอกชนขนาด฿หญ หรือป็นสมาชิกของสภาหอการคຌาเทยหรือหนวยงานของภาครัฐ 
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2. กิจการอืไน฿ดตามมติคณะรัฐมนตรี 
3. กิจการอืไน฿ดตามทีไก้าหนด฿นพระราชบัญญัติทรัสต์ ละหลักกณฑ์อืไนทีไกีไยวขຌองตามทีไส้านักงาน 

ก.ล.ต.จะเดຌประกาศก้าหนดหรือกຌเขพิไมติมตอเป 
4. กิจการทีไกองทรัสต์จะลงทุนจะตຌองป็นกิจการทีไ฿ชຌทคนลยีป็นฐาน฿นการผลิตหรือ฿หຌบริการ

กรอบงบประมาณ ิฉพาะกองทุนทีไ แี 
 

นืไองดຌวยการด้านินงานของสามธนาคารหลักเมมีการจัดท้า MOU ถึงการบงกลุมกิจการปງาหมาย
฿นการสงสริมอยางชัดจน จึงป็นขຌอสังกตวา ฿นการปฎิบัติงานจริงอาจมีความป็นเปเดຌทีไวา อาจกิดความ
สับสนละทับซຌอนของกลุมประภทกิจการ ละกิดการ฿หຌการสงสริมทับซຌอน฿นวิสาหกิจราย/กลุมดียวกัน 
อันกอ฿หຌกิดการ฿ชຌทรัพยากรทับซຌอน 

 

งบประมาณ 
ธนาคารออมสิน 

จ านวนกองทุน จ านวนงิน ิลຌานบาที ระยะวลา 
กองทีไ 1  เมกิน 500 ธ.ค. 58 
กองทีไ 2 เมกิน 500 มิ.ย. 60 
กองทีไ 3 เมกิน 1,000 มิ.ย. 60 

 

ระยะวลาการบิกจายงบประมาณพืไอการจัดตัๅงกองทุนป็นเปตามผน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 

จ านวนกองทุน จ านวนงิน ิลຌานบาที ระยะวลา 
กองทีไ 1  500 11 พ.ย. 58 
กองทีไ 2 501 19 ม.ย. 60 
กองทีไ 3 290 15 ก.ค. 59 

 

ระยะวลาการบิกจายงบประมาณพืไอการจัดตัๅงกองทุนป็นเปตามผน 
ธนาคารกรุงเทย 

จ านวนกองทุน จ านวนงิน ิลຌานบาที ระยะวลา 
กองทีไ 1  1,000 24 ธ.ค. 58 
กองทีไ 2 1,000 21 ธ.ค. 59 

หมายหตุ: กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ของ ธนาคารกรุงเทย มีการรวมกันระหวาง สวทช. 
ละ ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย จ้านวน 100 ลຌานบาท ละ 200 ลຌานบาท ตามล้าดับ  

 

นืไองจากทัๅง ใ ธนาคารจัดตัๅงกองทุนป็นทีไรียบรຌอยลຌว ดังนัๅน จึงป็นทีไนนอนวา หากมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีงืไอนเขป็นเปตามทีไธนาคารก้าหนด จะสามารถเดຌรับความชวยหลือตาม
ปງาหมายของการด้านินมาตรการ  

 

อยางเรกใตาม งบประมาณจ้านวน 2,000 ลຌานบาท ของทัๅงสามธนาคาร ป็นงินจากการด้านิน
กิจการของตละธนาคารป็นหลัก ดยฉพาะธนาคารกรุงเทยละธนาคารออมสิน ดยมิเดຌรับความชวยหลือ
หรือสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาลทาทีไควร ดังนัๅนจึงปฎิสธเมเดຌวา การด้านินครงการกองทุนรวม
ลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ธนาคารทีไกีไยวขຌองจึงจ้าป็นตຌองค้านึงถึงความ
สีไยง฿นการขຌาลงทุนควบคูกับการ฿หຌความชวยหลือวิสาหกิจอยางหลีกลีไยงเมเดຌ  
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ระยะวลา  
การด้านินการของกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 

ทุกกองมีระยะวลากองทุนละ 10 ป หากตสามารถขยายระยะวลาเดຌกองทุนละ 1 ป จ้านวน 1 ครัๅง ท้า฿หຌ
อนุมานเดຌวา ตละกองทุนของตละธนาคารมีอายุการด้านินงานราว 11 ป ซึไงถือวาป็นการ฿หຌความ
ชวยหลือ฿นระยะยาวกวิสาหกิจขนาดลกางละขนาดยอม ซึไงยอมสงผล฿นชิงบวกกวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมทีไขຌารับการชวยหลือละก้าลังจะขຌารับการพัฒนา฿นระยะยาว นืไองจากกองทุนรวมลงทุน฿น
กิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ฿หຌความชวยหลือทัๅงมาตรการทางการงินละการ
พัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการละป้าหมาย 
นืไองดຌวยขຌอทใจจริงทีไวาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวนมากมีอุปสรรค฿นการขຌาถึงระบบ

สินชืไอของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป นืไองดຌวยปัญหาทางหลักทรัพย์คๅ้าประกันละความหนຌาชืไอถือ 
(Creditability) เมพียงพอกับงืไอนเขของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดังนัๅนการท้าสินชืไอ พืไอน้างินทุน 
มาด้านินการพัฒนาธุรกิจจึงมีความป็นเปเดຌตไ้า ยิไงเปกวานัๅน นอกหนือจากปัญหาความยาก฿นการขຌาถึง
หลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ปัญหาดຌานศักยภาพ฿นการด้านินธุรกิจกใยังป็นอีกปัญหา
หลักของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระบบการคຌาสรี฿นปัจจุบัน ทีไปຂด฿หຌกิจการทุกประภทละทุก
ระดับสามารถขงขันกันอยางสรี ดังนัๅนการ฿หຌความชวยหลือดຌานการพัฒนาซึไงขีดความสามารถจึงป็นอีก
หนึไงปัจจัยทีไรัฐบาลลใงหในถึงความส้าคัญละตຌองการรงกຌเข 

 
ดຌวยหตุผลดังกลาว ธนาคารภาย฿ตຌการก้ากับดูลของรัฐ ประกอบดຌวย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ธนาคารกรุงเทย ละธนาคารออมสิน จึงขຌามามีสวนรวม ดຌวยการ
ด้านินมาตรการทางการงินละมาตรการการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันกวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ดยการจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ของตละ
ธนาคาร พืไอปງาหมายการพิไมอกาสทางการขຌาถึงหลงงินทุนละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดยการขຌาเปมีสวนรวม฿นการจัดการกิจการ  

 
การด้านินมาตรการทางการงินละมาตรการการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันกวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอม จึงถือป็นการด้านินมาตรการทีไหมาะสมกับปງาหมายของครงการทีไมีตอหตุผล
ละความจ้าป็นของการจัดท้าครงการ 

 
5.3.3.3 การประมินกระบวนการ ิProcess Evaluation)  
ผนงานการด านนิครงการ 
การด้านินการขຌารวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) นัๅน ทัๅงสาม

ธนาคารเดຌมีวิธีการด้านินงานหลักทีไหมือนดัน พืไอการตัดสิน฿จขຌารวมลงทุน฿นการกิจการ คือ ขัๅนตอน
ตรวจสอบการด้านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (Due Diligence)  พืไอการศึกษาถึงการ
ด้านินกิจการละความปรง฿ส฿นการด้านินกิจการ 
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การด้านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (Due Diligence) ถือป็นขัๅนตอน
มาตราฐานทางการพาณิชย์มืไอภาคธุรกิจตຌองการ ด้านินการกิจการรวมคຌา (Joint venture) หรือ การควบ
รวมกิจการ (Merger and Acquisition) จึงถือเดຌวาการด้านินการของหนวยงานธนาคารทัๅงสาม มีการ
ด้านินงานทีไป็นมาตราฐานละประพณีปฎิบัติ฿นการด้านินธุรกิจ 

 
ปัญหาของครงการ  
1) การจับคูกันระหวางผูຌรวมทุนกับกิจการสามารถท้าเดຌยาก นืไองจากผูຌตຌองการรวมลงทุนเมทราบ

ถึงกิจการทีไตຌองการความชวยหลือ ท้า฿หຌสูญสียอกาส฿นการเดຌรับผลตอบทนละงินทุนของ
ทัๅงสองฝຆาย 

2) การกิดขึๅนของ Start-Up ฿นบางครัๅงป็นเปตามกระส (trend) มากกวาความตຌองการด้านิน
กิจการทีไทຌจริง  

3) การจัดงานพืไอการประชาสัมพันธ์ครงการทีไกิดขึๅน มีผูຌ฿หຌความสน฿จนຌอย  
4) ระยะวลาการพิจารณาการรวมลงทุนจึงมีระยะวลาทีไคอนขຌางนาน฿นการตัดสิน฿จขຌาเปลงทุน

฿นกิจการปງาหมาย นืไองจากขัๅนตอนการตรวจสอบทีไละอียด พืไอ฿หຌกิดความสีไยงตไ้าทีไสุด ชน 
การตรวจสอบทางธุรกิจ (Due Diligence) 

5) ทัศนคติของผูຌสน฿จขຌารวมครงการทีไป็นชิงลบตอการขຌาเปมีสวนรวม฿นการจัดการกิจการ 
ของธนาคารจຌาของกองทุน฿นฐานะหุຌนสวนกิจการ 

6) นืไองดຌวยมใดงินการขຌารวมลงทุน ป็นงินจากการด้านินกิจการของธนาคารตางโ มิ฿ชงิ น
สนับสนุนจากรัฐบาล ท้า฿หຌธนาคารตຌองค้านึงถึงความสีไยง฿นการขຌารวมลงทุนสมือนการด้านิน
กิจการตามปกติของธนาคาร 

7) การด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย สวนมากมีรูปบบการด้านิน
กิจการทีไเมสดงถึงหรือท้าการบันทึกดຌวยระบบบัญชีทีไถูกตຌอง สงผล฿หຌธนาคารเม สามารถ
ตรวจสอบสภาพการด้านินกิจการเดຌอยางชัดจน ท้า฿หຌวิสาหกิจกลุมนีๅเมเดຌรับความสนับสนุน
นืไองจากเมผานงืไอนเขการตรวจสอบสภาพธุรกิจ (Due Diligence) อันป็นงืไอนเขหลัก฿นการ
ขຌารวมลงทุน 

8) ขຌอติดขัด฿นรืไองขຌอกฎหมาย ทีไก้าหนดถึงขัๅนตอนการด้านินงานละหนวยงานทีไธนาคารอยู
ภาย฿ตຌการก้ากับดูล สงผล฿หຌเมสามารถด้านินงานเดຌอยางรวดรใวละอิสระ ดยฉพาะส้าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ 

 
ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด านินงานละมาตรการ 
นืไองดຌวยขຌอทใจจริงทีไวาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวนมากมีอุปสรรค฿นการขຌาถึงระบบ

สินชืไอของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป นืไองดຌวยปัญหาทางหลักทรัพย์คๅ้าประกันละความหนຌาชืไอถือ 
(Creditability) เมพียงพอกับงืไอนเขของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดังนัๅนการท้าสินชืไอ พืไอน้างินทุน 
มาด้านินการพัฒนาธุรกิจจึงมีความป็นเปเดຌตไ้า ยิไงเปกวานัๅน นอกหนือจากปัญหาความยาก฿นการขຌาถึง
หลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ปัญหาดຌานศักยภาพ฿นการด้านินธุรกิจกใยังป็นอีกปัญหา
หลักของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระบบการคຌาสรีนีๅ ทีไปຂด฿หຌกิจการทุกประภทละทุกระดับ 
มีการขงขันกันอยางสรี ดังนัๅนการ฿หຌความชวยหลือดຌานการพัฒนาซึไงขีดความสามารถจึงป็นอีกหนึไงปัจจัย 
ทีไรัฐบาลลใงหในถึงความส้าคัญละตຌองการรงกຌเข  
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ดຌวยหตุผลขຌางตຌนทัๅงหมดนัๅนจึงเดຌมีการจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund) พืไอพิไมอกาสทางการขຌาถึงหลงงินทุนละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยการขຌาเปมีสวนรวม฿นการจัดการกิจการ฿นฐานะหุຌนสวนทางธุรกิจ
ถือป็นวิธีการทีไหมาะสม นืไองจากการ฿หຌพียงการสนับสนุนทางการงินดຌวยระบบสินชืไออาจเมกอ฿หຌกิดผล
การพัฒนา฿นระยะยาวนืไองจาก จากการศึกษาพบวามีครงการหลายครงการทีไมีการ฿หຌความชวยหลือ
การงินตกลับเมพบซึไงผลผลิตจากการด้านินกิจการ นืไองจากผูຌประกอบการขาดศักยภาพ฿นการด้านิน
กิจการทีไทຌจริง ซึไงพลันตจะน้าเปสูหนีๅสีย฿นระบบศรษฐกิจ (NPL) ดังนัๅนการพัฒนาซึไงความสามารถ 
฿นการด้านินกิจการสมือนป็นการกຌซึไงกนทຌของปัญหาทีไส้าคัญ ละดຌวยวิธีการขຌาถือหุຌน฿นสัดสวน 
รຌอยละ 25 - 49 ของธนาคารผูຌขຌารวมลงทุน ถือป็นการ฿หຌความชวยหลือทางการงินควบคูกับการพัฒนาขีด
ความสามารถทีไทຌจริง นืไองจากดຌวยสัดสวนการขຌาถือหุຌนนัๅนสดงถึงวา ธนาคารผูຌลงทุนสามารถออกสียง฿น
การด้านินกิจการเดຌจริงพืไอการพัฒนาการด้านินงานของวิสาหกิจ  ตเมป็นการครอบง้าการด้านินกิจการ 
นืไองดຌวยสัดสวนการถือหุຌนทีไนຌอยกวารຌอยละ 51 จึงป็นทีไมัไน฿จเดຌวาอ้านาจการด้านินธุรกิจยังป็นของ
ผูຌประกอบการชนคย  

 
อยางเรกใตาม การด้านินการ฿หຌความชวยหลือดຌวยวิธีการขຌาลงทุนละการพิไมขีดความสามารถ฿น

การด้านินกิจการนัๅน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย  (SME 
Development Bank) ละธนาคารออมสิน เดຌถือป็นหัว฿จหลัก฿นการด้านินการ฿นครงการการจัดตัๅง
กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ฿นขณะทีไธนาคารกรุงเทยเดຌมุงนຌน
การ฿หຌความชืไอหลือฉพาะดຌานการงินป็นหลัก การ฿หຌความชวยหลือ฿นการพิไมขีดความสามารถจะป็น
หนຌาทีไของหนวยงานอืไนผูຌมีสวนรวม฿นการด้านินครงการการจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs 
Private Equity Trust Fund) ชน ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี 

 
การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
นืไองจากการด้านินการของกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust 

Fund) มีระยะวลากองทุนละ 10 ป หากตสามารถขยายระยะวลาเดຌกองทุนละ 1 ป จ้านวน 1 ครัๅง ท้า฿หຌ
อนุมานเดຌวา ตละกองทุนของตละธนาคารมีอายุการด้านินงานราว 11 ป ดังนัๅน ณ ปัจจุบัน ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ธนาคารกรุงเทย ละธนาคารออมสิน จึงยังเมมีการ
ด้านินการ฿นสวนนีๅ ตอยางเรกใตาม ทัๅงสามธนาคารมีการวางผนงานพืไอการจัดท้าครงการติดตามละ
ประมินผลครงการ฿นอนาคต 

 
5.3.3.4 การประมินผลผลิต ิProduct Evaluation) 
ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 

 

ธนาคารออมสิน 
คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 

สามารถขຌาเปลงทุน฿นวิสาหกิจขนาดกลาง
ละยอมเดຌภาย฿ตຌงบประมาณ 2,000 ลຌานบาท 

ณ วันทีไ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคาร
ออมสินพิจารณาขຌาลงทุน฿นวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมจ้านวน 5 กิจการ 

ธนาคารออมสินอนุมัติงินรวมลงทุน จ้านวน 
115 ลຌานบาท กวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมจ้านวน 5 กิจการ  
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อมห่งประทศไทย   
คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 

สามารถขຌาเปลงทุน฿นวิสาหกิจขนาดกลาง
ละยอมเดຌภาย฿ตຌงบประมาณ 2,000 ลຌานบาท 

ณ วันทีไ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหง
ประทศเทยตัดสิน฿จขຌารวมลงทุน 2 กิจการ 
ละอยูระหวางการพิจารณาการขຌารวมลงทุน
อีก แเ กิจการ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมหงประทศเทยอนุมัติงินรวมลงทุน 
จ้านวนงิน ใ้ ลຌานบาท กวิสาหกิจจ้านวน 2 
กิจการ  

 
ธนาคารกรุงไทย 

คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
สามารถขຌาเปลงทุน฿นวิสาหกิจขนาดกลางละ
ยอมเดຌภาย฿ตຌงบประมาณ 2,000 ลຌานบาท 

ณ วันทีไ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารกรุงเทย
ยังเมมีการตัดสิน฿จขຌารวมลงทุน  

ความคืบหนຌา฿นการด้านินงานของกองทุน
ปั จ จุ บั น เ ดຌ มี ก า ร คั ด  ลื อ ก  ล ะ  ต ง ตัๅ ง
คณะกรรมการการลงทุนรวมทัๅงก้าหนดกรอบ
นยบายการลงทุนของกองทรัสต์รียบรຌอยลຌว 
ปัจจุบันอยู ระหว า งการ฿หຌทีไ ปรึกษาของ
กองทรัสต์ตามทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌจัดการ
กองทรัส ต์ ศึกษาละวิ คราะห์กิ จการทีไ
กองทรัสต์จะขຌาเปรวมลงทุนพืไอนาสนอตอ
คณะกรรมการการลงทุน ทัๅงนีๅคาดวาจะ
สามารถรวมลงทุนเดຌภาย฿น เตรมาส 4 ของป 
พ.ศ. 2560  

 
จากผลการด้านินงานขຌางตຌน มืไอพิจารณาถึงระยะวลาริไมด้านินครงการ ละผลการด้านินงาน

ของตละธนาคาร พบวา การด้านินงานป็นเปเดຌดยลาชຌา นืไองดຌวยสาหตุหลักกิดจาก งินทีไน้ามาจัดตัๅง
กองทุนนัๅนป็นงบประมาณจากการด้านินงานของตละธนาคารอง มิเดຌป็นงินสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนัๅน
การด้านินงานทุกขัๅนตอนกอนการลงทุน จึงมีการด้านินการพิจารณาการขຌาลงทุนดยการพยายามลดซึไง
ความสีไยง฿นการลงทุน฿หຌเดຌมากทีไสุด นอกหนือจากความพยายาม฿นการ฿หຌความชวยหลือกวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม 

 
นอกจากนีๅ ความลาชຌา฿นการด้านินงาน ยังกิดจากขຌอติดขัดรืไองขຌอกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ชน 

พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. ทรัสต์พืไอธุรกรรม฿นตลาดทุน ป็นตຌน ท้า฿หຌกิดการจัดตัๅงกองทุนเดຌลาชຌา
ภายหลังการรับนยบายรัฐบาลพืไอการปฎิบัติ 

 
ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ  
นืไองจากการด้านินการของกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust 

Fund) มีระยะวลากองทุนละ 10 ป หากตสามารถขยายระยะวลาเดຌกองทุนละ 1 ป จ้านวน 1 ครัๅง 
ชีๅ฿หຌหในวา ตละกองทุนของตละธนาคารมีอายุการด้านินงานประมาณ 11 ป ดังนัๅน ณ ปัจจุบัน ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (SME Development Bank) ธนาคารกรุงเทย 
ละธนาคารออมสิน จึงยังเมมีการศึกษาผลการด้านินการ฿นสวนนีๅ  อยางเรกใตาม ทัๅงสามธนาคารมี 
การวางผนงานพืไอการจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ฿นอนาคต 
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ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
ผลการด านินงาน  ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌรับการขຌารวมลงทุนจากกองทุนรวม
ลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ของทัๅงสาม
ธนาคารจ้านวนรวม ็ กิจการ 

กิดมใดงินหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจราว แ5ไ ลຌานบาท จากการขຌา
ลงทุนของธนาคารออมสิน ละธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมหงประทศเทย   

 

ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด านินมาตรการ  
นืไองดຌวยขຌอทใจจริงทีไวาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวนมากมีอุปสรรค฿นการขຌาถึงระบบ

สินชืไอของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ละปัญหาทางหลักทรัพย์คๅ้าประกันละความหนຌาชืไอถือ (Creditability) 
เมพียงพอกับงืไอนเขของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดังนัๅนการท้าสินชืไอพืไอน้างินทุนมาด้านินการพัฒนาธุรกิจ
จึงมีความป็นเปเดຌตไ้า ยิไงเปกวานัๅน นอกหนือจากปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ปัญหาดຌานศักยภาพ฿นการด้านินธุรกิจกใยังป็นอีกปัญหาหลักของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอม฿นระบบการคຌาสรีนีๅ ทีไปຂด฿หຌกิจการทุกประภทละทุกระดับมีการขงขันกัน 
อยางสรี ดังนัๅน การ฿หຌความชวยหลือดຌานการพัฒนาซึไงขีดความสามารถจึงป็นอีกหนึไงปัจจัยทีไรัฐบาลลใงหใน
ถึงความส้าคัญละตຌองการรงกຌเข 

 

ดຌวยหตุผลขຌางตຌนทัๅงหมดนัๅนจึงเดຌมีการจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund) พืไอพิไมอกาสทางการขຌาถึงหลงงินทุนละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดยการขຌาเปมีสวนรวม฿นการจัดการกิจการ฿นฐานะหุຌนสวนทางธุรกิจ  

 

การด้านินมาตรการทางการงินควบคูกับการด้านินมาตรการการพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันการนวทางการพัฒนาทีไมีนวนຌมทีไยัไงยืน นืไองจากจากการศึกษาพบวา ครงการหลายครงการทีไ฿หຌ
พียงความสนับสนุนทางการงิน เมพบผลผลิตจากการด้านินกิจการ นืไองจากผูຌประกอบการขาดศักยภาพ 
฿นการด้านินกิจการทีไทຌจริง ซๅ้ารຌายยังน้าเปสูปัญหาหนีๅสีย (NPL) กระบบศรษฐกิจ฿นวงกวຌาง 

 

ดังนัๅน การด้านินมาตรการทางการงินควบคูกับการด้านินมาตรการการพิไมขีดความสามารถ 
฿นการขงขันป็นการกຌปัญหาทีไส้าคัญถึงสองประการทัๅงรืไองของงินทุนละความสามารถ฿นการด้านิน
กิจการซึไงถือสมือนป็นรากกຌวของปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ซึไงมีนวนຌมกิดการพัฒนา
ทีไมีความยัไงยืนกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 

อยางเรกใตาม มืไอพิจารณาจากผลการด้านินงานของตละธนาคาร ภายหลังจากการรับนยบาย
จากทางภาครัฐ ละระยะวลาริไมตຌนการด้านินครงการ พบวา การด้านินงานป็นเปเดຌดยลาชຌา นืไองดຌวย
สาหตุหลักกิดจาก งินทีไน้ามาจัดตัๅงกองทุนนัๅนป็นงบประมาณจากการด้านินงานของตละธนาคารอง มิเดຌ
ป็นงินสันบสนุนจากภาครัฐ ดังนัๅนการด้านินงานทุกขัๅนตอนกอนการลงทุน จึงมีการด้านินการพิจารณาการ
ขຌาลงทุนดยการพยายามลดซึไงความสีไยง฿นการลงทุน฿หຌเดຌมากทีไสุด นอกหนือจากความพยายาม฿นการ฿หຌ
ความชวยหลือกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 

นอกจากนีๅ ความลาชຌา฿นการด้านินงาน ยังกิดจากขຌอติดขัดรืไองขຌอกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ชน 
พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. ทรัสต์พืไอธุรกรรม฿นตลาดทุน ป็นตຌน ท้า฿หຌกิดการจัดตัๅงกองทุนเดຌลาชຌา
ภายหลังการรับนยบายรัฐบาลพืไอการปฎิบัติ  
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ดังนัๅน จึงถือเดຌวามຌการด้านินครงการกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity 
Trust Fund) ป็นการด้านินทางมาตรการทีไดี นืไองจากป็นการด้านินงานทีไควบคูทัๅงมาตรการทางการงิน
ละมาตรการการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน อันป็นการสงสริมทีไส้าคัญทัๅงสองประการทีไถือสมือน
ป็นรากกຌวของปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นปัจจุบัน ตดຌวยผลการด้านินงานทีไป็น เป
ดยลาชຌา ละประสบปัญหาทัศนะคติทีไเมดีตอการขຌาถือหุຌนพืไอชวยบริหารกิจการของวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมสงผล฿หຌการด้านินครงการนีๅเมราบรืไนทาทีไควร ดຌวยหตุประการทัๅงหมดจึงสรุปเดຌ มຌนวคิด
การด้านินงานป็นนวคิดทีไดีละมีนวนຌมยัไงยืน หากตผลการด้านินงานกลับเมประสบความส้ารใจ
ทาทีไควร 
 

ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนา 
1) อาจมีการปรับครงสรຌาง การตรวจสอบสภาพธุรกิจ (Due Diligence) ฿หຌผอนคลายความ

ขຌมงวด฿นบางสวนพิไมมากขึๅน 
2) การด้านินการของกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 

ป็นรูปบบการ฿หຌการสงสริมทีไเมคุຌนชินส้าหรับการด้านินกิจการของกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม สงผล฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมบางสวนเมตຌองการขຌารวมครงการนีๅ 

3) นืไองดຌวยมใดงิน฿นการด้านินครงการ ป็นงินละงบประมาณจากการด้านินกิจการของ
ธนาคารตละธนาคาร ท้า฿หຌการปງองกันความสีไยงป็นอีกหนึไง฿นปัจจัยส้าคัญนอกหนือจาก
ความตຌองการชวยหลือ ดังนัๅนรัฐบาลจึงควรจัดตัๅงงบประมาณพืไอการ฿หຌปลาหรือดอกบีๅยตไ้าก
สถาบันการงินของรัฐ พืไอ฿หຌสถาบันการงินทีได้านินครงการสามารถ฿หຌความชวยหลือเดຌดย
การปลอยสินชืไอเดຌตใมอัตราดยเมตຌองค้านึงถึงความสีไยงของงินสินชืไอทีไปลอยเปมากนัก 

4) หนวยงานทีไกีไยวของภาครัฐควรจัด Business Pitching ละ/หรือ Business matching พืไอ
พิไมอกาส฿หຌภาคธนาคารละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไตຌองการขຌารวมครงการเดຌมี
อกาสจอละกิดการจรจาตอรองการขຌารับการสงสริม 

5) อาจมีการขยายนยบายการด้านินมาตรการ฿หຌครอบคลุมถึงวิสาหกิจกลุมมลลใดพันธุ์ (seed) 
ละกลุมฟ้นฟู (Turn-around) 

 
5.3.3.5 สรุปผลการวิคราะห์กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity  

Trust Fund)  
จากปัญหาทีไวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวนมากเมสามารถขຌาถึงระบบสินชืไอของธนาคาร

พาณิชย์ทัไวเปเดຌดยสะดวก นืไองจากขาดซึไงหลักทรัพย์คๅ้าประกันละความหนຌาชืไอถือ ิCreditability)  
อันป็นงืไอนเขการขอสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดังนัๅนการขຌาท้าสินชืไอพืไอน้างินทุนมาด้านินธุรกิจ
จึงมีความป็นเปเดຌดยยาก ยิไงเปกวานัๅนนอกหนือจากปัญหาดຌานหลงงินทุน วิสาหกิจขนาดกลางละ  
ขนาดยอมหลายหงยังขาดศักยภาพ฿นการด้านินธุรกิจซึไงป็นอีกปัญหาหลักของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมเทยทีไจ้าป็นตຌองด้านินกิจการขงขันกับกิจการอืไนโทัๅง฿นประทศละภาย฿ตຌบริบทของนานาชาติ 
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ดຌวยหตุผลขຌางตຌนทัๅงหมดนัๅน จึงเดຌมีการจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund) พืไอด้านินมาตรการทางการงินละมาตรการการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 
ดยวิธีการพิไมอกาสทางการขຌาถึงหลงงินทุนละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันกวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมดยการขຌาเปมีสวนรวม฿นการจัดการกิจการ฿นฐานะหุຌนสวนทางธุรกิจ ซึไงนวคิดนีๅ
ถือป็นนวคิดการพัฒนาทีไมีนวนຌมสรຌางความยัไงยืนกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนืไองจากสามารถ
กຌปัญหาเดຌทัๅงรืไองการงินละขีดความสามารถของวิสาหกิจ 

 
อยางเรกใตาม ภายหลังการริไมด้านินครงการ พบวา การ฿หຌความชวยหลือดຌวยวิธีการขຌาลงทุน

ละการพิไมขีดความสามารถ฿นการด้านินกิจการนัๅน มืไอพิจารณาจากผลการด้านินงานของตละธนาคาร 
ภายหลังจากการรับนยบายจากทางภาครัฐ ละระยะวลาริไมตຌนการด้านินครงการ พบวา การด้านินงาน
ป็นเปเดຌดยลาชຌา นืไองดຌวยสาหตุหลักกิดจาก งินทีไน้ามาจัดตัๅงกองทุนนัๅนป็นงบประมาณจากการ
ด้านินงานของตละธนาคารอง มิเดຌป็นงินสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนัๅนการด้านินงานทุกขัๅนตอนกอนการ
ลงทุน จึงมีการด้านินการพิจารณาการขຌาลงทุนดยการพยายามลดซึไงความสีไยง฿นการลงทุน฿หຌเดຌมากทีไสุด 
นอกหนือจากความพยายาม฿นการ฿หຌความชวยหลือกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
นอกจากนีๅ กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ยังประสบ

ปัญหาทัศนะคติทีไเมดีตอการขຌาถือหุຌนพืไอชวยบริหารกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสงผล฿หຌ
การด้านินครงการนีๅเมราบรืไนทาทีไควร ดຌวยหตุประการทัๅงหมดจึงสรุปเดຌ มຌนวคิดการด้านินงานป็น
นวคิดทีไดีละมีนวนຌมยัไงยืน หากตผลการด้านินงานกลับเมประสบความส้ารใจทาทีไควร 
 

5.ใ.ไ ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loanี  
 

กรอบการประมิน ผลการประมิน 
สภาวะวดลຌอม ิContext)  

 

หตุผลความจ้าป็นของครงการ  
 

ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 
 

ความสอดคลຌองของปງาหมายกับความจ้าป็นของครงการ  
 

นยบายการด้านินครงการ 
 

  ทรัพยากร ิInput) 
 

ขຌอตกลงนวทางการด้านินงาน 
 

กรอบงบประมาณ 
 

ระยะวลา 
 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับปງาหมาย 
 

  กระบวนการ ิProcess) 
 

ผนงานการด้านินครงการ 
 

ปัญหาของครงการ 
 

ความสอดคลຌองของวิธีการด้านินงานละมาตรการ 
 

การจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
 

  ผลลัพธ์ ิProduct) 
 

ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
 

การพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 
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กรอบการประมิน ผลการประมิน 
ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 

 

ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด้านินครงการ  
 

  ผลรวมการประมิน 
 

ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
การสดงผลดຌวยสมีีความหมายดังตอเปนีๅ 

 สีขียว หมายถึง การด้านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 
 สีหลือง หมายถึง การด้านินการยังมีขຌอพงึสังกต 
 สีดง หมายถึง การด้านินการตไ้ากวาปງาหมาย หรือการขาดการสนับสนุนตามความ            

จ้าป็น หรือเมมีการด้านินการ 
 

5.3.4.1 การประมินสภาวะวดลຌอม ิContext Evaluation)  
หตุผลความจ าป็นของครงการ 
ทุน ถือป็นสิไงทีไส้าคัญ฿นการด้านินธุรกิจทัๅง฿นระยะกอตัๅง ระยะติบต ละชวงวลาหงการ  

ฟ้นฟูกิจการ ปัจจุบัน งิน ถือป็นทุนทีไส้าคัญมากทีไสุดกใวาเดຌ นืไองจากป็นสมือนสืไอกลางพืไอการ
ลกปลีไยนซึไงวัสดุการผลิต ก้าลังรงงานพืไอการด้านินกิจการ ละการด้านินการอืไนโ  ของวิสาหกิจ 
ดยฉพาะพืไอการพัฒนารูปบบการด้านินกิจการ฿หຌกຌาวทันการปลีไยนปลงของลกธุรกิจ ภาย฿ตຌสภาวะศรษฐกิจ
ทีไมีความผันผวน 

 
อยางเรกใตาม การขຌาถึงระบบสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ดยทัไ วเปของวิสาหกิจขนาดกลางละ

ขนาดยอมนัๅนเม฿ชรืไองงาย นืไองจากการขอสินชืไอจากธนาคารพาณิชย์ทัไวเป จ้าป็นตຌองด้านินการ 
ตามระบียบขัๅนตอน รวมถึงการมีทรัพย์สินหรือผูຌคๅ้าประกันการกูຌยืมงิน  พืไอ฿หຌป็นเปตามงืไอนเขทีไสมบูรณ์
฿นการท้าสัญญากูຌยืมกับธนาคารพาณิชย์ นอกจากนีๅมຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีความสามารถ฿น
การกูຌเดຌ ตดຌวยความทีไยังเมมีสถียรภาพ฿นการด้านินกิจการทีไมากนัก สงผล฿หຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌอัตรา
ดอกบีๅยทีไตไ้า ดังนัๅนการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดຌวยระบบสินชืไอจึงป็นเป
ดຌวยความยากล้าบาก ดยฉพาะ฿นชวงระยะวลาทีไศรษฐกิจกิดความผันผวน 

 
ดังนัๅน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (SME Development 

Bank) ดຌวยความรวมมือกับบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี เดຌด้านินการสนอครงการ
เปยังคณะรัฐมนตรี พืไอการชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌงาย
ขึๅน ละ฿นวันทีไ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติอนุมัติหลักการละ฿หຌความหในชอบ฿นการ
ด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี ซึไงมีหลักกณฑ์ทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาการ
กูຌยืมจากธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดยมีบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ป็นผูຌคๅ้าประกัน฿หຌ
฿นวงงินทีไก้าหนด ภาย฿ตຌจุดประสงค์พืไอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีอกาสขຌาถึงหลงงินทุน
เดຌมากขึๅนละสามารถน้างินทุนเป฿ชຌ฿นการพัฒนาวิสาหกิจของตนละสามารถด้านินกิจการเดຌอยางมี
สถียรภาพมากขึๅนภาย฿ตຌความผันผวนของศรษฐกิจ฿นปัจจุบัน 
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ความสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555-2559) 
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan) ถูกจัดท้าขึๅนภาย฿ตຌจุดประสงค์พืไอการพัฒนาซึไงปัจจัย

วดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจ฿หຌเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุงกຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ละการสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมเทย ดยป็นการด้านินมาตรการทางการงิน พืไอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถ
ด้านินกิจการเดຌอยางมีสถียรภาพทางการงินมากยิไงขึๅน  

 
การด้านินการสงสริมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนีๅองป็นเปตามยุทธศาสตร์ ของ

ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555 - 2559) ภาย฿ตຌ 
 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 วาดຌวย การพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง 

กຌเข ฿หຌอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
กลยุทธ์ทีไ 4 วาดຌวย การสริมสรຌางระบบละตรียมความพรຌอมพืไอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละ

ขนาดยอมสามารถขຌาถึงงินทุนละพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการงิน  
 
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด

ยอมเทย 
กลยุทธ์ทีไ 6 วาดຌวยการพลิกฟ้นธุรกิจพืไอความอยูรอดหรือลดผลกระทบจากการลิกกิจการ ดย

การ฿หຌความสนับสนุนทางการงินพืไอลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ
฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถด้านินกิจการตอเปเดຌ 

 
นอกจากนีๅ การด้านินการ฿นครงการนีๅยังป็นเปตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ฉบับทีไแแ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ยุทธศาสตร์ทีไ 1 วาดຌวยการสรຌางปัจจัยวดลຌอม ดยการสรຌางอกาส฿หຌวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌงายขึๅน ละสามารถด้านินธุรกิจเดຌภาย฿ตຌสภาวะทีไ
ผอนปรนมากยิไงขึๅน 
 

ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ 
นืไองดຌวยการขຌาถึงระบบสินชืไอของธนาคารพาณิชย์ดยทัไวเปของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด

ยอมนัๅนป็นรืไองทีไคอนขຌางมีอุปสรรค นืไองจากการขอสินชืไอจากธนาคารพาณิชย์จ้าป็นตຌองด้านินการตาม
ระบียบขัๅนตอน รวมถึงการมีทรัพย์สินหรือผูຌคๅ้าประกันการกูຌยืมงิน  พืไอ฿หຌป็นเปตามงืไอนเขทีไสมบูรณ์฿นการ
ท้าสัญญากูຌยืมกับธนาคารพาณิชย์ นอกจากนีๅมຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีความสามารถ฿นการกูຌเดຌ 
ตดຌวยความทีไยังเมมีสถียรภาพ฿นการด้านินกิจการทีไมากนัก สงผล฿หຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌอัตราดอกบีๅยตไ้า 
ดังนัๅนการกูຌยืมงินจากธนาคารพาณิชย์จึงป็นเปเดຌยากส้าหรับวิสาหกิจขนาดลกลางละขนาดยอม นอกจากนีๅ
ดຌวยความมีอุปสรรค฿นการขຌาถึงหลงงินทุนท้า฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเมสามารถมีงินทุนขຌา
มาด้านินการพัฒนากิจการของตน฿หຌกຌาวทันการปลีไยนปลงของลกธุรกิจ อันอาจสงผล฿หຌบางวิสาหกิจตຌอง
ปຂดตัวลงพราะขาดซึไงการพัฒนา 
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การด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี ซึไงมีหลักกณฑ์ทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅย
ทีไตไ้ากวาการกูຌยืมจากธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดยมีบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ป็นผูຌ
คๅ้าประกัน฿หຌ฿นวงงินทีไก้าหนด ป็นการพิไมอกาสกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌมีอกาสขຌาถึง
หลงงินทุนเดຌมากยิไงขึๅน จึงถือเดຌวามีปງาหมายการด้านินงานทีไสอดคลຌองกับหตุผลละความจ้าป็นของ 
การด้านินครงการ 

 

นยบายการด านินครงการ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย  ละบรรษัทประกันสินชืไอ
อุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.) เดຌ฿หຌการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅง 4 กลุม เดຌก กลุมมลใดพันธุ์ 
(Seed) กลุมริไมตຌน (Start-up) กลุมติบต (Rising-Star) ละกลุมฟ้นฟู (Turn-around) ดยบรรษัทประกัน
สินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.) อาจมุงนຌนกลุมติบต (Rising-Star) ละกลุมฟ้นฟู (Turn-around) 
ตอยางเรกใตามกใเดຌ฿หຌความสนับสนุนกลุมมลใดพันธุ์ (Seed) กลุมริไมตຌน (Start-up) ชนกัน หากคุณสมบัติ
ป็นเปตามกณฑ์ทีไก้าหนด 

 
การสงสริมทีไครอบคลุมทัๅง ไ กลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จึงถือเดຌวาป็นการด้านิน

มาตรการทีไสงสริมอยางครอบคลุมทุกกลุมประภทวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไดี 
 
5.3.4.2 การประมินปัจจัยน าขຌา ิInput Evaluation) 
ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย  ดຌวยความรวมมือกับบรรษัท

ประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี เดຌมีการลงนาม฿น บันทึกความขຌา฿จ (Memorandum of 
Understanding: MOU) วาดຌวยบทบาทหนຌาทีไ฿นการด้านินครงการ ดยมีรายละอียด ฿นการปฏิบัติดยยอ ดังนีๅ 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (SME Development 
Bank) ป็นผูຌจัดตัๅงกรอบงบประมาณ กลุมปງาหมาย ละอัตราดอกบีๅยคงทีไ รຌอยละ 4 ตอปป็น
ระยะวลา 3  ป ละมีการคิดอัตราดอกบีๅยดຌวยวิธีการ MLR (Minimum Lending Rate) 
ภายหลังการกูຌ 3 ป ซึไงอัตราดอกบีๅยดังกลาว ถือป็นอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาธนาคารพาณิชย์
ทัไวเป ดยตละรายสามารถกูຌเดຌเมกิน 15 ลຌานบาท 

 บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี สามารถป็นผูຌคๅ้าประกันผูຌขอกูຌเดຌ฿นวงงิน
เมกิน 5 ลຌานบาท จากจ้านวนวงงินสินชืไอทัๅงหมด ละจะมีการกใบคาธรรมนียมการคๅ้า
ประกันกผูຌ฿ชຌสิทธิรຌอยละ 1.75 จากจ้านวนงินทีไคๅ้าประกัน  

 บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี จะชด฿ชຌงินคๅ้าประกันกธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (SME Development Bank) เมกินรຌอย
ละ 18 ของจ้านวนหนีๅสีย (NPL) จากการด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan)  

 
การวางขຌอตกลงอยางนชัดซึไงขຌอปฏิบัตินัๅน ถือป็นสิไงทีไดี ดยฉพาะ฿นการท้าการบบลายลักษณ์

อักษร จึงถือเดຌวาการด้านินการครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan) มีการด้านินงานทีไมีผนการ
ปฏิบัติงานทีไชัดจຌง สามารถขຌา฿จเดຌถึงกรอบการปฎิบัติงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางดี  
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กรอบงบประมาณ  
 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อมห่งประทศไทย 
กลุมป้าหมาย วงงิน ิลຌานบาที 

1. SMEs ทีไเดຌรับผลกระทบจากสภาพศรษฐกิจชะลอตัว ุ้เเเ 

2. SMEs ทีไป็นผูຌประกอบการ฿หม ิNEW/Start-up) ทีไมีนวัตกรรม โุโ5เ  

3. SMEs ขนาดยอมทีไมีศักยภาพ ละมีนวนຌมสามารถติบตเปสูขนาดกลางเดຌ ใุ็5เ 
4. SMEs ทีไมีความประสงค์ขยายธุรกจิขຌาสูตลาด฿นกลุมประทศสมาชิกอาซียน ิASEANี 

รวม 15,000 

 
ระยะวลาการบิกจายงบประมาณพืไอการจัดตัๅงกองทุนป็นเปตามผนงานทีไก้าหนด ซึไงถือป็น 

การด้านินการวางผนดຌานการงินของครงการทีไป็นระบียบละมีขัๅนตอนทีไดี ดยมใดงินทัๅงหมดมาจากการ
บริหารงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 

 
รัฐบาลเดຌจัดตัๅงครงการ SMEs Power พืไอวัน฿หมกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี พืไอชดชยดอกบีๅยอัตรารຌอยละ ใ ฿นป พ.ศ. โ55้ ป็นทีไรียบรຌอยลຌว 
 

บรรษัทประกันสินชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
นืไองดຌวยบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ด้านินครงการรวมกับธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทยดຌวยการขຌารวมคๅ้าประกันตามสัญญากูຌยืมงิน  
ทีไทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทยปลอยสินชืไอ ซึไงสัญญาคๅ้าประกันการ
กูຌยืมงินถือป็นสัญญาอุปกรณ์ทีไประกอบกับสัญญาประธาน (สัญญากูຌยืมงิน ) ดังนัๅนการพิจารณา
กลุมปງาหมายจึงป็นเปตามธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทยป็นผูຌก้าหนด 

 
กลุมป้าหมาย วงงิน ิลຌานบาที 

5. SMEs ทีไเดຌรับผลกระทบจากสภาพศรษฐกิจชะลอตัว 

15,000 
6. SMEs ทีไป็นผูຌประกอบการ฿หม ิNEW/Start-up) ทีไมีนวัตกรรม 

7. SMEs ขนาดยอมทีไมีศักยภาพ ละมีนวนຌมสามารถติบตเปสูขนาดกลางเดຌ 
8. SMEs ทีไมีความประสงค์ขยายธุรกจิขຌาสูตลาด฿นกลุมประทศสมาชิกอาซียน ิASEANี 

รวม 15,000 

 
ระยะวลาการบิกจายงบประมาณพืไอการจัดตัๅงกองทุนป็นเปตามผนงานทีไก้าหนด ซึไงถือป็น 

การด้านินการวางผนดຌานการงินของครงการทีไป็นระบียบละมีขัๅนตอนทีไดี 
 
อยางเรกใตาม ป็นทีไนาสังกตวา งบประมาณพืไอการชดชยคาธรรมนียมการขຌาคๅ้าประกัน อันป็น

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เมมีการจายตามผนทีไก้าหนด คือ ตามขຌอก้าหนดบรรษัทประกันสินชืไอ
อุตสาหกรรมขนาดยอมจะเดຌรับงินชดชยคาธรรมนียมการขຌาคๅ้าประกันจากรัฐบาลพืไอการด้านินครงการ 
฿นป พ.ศ. โ55้ ละ โ5ๆเ ซึไง ณ ปัจจุบันยังเมเดຌรับทัๅงหมด 
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จากการวิคราะห์การ฿ชຌงบประมาณ฿นการด้านินการ มีขຌอนาสังกตวา ฿นบางกลุมหากมีความ
ตຌองการการกูຌสูงกวางบประมาณทีไก้าหนด ฿นขณะทีไกลุ มปງาหมายอืไนโมีความตຌองการเมถึงงบประมาณ 
ทีไก้าหนด การก้าหนดปງาหมายละจ้านวนงินทีไชัดจน อาจกอ฿หຌกิดขຌอจ้ากัด฿นการ฿หຌความชวยหลือ 
ดังชน ฿นกรณีของกลุมปງาหมายทีไ โ SMEs ทีไป็นผูຌประกอบการ฿หม ิNEW/Start-up) ทีไมีนวัตกรรม 
มีจ้านวนวิสาหกิจทีไมีคุณสมบัติป็นเปตามกลุมปງาหมายทีไตไ้า ท้า฿หຌงบประมาณทีไหลือเมสามารถน้าเปชวย
วิสาหกิจ฿นกลุมปງาหมายอืไนเดຌ 

 

นอกจากนีๅ งบประมาณทัๅงหมด฿นการปลอยสินชืไอละขຌาคๅ้าประกันบืๅองตຌนป็นมใดงินจากการ
ด้านินกิจการของหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด มิเดຌรับความชวยหลือหรืองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
ดังนัๅนจึงปฎิสธเมเดຌวา การด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan) ธนาคารทีไกีไยวขຌองจึง
จ้าป็นตຌองค้านึงถึงความสีไยง฿นการขຌาลงทุนชนกัน 
 

ระยะวลา  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ริไมด้านินการ ณ วันทีไ แๆ มิถุนายน 

พ.ศ. โ55่ ถึง ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ รวมทัๅงสิๅน ราว 18 ดือน 
 

บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ริไมด้านินการรับค้าขอ ณ วันทีไ 20 กันยายน 
พ.ศ. โ55่ ถึง ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ รวมทัๅงสิๅนประมาณ 15 ดือน 

 

ดຌวยระยะวลาทีไก้าหนด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 
ดຌวยความรวมมือกับบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี  สามารถด้านินการ฿หຌความ
ชวยหลือกินกวารຌอยละ 55 ของผูຌขอยืไน฿ชຌสิทธิจึงถือวาป็นการบริหารการด้านินงานทีไดี 

 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการละป้าหมาย 
การด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี เดຌด้านินการดยมีวัตถุประสงค์พืไอ 

พิไมอกาสกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นการขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากยิไงขึๅน นืไองจากมีหลักกณฑ์
การปลอยสินชืไอทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาการกูຌยืมจากธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดยมีบรรษัท
ประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ป็นผูຌคๅ้าประกัน฿หຌ฿นวงงินทีไก้าหนด 

 

การด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี จึงป็นการด้านินมาตรการทางการงิน 
ทีไหมาะสมกับปງาหมายทีไตຌองการ฿หຌพิไมอกาสกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นการขຌาถึงหลง
งินทุนเดຌมากยิไงขึๅน พืไอชวยลดอุปสรรค฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
พราะป็นการ฿หຌการสนับสนุนการกຌปัญหาทางการงินทีไตรงจุดประสงค์ของวิสาหกิจทีไตຌองการความ
ชวยหลือทางการงิน 
 

5.3.4.3 การประมินกระบวนการ ิProcess Evaluation)  
ผนงานการด านนิครงการ 
การพิจารณา฿หຌสินชืไอละการ฿หຌบริการคๅ้าประกัน ภาย฿ตຌครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า (Policy Loan) 

นีๅมีระบบการพิจารณาสมือนการ฿หຌสินชืไอละการคๅ้าประกันดยทัไวเป คือ การวิคราะห์งบการงิน (Financial 
Analysis) การวิคราะห์ความนาชืไอถือของผูຌขอสินชืไอ (Creditability Analysis) ละ การวิคราะห์ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Analysis) ป็นตຌน  



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

สรุปผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ 5-36 

การด้านินการวิคราะห์กอนการ฿หຌสินชืไอ ภาย฿ตຌงืไอนเขกณฑ์การตัดสินทีไตไ้ากวาปกตินัๅน ถือวา 
ป็นการ฿หຌความชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไดี นืไองจากหากท้าการปลอยสินชืไอดยเม
ค้านึงถึงศักยภาพทีไทຌจริงกวิสาหกิจ อาจน้าเปสูปัญหาหนีๅสีย (NPL) ละการด้านินการทางทรัพย์สินของ 
ผูຌกูຌทางกฎหมายมืไอผิดสัญญา ซึไงจะสงผลรຌายยิไงกวา฿นระยะยาว ดังนัๅนการด้านินการวิ คราะห์ตามขัๅนตอน
ทัๅงหมดจึงถือป็นการด้านินงานทีไดี 

 
ปัญหาของครงการ  
1) นืไองจาก฿นชวงทีไธนาคารออกค้าสัไงครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan) คณะรัฐมนตรี 

ิครม.ี เดຌอนุมัติครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs 
(Soft Loan) วงงิน แเเุเเเ ลຌานบาท มืไอวันทีไ ่ กันยายน โ55่ ละครงการสินชืไอ
ดอกบีๅยตไ้าพืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs ระยะทีไ โ วงงิน 5เุเเเ 
ลຌานบาท มืไอวันทีไ โโ ธันวาคม โ55่ ซึไงมีหลักกณฑ์ทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวา
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan) ท้า฿หຌลูกคຌาทีไยืไนความประสงค์จะขຌาครงการ
ปลีไยนเป฿ชຌสินชืไอดอกบีๅยตไ้า พืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs 
(Soft Loan) ระยะทีไ แ ละ ระยะทีไ โ ทน จึงสงผลกระทบตอการด้านินครงการสินชืไอ
ดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan) เมป็นเปตามปງาหมาย 

2) ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan) มีการก้าหนดกรอบวงงินกลุมลูกคຌาปງาหมายตละกลุม 
ซึไงเมสามารถ฿ชຌรวมกันเดຌ ท้า฿หຌกิดปัญหา฿นการ฿หຌบริการ นืไองจากลูกคຌา฿นบางกลุมมีความ
ตຌองการสนับสนุนสินชืไอกินกวากรอบวงงินทีไก้าหนด จึงเมสามารถสนับสนุนสินชืไอเดຌ 

3) ขຌอจ้ากัดกีไยวกับคุณสมบัติของลูกคຌากลุมปງาหมาย ชน  SMEs ทีไ ป็นผูຌประกอบการ฿หม 
ิNEW/Start-up) ทีไมีนวัตกรรม ซึไงผูຌประกอบการตຌองป็นทัๅงผูຌประกอบการ฿หมละมีนวัตกรรม 
ท้า฿หຌมีกลุมปງาหมายทีไมีคุณสมบัติตามทีไก้าหนดคอนขຌางจ้ากัด 

4) การก้าหนดค้านิยามกกลุมปງาหมายท้า฿หຌความสามารถ฿นการ฿หຌความชวยหลือจ้ากัดลง 
5) นืไองดຌวยบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ตຌองท้าการขออนุมัติงบประมาณ

฿นการด้านินครงการตละครัๅง พืไอของบประมาณสนับสนุน นืไองจากบรรษัทประกันสินชืไอ
อุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี เมสามารถด้านินการสวงหาประยชน์จากงินทีไองค์กรถืออยู
เดຌ ท้า฿หຌเมสามารถด้านินครงการพืไอสงสริมวิสาหกิจเดຌอยางตอนืไองดຌวยตนอง 

6) นืไองดຌวยบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ป็นผูຌ฿หຌการคๅ้าประกันทัๅงลูกหนีๅ
ทีไมีหลักทรัพย์ละเมมีหลักทรัพย์คๅ้าประกัน ดยอาจป็นการคๅ้าประกันเมตใมจ้านวนวงงินการกูຌ
หรือเมมีการคๅ้าประกัน฿ดโหากผูຌขຌารวมครงการมีหลักทรัพย์คๅ้าประกันพียงพอ ดังนัๅนการบิก
จายงินพืไอการด้านินครงการจึงอาจเมป็นเปตามกรอบงบประมาณ ละอยู฿นจ้านวนทีไตไ้ากวา
จ้านวนวงงินทีไปลอยกูຌจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศ 

 
ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด านินงานละมาตรการ 
การด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี เดຌด้านินการดยมีวัตถุประสงค์พืไอพิไม

อกาสกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นการขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากยิไงขึๅน นืไองจากมีหลักกณฑ์ 
การปลอยสินชืไอทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาการกูຌยืมจากธนาคารพาณิชย์ทัไวเป ดยมีบรรษัท
ประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ป็นผูຌคๅ้าประกัน฿หຌ฿นวงงินทีไก้าหนด  



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

สรุปผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ 5-37 

การด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี จึงป็นการด้านินมาตรการทางการงิน  
ดຌวยวิธีการปลอยสินชืไอทีไมีงืไอนเขทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาการกูຌยืมงินจากธนาคารทัไวเป ละ
อาจเดຌรับการชวยหลือดຌานการคๅ้าประกันจากบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
หากผูຌขຌารวมครงการมีความตຌองการ พืไอชวยลดอุปสรรค฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ฿หຌสามารถน้างินเปด้านินกิจการ พัฒนากิจการ หรือฟ้นฟู฿หຌมีสียรภาพมากยิไงขึๅน ซึไงวิธีการ
ปลอยสินชืไอของมาตรการทางการงินนีๅถือวาป็นการสนองตอความตຌองการของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมเดຌทีไตรงตามจุดประสงค์ของผูຌขຌารวมครงการทีไตຌองการเดຌรับความชวยหลือดຌานการงินป็นหลัก 

 

จากการศึกษาพบวา การ฿หຌความชวยหลือดຌวยวิธีการปลอยสินชืไอนัๅน มี ทัๅงขຌอดีละขຌอสีย 
กลาวคือ ขຌอดีของการ฿หຌความชวยหลือ฿นรูปบบของการ฿หຌสินชืไอ คือ การปลอยสินชืไอป็นรูปบบการ฿หຌ
ความชวยหลือทีไคุຌนคยของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจึงป็นทีไสน฿จของผูຌตຌองการขຌารวมครงการ
อยางพรหลาย สงผล฿หຌมีจ้านวนผูຌสน฿จขຌารวมครงการจ้านวนมาก  

 

มຌการ฿หຌความชวยหลือดຌานการงินดຌวยวิธีการปลอยสินชืไอมีขຌอดี อยางเรกใตามกใมีขຌอสียชนกัน 
กลาวคือ การ฿หຌความชวยหลือทีไอาจเมป็นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระยะยาว 
นืไองจากปัญหา฿นการขຌาถึงสินชืไอของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม มักกิดจากการมีระบบ
บริหารธุรกิจทีไเมป็นมาตราฐาน อาทิ การขาดระบบบัญชี ท้า฿หຌเมสามารถด้านินการขอสินชืไอกับธนาคาร
พาณิชย์เดຌ อีกทัๅงการ฿หຌความชวยหลือตพียงการปลอยสินชืไอทัๅงทีไวิสาหกิจขาดความสามารถ฿นการท้า
ธุรกิจอาจน้าเปสูหนีๅสีย (NPL) มากกวาการตอยอดธุรกิจ 

 

ดังนัๅนจากการวิคราะห์ขຌางตຌนจึงสรุปเดຌวา ความสอดคลຌองละนวนຌมความมีประสิทธิภาพของ
วิธีการปลอยสินชืไอดอกบีๅยตไ้า พืไอสนองตอมาตรการทางการงิน ป็นการด้านินงานดຌวยวิธีการทีไมี
ประสิทธิภาพปานกลาง คือ ป็นครงการทีไงายกการสนอความชวยหลือกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม พราะ ระบบสินชืไอป็นสิไงทีไงายกการท้าความขຌา฿จระบบการ฿หຌความชวยหลือ ตการ฿หຌสินชืไออาจ
เมป็นการกຌปัญหาทีไครอบคลุมถึงปัญหาทัๅงหมดดຌานการงินละความยาก฿นการขຌาถึงระบบสินชืไอของ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 

การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย  ละบรรษัทประกันสินชืไอ

อุตสาหกรรมขนาดยอม มีการตรียมผนการด้านินงาน พืไอขຌายีไยมวิสาหกิจผูຌขຌาครงการพืไอติดตามผล฿น
ขัๅนตอนถัดเป 

 

5.ใ.ไ.ไ การประมินผลผลิต ิProduct Evaluation) 
ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อมห่งประทศไทย   
คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 

การปลอยสินชืไอกวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม จ้านวน 15,000 ลຌานบาท 

การอนุมัติสินชืไอลຌวจ้านวน 13,929.38 ลຌาน
บาทกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
จ้านวน 4,577 ราย 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจ้านวน 
4,438 ราย เดຌรับความชวยหลือดຌานการงิน
พืไอลดปัญหาสภาพคลองทางการงินจ้านวน 
13,537.77 ลຌานบาท 
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บรรษัทประกันสินชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 

การคๅ้าประกันสินชืไอวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม จ้านวน 15,000 ลຌานบาท 

การอนุมัติสินชืไอลຌวจ้านวน 12,674 ลຌานบาท
กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจา้นวน 
4,378 ราย 
ินับจากจ้านวน Letter of guarunteeี 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจ้านวน 
4,355 ราย เดຌรับความชวยหลือ฿หຌสามารถ
ขຌาถึงหลงงินทุนจ้านวน 1ใ,แ้5 ลຌานบาท 
การจຌางงานพิไมขึๅน แเ,แ่5 คน 

 
นืไองดຌวยบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ด้านินครงการรวมกับธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทยดຌวยการขຌารวมคๅ้าประกันตามสัญญากูຌยืมงินทีไทาง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทยปลอยสินชืไอ ฿นบางกรณีผูຌกูຌอาจ฿ชຌ
หลักประกันของตนองทนบริการการคๅ้าประกันจากบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
ดังนัๅนจ้านวนผูຌขຌา฿ชຌบริการละยอดงินของบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี อาจตไ้ากวา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย  
 

ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (SME Development Bank) 

มีการตรียมผนการด้านินงานพืไอขຌายีไยมวิสาหกิจผูຌขຌาครงการพืไอติดตามผล฿นขัๅนตอนถัดเป 
 
ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 

ผลการด านินงาน  ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
วิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมจ้านวน 4,438 ราย เดຌรับ
ความชวยหลือดຌานการงิน 

งินหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจประมาณ 13,537.77 ลຌานบาท 
ละการจຌางงานพิไมขึๅน แเ,แ่5 คน 

 
ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด านินครงการ  
การด้านินครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี ป็นการด้านินมาตรการทางการงิน  

ดຌวยวิธีการปลอยสินชืไอทีไมีงืไอนเขทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาการกูຌยืมงินจากธนาคารทัไวเป ละ/
หรือเดຌรับการชวยหลือดຌานการคๅ้าประกันจากบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี พืไอชวย
ลดอุปสรรค฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿หຌสามารถน้างินเปด้านิน
กิจการ พัฒนากิจการ หรือฟ้นฟู฿หຌมีสียรภาพมากยิไงขึๅน ซึไงวิธีการปลอยสินชืไอของมาตรการทางการงินนีๅถือ
วาป็นการสนองตอความตຌองการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌทีไตรงตามจุดประสงค์ของผูຌขຌารวม
ครงการทีไตຌองการเดຌรับความชวยหลือดຌานการงิน 

 
การ฿หຌความชวยหลือทางการงินดยวิธีการปลอยสินชืไอ มຌ฿นครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า (Policy 

Loan) นีๅ สามารถ฿หຌความชวยหลือ฿หຌวิสาหกิจทุกประภทสามารถด้านินกิจการเดຌดຌวยสภาวะทางการงินทีไมี
สภาพคลองมากขึๅน ยอมกอ฿หຌกิดการด้านินกิจการทีไยาวนานละมีนวนຌมความยัไงยืน฿นการด้านินกิจการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมากขึๅนเดຌจริง นืไองจากมืไอพิจารณาจากอัตราของหนีๅสีย (NPL) 
ของครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า (Policy Loan) ซึไงอยูทีไรຌอยละ 3 ซึไงถือป็นอัตราทีไตไ้า ซึไงสามารถสดง 
ถึงศักยภาพการด้านินธุรกิจภายหลังการรับสินชืไอ จึงสามารถป็นครืไองสดงถึงความยัไงยืน฿นการชวยหลือ 
฿นรูปบบหนึไง 
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อยางเรกใตาม วิธีการสนับสนุนดຌวยการปลอยสินชืไออาจป็นพียงการ฿หຌความชวยหลือพืไอบรรทา
ปัญหา฿นบืไองตຌนทานัๅน นืไองจากจากการศึกษาพบวา ปัญหาทีไท้า฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเม
สามารถขຌาถึงระบบสินชืไอเดຌดยทัไวเป มีสาหตุหลักอันนืไองมาจากระบบการบริหารทีไขาดความป็น
มาตราฐาน ชน การบันทึกการด้านินงานทางบัญชี ป็นตຌน ท้า฿หຌธนาคารพาณิชย์ทัไวเปเมสามารถปลอย
สินชืไอ฿หຌเดຌ ดังนัๅนจึงถือเดຌวาการด้านินการครงการการชวยหลือดຌวยการปลอยสินชืไอมีนวนຌมความยัไงยืน
฿นระดับปานกลาง นืไองจากความยัไงยืนของการ฿หຌความชวยหลือนีๅยังมีตัวปรรืไองความสามารถของ
วิสาหกิจทีไขຌารวมครงการทีไจะสามารถน้างินทีไเดຌรับเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบยังมิเดຌมี
สวนรวม฿นการพัฒนา฿นสวนนีๅ 

 
ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนา 
1) การสงสริมควรมีการด้านินมาตรการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน นอกหนือจาก

มาตรการดຌานการงิน ชน การพัฒนาการท้าการตลาด การพัฒนาการผลิต การสอนท้าบัญชี 
นืไองจากป็นสมือนหัว฿จหลัก฿นการด้านินธุรกิจทีไยัไงยืน 

2) บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ฿นฐานะรัฐวิสาหกิจละธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (SME Development Bank) ฿นฐานะ
ธนาคารรัฐทีไถูกจัดตัๅงพืไอวัตถุประสงค์฿หຌความชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมควรมี
การท้าครงการบบรวมมือกัน฿นระยะยาว นอกหนือจากครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy 
Loan) ฿นลักษณะของการจัดท้าผลิตภัณฑ์ พืไอตอบสนองตอความตຌองการของลูกคຌา 
(customization) มากขึๅน 

3) การคิดครงการของภาครัฐ ควรมีการด้านินงานอยางบูรณาการละการสอบถามกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง ชน ธนาคารของรัฐ ฯลฯ กอนด้านินครงการ฿หม พืไอการลดผลกระทบกับหนวยงาน
ทีได้านินครงการ ละลดความซๅ้าซຌอนของการ฿หຌความชวยหลือกวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม 

4) บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี สนอ฿หຌมีการรางกฎหมายพืไอ฿หຌธนาคาร
พาณิชย์ท้าการสงก้าเรบางสวนจากการด้านินงาน฿หຌกบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรม
ขนาดยอม ิบสย.ี พืไอ฿หຌองค์กรสามารถทราบถึงนวนຌมรายเดຌตละป ละสามารถจัดสรร
งบประมาณพืไอการด้านินครงการสงสริมวิสาหกิจเดຌอยางตอนืไองมากขึๅน 

5) ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมควรมีการวางผนยุทธศาสตร์฿น 
การด้านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นกลุมทีไตางกันเปอยางชัดจน 
นืไองจากวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตละประภทมีความตຌองการการสนับสนุนทีไ
ตกตางกันเป 

6) ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมควรป็นองค์กรกลาง฿นการจัดรางค้านิยาม
มาตราฐานของค้าวา วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม นืไองจากปัจจุบันค้านิยามของตละ
หนวยงานตกตางกัน สงผล฿หຌกิดการด้านินครงการสงสริมทีไทับซຌอนละตกตางกันเป 
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5.3.4.5 สรุปผลการวิคราะห์ ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loan) 
นืไองดຌวยอุปสรรค฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ท้า฿หຌขาดอกาส

฿นการเดຌรับทุนพืไอมาด้านินกิจการละพัฒนา ตลอดจนฟ้นฟู฿หຌธุรกิจสามารถด้านินตอเปเดຌ ครงการสินชืไอ
ดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loanี จึงเดຌถือก้านิดขึๅนพืไอสรຌางอกาส฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถ
ขຌาถึงหลงงินทุนดຌวยระบบสินชืไอทีไมีหลักกณฑ์ทีไผอนปรนละอัตราดอกบีๅยทีไตไ้ากวาการกูຌยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ทัไวเป ดยมีบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ป็นผูຌคๅ้าประกัน฿หຌ฿นวงงินทีไก้าหนด 
การด้านินครงการนีๅจึงป็นประยชน์กวิสาหกิจทีไตຌองการความชวยหลือดຌานการงิน 

 
จากการศึกษาการด้านินงาน หตุผลความจ้าป็นของครงการ มาตรการตลอดจนการด้านินการ 

ซึไงมาตรการพืไอ฿หຌกิดผลป็นรูปธรรมนัๅนพบวา มีการด้านินงานทีไสอดคลຌองกันทัๅงระบบละมีผลการ
ด้านินงานทีไดี 

 
อยางเรกใตาม มีขຌอพึงสังกตวาการ฿หຌความชวยหลือดຌวยการปลอยสินชืไอนัๅน จากการศึกษาพบวา

มีทัๅงขຌอดีละขຌอสีย กลาวคือ ขຌอดีของการ฿หຌความชวยหลือดຌานการงิน฿นรูปบบของการ฿หຌสินชืไอ คือ 
การปลอยสินชืไอป็นรูปบบการ฿หຌความชวยหลือทีไคุຌนคยของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจึงป็นทีไ
สน฿จของผูຌตຌองการขຌารวมครงการอยางพรหลาย อยางเรกใตามจากการศึกษาพบวา การ฿หຌความชวยหลือ
ดຌานการงินดຌวยวิธีการปลอยสินชืไอมีขຌอสียคือ ป็นการ฿หຌความชวยหลือทีไอาจเมป็นการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมอยางยัไงยืน นืไองจากปัญหาการขຌาถึงสินชืไอยากของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม มักกิดจากการมีระบบบริหารธุรกิจทีไเมป็นมาตราฐาน อาทิ การขาดระบบบัญชี ท้า฿หຌเมสามารถ
ด้านินการขอสินชืไอกับธนาคารพาณิชย์เดຌ อีกทัๅงการ฿หຌความชวยหลือตพียงการปลอยสินชืไอทัๅงทีไวิสาหกิจ
ขาดความสามารถ฿นการท้าธุรกิจอาจน้าเปสูหนีๅสีย (NPL) มากกวาการตอยอดธุรกิจ 

 
ดังนัๅน จากการวิคราะห์ทัๅงหมดจึงสรุปเดຌวา ความสอดคลຌองละนวนຌมความมีประสิทธิภาพของ

วิธีการปลอยสินชืไอดอกบีๅยตไ้า พืไอสนองตอมาตรการทางการงิน ป็นการด้านินงานดຌวยวิธีการทีไมี
ประสิทธิภาพปานกลาง กลาวคือ ป็นครงการทีไขຌาถึงการสนอความชวยหลือกวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม สงผล฿หຌวิสาหกิจจ้านวนมากตຌองการขຌารวมรับการสนับสนุน ตการ฿หຌสินชืไออาจเมป็นการ
กຌปัญหาทีไครอบคลุมถึงปัญหาทัๅงหมดดຌานการงินละอุปสรรค฿นการขຌาถึงระบบสินชืไอของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม ตลอดจนกอ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกิดการพัฒนาการด้านินธุรกิจอยางยัไงยืน 
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5.ใ.5 ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SMEs เทย 
กรอบการประมิน ผลการประมิน 

สภาวะวดลຌอม ิContext)  
 

หตุผลความจ้าป็นของครงการ  
 

ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 
 

ความสอดคลຌองของปງาหมายกับความจ้าป็นของครงการ  
 

นยบายการด้านินครงการ 
 

  ทรัพยากร ิInput) 
 

ขຌอตกลงนวทางการด้านินงาน 
 

กรอบงบประมาณ 
 

ระยะวลา 
 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับปງาหมาย 
 

  กระบวนการ ิProcess) 
 

ผนงานการด้านินครงการ 
 

ปัญหาของครงการ 
 

ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด้านินงานละมาตรการ 
 

การจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
 

  ผลลัพธ์ ิProduct) 
 

ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
 

การพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 
 

ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
 

ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด้านินครงการ  
 

  ผลรวมการประมิน 
 

ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
การสดงผลดຌวยสมีีความหมายดังตอเปนีๅ 

 สีขียว หมายถึง การด้านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 
 สีหลือง หมายถึง การด้านินการยังมีขຌอพงึสังกต 
 สีดง หมายถึง การด้านินการตไ้ากวาปງาหมาย หรือการขาดการสนับสนุนตามความจ้าป็น หรือเมมี

การด้านินการ 
 

5.3.5.1 การประมินสภาวะวดลຌอม ิContext Evaluation)  
หตุผลความจ าป็นของครงการ  
฿นระบบศรษฐกิจตดิมมีกิจกรรมทางศรษฐกิจดยหลักด้านินเป฿นรูปบบของ การซืๅอขาย  

ตอหนຌา (Face-to-face shopping) ดຌวยความปลีไยนปลงของลกทีไทคนลยีละสารสนทศตางโ  
นับวันยิไงมีบทบาทมากขึๅน฿นทางศรษฐกิจ ทีไรูຌจัก฿นชืไอสากลวา Technology Disruption การซืๅอขายเดຌมี
การริไมปลีไยนปลงรูปบบจากตดิมเปสูการซืๅอขายบนลกออนเลน์ (Online shopping) มากขึๅน 
นืไองจากชองทางนีๅสามารถท้าเดຌดยสะดวกทัๅงปຂดอกาส฿หຌผูຌคຌาละผูຌขายสามารถท้าการซืๅอขายเดຌ฿นตลาดทีไ
กวຌางขึๅนทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ ซึไงงายละสะดวกอยางยิไ งกผูຌซืๅอละผูຌขาบ ดຌวยหตุผลหลานัๅน
การซืๅอขายทางออนเลน์ (Online shopping) จึงริไมป็นทีไนิยมมากขึๅนอยางชัดจຌง฿นปัจจุบัน  
  



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

สรุปผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ 5-42 

อุตสาหกรรมซอฟต์วร์ห งชาติ  ิองค์การมหาชนี ิ SIPA) ละดຌวยความรวมมือของ  
สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ภาย฿ตຌการด้านินงานของสถาบันทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
พืไออุตสาหกรรม ิICTIี เดຌด้านินครงการ Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย ดยมีวัตถุประสงค์หลัก
พืไอมุงนຌนพัฒนาผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมพืไอตรียมความพรຌอมผูຌประกอบการเทย 
฿หຌสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานครืไองมือ฿นการท้า E-Business ดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ทัๅงยังสริมสรຌางองค์ความรูຌละความขຌา฿จ ระบบศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ิDigital Economy) ฿นการท้า
ธุรกิจรูปบบ E-Business อยางป็นรูปธรรม พืไอชวยลดตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการทางธุรกิจ ป็น
การพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ SMEs เทย฿หຌพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันเดຌมากขึๅนทัๅง฿นประทศ 
ตลาดอาซียน ิAEC) ละตลาดลก฿นอนาคต 

 

ความสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555-2559) 
ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทยถูกจัดขึๅนพืไอวัตถุประสงค์มุงนຌนการ

สงสริมความสามารถการ฿ชຌทคนลยี฿นการท้าการตลาด฿นชองทางทีไตางออกเปจากการท้าการตลาดรูปบบ
มาตราฐานกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดย฿หຌสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานครืไองมือ฿นการท้า  
E-Commerce ดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ป็นการสรຌางองค์ความรูຌละความขຌา฿จ 
ซึไงระบบศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ิDigital Economy) ฿นการท้าธุรกิจรูปบบ E-Business อยางป็น
รูปธรรม พืไอชวยลดตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการทางธุรกิจ ป็นการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌสามารถด้านินการขงขันทัๅงตลาดภาย฿นประทศ ตลาดอาซียน 
ิAEC) ละตลาดลก฿นอนาคตเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน   

 

ดຌวยจุดประสงค์การมุงนຌนการพัฒนาซึไงความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละ  
การพัฒนาการด้านินธุรกิจ฿นบริบทของนานาชาตินีๅครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย 
จึงมีนวทางการด้านินครงการทีไป็นเปยุทธศาสตร์ตางโภาย฿ตຌผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมฉบับทีไ ใ ิ พ.ศ. โ555 - โ55้ี ดังนีๅ 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมเทย วาดຌวย 

กลยุทธ์ทีไ 2 การสงสริมการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุมละการพัฒนาครือขายวิสาหกิจ 
กลยุทธ์ทีไ 5 การสรຌางอกาสละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับ
ศรษฐกิจระหวางประทศ 

กลยุทธ์ทีไ 2 การสริมสรຌางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นการประกอบธุรกิจ
ระหวางประทศ 

กลยุทธ์ทีไ 3 การสรຌางความรวมมือระหวางวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกับธุรกิจ 
฿นตางประทศ 

 

นอกจากนีๅ ยังป็นเปตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ  แแ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี  
฿นยุทธศาสตร์ทีไ 1 กลาวคือ การพัฒนาซึไงองค์ความรูຌ฿นการด้านินกิจการ สามารถสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสาขา
ธุรกิจทีไมีศักยภาพ ขยายฐานการตลาดภาคธุรกิจ ตลอดจนสรຌางความขຌมขใงของวิสาหกิจดยฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม  
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ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ 
นืไองดຌวยความปลีไยนปลงของลกทีไทคนลยีละสารสนทศตางโ นับวันยิไงมีบทบาทมากขึๅน

฿นทางศรษฐกิจ ทีไรูຌจัก฿นชืไอสากลวา Technology Disruption การซืๅอขายเดຌมีการริไมปลีไยนปลง
รูปบบจากตดิมเปสูการซืๅอขายบนลกออนเลน์ (Online shopping) มากขึๅน นืไองจากชองทางนีๅสามารถ
ท้าเดຌดยสะดวกทัๅงปຂดอกาส฿หຌผูຌคຌาละผูຌขายสามารถท้าการซืๅอขายเดຌ฿นตลาดทีไกวຌางขึๅนทัๅงภาย฿นละ
ตางประทศ ซึไงงายละสะดวกอยางยิไงกผูຌซืๅอละผูຌขาย ดຌวยหตุผลหลานัๅนการซืๅอขายทางออนเลน์ 
(Online shopping) จึงริไมป็นทีไนิยมมากขึๅนอยางชัดจຌง฿นปัจจุบัน ดังนัๅนการเมพัฒนารูปบบการด้านิน
ธุรกิจ รวมถึงการท้าการตลาด฿นรูปบบ฿หม อาจสงผล฿หຌธุรกิจเมอาจด้านินอยูเดຌละจ้าตຌองปຂดตัวลง 

 
ดຌวยหตุดังกลาวขຌางตຌนครงการ Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย จึงมีการด้านินงาน 

พืไอพัฒนาผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไป็นกลุมกิจการทีไมีขຌอจ้ากัดรืไองของ
ศักยภาพ฿นการปลีไยนปลง ฿หຌสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานครืไองมือ฿นการท้า E-Business ดຌวยอุปกรณ์
อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ทัๅงยังสริมสรຌางองค์ความรูຌละความขຌา฿จ ระบบศรษฐกิจละสังคม
ดิจิทัล ิDigital Economy) ฿นการท้าธุรกิจรูปบบ E-Business อยางป็นรูปธรรม พืไอชวยลดตຌนทุนละ
คา฿ชຌจาย฿นการด้านินการทางธุรกิจ ป็นการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ SMEs เทย฿หຌพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันเดຌมากขึๅนทัๅง฿นประทศ ตลาดอาซียน ิAEC) ละตลาดลก฿นอนาคต พืไอ฿หຌ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถด้านินกิจการเปเดຌทามกลางการปลีไยนปลงของลก 

 
ดังนัๅนจึงถือเดຌวาครงการ Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย มีความหมาะสมกสาหตุละ

ความจ้าป็นของการด้านินครงการ 
 

นยบายการด านินครงการ 
จากการวิคราะห์ MOU ขຌอ 2 ฿นหัวขຌอ ขอบขตความรวมมือ อันมี฿จความวา คัดกรอง

ผูຌประกอบการรายยอยละ SMEs ทีไมีศักยภาพ จึงสามารถขຌา฿จเดຌวา ครงการสงสริม Digital Marketing 
ส้าหรับ SMEs เทยมกีลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมปງาหมายหลัก คือ กลุมติบต (Rising-star) อยางชัดจຌง 

 
ดຌวยหตุนีๅองจึงมีขຌอสังกตวา การก้าหนดกลุมปງาหมายทีไชัดจຌง 1 กลุมอาจสงผล฿หຌ วิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอมกลุมอืไนโ (Seed, Start-up, Turn around) ขาดอกาส฿นการมีสวนรวม฿น
ครงการ 

 
5.3.5.2 การประมินปัจจัยน าขຌา ิInput Evaluation) 
ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 
ขຌอตกลงนวทางการด้านินงาน฿นครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย ของ

อุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) ป็นการวางผนการด้านินงานภาย฿นองค์กร เมมี
ความจ้าป็นตຌองท้า MOU รวมกับหนวยงาน฿ด ดังนัๅนดຌวยการวางผนดยวิธีการประชุมหารือภาย฿น ถือเดຌวา
ป็นการด้านินงานทีไพียงพอกับการด้านินงาน฿นครงการนีๅ 
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กรอบงบประมาณ  
งบประมาณ฿นครงการ (ลຌานบาที ยอดบิกจายจริง (ลຌานบาที 

4,500,000.00 3,879,218.78 
 

ระยะวลาการบิกจายงินงบประมาณของการด้านินครงการป็นเปตามผน ถือวาดีทัๅงรืไองของ
ระยะวลาการบิกจายละยอดการบิกจายทีไเมกินกวางบประมาณทีไตัๅง 

 

ระยะวลา  
ดຌวยระยะวลาด้านินการตามครงการรวมทัๅงสิๅนราว 3 ดือน ิมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.โ55้ี  อาจ

ท้า฿หຌจัดกิจกรรมคอนขຌางสัๅน ละเมเดຌ฿ชຌทรัพยากร฿นดຌานวลาละงบประมาณพืไอ฿หຌกิดผลลัพธ์เดຌตใมทีไ จึง
ป็นขຌอสังกตวาหากมีการด้านินครงการทีไพิไมขึๅน฿นงบประมาณทีไก้าหนดทัๅงหมด อาจมีผลการด้านินงานสูง
กวานีๅหรือเม  

 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการละป้าหมาย 
ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทยถูกจัดท้าขึๅนพืไอวัตถุประสงค์มุงนຌน 

การสงสริมความสามารถการ฿ชຌทคนลยี฿นการท้าการตลาด฿นชองทางทีไตางออกเปจากการท้าการตลาด
รูปบบมาตราฐานกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดย฿หຌสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานครืไองมือ฿นการท้า 
E- Commerce ดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ป็นการสรຌางองค์ความรูຌละความขຌา฿จ 
฿นระบบศรษฐกิจละสังคมยุคดิจิทัล ิDigital Economy) ฿นการท้าธุรกิจรูปบบ E-Business อยางป็น
รูปธรรม พืไอชวยลดตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการทางธุรกิจ ป็นการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌสามารถด้านินการขงขันทัๅงตลาดภาย฿นประทศ ตลาดอาซียน 
ิAEC) ละตลาดลก฿นอนาคตเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน   

 

การด้านินงานครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย ป็นการด้านินงานดຌาน
มาตรการการพิไมขีดความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌมีความสามารถ฿นการขงขันพิไม
มากขึๅนทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ ซึไงถือป็นมาตรการทีไดี นืไองจากมีการด้านินมาตรการทีไป็นเป
ตามหตุผลละความจ้าป็นตลอดจนมีปງาหมายทีไหมาะสม฿นการด้านินครงการ 

 

5.3.5.3 การประมินกระบวนการ ิProcess Evaluation)  
ผนงานการด านนิครงการ 
ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs ด้านินครงการดยการนຌนการ฿หຌการอบรม

การด้านินธุรกิจบนลกอิลใกทรอนิคส์ (E-business) ละการท้า workshop ภายหลังการ฿หຌการอบรม   
 

การจัดการอบรมพืไอการสรຌางความรูຌระดับพืๅนฐานละการจัดกิจกรรม workshop พืไอการฝຄก
ปฎิบัติจริง ถือเดຌวา ป็นผนการด้านินการทีไหวังผล฿หຌกิดการน้าความรูຌทีไเดຌรับการอบรมเปปฎิบัติจริง อัน
ป็นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตอเป฿นอนาคต 

 

ปัญหาของครงการ  
ผูຌขຌารับการอบรมบางสวนอาจเมสามารถน้าเปปฎิบัติเดຌจริ ง นืไองดຌวยความรูຌ อันจ้ากัดทาง

ทคนลยี ละความสามารถ฿นการขຌาถึงทคนลยี  
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ความสอดคลຌองของวิธีการด านินงานละมาตรการ 
ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทยถูกจัดขึๅนพืไอวัตถุประสงค์มุงนຌนการ

สงสริมความสามารถการ฿ชຌทคนลยี฿นการท้าการตลาด฿นชองทางทีไตางออกเปจากการท้าการตลาดรูปบบ
มาตราฐานกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดย฿หຌสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานครืไองมือ฿นการท้า  
E- Commerce ดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ป็นการสรຌางองค์ความรูຌละความขຌา฿จ฿น
ระบบศรษฐกิจละสังคมยุคดิจิทัล ิDigital Economy) ฿นการท้าธุรกิจรูปบบ E-Business อยางป็น
รูปธรรม พืไอชวยลดตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการทางธุรกิจ ป็นการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌสามารถด้านินการขงขันทัๅงตลาดภาย฿นประทศ ตลาดอาซียน 
ิAEC) ละตลาดลก฿นอนาคตเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ซึไงป็นเปตามมาตรการการพิไมขีด
ความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นการด้านินธุรกิจ  

 

ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย มีวิธีการด้านินงานดยหลักลຌวป็นการ
฿หຌการอบรมละทดลอง฿ชຌ Platform ตลอดจนการขຌา workshop พืไอฝຄกปฎิบัติ ซึไงถือป็นการ฿หຌความรูຌ 
ทีไควบคูกับการฝຄกปฎิบัติจริง จึงป็นวิธีการด้านินงานทีไดีมาก นืไองจากสามารถลดปัญหาการเมสามารถน้าเป
ปฎิบัติเดຌจริงภายหลังสรใจสิๅนการอบรม อันป็นปัญหาทีไหลายครงการทีได้านินวิธีการพียง฿หຌการอบรมผชิญอยู  

 

นอกหนือการการ฿หຌการอบรม฿นการท้า Digital Marketing ครงการสงสริม Digital Marketing 
ส้าหรับ SMEs เทย ยังด้านินงานดຌวยวิธีการ B2B หรือ Business Matching ซึไงถือป็นวิธีการทีไดีทีไชวย฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถมาจอคูคຌาทีไสามารถตอยอดกันเดຌ ทัๅง฿นระดับประทศ ละนานาชาติ นืไองจาก 
การด้านินการนีๅมีนวนຌมกอ฿หຌกิดพัฒนาซึไงสายพานการผลิต ฿นสวนของ ตຌนนๅ้า กลางนๅ้า ละปลายนๅ้า ฿น
ระบบศรษฐกิจ 

 

การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ  
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี ิSIPA) มีการด้านินการ฿นสวนนีๅดຌวยการวัดผล  

คาความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรม ิCustomer Satisfaction Index: CSI) 
 

การวัดผลความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมกิจกรรม ิCustomer Satisfaction Index: CSI) ดยมี
จ้านวนผูຌขຌารวมลงทะบียนกิจกรรมอบรม/สัมมนาชิงปฏิบัติการ ิworkshop) ทัๅง 5 ภูมิภาค คิดป็นรຌอยละ ่่.โ5 
ของผูຌรวมลงทะบียนกิจกรรมทัๅงหมด พบวา ผูຌขຌารวมกิจกรรมอบรม / สัมมนาชิงปฎิบัติการ ิworkshop) 
มีความพึงพอ฿จดยรวมฉลีไย฿นทุกโ ดຌาน ิCustomer Satisfaction Index: CSI) อยู฿นระดับดีมาก รຌอยละ ้ๆ.ใไ  

 

5.3.5.4 การประมินผลผลิต ิProduct Evaluation) 
ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
 

คาป้าหมาย ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
จ้านวนผูຌ฿ชຌบริการ฿นการท้าธุรกรรมผานทาง
ครงการ 800 ราย 

จ้านวนผูຌ฿ชຌบริการ฿นการท้าธุรกรรมผานทาง
ครงการ ็็แ ราย  

กิดการซืๅอขายผานทางครงการ฿นจ้านวน 
52.67 ลຌานบาท 

จ้ านวนผูຌ  ขຌ า ร วมอบรมครงการพัฒนา
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบการคຌาบบดิจิทัล 
แ,000 ราย 

จ้ านวนผูຌ  ขຌ า ร วมอบรมครงการพัฒนา
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบการคຌาบบดิจิทัล 
แุโ5ไ  

จ้ านวนผูຌ  ขຌ า ร วมอบรมครงการพัฒนา
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบการคຌาบบดิจิทัล 
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จากผลการด้านินงานทัๅงหมดถือวา ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย มีผล
การด้านินงานทีไดี นืไองจากมีผูຌสน฿จขຌารับการอบรมกินกวาปງาหมายถึงรຌอยละ 20 ละมียอดการ ซืๅอขาย
ผานทางครงการสูงกวาปງาหมายราวรຌอยละ 5  ทัๅงทีไมีผูຌขຌารวมครงการนຌอยกวาปງาหมายรຌอยละ 3.6 

 
ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ  
ส้านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ิSIPAี เมมีการด้านินการ฿นสวนนีๅ 
 
ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
นืไองจากครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs ป็นครงการการจัดการอบรม฿หຌ

ความรูຌป็นหลัก ละรองลงมาดຌวยกิจกรรม Business Matching ท้า฿หຌผลกระทบตอระบบศรษฐกิจบืๅองตຌน
ยังเมชัดจน นืไองจากป็นครงการทีไจะสดงผล฿นระยะยาว 

 
ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด านินครงการ  
ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทยถูกจัดขึๅนพืไอวัตถุประสงค์มุงนຌนการ

สงสริมความสามารถการ฿ชຌทคนลยี฿นการท้าการตลาด฿นชองทางทีไตางออกเปจากการท้าการตลาดรูปบบ
มาตราฐานกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดย฿หຌสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานครืไองมือ฿นการท้า  
E- Commerce ดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ป็นการสรຌางองค์ความรูຌละความขຌา฿จ  
฿นระบบศรษฐกิจละสังคมยุคดิจิทัล ิDigital Economy) ฿นการท้าธุรกิจรูปบบ E-Business อยางป็น
รูปธรรม พืไอชวยลดตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการทางธุรกิจ ป็นการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌสามารถด้านินการขงขันทัๅงตลาดภาย฿นประทศ ตลาดอาซียน 
ิAEC) ละตลาดลก฿นอนาคตเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ซึไงป็นเปตามมาตรการการพิไมขีด
ความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นการขงขันการด้านินธุรกิจ  

 
ดຌวยวิธีการด้านินงานดยหลักลຌวป็นการ฿หຌการอบรมละทดลอง฿ชຌ Platform ละ ท้า 

workshop ซึไงถือป็นการปูพืๅนฐานการท้าการตลาดละการด้านินธุรกิจทีไหมาะสมละสามารถน้าเป฿ชຌเดຌ
จริงภายหลังสรใจสิๅนครงการละการด้านินการ B2B หรือ Business Matching ซึไงทัๅงสองวิธีนีๅถือป็นวิธีการ
ด้านินงานทีไป็นทีไนิยม฿นกิจกรรมสงสริม ละมีนวนຌมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
฿นอยางยัไงยืนนืไองจากมืไอวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถปรับตัว฿หຌขຌากับบริบทการท้าธุรกิจทีไ
ปรปลีไยนเป ตลอดจนเดຌรับการสงสริมรืไองชองทางการขาย ยอมสงผล฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมสามารถด้านินกิจการละมีนวทางการพัฒนาตนเดຌอยางยัไงยืน 

 
ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนา 
หนวยงานควรมีการติดตามละประมินผลภายหลังการสรใจสิๅนครงการพืไอการทราบถึงผลลัพธ์

ละผลผลิตภายหลังการขຌารวมครงการ พืไอการพัฒนานวทางการด้านินงาน฿นอนาคตตอเป 
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5.3.5.5 สรุปผลการวิคราะห์ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SMEs เทย  
ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทยถูกจัดขึๅนพืไอวัตถุประสงค์มุงนຌนการ

สงสริมความสามารถการ฿ชຌทคนลยี฿นการท้าการตลาด฿นชองทางทีไตางออกเปจากการท้าการตลาดรูปบบ
มาตราฐานกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดย฿หຌสามารถขຌาถึงการ฿ชຌงานครืไองมือ฿นการท้า 
E- Commerce ดຌวยอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ป็นการสรຌางองค์ความรูຌละความขຌา฿จ฿น
ระบบศรษฐกิจละสังคมยุคดิจิทัล ิDigital Economy) ฿นการท้าธุรกิจรูปบบ E-Business อยางป็น
รูปธรรม พืไอชวยลดตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นการด้านินการทางธุรกิจ ป็นการพัฒนาศักยภาพผูຌ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌสามารถด้านินการขงขันทัๅงตลาดภาย฿นประทศ ตลาดอาซียน 
ิAEC) ละตลาดลก฿นอนาคตเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

 
การด้านินการของครงการมีนวทางการด้านินงานทีไป็นเปตามความจ้าป็นของการด้านิน

ครงการทีไตຌองการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถปรับวิธีการด้านินธุรกิจ฿หຌทาทันการ
ปลีไยนปลงของทคนลยี฿นปัจจุบัน ดຌวยมาตรการการพิไมขีดความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ผานวิธีการด้านินงาน฿นการจัดการอบรม ฿หຌความรูຌ ตลอดจนการขຌา workshop พืไอฝຄกปฎิบัติ
ละการขຌารวม B2B หรือ Business Matching พืไอขยายชองทางการตลาด 

 
การด้านินการทัๅงหมดนัๅนสามารถชวย฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถพัฒนาตนเดຌ

อยางยัไงยืน฿นระยะยาวภาย฿ตຌการ฿ชຌทรัพยากร฿นการด้านินครงการทีไคุຌมคา จึงถือเดຌวา ครงการสงสริม 
Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย ป็นครงการทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
5.ไ บทสรุปการประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบาย

รัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ557-โ55้ 
 

กรอบการประมิน ผลการประมิน 
สภาวะวดลຌอม ิContext)  

 

หตุผลความจ้าป็นของครงการ  
 

ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 
 

ความสอดคลຌองของปງาหมายกับความจ้าป็นของครงการ  
 

นยบายการด้านินครงการ 
 

  ทรัพยากร ิInput) 
 

ขຌอตกลงนวทางการด้านินงาน 
 

กรอบงบประมาณ 
 

ระยะวลา 
 

ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับปງาหมาย 
 

  กระบวนการ ิProcess) 
 

ผนงานการด้านินครงการ 
 

ปัญหาของครงการ 
 

ความหมาะสมของวิธีการด้านินงานละมาตรการ 
 

การจัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
 

  ผลลัพธ์ ิProduct) 
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กรอบการประมิน ผลการประมิน 
ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 

 

การพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 
 

ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
 

ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด้านินครงการ  
 

ผลรวมการประมิน 
 

ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
การสดงผลดຌวยสมีีความหมายดังตอเปนีๅ 

 สีขียว หมายถึง การด้านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 
 สีหลือง หมายถึง การด้านินการยังมีขຌอพงึสังกต 
 สีดง หมายถึง การด้านินการตไ้ากวาปງาหมาย หรือการขาดการสนับสนุนตามความจ้าป็น หรือเมมี

การด้านินการ 
 

 การประมินสภาวะวดลຌอมดยภาพรวม ิContext Evaluation)  
หตุผลความจ าป็นของครงการ  
จากการศึกษาทัๅงหมด พบวา การด้านินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น

ระหวางป พ.ศ. โ55็ - โ55้ นัๅน ดยหลักป็นเปตามนยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ของนายกรัฐมนตรี พลอกประยุทธ์ จันทร์อชา ทีไลใงหในถึงความส้าคัญของของการ฿หຌการสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿นดຌาน การงิน การพัฒนาขีดความสามารถ ละการพัฒนาปัจจัยวดลຌอมอืไนโ
฿หຌอืๅอตอการด้านินกิจการ 

 

ดຌวยวิสัยทัศน์การพัฒนา จึงเดຌมีการวางมาตรการหลักจ้านวน ไ มาตรการ อันป็นนวทาง฿น 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน ประกอบดຌวย 

1. มาตรการทางภาษี 
2. มาตรการทางการงิน 
3. มาตรการการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
4. มาตรการการพัฒนาปัจจัยวดลຌอมอืไนโ฿หຌอืๅอตอการด้านินกิจการ 
 

ซึไงมาตรการทัๅงหมดเดຌถูกพิจารณาจากการศึกษาปัญหา฿นวงกวຌางทีไวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม฿นปัจจุบันก้าลังผชิญอยู กลาวคือ 

a. ปัญหาความล้าบาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 
b. ปัญหาการขาดความรูຌรืไองการบริหารธุรกิจ 
c. ปัญหาการขาดความรูຌรืไองการขอ฿ชຌสิทธิประยชน์฿นการด้านินกิจการ 
d. ปัญหาความผันผวนของสภาวะศรษฐกิจ ป็นตຌน 
 

ความสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ( พ.ศ. 2555-2559) 
จากการศึกษาครงการทีไถูกคัดลือกมาทัๅงหมด พบวา มาตรการทีไมีการด้านินการพืไอการสงสริม

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌมีการด้านินมาตรการอันสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมฉบับทีไ ใ ิ พ.ศ. โ555 - โ55้ี อันมีรายละอียดดังนีๅ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 1: การพัฒนาซึไงปัจจัยวดลຌอม฿นการด้านินธุรกิจ฿หຌเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข 
พืไอการอืๅออ้านวยตอการด้านินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ภาย฿ตຌ 

กลยุทธ์ทีไ 2 การสนับสนุนขຌอมูลองค์ความรูຌพืไอประยชน์฿นการวางผนการสงสริมละด้านิน
ธุรกิจกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

กลยุทธ์ทีไ 3 การทบทวน ปรับปรุงละผลักดันกฎหมาย การ฿หຌสิทธิประยชน์พืไออืๅออ้านวยละ
ลดอุปสรรคตอการด้านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

กลยุทธ์ทีไ 4 การสริมสรຌางระบบละตรียมความพรຌอมกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌ
สามารถขຌาถึงหลงงินทุนละพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการงิน 

กลยุทธ์ทีไ 9 การพัฒนาสิไงอ้านวยความสะดวกดຌานการตลาด฿หຌกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย 
กลยุทธ์ทีไ 1 การพิไมผลิตภาพละพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการด้านินธุรกิจ 
กลยุทธ์ทีไ 2 การสงสริมการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุมละการพัฒนาครือขายวิสาหกิจ 
กลยุทธ์ทีไ 5 การสรຌางอกาสละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
กลยุทธ์ทีไ 6 วาดຌวยการพลิกฟ้นธุรกิจพืไอความอยูรอดหรือลดผลกระทบจากการลิกกิจการ ดยการ฿หຌ

ความสนับสนุนทางการงินพืไอลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ฿หຌ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถด้านินกิจการตอเปเดຌ 

กลยุทธ์ทีไ 7 การสรຌางละพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿หม สรຌางรงจูง฿จ฿หຌผูຌริไมตຌนด้านินธุรกิจ
จดทะบียนนิติบุคคล ดยสนับสนุนสิทธิประยชน์ดຌานภาษี  

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไ อมยง 
กับศรษฐกิจระหวางประทศ 

กลยุทธ์ทีไ 2 การสริมสรຌางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นการประกอบธุรกิจระหวาง
ประทศ 

กลยุทธ์ทีไ 3 การสรຌางความรวมมือระหวางวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกับธุรกิจ฿นตางประทศ 
 

ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ 
รายชืไอครงการ หตุผลละความจ าป็น ป้าหมายครงการ 

ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิ
ประยชน์ ิAccess to Funding Sources and Incentives 
Promotion Project)  

ปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน  
ละ การขาดความรูຌ฿นการขอขຌารับ
ประยชน์จากกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 

1. การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทุน 
2. การบรรทาภาระภาษี 
3. การ฿หຌความรูຌพืไอการขຌา฿ชຌสิทธิตาม
กฎหมาย 

มาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs  
(ทีไมีก้าเร 300,001 บาท ขึๅนเปี  ปัญหาสภาพคลองทางการงินของวิสาหกิจ 

การบรรทาภาระภาษี ละการสงสริม
การลงทุน 

ครงการกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs 
Private Equity Trust Fund)  

ปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 
ละ ปัญหาการขาดความรูຌ฿นการด้านิน
ธุรกิจ 

บรรทาปัญหาความยาก฿นการขຌาถึง
หลงงินทุน ละ ปัญหาการขาด
ความรูຌ฿นการด้านินธุรกิจ 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan)  ปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 
บรรทาปัญหาความยาก฿นการขຌาถึง
หลงงินทุน 

ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย  
ปัญหาการขาดความรูຌ฿นการด้านินธุรกิจ 
฿นยุค Digital Economy 

การ฿หຌความรูຌพืไอการปรับตัวทางธุรกิจ
฿หຌขຌากับ Digital Economy 
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จากครงการทัๅงหมด ทุกครงการมีการด้านินมาตรการอันป็นเปพืไอสนองตอหตุผลความจ้าป็น
ของครงการทัๅงหมด จึงถือเดຌวาความสอดคลຌองของปງาหมายกับความจ้าป็นของครงการป็นเป฿นกณฑ์ทีไดี 

 

ปัญหาของครงการ 
จากการศึกษา พบวา ทุกหนวยงานทีได้านินครงการพืไอสนองตอมาตรการการสงสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอมสามารถขຌา฿จละทราบเดຌถึงปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม มຌจะ
ป็นการด้านินครงการทีไสนองตอมาตรการทีไตกตางกัน ดยปัญหาจากทัๅง 5 ครงการทีไถูกคัดลือกมาพืไอ
การประมิน สามารถสรุปถึงปัญหารวมทีไทุกครงการประสบ กลาวคือ 

1. ความเมพรຌอมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿นการด้านินธุรกิจ฿นบริบททางสังคม
ทีไปลีไยนปลงเป 

2. ทัศนคติทีไป็นเป฿นทางลบ฿นการขຌารวมครงการบางประภท 
3. การขาดความรูຌ฿นรืไองของการบริหารธุรกิจทีไป็นมาตรฐาน 
 

ทัๅงสามสาหตุนีๅองป็นสมือนสาหตุหลักทีไท้า฿หຌกิดอุปสรรคอืไนโ ตามมา฿นการด้านินธ  ุรกิจ 
ตลอดจนการ฿หຌความชวยหลือของภาครัฐ 

 

 การประมินปัจจัยน าขຌาดยภาพรวม ิInput Evaluation) 
ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 
จากการศึกษาพบวา นวทางการด้านินงาน มักมีการจัดรางป็นลายลักษณ์อักษร฿นรูปของ MOU 

฿นกรณีการด้านินครงการระหวางหนวยงาน ละการจดบันทึกการประชุมหารือ฿นกรณีการด้านินงาน
ภาย฿นองคก์ร  

 

การจัดท้าขຌอตกลงนวทางการด้านินงานป็นลายลักษณ์อักษร ถือป็นมาตรฐานการด้านินงานทีไดี 
นืไองจากสามารถลดปัญหาความสับสน฿นการปฎิบัติงาน ทัๅงสามารถสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการด้านินงานเดຌดี 

 

กรอบงบประมาณ  
การ฿ชຌงบประมาณของหนวยงานผูຌด้านินการตามมาตรการมีการบิกจายงบประมาณป็นเปตาม

ระยะวลากรอบงบประมาณ ละมียอดการบิกจายทีไเมกินเปกวากรอบงบประมาณทีไก้าหนด 
 

อยางเรกใตาม พบวา บางหนวยงาน อาทิ ส้านักงานอุตสาหกรรมซอฟต์วร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี 
ิSIPA) ด้านินครงการดยเดຌรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ฿นขณะทีไธนาคารออมสิน ละ
ธนาคารกรุงเทย ฿นฐานะหนวยงานทีไมีบทบาท฿นการสนับสนุน฿นมาตรการทางการงินเมเดຌรับงินสนับสนุน
จากรัฐตใมจ้านวน สงผล฿หຌกิดขຌอจ้ากัดละความเมคลองตัว฿นการด้านินมาตรการ ดยฉพาะอยางยิไง
ธนาคารกรุงเทย ซึไงมกีารด้านินงาน฿นลักษณะของธนาคารพาณิชย์  

 

ระยะวลา  
หนวยงานผูຌด้านินการตามมาตรการด้านินงานภาย฿ตຌกรอบระยะวลาทีไก้าหนด อาจมีการลาชຌาบຌาง

฿นผลของการด้านินมาตรการ อาทิ มาตรการทางภาษี นืไองจากการออกพระราชกฤษฎีกาจ้าป็นตຌองด้านิน
เปตามกรอบระยะวลาตามกฎหมาย ป็นตຌน ดังนัๅน฿นภาพรวมจึงถือเดຌวามีการด้านินมาตรการทีได ี



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 
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ความสอดคลຌองระหวางมาตรการละป้าหมาย 
รายชืไอครงการ ป้าหมายครงการ มาตรการ 

ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิ
ประยชน์ ิAccess to Funding Sources and 
Incentives Promotion Project)  

1. การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทุน 
2. การบรรทาภาระภาษ ี
3. การ฿หຌความรูຌพืไอการขຌา฿ชຌสิทธิตามกฎหมาย 

1. มาตรการพัฒนาปจัจัยวดลຌอม  
2. มาตรการพัฒนาขีดความสามารถ 
3. มาตรการทางภาษ ี

มาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ 
SMEs (ทีไมีก้าเร 300,001 บาท ขึๅนเปี  การบรรทาภาระภาษ ีละการสงสริมการลงทุน มาตรการทางภาษ ี

ครงการกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs 
Private Equity Trust Fund)  

บรรทาปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 
ละ ปัญหาการขาดความรูຌ฿นการด้านนิธุรกิจ 

1. มาตรการทางการงิน 
2. มาตรการการพัฒนาขีดความสามารถ 

 ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan)  บรรทาปัญหาความยาก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน มาตรการทางการงิน 
ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ 
SMEs เทย  

การ฿หຌความรูຌพืไอการปรับตวัทางธุรกจิ฿หຌขຌากับ 
Digital Economy 

มาตรการการพัฒนาขีด-ความสามารถ 

 
จากทัๅง 5 ครงการทีไมีการด้านินงานสนองตอมาตรการทีไตางกันออกเปนัๅน ทุกครงการมีการ

ด้านินงานทีไสอดคลຌองระหวางมาตรการละปງาหมายการด้านินงานดี ทุกครงการ 
 

 การประมินดຌานกระบวนการดยภาพรวม ิProcess Evaluation)  
ผนงานการด านนิครงการ 
จากทัๅง 5 ครงการทีไมีการคัดลือกพืไอการประมินมาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ

ขนาดยอม พบวา หนวยงานทีไกีไยวขຌองจะมีการจัดราง MOU พืไอการสรຌางความขຌา฿จระหวางหนวยงาน 
ซึไงป็นการด้านินงานทีไดีนืไองจากป็นการลดปัญหาความสับสนละการทับซຌอน฿นการ฿หຌการสงสริม  
มຌอาจมี แ ครงการคือ กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ทีไระหวาง
หนวยงานผูຌด้านินมาตรการเมเดຌมีการราง MOU รวมกัน 

 
นยบายการด านินครงการ 
จากทัๅง 5 ครงการทีไมีการด้านินงานสนองตอมาตรการทีไตางกันออกเปนัๅน มีพียง โ ครงการทีไ฿หຌ

การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมครอบคลุมทัๅง 4 กลุม เดຌก กลุมมลใดพันธุ์ (seed) 
กลุมริไมตຌน (Start-up) กลุมติบต (Rising-Star) ละกลุมฟ้นฟู (Turn-around)  

 
ดຌวยหตุนีๅองจึงตัๅงขຌอสังกตวา การด้านินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ทีไมีการก้าหนดกลุมปງาหมายชัดจຌง จะป็นผลดีตอการสงสริมหรือเม หรือป็นอุปสรรคกการสงสริม 
ซึไงสงผล฿หຌการด้านินมาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเมครอบคลุมกวิสาหกิจ 
ขนาดกลางละขนาดยอมครอบคลุมทัๅง 4 กลุม 
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ความสอดคลຌองระหวางวิธีการด านินงานละมาตรการ 
รายชืไอครงการ มาตรการ วิธีการด านินงาน 

ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิ
ประยชน์ ิAccess to Funding Sources and 
Incentives Promotion Project)  

1. มาตรการพัฒนาปจัจัยวดลຌอม  
2. มาตรการพัฒนาขีดความสามารถ 
3. มาตรการทางภาษ ี

การอบรม ละ workshop ละ 
การจัดราง พรฎ. 

มาตรการลดภาษีงินเดຌส้าหรับผูຌประกอบการ SMEs  
(ทีไมีก้าเร 300,001 บาท ขึๅนเปี  มาตรการทางภาษ ี ออก พรฎ. 

ครงการกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs 
Private Equity Trust Fund)  

1. มาตรการทางการงิน 
2. มาตรการการพัฒนาขีดความสามารถ 

การขຌารวมลงทุน 

 ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิPolicy Loan)  มาตรการทางการงิน การปลอยสินชืไอ 

ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย  มาตรการการพัฒนาขีด-ความสามารถ 
การอบรมละ workshop ละ 

Business Matching 

 
จากทัๅง 5 ครงการทีไมีการด้านินงานสนองตอมาตรการทีไตางกันออกเปนัๅน ทุกครงการมีการ

ด้านินงานทีไสอดคลຌองระหวางวิธีการด้านินงานละมาตรการทีไดี 
 

การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ   
จากทัๅง 5 ครงการทีไมีการด้านินงานสนองตอมาตรการ จ้านวน ไ ครงการ ทีไมีการวางผนการ

จัดท้าครงการติดตามละประมินผลครงการ฿นขัๅนตอนถัดเป มีพียงครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลง
ทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources and Incentives Promotion Project) ทีไเมมีการ
ด้านินการ฿นสวนนีๅ 

 

 การประมินดຌานผลผลิตดยภาพรวม ิProduct Evaluation) 
ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
จากทัๅง 5 ครงการทีไมีการด้านินงานสนองตอมาตรการ จ้านวน ไ ครงการ มีผลการด้านินทีไ

ป็นเปตามปງาหมายหรือหนือกวา หากตครงการกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund) มีผลการด้านินงานทีไอยู฿นกณฑ์ทีไตไ้า มืไอทียบกับระยะวลาการริไมด้านินครงการ 
 

ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ  
จากทัๅง 5 ครงการทีไมีการด้านินงานสนองตอมาตรการ มีพียงจ้านวน โ ครงการ ทีไมีการวางผน

จะด้านินการ฿นสวนนีๅ ละป็นพียงผนการ฿นอนาคต  
 
ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
จากการประมินการด้านินมาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅง 5 ครงการ 

คาดวา กิดการเหลขຌาของมใดงินสูระบบศรษฐกิจทัๅงสิๅนราว แ5,เๆเ.แ่ ลຌานบาท  ละกิดการจຌางงาน
พิไมขึๅนราว แโ,้่5  คน   

 
นอกจากนีๅ ฿นสวนของมาตรการทีไกีไยวขຌองกับขຌอกฎหมายละครงการทีไตຌองรอผลระยะยาว อาทิ 

ครงการสงสริม Digital Marketing ส้าหรับ SMEs เทย ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจบืๅองตຌนยังเมอาจ
ประมินเดຌ  
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ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด านินครงการ 
จากตารางสรุปความสอดคลຌองระหวางวิธีการด้านินงานละมาตรการ จะหในเดຌวา วิธีการด้านิน

มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสอดคลຌองกับมาตรการทีไตຌองการกຌปัญหา฿หຌกวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม฿นรืไองทีไตางกันออกเป ซึไงจากวิธีการด้านินงานนัๅน พบวา การ฿หຌการอบรมพรຌอม
การท้า workshop การออก พรฎ. พืไอการ฿หຌสิทธิประยชน์฿นการด้านินกิจการ ถือป็นการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีนวนຌมทีไยัไงยืน 

 

การปลอยสินชืไอพืไอสริมสภาพคลองทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม มຌป็นการ
ชวยหลือ฿นระยะสัๅนมากกวาการ฿หຌความสนับสนุน฿นระยะยาว อยางเรกใตามการ฿หຌความชวยหลือทาง
การงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทยสามารถตอสายพานการด้านินธุรกิจเดຌอยางมีสถียรภาพ
มากขึๅนอยางชัดจน ทัๅงนีๅหากมีการ฿หຌความรูຌดຌานการจัดการทางการงินควบคูเป฿นขณะดียวกัน ยอมสงผล฿หຌ
กิดการชวยหลือทีไมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  

 

ดังนัๅน จึงสรุปเดຌวา จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการด้านิน
ครงการของทัๅง 5 ครงการนัๅน ยังมีนวนຌมความยัไงยืน 

 

ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนา 
1) กอนการด้านินครงการพืไอสนองตอมาตรการตางโ ควรมีการท้าการส้ารวจทัศนคติ ละ

รูปบบการ฿หຌความชวยหลือบืๅองตຌน พืไอทราบถึงนวนຌมความตຌองการความชวยหลือทีไ
ทຌจริง ละด้านินดຌวยวิธีการทีไป็นเปตามบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย 
พืไอพิไมอกาส฿นการ฿หຌการสนับสนุนกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) การด้านินครงการพืไอสนองตอมาตรการตางโ ควรมีการประชาสัมพันธ์ป็นวงกวຌาง พืไอ฿หຌขาว
การสนับสนุนขຌาถึงวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทยมากขึๅน 

3) การ฿หຌการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมควรมีการ฿หຌการสงสริมทีไตกตางกันเป
ตามระดับของวิสาหกิจ เดຌก กลุมมลใดพันธุ์ (seed) กลุมริไมตຌน (Start-up) กลุมติบต 
(Rising-Star) ละกลุมฟ้นฟู (Turn-around) นืไองจากวิสาหกิจตละประภทมีความตຌองการทีไ
ตกตางกัน 

4) การจัดราง MOU พืไอ฿ชຌป็นขຌอตกลงนวทางการด้านินงานระหวางหนวยงาน ควรมีการระบุ
ดยชัดจຌงถึงหนຌาทีไของตละหนวยงาน พืไอลดปัญหาการทับซຌอนของการด้านินกิจกรรม 

5) หนวยงานผูຌด้านินงานควรมีการติดตามละประมินผลภายหลังการสรใจสิๅนครงการพืไอการ
ทราบถึงผลลัพธ์ละผลผลิตภายหลังการขຌารวมครงการ พืไอการพัฒนานวทางการด้านินงาน
฿นอนาคตตอเป 

 

 สรุปผลการวิคราะห์การด านินมาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
จากการศึกษาละประมินทัๅง 5 ครงการ พืไอการด้านินมาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

ละขนาดยอม ฿นมาตรการตางโ สามารถสรุปเดຌวา นวทางการด้านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมทัๅง 5 ครงการป็นการด้านินงานทีไป็นเปตามหตุผลละความจ้าป็นของการกຌปัญหาละ฿หຌการ
สนับสนุนกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นปัจจุบัน ดยมีการตัๅงปງาหมาย ละวิธีการด้านินงานทีไ
สอดคลຌอง พืไอการบรรลุผลการด้านินงานอยางสมบูรณ์  
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อยางเรกใตาม มีขຌอพึงสังกต฿นปัจจัยดຌานงบประมาณการด้านินครงการ บางหนวยงานเดຌรับงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ ฿นขณะทีไบางหนวยงานเมเดຌรับงินสนับสนุน นอกจากนีๅ฿นสวนของผลกระทบทา ง
ศรษฐกิจบืๅองตຌน พบวา การด้านินครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามมาตรการ
รัฐยังเมมีผลกระทบทีไสูง มืไอทียบกับงบประมาณทีไมีการจัดตัๅงเวຌ ดยฉพาะ฿นสวนของครงการกองทุนรวม
ลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) อันมีปัญหาการด้านินงานนืไองมาจากวิธีการ
ด้านินงานทีไเมสอดคลຌองกับบริบทของสังคมเทย 

 
ดຌวยผลการศึกษาละการประมินผลทัๅงหมดสามารถสรุปเดຌวา การด้านินมาตรการการสงสริม

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป็นเปเดຌอยางนาพอ฿จ หากตมีขຌอพึงสังกต฿นรืไองของงบประมาณการ
ด้านินครงการ ผลกระทบทางศรษฐกิจบืๅองตຌน ละความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืนของผล 
ดยทุกครงการควรมีการด้านินการศึกษาระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ พืไอทราบถึงระดับ
การพัฒนาทีไทຌจริงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมภายหลังการขຌารับการสนับสนุน พืไอการ
พัฒนาการด้านินครงการ฿นอนาคต 

 

5.5 สรุปภาพรวมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามมาตรการของรัฐบาล 
 
จากการศึกษาละรวบรวมขຌอมูล อันกีไยวนืไองกับครงการตามมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาด

กลางละขนาดยอมตามนยบายของรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ (รายละอียดสดง฿น ภาคผนวก ง) 
พบวา มาตรการทางดຌานการงินป็นมาตรการทีไถูกลือกพืไอการด้านินการ฿หຌความสนับสนุนกวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายของรัฐบาลมากทีไสุด ดยธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินชืไอ
อุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ละธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิSME 
Development Bankี ป็นหนวยงานหลักทีไมีบทบาท฿นการด้านินตามมาตรการทางการงิน ฿นขณะทีไ
มาตรการดຌานการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละมาตรการทางภาษี
ป็นมาตรการทีไภาครัฐ฿ชຌป็นครืไองมือพืไอการ฿หຌการชวยหลือกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นล้าดับ
รองลงมา อยางเรกใตาม ป็นทีไสังกตวา มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿หຌกวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมมีจ้านวนครงการตามนยบายรัฐบาลนຌอยทีไสุด มืไอทียบกับการด้านินมาตรการประภทอืไนโ 
ส้าหรับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นชวงป พ.ศ. 2557-2559 

 
มืไอท้าการวิคราะห์บนพืๅนฐานของกลุมปງาหมายพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

สามารถสรุปการด้านินมาตรการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามประภทวิสาหกิจ ดย
มีสาระส้าคัญดังนีๅ  

 
ประภทวิสาหกิจ 

ขนาดกลางละขนาดยอม 
ประภทมาตรการสงสริม 

ทางการงิน การพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนาปัจจัยวดลຌอม ทางภาษ ี

กลุมมลใดพันธุ์ (Seed)    - 

กลุมริไมตຌน (Start-up)     

กลุมติบต (Rising-Star)  -   

กลุมฟ้นฟู (Turn-around)  -  - 

หมายหตุ : ิี หมายถึง มีการด้านินมาตรการ ละ ิ-ี หมายถึง เมมีการด้านินมาตรการ  
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฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ วิสาหกิจกลุมริไมตຌน ิStart-up) ละวิสาหกิจกลุมติบต ิRising-Star) 
เดຌรับการสนับสนุนจากมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาลมากทีไสุด 
ทัๅง฿นมิติของจ้านวนครงการตามมาตรการละวงงินงบประมาณ ิรวมกันทัๅง โ กลุม คิดป็นสัดสวนมากกวา
รຌอยละ ่เ ของงบประมาณทีไจัดสรรผานมาตรการทัๅงหมดี ผานการปลอยสินชืไอตามมาตรการทางการงิน
ป็นสวน฿หญ ดยมีสถาบันการงินฉพาะกิจของภาครัฐป็นหนวยงานขับคลืไอนการด้านินงานดังกลาว 
รองลงมาเดຌก วิสาหกิจกลุมมลใดพันธุ์ (Seed) ละกลุมฟ้นฟู ิTurn-around) ดยมีงบประมาณการสงสริม
ผานมาตรการตามนยบายรัฐบาล คิดป็นสัดสวนรຌอยละ แเ.็ ละ ๆ.5 ตามล้าดับ 

 
วิสาหกิจกลุมมลใดพันธุ์ ิSeed) ถึงมຌวาทีไผานมาป็นกลุมทีไเดຌรับการสนับสนุนจากมาตรการตาม

นยบายรัฐบาลเมมากนักมืไอทียบกับกลุม Start-up หรือ Rising-star ตมาตรการมีความครอบคลุม 
ใ ประภทหลัก เดຌก มาตรการทางดຌานการงิน ิผานครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ละการรวมลงทุน฿น
กิจการ) มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน ละมาตรการดຌานการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม
ทีไอืๅออ้านวย฿นการด้านินธุรกิจ อยางเรกใตาม จากผลการศึกษา พบวา ฿นชวงระยะวลาดังกลาว รัฐบาลยังเม
ออกมาตรการทางภาษีทีไมีการด้านินงานพืไอการสงสริมวิสาหกิจกลุมมลใดพันธุ์ (Seed) ป็นการฉพาะ 
ซึไงทางรัฐบาลอาจริริไมเดຌผานการลดหยอนหรือยกวຌนคาธรรมนียม หรือภาษีทีไกีไยวขຌองกับการจดทะบียน
นิติบุคคล หรือปัจจัยการผลิตทีไกีไยวขຌองกับการริไมกิจการ฿หมของวิสาหกิจ 

 
วิสาหกิจกลุมริไมตຌน (Start-up) ป็นกลุมทีไเดຌรับการสนับสนุนทีไครอบคลุมจากทุกประภทมาตรการ

การสงสริม ดยมาตรการพืไอการสงสริมสวน฿หญป็นมาตรการทางการงิน ครอบคลุมทัๅงลักษณะ 
การชวยหลือ฿นรูปบบสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ิSoft loan) การคๅ้าประกันนสินชืไอ ิLoan guarantee) ละการ
รวมลงทุน฿นกิจการ ิVenture capital) ดยสวน฿หญด้านินมาตรการผานสถาบันการงินของรัฐ ชน 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทย บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ละธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ป็นหลัก รองลงมาป็นมาตรการทางภาษี ซึไงสวน฿หญ
ป็นลักษณะมาตรการยกวຌนภาษีสงสริมผูຌประกอบการราย฿หม ิNew Start-up) ซึไงด้านินการดย
กรมสรรพากร ละมาตรการดຌานการพัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅออ้านวย฿นการด้านินธุรกิจ ซึไงสวน฿หญ
ด้านินการดยกระทรวงการคลัง ละส้านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ซึไงป็นการ฿หຌความรูຌทาง 
ดຌานทคนลยี การตลาด รวมถึงการขຌาถึงหลงงินทุนละสิทธิประยชน์ 

 
วิสาหกิจกลุมติบต (Rising-star) ป็นอีกกลุมทีไเดຌรับความส้าคัญ฿นล้าดับตຌน ดยการสงสริม 

ผานมาตรการตามนยบายของรัฐบาล ทัๅง฿นดຌานการงิน ภาษี ละการพัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅออ้านวย฿น
การด้านินธุรกิจ ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅมีความตຌองการงินทุนสูง พืไอขยายกิจการละสริมสภาพคลอง
฿นการด้านินธุรกิจ จึงมียอดงินงบประมาณซึไงสวน฿หญผานครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ้า ละการคๅ้าประกัน
สินชืไอสูงทีไสุด ดยจัดสรรงบประมาณรวมส้าหรับวิสาหกิจกลุมนีๅมากกวา 5 สนลຌานบาท ฿นชวง ป 
พ.ศ. โ55็-โ55้ ทีไผานมา อยางเรกใดี จากผลการศึกษา พบวา มีชองวางของการด้านินมาตรการประภท
การพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน ส้าหรับวิสาหกิจกลุมนีๅ ดยฉพาะอยางยิไงมาตรการสงสริมการ
ด้านินธุรกิจ฿หຌชืไอมยงกับบริบทการคຌาการลงทุนระหวางประทศ ทัๅง฿นรูปบบการชืไอมยงหวงซมูลคา
ระหวางประทศ ละการพัฒนาการคຌาผานระบบศรษฐกิจดิจิตัล 
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ส้าหรับวิสาหกิจกลุมฟ้นฟู (Turn-around) ป็นกลุมทีไเดຌรับการสงสริมจากมาตรการพียงสองกลุม 
เดຌก มาตรการทางการงิน ละมาตรการดຌานการพัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅออ้านวย฿นการด้านินธุรกิจ ดยมี
การจัดสรรงบประมาณส้าหรับมาตรการตามนยบายรัฐบาลพืไอชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
฿นกลุมนีๅนຌอยทีไสุด ซึไงสะทຌอนระดับความส้าคัญทีไนຌอยทีไสุดส้าหรับการสงสริม฿นชวง ป พ.ศ.โ55็ - โ55้ 

 
จากขຌอมูลทัๅงหมด สามารถสรุปเดຌวา การด้านินนยบายรัฐบาลระหวางป พ.ศ. โ55็ – โ55้ 

พืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน มาตรการทางการงินป็นมาตรการทีไถูกน้ามา฿ชຌป็น
ครืไองมือพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมากทีไสุดอยางมีนัยส้าคัญ ละรองลงมาดຌวย
มาตรการดຌานการพัฒนาปัจจัยวดลຌอมละมาตรการทางภาษี ตามล้าดับ ดยมาตรการดຌานการพัฒนาขีด
ความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมซึไงปรียบสมือนป็นหัว฿จ฿นการสงสริม฿หຌวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมสามารถด้านินกิจการเดຌอยางยัไงยืน  เดຌถูกด้านินการนຌอยทีไสุดอยางมีนัยส้าคัญ ทัๅงนีๅ 
สวนหนึไงนืไองมาจาก การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประภทการพัฒนาขีดความสามารถ฿น
การขงขันนัๅน สวน฿หญด้านินครงการผานหนวยงานทีไกีไยวขຌองตามภารกิจพืๅนฐาน ละการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามยุทธศาสตร์ชาติผานงบประมาณตามปกติทุกปอยูลຌว  

 
อยางเรกใดี รัฐบาลควร฿หຌความส้าคัญกับการด้านินมาตรการดังกลาวพิไมมากขึๅน ดย฿หຌหนวยงาน

รัฐทีไมีความช้านาญ฿นตละสาขาขຌาด้านินมาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันพิไมมาก
ขึๅน ตัวอยางชน กรมวิชาการกษตร สามารถขຌา฿หຌความรูຌกกษตรกรพืไอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การกษตร ป็นตຌน ทัๅงนีๅ จากการศึกษา พบวา มืไอวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีความสามารถ฿น 
การด้านินธุรกิจนัๅน ขຌอจ้ากัดอืไนโ ชน ความยากล้าบาก฿นการขຌาถึงสินชืไอ อุปสรรค฿นการท้าการตลาด 
ปัญหาความสามารถ฿นการช้าระภาษี ฯลฯ จะมีนวนຌมบรรทาลง สงผล฿หຌธุรกิจสามารถด้านินกิจการเดຌ
อยางยัไงยืนละมัไนคงอยางทຌจริง นอกจากนีๅ มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันนัๅน 
จ้าป็นตຌองด้านินการ฿หຌครอบคลุมทัๅง ไ ประภทวิสาหกิจ เมวຌนมຌตวิสาหกิจกลุมติบต (Rising-star) 
ทีไมีความสามารถด้านินกิจการเดຌอยางมัไนคงลຌว หากดຌวยความปลีไยนปลงของบริบทลกธุรกิจ฿นปัจจุบัน 
ทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองจึงจ้าป็นตຌองพัฒนาประสิทธิภาพการสงสริม 
ละ฿หຌนๅ้าหนักความส้าคัญ฿นการชวยหลือกวิสาหกิจทุกโ กลุมอยางเมตกตางกันมาก นืไองจากมืไอ
พิจารณา฿นภาพรวมของประทศ ตละกลุมวิสาหกิจลຌวนมีความส้าคัญตอระบบศรษฐกิจดຌวยกันทัๅงสิๅน 
ละพืไอการด้ารงเวຌซึไงความสามารถ฿นการด้านินธุรกิจอยางยัไงยืน 
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ขຌอสนอนะชิงนยบาย 

ส าหรับมาตรการสงสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล  
 

การด านินครงการตางโ พืไอสนองตอมาตรการของรัฐบาลทีไจ าป็นส าหรับการพัฒนาละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตละมาตรการมีจุดประสงค์พืไอบรรทาปัญหาละป้าหมายการสงสริมทีไ
ตกตางกันออกเป อยางเรกใดี จากผลการศึกษาการประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล  ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ สามารถสรุปเดຌวา ภาครัฐอันป็นสมือนฟันฟือง
หลัก฿นการออกนยบายพืไอการสนับสนุนละอ านวยความสะดวก฿หຌการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมป็นเปอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ พึงมีการสนับสนุนชิงนยบาย ดังนีๅ 

 

ขຌอสนอนะชิงนยบายตอการด านินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
1. การสนับสนุนดຌานการงิน  

 
รัฐบาลควรมีการจัดตัๅงกองงบประมาณพืไอการสนับสนุนทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด

ยอม ดยผานธนาคารของรัฐป็นผูຌชวย฿นการขຌาถึงวิสาหกิจ ดยป็นการจัดสรรงบประมาณฉพาะทีไมิ฿ชการ
ด านินงานดยพึไงพามใดงินจากธนาคารของรัฐป็นหลัก พืไอการลดอุปสรรค฿นการพิจารณาถึงความสีไยง฿น
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การ฿หຌการสนับสนุนทางการงิน นืไองจากการ฿ชຌงินกองทุนจากสถาบันการงินอง สงผล฿หຌกิดขຌอจ ากัด฿น
การด านินธุรกรรมตามกระบวนการปกติ ซึไงท า฿หຌการขຌาชวยหลือทางการงินเมบรรลุตามป้าหมายทีไวางเวຌ 

ทัๅงนีๅ งบประมาณดังกลาวควรมีการจัดสรรพืไอวัตถุประสงค์การชวยหลือละสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมจากงินงบประมาณภาครัฐทัๅงจ านวน ภาย฿ตຌผนงานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมป็นการฉพาะ ดย฿หຌส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงาน
กลาง฿นการจัดสรรงินทุนละกระจายงบประมาณสูหนวยงานหรือสถาบันการงินผูຌด านินครงการพืไอสนอง
ตอมาตรการทางการงิน นืไองจากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะ
หนวยงานหลักทีไมีหนຌาทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละป็นหนวยงานกลาง฿นการบูรณาการ
ผลการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดຌานตางโ พรຌอมทัๅงทราบถึงความ
ตຌองการของวิสาหกิจ จึงท า฿หຌกิดการ฿ชຌงบประมาณพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประยชน์ดຌานการลดความทับซຌอนของครงการ฿นชวงระยะวลาดียวกัน
นืไองจากหนวยงานทีไมีหนຌาทีไดูลงบประมาณยอมสามารถก าหนดตารางวลา (Timeline) ของชวงระยะวลา
การด านินครงการพืไอการสงสริมดຌานตางโ ป็นอยางด ี

2. ครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง 
 
การปรับปรุงกຌเขขຌอบัญญัติทางกฎหมาย฿หຌมีบทยกวຌนมากขึๅน จะสงผล฿หຌกิดความคลองตัวละ

ยืดหยุน฿นการด านินงานสนับสนุนวิสาหกิจ หากมีการด านินการอันป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี  อาทิ 
พระราชบัญญัติทรัสต์พืไอธุรกรรม฿นตลาดทุน พ.ศ. โ55เ ป็นตຌน ขຌอทีไพึงเดຌรับการปรับปรุงอยางชัดจຌง฿นขຌอ
กฎหมายนัๅน หากการด านินงานป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี  ควรมีบทยกวຌน฿นกฎหมายฉบับตางโ ถึง
ระยะวลาการพิจารณาจัดตัๅงกรอบงบประมาณละการจัดตัๅงครงการ฿หຌกิดความกระชับมากยิไงขึๅน ดยมิ฿ช
พียงตการจัดตัๅงกองทุนทรัสต์ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์พืไอธุรกรรม฿นตลาดทุน พ.ศ. โ55เ ขຌางตຌน หาก
หมายรวมถึงการจัดตัๅงครงการละการอนุมัติงบประมาณตางโ นืไองจากป็นทีไชัดจนวา มຌภาครัฐจะทราบ
ถึงปัญหาละอุปสรรคกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตดຌวยขຌอระบียบตางโ ฿นการด านินการจัดตัๅง
ครงการละการอนุมัติงบประมาณ สงผล฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมบางสวนทีไเมสามารถคๅ าจุน
ตนองพืไอความอยูรอดเดຌ ณ วลานัๅน อาจกิดการปຂดตัวลง฿นทีไสุด นืไองจากเมสามารถทนตออุปสรรคละ
ความกดดันทางธุรกิจเดຌ อาทิ ฿นกรณีของงินกองทุนพืไอชวยหลือวิสาหกิจทีไประสบอุทกภัย ป็นตຌน 

 
3. การทับซຌอนของการด านินมาตรการ 

 

หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรปรับปรุงตารางการด านินครงการตละครงการ (Timeline) ดยประสาน
การก าหนดมาตรการประภทดียวกันอยางบูรณาการ ผานหนวยงานกลางอยางส านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี พืไอลดปัญหาการทับซຌอนของครงการ นืไองจากการทับซຌอนของครงการทีไ
มีลักษณะคลຌายกันนัๅน สงผล฿หຌครงการอืไนโ ทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน฿นชวงวลาดียวกันเดຌรับผลกระทบ ดย
อาจกอ฿หຌกิดผลการด านินงานทีไเมดีทาทีไควรหรือเมป็นเปตามป้าหมายทีไคาดเวຌ ดังนัๅน จะหในวาปัญหา
ดังกลาวท า฿หຌกิดการสงสริมทีไซๅ าซຌอน ละป็นการสิๅนปลืองทรัพยากรดยเมกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตัวอยางชน กรณีของครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy loan) ทีไรวมด านินการดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี ละบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
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มีชวงระยะวลาด านินครงการ฿นชวงวลาทีไซับซຌอนกันกับครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า (Soft loan) ของ
ธนาคารออมสิน สงผล฿หຌครงการ Policy loan ซึไงมีงืไอนเขทีไมีรงจูง฿จละอืๅอประยชน์ตอวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมทีไนຌอยกวา จ าป็นตຌองขยายระยะวลาด านินการออกเปพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายการด านิน
ครงการทีไตัๅงเวຌ 

การลดปัญหาการทับซຌอนของตารางวลา (Timeline) การด านินครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม สามารถกระท าเดຌดยการก าหนด฿หຌมีหนวยงานกลางอยางชนส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงานกลางผูຌมีอ านาจ฿นการควบคุม ละกระจายมใดงินสู
องค์กรผูຌด านินครงการตางโพืไอสนองตอมาตรการ นืไองจากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานหลักทีไมีหนຌาทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละมีผลการศึกษา
การสงสริมวิสาหกิจดຌานตางโ ยอมป็นหนวยงานทีไมีความช านาญการละทราบถึงความตຌองการของวิสาหกิจ
มากทีไสุด การมอบหมายหนวยงานกลางชนนีๅ น าเปสูการท างานอยางบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐทัๅง
ระบบ นืไองจากตละหนวยงานสามารถวางผนการด านินงานของตน฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจหลักขององค์กร 
ดยลดปัญหาการทับซຌอนของการด านินครงการสงสริม฿นลักษณะดียวกัน  นืไองจากส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานกลางยอมสามารถ฿หຌค านะน าละจัดการปัญหา
การทับซຌอนของการด านินครงการสงสริมหลานัๅนเดຌ ซึไงรวมถึงการทราบถึงตารางวลา (Timeline) ของชวง
ระยะวลาการด านินครงการพืไอการสงสริมตางโ ป็นอยางดี ละสามารถจัดการกับปัญหาการทับซຌอนของ
ระยะวลาการด านินครงการตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. มาตรการ฿นลักษณะการบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ 
 

การด านินมาตรการทางการงินควรด านินการควบคูกับมาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ 
ละมาตรการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅออ านวยตอการด านินกิจการ฿นลักษณะสงสริมละสอดคลຌองกัน 
นืไองจากปัญหาการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน นอกหนือจากการขาด
หลักประกันการกูຌยืม อีกสาหตุหนึไงกิดจากการขาดระบบการบริหารธุรกิจทีไป็นมาตรฐาน ชน การขาดระบบ
การท าบัญชี ป็นตຌน ท า฿หຌกิจการขาดความนาชืไอถือทางการงินละเมขຌากณฑ์พืๅนฐานของสถาบันการงิน
฿นกระบวนการขอสินชืไอเดຌ ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรสงสริมองค์ความรูຌ฿หຌกวิสาหกิจ ฿หຌสามารถ
ด านินกิจการอยางมีมาตรฐาน  

 
นอกจากนีๅ การ฿หຌการสนับสนุนทางการงินดยปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการด านิน

ธุรกิจ จะสงผล฿หຌป็นการ฿หຌความชวยหลือพียงระยะสัๅนละเมกิดความยัไงยืน กลาวคือ จากผลการศึกษา
พบวา วิสาหกิจจ านวนมากทีไเมมีความสามารถด านินกิจการเดຌอยางมัไนคง สวน฿หญมีสาหตุอันกิดจากการ
ขาดความรูຌรืไองการบริหารธุรกิจ อาทิ การท าการตลาด ป็นตຌน ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรสงสริมองค์
ความรูຌทีไจ าป็น฿นบริบทปัจจุบัน อาทิ การจัดการอบรมการท า E-commerce การจัด workshop ดຌานการ
ผลิตอยางมาตรฐานสากล ป็นตຌน พืไอ฿หຌวิสาหกิจสามารถด านินกิจการเดຌอยางมัไนคง ควบคูกับการพิไม
อกาสการขຌาถึงหลงงินทุน ซึไงจะสงผล฿หຌวิสาหกิจสามารถด านินกิจการเดຌอยางมัไงคัไงละยัไงยืน ภาย฿ตຌ
บริบททางธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว฿นปัจจุบัน 
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5. กลเกทางสถาบัน 

 

การคัดลือกหรือมอบหมายภารกิจพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน ควร
พิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานนัๅนโ ละความสอดคลຌองกับหนຌาทีไการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม นืไองจากการมอบหมายภารกิจพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไอาจกระทบถึง
ภารกิจหลักของหนวยงาน อาจสงผล฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเมบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทาทีไควร ชน การมอบหมาย฿หຌธนาคารกรุงเทย ซึไงมีภารกิจหลักทีได านินกิจการธนาคารพาณิชย์฿หຌป็น
หนวยงานหลัก฿นการชวยหลือ SME ดຌานการงิน ตามมาตรการทางการงินละมาตรการการพิไมขีด
ความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นครงการกองทุนรวมลงทุน  (SMEs Private Equity 
Trust Fund) ซึไงสงผล฿หຌผลของการด านินครงการมีความคืบหนຌาทีไลาชຌา นืไองจากขຌอจ ากัดดຌานกฎระบียบ
ทีไกีไยวขຌอง฿นการด านินธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ ท า฿หຌมีกระบวนการตรวจสอบทีไขຌมงวดละซับซຌอน 

 
6. ความตอนืไองของการด านินมาตรการ 

 
การจัดสรรงบประมาณกหนวยงานหลักทีไมีสวนรวม฿นการ฿หຌความสนับสนุนกวิสาหกิจขนาดกลาง

ละขนาดยอม ควรมีความตอนืไอง฿นปัจจัยดຌานงบประมาณสนับสนุน ทัๅงนีๅพืไอการวางผนครงการละการ
ด านินการตามมาตรการเดຌอยางมีประสิทธิภาพป็นระบบ฿นระยะยาว ละสามารถพัฒนาผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมอยางตอนืไองสอดคลຌองกับระดับการพัฒนา  

 
ดังนัๅน รัฐบาลควรมีการบริหารงินงบประมาณจัดสรรพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด

ยอม ดยการรางผนการจัดสรรงบประมาณพืไอการด านินครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ดยมีการจัดท ากรอบงบประมาณผูกพัน฿นชวงระยะวลาอยางนຌอย ใ ปอยางตอนืไอง พืไอตอบสนอง
ครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีความจ าป็นตຌองพัฒนา฿หຌกิดความตอนืไอง พืไอ฿หຌ
วิสาหกิจมีนวนຌมการด านินกิจการเปเดຌอยางยัไงยืน 

 
7. การผยพรขาวสารละประชาสัมพันธ์ 
 

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็นหนวยงานกลาง พืไอบูรณาการ
ครงการทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅงระบบ รวมทัๅงท าการผยพรขาวสาร
ของครงการผานชองทางสืไอตางโ ชน สืไอสังคมออนเลน์ วใบเซด์ ละประชาสัมพันธ์ผานหนวยงานรวมอืไนโ 
ตลอดจนการจัด Road show ฿นภูมิภาคตางโ นืไองจากปัจจุบันขาวสารดຌานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมยังคอนขຌางจ ากัด สงผล฿หຌวิสาหกิจทีไเมคยขຌารวมครงการเมทราบขຌอมูลการจัดครงการละ
พลาดอกาสการขຌารวม 
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ขຌอสนอนะชิงนยบายตอการประมินผลการสงสรมิวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
1. การศึกษานวทางการพัฒนาวิสาหกิจตามกลุมป้าหมาย 

 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรมีการจัดท าการศึกษานวทางพัฒนา

วิสาหกิจตามกลุมป้าหมายตละประภท ประกอบดຌวย กลุมมลใดพันธุ์ความคิด ิSeedี กลุมริไมตຌน ิStart-
upี กลุมติบต ิRising-starี ละ กลุมฟ้ืนฟู ิTurn-aroundี ละก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฉพาะกลุม 
นืไองจากลักษณะกิจการทัๅง ไ บบมีรูปบบการด านินกิจการ ระยะวลาการด านินกิจการ ตลอดจนความ
ตຌองการความชวยหลือทีไตางกัน  

 
ทัๅงนีๅ ครงการการศึกษาดังกลาวควรมีการศึกษาดຌวยระบียบวิธีวิจัยทัๅงชิงคุณภาพ (Qualitative 

Methodology) ละชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) พืไอ฿หຌสะทຌอนผลการศึกษาทัๅง฿นระดับ
ภาพรวมละชิงลึกอันสอดคลຌองกับความตຌองการการพัฒนา ระดับการพัฒนา ขຌอจ ากัด รวมถึงปัญหาละ
อุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿นบริบทของธุรกิจปัจจุบัน ละสามารถน าผลการศึกษา
฿นตละฉบับมาประกอบการจัดท ารางผนยุทธศาสตร์พืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ตามตละกลุมป้าหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากทีไสุด 

 
2. การก าหนดนิยามละศัพท์บัญญัต฿ินชิงบูรณาการ 
 

ปัจจุบันหนวยงานผูຌ฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหลายหนวยงานมีการก าหนด
นิยามหรือค าจ ากัดความของค าวา วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทีไตกตางกัน หรือมีกณฑ์฿นการ
จ านกขนาดของวิสาหกิจตางโ ทีไยังเมสอดคลຌองกัน ตลอดจน การก าหนดนิยามของประภทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมทีไตกตางกัน อันเดຌก กลุมมลใดพันธุ์ความคิด ิSeed) กลุมริไมตຌน ิStart-
up) กลุมติบต ิRising-star) ละ กลุมฟ้ืนฟู ิTurn-around) สงผล฿หຌกิดความสับสน฿นการสงสริม
วิสาหกิจดังกลาว นืไองจากเมทราบความตຌองการทีไทຌจริงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นตละ
กลุมป้าหมาย 

 
ดังนัๅน พืไอขจัดปัญหาขຌางตຌน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็น

หนวยงานกลาง฿นการบูรณาการดังกลาว พืไอก าหนดค าจ ากัดความละขอบขต ค าวา วิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ละ ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม อยางป็นทางการ ดยระดมความ
คิดหในจากหนวยงานทีไมีสวนรวม฿นการ฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทุกภาคสวน พืไอ฿หຌ
เดຌค าจ ากัดความทีไครอบคลุมสมบูรณ์ ละกิดการยอมรับ฿หຌมากทีไสุด ละผยพรค านิยามนีๅกหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองกับการสนับสนุนทัๅงหมด พืไอ฿หຌหนวยงานมีความรูຌความขຌา฿จทีไตรงกัน ละสามารถก าหนด
กลุมป้าหมายการสงสริมเดຌตรงตามความตຌองการทีไทຌจริงของวิสาหกิจ ฿นตละประภทเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละป็นเป฿นทิศทางดียวกันทัไวประทศ 
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3. การก าหนดชวงระยะวลาทีไหมาะสม฿นการประมินผล 

 
การท าการศึกษา฿นครงการประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ 

ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี พบวา มีขຌอจ ากัดดຌานขຌอมูล฿นการศึกษาละระยะวลาภายหลังการด านินครงการเม
พรຌอมกการประมินทีไครบถຌวนสมบูรณ์มากนัก นืไองจากบางครงการมีการด านินครงการทีไสรใจสิๅนมาป็น
ระยะวลาหลายป จึงขาดความสมบูรณ์฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลของผลการสงสริมละรายละอียดวิสาหกิจทีไ
ขຌารวมครงการ ฿นทางตรงขຌาม บางครงการมีระยะวลาด านินครงการทีไคอนขຌางสัๅน สงผล฿หຌเมสามารถ
ติดตามละประมินผล฿นประดในความยัไงยืนของการด านินกิจการอันป็นผลจากการสงสริมของวิสาหกิจเดຌ 

 
ดังนัๅน การจัดท าครงการประมินผลการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ควรมีการจัด

ท าการศึกษาพืไอติดตามละประมินผลสัมฤทธิ์ของการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น
ระยะวลาประมาณ ใ ป พืไอ฿หຌทราบถึงผลสัมฤทธิ์อันกิดจากการสงสริมทีไมีนวนຌมความยัไงยืน นืไองจาก
การท าการศึกษา฿นระยะวลาทีไตไ ากวา ใ ป อาจเมสามารถทราบถึงนวนຌมความยัไงยืนของผลการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌอยางทຌจริง ฿นทางตรงขຌาม หากท าการศึกษาประมินผลมืไอครงการ
ตางโ ด านินการสรใจสิๅนลຌวมากกวา ใ ป การศึกษาอาจประสบกับขຌอจ ากัด฿นดຌานการรวบรวมขຌอมูล ชน 
ขຌอจ ากัด฿นการติดตอจຌาหนຌาทีไหรือบุคคลากรทีไรับผิดชอบครงการพืไอการสัมภาษณ์ หรือขຌอมูลทีไกใบรวบรวม
จากหนวยงานรับผิดชอบเมสมบูรณ์ ป็นตຌน ท า฿หຌเมสามารถทราบถึงผลการสงสริมเดຌอยางครบถຌวน  

 
4. ระบบการจัดกใบขຌอมูลการติดตามการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
การจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของหนวยงานรัฐ

ยังขาดการบูรณการละการจัดกใบทีไป็นระบบ สงผล฿หຌการศึกษาการประมินผลสัมฤทธิ์ละผลกระทบของ
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีขຌอจ ากัด  

 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานทีไมีบทบาทส าคัญ฿น

การ฿หຌการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ควรป็นหนวยงานกลาง฿นการพัฒนาระบบฐานขຌอมูล
พืไอรวบรวมขຌอมูลการด านินการครงการของหนวยงานตางโ ทัๅงหมด ดยอาศัยทคนลยีละระบบบริหาร
จัดการสมัย฿หมทีไสามารถพิไมติมละปรับปรุงขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบัน สามารถสดงผล฿นหลายรูปบบ฿นมิติ
ตางโ เดຌทันทีมืไอตຌองการทราบ ชน การรวบรวมขຌอมูลผานปรกรม Qualtrics ทีไป็นปรกรมบบส ารวจ
ละสามารถท าการสดงผลบืๅองตຌนเดຌทันที฿นรูปของผนภาพ ละตารางตางโ ป็นตຌน พืไอการรวบรวมทีไ
ป็นระบบ ละป็นมาตรฐานดียวกันทัไวประทศ 

 
นอกจากนีๅ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็นหนวยงานกลาง ฿น

การรวบรวมละผยพรขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ชน มติ
คณะรัฐมนตรี฿นการจัดท าครงการ Policy Loan ฯลฯ นืไองจากปัจจุบันขาวสารการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมมีมากมายละอาจท า฿หຌกิดความสับสนของผูຌรับบริการ฿นกรณีทีไขຌอมูลกิดความขัดยຌง
กัน ซึไงสงผล฿หຌป็นอุปสรรคกผูຌศึกษา฿นการรวบรวมขຌอมูลพืไอการศึกษาละการประมินผล ดยการรวมรวม
นัๅนควรมีการผยพรผานทางวใบเซต์ของส านักงาน พืไอความสะดวก฿นการขຌาถึง 
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5. การบูรณาการระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็นหนวยงานหลัก฿นกระบวนการ
รงสรຌางการมีสวนรวม฿นระดับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม อาทิ 
การรวมราง MOU ระหวางหนวยงาน฿นการด านินการรวมกัน นืไองจากการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมจ าป็นตຌองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไช านาญการฉพาะดຌาน ชน การสงสริม
วิสาหกิจ฿นบริบททีไชืไอมยงกับตลาดตางประทศ ภารกิจดังกลาวป็นความชีไยวชาญตามภารกิจพืๅนฐานของ
กรมการคຌาตางประทศ กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ ละส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 
(BOI) ป็นตຌน ซึไงป็นหนวยงานภาครัฐทีไมีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน อีกทัๅงพืไอลดอุปสรรคดຌานความเมลง
รอยกัน ิInconsistencyี ฿นการจัดท าการประมินผลการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น
อนาคต 
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ภาคผนวก ก 
นิยามวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

ละการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ชิงยุทธศาสตร์ 

 

 นิยามวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 

฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม ิสสว.ี จะท างานรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 
ตามทีไระบุ฿นพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. 2543 เดຌก สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ละองค์การอกชน ดยกิจการ SMEs ทีไ สสว. ฿หຌการสนับสนุนละสงสริม 
จะครอบคลุมฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นกิจการผลิตสินคຌา กิจการ฿หຌบริการ ละกิจการคຌาสง
ละคຌาปลีก ดยความหมายของตละกิจการ มีดังนีๅ 

 

กิจการผลิตสินคຌา หมายความครอบคลุมถึง การผลิตทีไป็นลักษณะของการประกอบการ
อุตสาหกรรมทุกประภท ดยความหมายทีไป็นสากลของการผลิตกใคือ การปลีไยนรูปวัตถุ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์
ชนิด฿หมดຌวยครืไองจักรกล หรือคมีภัณฑ์ ดยเมค านึงวางานนัๅนท าดยครืไองจักรหรือดຌวยมือ ทัๅงนีๅ กิจการ
ผลิตสินคຌา฿นทีไนีๅรวมถึงการปรรูปผลิตผลการกษตรอยางงายทีไมีลักษณะป็นการอุตสาหกรรม  การผลิตทีไมี
ลักษณะป็นวิสาหกิจชุมชน ละการผลิตทีไป็นการประกอบอุตสาหกรรม฿นครัวรือนดຌวย 

  

ก 
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กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันทิง การขนสง  
การกอสรຌางละอสังหาริมทรัพย์ การรงรมละหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายครืไองดืไมของ
ภัตตาคารละรຌานอาหาร การ฿หຌบริการชาสิไงบันทิงละการพักผอนหยอน฿จ การ฿หຌบริการสวนบุคคล 
บริการ฿นครัวรือน บริการทีไ฿หຌกับธุรกิจ การซอมซมทุกชนิด ละการทองทีไยวละธุรกิจทีไกีไยวนืไองกับ 
การทองทีไยว 

 

กิจการคຌาสงและคຌาปลีก หมายถึง การ฿หຌบริการกีไยวกับการคຌา ดยทีไการคຌาสง หมายถึง การขาย
สินคຌา฿หมละสินคຌา฿ชຌลຌว฿หຌก ผูຌคຌาปลีก ผูຌ฿ชຌ฿นงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผูຌ฿ชຌ฿นงาน
วิชาชีพ ละรวมทัๅงการขาย฿หຌกผูຌคຌาสงดຌวยกันอง สวนการคຌาปลีก หมายถึง การขายดยเมมีการปลีไยนรูป
สินคຌาทัๅงสินคຌา฿หมละสินคຌา฿ชຌลຌว฿หຌกับประชาชนทัไวเปพืไอการบริภคหรือการ฿ชຌประยชน์ฉพาะสวน
บุคคล฿นครัวรือน การคຌา฿นทีไนีๅมีความหมายรวมถึง การป็นนายหนຌาหรือตัวทนการซืๅอขาย สถานีบริการ
นๅ ามัน ละสหกรณ์ผูຌบริภค 

 
ภาย฿ตຌนิยาม SMEs ของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตามกฎกระทรวง  

ซึไงก าหนดจ านวนการจຌางงาน ละมูลคาสินทรัพย์ถาวร ทีไ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ ก-1 : นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

วิสาหกิจขนาดยอม 

ประภทกิจการ  การจຌางงาน มูลคาสนิทรัพย์ถาวร 
กิจการการผลิต  เมกิน 50 คน เมกิน 50 ลຌานบาท 
กิจการ คຌาสง เมกิน 25 คน เมกิน 50 ลຌานบาท 

คຌาปลีก เมกิน 15 คน เมกิน 30 ลຌานบาท 
กิจการบริการ  เมกิน 50 คน เมกิน 50 ลຌานบาท 
วิสาหกิจขนาดกลาง    

ประภทกิจการ  การจຌางงาน มูลคาสนิทรัพย์ถาวร 
กิจการการผลิต  50 – 200 คน กิน 50-200 ลຌานบาท 
กิจการ คຌาสง 26 – 50 คน กิน 50-100 ลຌานบาท 

คຌาปลีก 16 – 30 คน กิน 30-60 ลຌานบาท 
กิจการบริการ  51 – 200 คน กิน 50-200 ลຌานบาท  
ทีไมา : ส านักงานสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี  
หมายหตุ : ฿นกรณีทีไจ านวนการจຌางงานของกิจการ฿ดขຌาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ตมูลคาสินทรัพย์ถาวรขຌาลักษณะ
วิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจ านวนการจຌางงานขຌาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางตมูลคาสินทรัพย์ถาวรขຌาลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดยอม ฿หຌถือจ านวนการจຌางงานหรือมูลคาสินทรัพย์ถาวรทีไนຌอยกวาป็นกณฑ์฿นการพิจารณา  
  



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

ภาคผนวก ก: นิยามวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละการจัดสรรงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร ์ ก-3 

 การจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ 
 

ส านักงบประมาณป็นสวนราชการทีไมีฐานะทียบทากรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ดยป็น
หนวยงานกลางทีไท าหนຌาทีไจัดท างบประมาณผนดินพืไอสนอนายกรัฐมนตรี ละคณะรัฐมนตรี พืไอพิจารณา
อนุมัติ กอนทีไรัฐบาลจะน าสนอรัฐสภา พืไอพิจารณาอนุมัติ฿หຌประกาศ฿ชຌป็นพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าปีตอเป ดังนัๅน ส านักงบประมาณตຌองท าหนຌาทีไจัดสรรงบประมาณของชาติทีไมีอยูอยางจ ากัด  
฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน ละประทศชาติ ดยจัดสรรออกมา฿นรูปบบของงบประมาณรายจาย
ประจ าปี พืไอ฿หຌสวนราชการละรัฐวิสาหกิจ น าเป฿ชຌจาย฿นกิจกรรมของรัฐ พืไอการพัฒนาประทศ ละ
กิจการทีไจ าป็นทัๅงมวล รวมทัๅงจะตຌองดูล฿หຌการ฿ชຌจายงบประมาณผนดินป็นเปอยางประหยัดทีไสุด ดยมิ฿หຌ
มีการรัไวเหลหรือสูญสียเปดยปลาประยชน ์

 

การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ ฿หຌกกระทรวง กรม ละหนวยงานตางโ นัๅน จะ
เดຌรับการจัดสรรดยบงตามความหมาะสมของความตຌองการของหนวยงานนัๅนโ ดยทีไกระทรวง กรม ละ
หนวยงานตางโ นัๅน มีความจ าป็นจะตຌองรางงบประมาณทีไจะตຌอง฿ชຌ฿นตละปีงบประมาณ ละสง฿หຌกับ 
ทางส านักงบประมาณ ซึไงทางส านักงบประมาณจะมีคณะกรรมการพืไอพิจารณาการอนุมัติงบประมาณ฿หຌก
หนวยงานตางโ อยางหมาะสมละยุติธรรม 

 

ส าหรับนวทางการจัดสรรงบประมาณตามวิธีการงบประมาณใหม่1 ดยการจัดสรรงบประมาณ 
฿นปัจจุบันนัๅน สามารถจัดสรรงบประมาณเดຌป็น โ ประภทหลัก เดຌก 

1) งบรายจายประจ า หมายถึง รายจายทีไรัฐบาลจายพืไอ฿หຌเดຌรับสิไงตอบทนป็นบริการ  หรือ
สิไงของทีไมิ฿ชทรัพย์สินประภททุน หรือมิ฿ชสินคຌาละบริการทีไจะน ามา฿ชຌผลิตสินคຌาทุน ชน 
รายจายงินดือน คาสาธารณูปภค คาสินคຌาสิๅนปลือง คาชาทรัพย์สิน ป็นตຌน 

2) งบรายจายลงทุน หมายถึง รายจายทีไรัฐบาลจายพืไอจัดหาทรัพย์สินประภททุน ทัๅงทีไมีตัวตน 
ชน ครุภัณฑ์ ทีไดิน อาคาร ละสิไงกอสรຌางตางโ ป็นตຌน ละทรัพย์สินทีไเมมีตัวตน ชน 
สิทธิบัตร ครืไองหมายการคຌา ละสัมปทานอืไนโ ทีไกีไยวกับทีไดิน ป็นตຌน 

 

ทัๅงนีๅ การจัดสรรงบรายจายลงทุนนัๅน สามารถวัดผลงานจากผลผลิตหรือครงการตางโ ทีไเดຌ
ด านินการเปดย฿ชຌหลักการวิคราะห์ความคุຌมคาของครงการลงทุนดยอาศัยหลักการ Cost-Benefit 
Analysis มา฿ชຌวิคราะห์รวมดຌวย พืไอ฿หຌสามารถตัดสิน฿จลือกลงทุน฿นครงการทีไท า฿หຌกิดผลประยชน์ตอ
สวนรวม ละมีการ฿ชຌจายอยางมีประสิทธิภาพ ภาย฿ตຌงบประมาณทีไจ ากัด 

 

นอกจากนีๅ การจัดสรรงบประมาณทีไผานมา จะป็นการตัๅงงบประมาณบบรายปี ท า฿หຌผนงานหรือ
ครงการทีไมีระยะวลา฿นการบรรลุงานทีไกินกวาหนึไงปีกิดความเมชัดจนละเมตอนืไอง฿นการจัดสรร
งบประมาณ จึงมีนวคิด฿หຌมีการจัดท ากรอบงบประมาณรายจายลวงหนຌาระยะปานกลาง  (Medium Terms 
of Expenditure Framework: MTEF) พืไอ฿หຌกิดความยืดหยุน ละความคลองตัว฿นการบริหารงบประมาณ 
ท า฿หຌยุทธศาสตร์บรรลุตามป้าหมาย ดยสามารถอธิบายป็นกรอบนวคิด฿นการจัดสรรงบประมาณตามวิธี
งบประมาณบบ฿หม รายละอียดดังผนภาพทีไ ก-แ 

                                                                    
1 วิธีการงบประมาณ฿หม ฿นการศึกษานีๅ หมายถึง วิธีการงบประมาณทีไกิดดยระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. โ5ไ่ กຌเขพิไมติม
ฉบับทีไ ไ พ.ศ. โ55ไ 
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ภาคผนวก ก: นิยามวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละการจัดสรรงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร ์ ก-4 

ผนภาพทีไ ก-1 : นวทางการจัดสรรงบประมาณบบใหม 

 
ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 

การจัดสรรงบประมาณ 

ภายใตຌระบบงบประมาณใหม 

งบรายจายลงทุน 

วิคราะห์ครงการ
ดย฿ชຌ CBA 

งบรายจายประจ า 

ประมินผลจากดัชนีชีๅวัด 

ตามผลงาน PSA ละ SDA 

ระบบประมินผลงาน 

ระบบรงจูง฿จ 

Maximize ผลประยชน์รัฐบาล หรือประทศ 

Maximize ผลประยชน์กระทรวง Maximize ผลประยชน์จังหวัด 

Maximize ผลประยชน์กรม 

งบประมาณระยะปานกลาง 

ระบบฐานขຌอมูล 

ปัจจัยทีไมีผลตอการจัดสรร
งบประมาณบบ฿หม 

การด าเนินงานตามล าดบั
ขัน้ตอน 

การเตรียมการ 
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ภาคผนวก ก: นิยามวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละการจัดสรรงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร ์ ก-5 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ 
การจัดท างบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ป็นการจัดท างบประมาณตามนยบาย

ส าคัญรงดวนของรัฐบาลทีไมีการด านินงานของหนวยงานตัๅงตสองหนวยงานขึๅนเป ดยทีไทัๅงสองหนวยงานนัๅน
จะตຌองมีความชืไอมยง สอดคลຌอง ละสนับสนุนซึไงกันละกัน ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ คุຌมคา ละ 
เมซๅ าซຌอน ดยมีมิติ฿นการบูรณาการของครงการทีไจัดท าภาย฿ตຌงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการ 
ชิงยุทธศาสตร์ เดຌก 

1. มิติงานตามยุทธศาสตร์พืๅนทีไ (Area) 
2. มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หนวยงาน ิFunctionี 
3. มิติงานยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ิAgenda) 

การจัดท างบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์จะเมมีความตกตางจากการจัดท า
งบประมาณรายปีของกระทรวง/หนวยงาน ฿นชิงล าดับวิธีการของบประมาณ ตจะตกตาง฿นสวนของ
ลักษณะละรูปบบของครงการทีไอยู฿นสวนของงบการลงทุน ซึไง฿นงบการลงทุนจะมีการท าครงการตางโ 
รวมกับกระทรวง กรม หรือหนวยงาน ตัๅงต  2 หนวยงานขึๅนเป ละทัๅงสองหนวยงานนัๅน จะตຌองมี 
ความชืไอมยง สอดคลຌองละ สนับสนุนซึไงกันละกัน ละการจัดท าขຌอสนองบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการ
ชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ จะตຌองจัดท าผนมบท ระยะปานกลางละระยะยาว ผนการ
ปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจายงบประมาณ พืไอน าสงส านักงบประมาณดຌวย รายละอียดดังผนภาพทีไ ก-โ 
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ผนภาพทีไ ก-2 : การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ 

 
ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
  

การจัดท างบประมาณ 

ในลักษณะบูรณาการ 
ชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ประทศ ิปีของการจัดท างบประมาณนัๅนๆี 

กระทรวง กรม  
หรือหนวยงาน  

ทีไ 1 

กระทรวง กรม 
หรือหนวยงาน  

ทีไ 2 

กระทรวง กรม 
หรือหนวยงาน  

ทีไ 3 

การบูรณาการใน 3 มิต ิ

o มิติงานตามยุทธศาสตร์พืๅนทีไ (Area) 
o มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หนวยงาน (Function) 
o มิติงานยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ิAgendaี 

ความชืไอมยง สอดคลຌอง ละสนับสนนุซึไงกันละกัน 

ลักษณะการด านินงานของงบประมาณทีไ฿ชຌ฿นครงการ 
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การจัดท างบประมาณของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ปี พ.ศ. 2555–2559  

การจัดท างบประมาณของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นชวง ปี พ.ศ. โ555–
โ55้ สามารถบงเดຌป็นสองสวน กลาวคือ ฿นปี พ.ศ. โ555–โ55่ การจัดสรรงบประมาณจะป็นบบระบบ
วิธีงบประมาณ฿หมของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  ซึไงจะมีการวางผนงานละ 
ขียนรายงานค าของบประมาณตามระบบของส านักงบประมาณ ดยสอดคลຌองตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละยุทธศาสตร์ของประทศ ตนืไองจาก฿นปี พ.ศ. 2558 เดຌม ี
การประชุมของคณะรัฐมนตรีคณะ฿หม ดยเดຌมีมติ฿หຌทุกกระทรวง กรม ละหนวยงานตางโ จัดท าผน
งบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ตัๅงตปี พ.ศ. 2559 ซึไงการท าผนงบประมาณ฿นลักษณะ 
บูรณาการชิงยุทธศาสตร์จะป็นการลดการ฿ชຌทรัพยากรทีไซๅ าซຌอนดยเมจ าป็น การท าผนงบประมาณ 
฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ จึงท า฿หຌกระทรวง กรม ละหนวยงานตางโ เดຌจัดท าครงการหรือ 
การด านินงานทีไทางกระทรวง กรม ละหนวยงานตางโ มีความชีไยวชาญ อยางตอนืไองละเมมี 
การด านินงานหรือครงการทีไซๅ าซຌอนกันระหวางหนวยงาน 

 
ดังนัๅน การจัดท าผนงบประมาณของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จึงมีทัๅง

การจัดท าผนงบประมาณบบระบบวิธีงบประมาณ฿หม ละการจัดท างบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการ 
ชิงยุทธศาสตร์ อยางเรกใตาม ทางส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกใยังคงมีการจัดท า
ครงการละการด านินงานตามยุทธศาสตร์ทีไวางเวຌ  ซึไงสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ชน ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ฉบับทีไ  11 ผนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางละขนาดยอม  
ของสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ละนยบายการบูรณาการยุทธศาสตร์ประทศ ิCountry Strategy) 
ป็นตຌน 
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ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ิDigital Economy Promotion : DEPAี 
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์: ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผูຌอ านวยการส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  
วันทีไ 7 กรกฎาคม 2560   
 

 
  

ข 
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นืไองจากมีการปลีไยนปลงบทบาทของส านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟวร์ ิSoftware 
Industry Promotion Agency : SIPAี จึงท า฿หຌถูกอนความรับผิดชอบของครงการป็นของส านักงาน
สงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ิDigital Economy Promotion : DEPA) ครงการอยู฿นปงบประมาณ 2558 ต
ด านินกิจกรรมตอนืไอง฿นป 2559 ซึไงมีการปรับหนຌาทีไละกิจกรรมตามความหมาะสม ปัจจุบันมีมาตรการ
สงสริม SME ทัๅงหมด 5 สาขา เดຌก 

1. ซอฟท์วร์ ิSoftwareี คือ หนຌาทีไหลักของ SIPA   
2. ฮาร์ดวร์ สมาร์ท ดีเวด์ ิHardware Smart Divideี 
3. ดิจิตอล ซอร์วิส ิDigital Serviceี 
4. ดิจิตอลคอลทนต์ ิDigital Contentี ชน ภาพยนต์ อนิมชัไน กมส์ 
5. การสืไอสารทรคมนาคม ิTelecommunicationี ชน ดาวทียม คบิล 
 
ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัลเมเดຌมีหนຌาทีไ฿นการสงสริม SME ดยตรง ตป็นสวนหนึไงของ 

ผนทีไสงสริม SME ดຌวย Platform พืไอ฿หຌ SME สามารถขຌาถึงทคนลยีเดຌมากขึๅน ดยมีปງาหมาย฿นระยะ 
20 ป จ านวน 500,000 ราย บงป็น SME ทีไมีศักยภาพ 350,000 ราย ิอยางเรกใตาม อาจหลือพียง 
200,000 รายี ปัจจุบัน SME ลงทุน฿นอุตสาหกรรมบริการมากขึๅน พยายาม฿หຌมีการปลีไยนปลงดຌวยการ฿ชຌ
นวัตกรรมมากขึๅน  

 ผลการด านินครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to 
Funding Sources and Incentives Promotion Project) พบวา ผูຌประกอบการทีไเดຌรับอนุมัติ
หลงงินทุนจากสถาบันการงินภาย฿ตຌการสนับสนุนของ SIPA จ านวน ่ไ ราย วงงินอนุมัติรวม 
โ็แุ็ไเุเเเ บาท  

 ความคิดหในดຌานการสงสริม SME การขຌาถึงหลงงินทุนละสิทธิประยชน์฿นภาพรวม 
1) การขຌาถึงหลงงินทุน ิMechanismี ควรมีการวางระบบทีไป็นภาพรวมมากกวา คือ  

การอนุมัติงินบนฐานของตละกองทุน ิGrant Based On Matching Fundี หรือการ฿หຌ
มหาวิทยาลัยมาตรียมความพรຌอม ิGroomingี ชน   
(1) การ฿หຌความรูຌละตัๅงงืไอนเข ิอนุมัติงินรຌอยละ 70 อีกรຌอยละ 30 SME ตຌองหาองี  
(2) กลุม Early Growth ิชวยหลือรຌอยละ 50 ตอ SME รຌอยละ 50ี 
(3) การขอสินชืไอป็นงินกูຌ ิสสว. อาจมีการอุดหนุน฿นสวนนีๅี 

 
ทัๅงนีๅ การวางระบบทีไชัดจน ชน การจัดท าขຌอมูล Check-List ของธนาคารพาณิชย์ตางโ จะชวยคัด

กรอง SME ทีไมีศักยภาพละลดความสีไยงการกิดหนีๅสีย ิNPLsี ชน รืไองบัญชี รืไองผนธุรกิจ ตลอดจน
การลดภาระการคๅ าประกันสินชืไอของ บสย. ตกตางจากปัจจุบันทีไกิดการยกสวนการท างาน ิJigsawี ดย
มองวาป็นการสนับสนุนบบการตลาดมากกวาการชวยหลือ SME อยางจริงจัง 

 
2) มืไอปรียบทียบการท างานระหวางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

หงประทศเทย ิSME Bank) ละธนาคารพาณิชย์ตางโ ิชน ธนาคารกสิกรเทยี ฿นหลาย
ครัๅง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย เมอนุมัติงินกูຌ฿หຌกับ 
SME ซึไงตางจากธนาคารพาณิชย์ ทัๅงทีไควรบกรับความสีไยงเดຌมากกวา ดังนัๅน การอนุมัติ
สินชืไอหรือเมจึงขึๅนอยูกับความคิดหในหรือความขຌา฿จธุรกิจของผูຌพิจารณาดຌวย ดยฉพาะ
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มืไอป็นดຌานนวัตกรรมทีไพบวาการลงทุนป็น fix asset เมยอะ ตมียอดขายสูง ฿นดຌาน
ธุรกิจดิจิทัลมีการปลีไยน Platform ป็นรูปบบดังกลาวมากขึๅน 

3) จ านวนการปลอยสินชืไอกับจ านวนงินทีไ SME เดຌรับจริง พบวา เมกิดผลกระทบมากนัก ชน 
SME ของินทุนกับ SME Bank จ านวน 50 ลຌานบาท ตเดຌรับการอนุมัติงินจริง 1 ลຌานบาท 
ซึไงเมพียงพอตอการลงทุนของกิจการ  

4) ผลการประมินของตละหนวยงาน อาจ฿หຌความคิดหใน฿นภายหลังวาป็นขຌอตกลงกับส านัก
งบประมาณตัๅงตรก ท า฿หຌบางครัๅงเมยอมรับผลการประมิน  

5) มຌจะมีการชวยหลือดຌานซอฟท์วร์ ิSoftwareี ของหนวยงาน SIPA ก SME ดຌานงินทุน
ตมืไอเมมีกลเกการ฿หຌความชวยหลือตอ ท า฿หຌการสนับสนุนเมตอนืไอง  
 

 ขຌอสนอนะ 
1) ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมควรมองภาพรวมทีไป็นผลกระทบ ิ Impactี 

กลาวคือ การกระตุຌน SME ดຌวยการอัดฉีด ทຌายทีไสุดลຌว฿หຌผลอยางเร หรือสงผลตอ 
ความชืไอมัไน SME อยางเร อาจพิจารณาจากดัชนีความชืไอมัไนของ SME ดยตัดผลกระทบ
ภายนอกออก ิExternal Factorsี  

2) พิจารณาจากศรษฐศาสตร์฿นการสรຌางมูลคาพิไม ิValue Addedี วากิดผลอยางเร 
3) ภาครัฐควรพิจารณากลเกดຌานหลงงินทุน฿หม ิMechanismี วาสงผลอยางเร ละควรมี

กลเก฿นรูปบบ฿ดพืไอ฿หຌชวยหลือเดຌจริง 
4) พิจารณานยบายของประทศกาหลี มีการวางนยบายบบ Aggressive Policy คือ 

มีการคัดกรอง SMEs ทีไป็นกลุมประสบความส ารใจ ิSuccess Caseี มีกระบวนการ 
คัดกรองจาก 10,000 ราย ป็น 1,000 ราย ละหลือ 100 ราย ทีไสามารถกิดผลจริง 
ปัจจุบันประทศเทยยังเมหในกรณีนีๅ การสนับสนุนทีไผานมาป็นบบภาพรวม ิMassี หรือ
การหวานห ท า฿หຌกิดผลชนนีๅเดຌยาก ส าหรับกลุม SME ระดับลางจึงควรยกกรณี Success 
Case พืไอ฿หຌกิดการลอกลียนบบการพัฒนา ิCopy Developmentี  

5) ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ตຌองพิจารณา คือ  
ิแี กลยุทธ์ ิStrategicี ละ ิ2ี กลเก ิMechanismี ชน กลเกของสมาคม฿หຌกิด 
การขับคลืไอนทน สสว. กลเกสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกับประชารัฐ ป็นตຌน  

6) ควรนຌนรืไอง Output ทีไชัดจนมากกวาจ านวนการ฿หຌความชวยหลือทีไยอะมากกินเป 
7) รัฐบาลก าลังมีการจัดตัๅง ส านักงานสงสริมวิสาหกิจชุมชน ิลักษณะป็นองค์การมหาชนี  

ซึไงการจัดตัๅงหนวยงานดังกลาวอาจทับซຌอนกับทางส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ิสสว.ี ซึไง฿นปัจจุบันยังเมพบความรับผิดชอบละบทบาทของ สสว. ฿นดຌานนีๅ   
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กรมสรรพากร  
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์: ดร. วินิจ วิศษสุวรรณภูมิ  
ผูຌอ านวยการ ปฏิบัติราชการ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางละลใก กรมสรรพากร 
ศูนย์บริการขຌอมูลสรรพากร กรมสรรพากร 
วันทีไ 11 กรกฎาคม 2560 ณ หຌองประชุม ชัๅน 19 อาคารส านักงาน  
 

 
 

มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SME ริไมด านินการจากผนการสงสริม SME ฉบับทีไ 3 
ิป พ.ศ. 2555-2559ี ป็นมาตรการจากกระทรวงการคลัง ดยมองป็นการ฿หຌสิทธิประยชน์฿นมหภาค 
ิMacroี ละมีการพิจารณาลຌววา ผูຌประกอบการควรเดຌรับการลดภาระภาษี ิการ฿หຌคาความยุงยากี ซึไงการ
฿หຌสิทธิประยชน์จะ฿หຌควบคูกัน 2 สวน คือ 1ี การยกวຌนอัตราภาษีนิติบุคคล ละ 2ี การลดภาระคา฿ชຌจาย  

 

 มาตรการทางภาษี ดยมีการปรับลดภาษีลงรืไอยโ ตัๅงตป พ.ศ. 2555-2559 กลาวคือ 
1) ป พ.ศ. 2555-2556  ตัๅงต 150,001-300,000 บาท สียภาษี 15% 
2) ป พ.ศ. 2556-2557  เมกิน 300,000 บาท ยกวຌนภาษี  
  300,001-1,000,000 บาท สียภาษี 15% 
  ตัๅงต 1,000,000 บาท สียภาษี 20% 
3) ป พ.ศ. 2558 เมกิน ใเเุเเเ บาท ยกวຌนภาษี  
  300,001-3,000,000 บาท สียภาษี แ5ั 
  ตัๅงต 3,เเเ,เเเ บาท สียภาษี โเั 
4) ป พ.ศ. 2559  300,000 บาท ยกวຌนภาษี  

ตัๅงต 300,000 บาทขึๅนเป สียภาษี 15%  
 

กรมสรรพากรมีการพิจารณาลຌววาการลดอัตราภาษีนิติบุคคลบบขัๅนบันเด ถือป็นการลด
คา฿ชຌจายทีไพิไมขึๅนกธุรกิจ฿นชวงรก฿นการขຌาป็นนิติบุคคล มืไอปรียบทียบการช าระภาษีระหวางบุคคล
ธรรมดากับนิติบุคคล พบวา บุคคลธรรมดาสียภาษปีระมาณรຌอยละ 35 ขณะทีไนิติบุคคลสียภาษีประมาณรຌอยละ 
28 ซึไงตไ ากวา นอกจากนีๅ การป็นนิติบุคคลยัง฿หຌผลทางบัญชีคือสามารถขาดทุนเดຌ ตกตางจากบุคคลธรรมดา 
ซึไงมีผลตอการช าระภาษีทีไลดลงดຌวย ท า฿หຌการ Roll Over คุຌมกวามาก จึงถือป็นการจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการ
ขนาดลใกขຌามาด านินการทางภาษีอยางถูกตຌองละปรง฿สมากขึๅน   
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 ค าจ ากัดความของ SME 
ค าจ ากัดความของ SME ตกตางจากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 

ซึไงกรมสรรพากรจะพิจารณาตามกฎหมาย คือ กลุมธุรกิจทีไมีทุนจดทะบียนเมกิน 5 ลຌานบาท ฿นขณะทีไ
ความหมายของ สสว. จะป็นการตีความตามการจริญติบตของธุรกิจ ิSeed, Start-Up, Rising Star ละ 
Turn-Aroundี 

 ความคาดหวังส าหรับมาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SME  
1) พืไอจูง฿จ฿หຌ SME ขຌาสูระบบการช าระภาษีมากขึๅน ิประยชน์ทางอຌอมี 
2) ลดภาระคา฿ชຌจาย฿หຌก SME ิประยชน์ทางตรงี 

 
 ผลการด านินมาตรการภาษี พบวา การยืไนบบภาษีของนิติบุคคลพิไมขึๅนทุกป สดงถึง 

ผลการ฿ชຌมาตรการทีไเดຌผล  
 ปัญหาละอุปสรรค  

1) อาจกิดการกระจายภาษีขึๅน ตมืไอพิจารณาปรียบทียบกับตຌนทุน฿นการตัๅงบริษัทพืไอ
ลดหรือลีไยงภาษีของบริษัท พบวา เมสงผลจึงเมนากิดปัญหาสวนนีๅ  

2) มຌจะส งผล฿หຌ รายเดຌ ของภาครัฐลดลง฿นช วงรก ต มืไ อ ป็นนยบายจาก
กระทรวงการคลัง จึงคาดวามีการค านวณทีไหมาะสมลຌว 

3) การลดภาษีสวน฿หญป็นการชวยรืไอง Capital มากกินเป ฿นขณะทีไดຌาน Labor เมเดຌ
รับการชวยหลือทาทีไควร 
 

 ขຌอสนอนะ  
1) ขຌอมูลการจัดกใบภาษี ป็นขຌอมูลทีไส าคัญเดຌรับการปกปຂดจากกฎหมาย ท า฿หຌ 

การวิคราะห์จากหนวยงานตางโ ท าเดຌยาก  
2) กรมสรรพากรตຌองการ฿หຌความรูຌพืไอสงสริม SME พืไอปรับทัศนคติกผูຌประกอบการ฿หຌ

ดีขึๅน ซึไงพรຌอม฿หຌความรวมมือละคาดหวัง฿หຌมีการรวมมือกัน฿นตละหนวยงานมากขึๅน  
3) ปัจจุบัน฿หຌการสนับสนุนกลุมธุรกิจขนาดลใกมากกินเป ฿นขณะทีไกลุมธุรกิจขนาดกลาง

ซึไงมีก าลังรงงาน฿นภาคนีๅจ านวนมาก เมคอยเดຌรับการสนับสนุนทา฿ดนัก หากมอง฿น
งหนึไงพบวาป็นการชวยหลือ SME มากกินเป พิจารณาเดຌจากการกใบภาษีนิติบุคคล
ทีไลดลงรืไอยโ ตัๅงตรຌอยละ 30 ลดลงป็นรຌอยละ 23 ละปัจจุบันป็นรຌอยละ 20 

4) รืไองของ Venture Capital ละ Crowd funding ควร฿หຌความสน฿จมากขึๅน นืไองจาก
หลายหนวยงานเมเดຌขຌามาดูสวนนีๅ ละมีความสีไยงดຌานการฟอกงิน  
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ธนาคารออมสิน   
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์: คุณปภากร รัตนศรษฐ ผูຌชวยผูຌอ านวยการธนาคารออมสิน  
สายงานการลงทุน กลุมลงทุนละบริหารการงิน  
วันทีไ 12 กรกฎาคม 2560 ณ หຌองอัญชัญ ชัๅน 2 อาคารส านักงาน฿หญ ธนาคารออมสิน 

 

 
 

 การด านินมาตรการกองทุนรวม฿นกิจการมีการด านินการ฿นกลุมธนาคาร ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว. หรือ SME Bank) ธนาคารกรุงเทย 
ละธนาคารออมสิน ธนาคารละ 2,000 ลຌานบาท ละมีการด านินการจัดการอง ตามปງาหมาย
ของตละหง ธนาคารออมสินมีอายุของกองทุน 10 ป บงป็น 3 กองทุน เดຌก  
- กองทุนทีไ 1 มูลคา 500 ลຌานบาท จดทะบียนวันทีไ 29 ธันวาคม 2558 
- กองทุนทีไ 2 มูลคา 500 ลຌานบาท จดทะบียนวันทีไ  13 มิถุนายน 2559  
- กองทุนทีไ 3 มูลคา 1,000 ลຌานบาท จดทะบียนวันทีไ 13 มิถุนายน 2559  

 
ดยมีการพิจารณาพืไอรวมลงทุนกับ SME ฿นตละราย ละมีการพิจารณาความสีไยง ถຌาป็นกลุม 

SME ทัไวเป 100 ลຌานบาทตอราย ถຌากลุม Start Up จัดตัๅงเมกิน 3 ป มีการรวมทุน 10 ลຌานบาทตอราย  
มีการกระจายความสีไยง฿นทุก Sector ละการกระจายการลงทุนเมกินรຌอยละ 25 ของ Port  

 
 ความคาดหวังของกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs ิSMEs Private Equity Trust Funี  

ตอการชวยหลือ SME  
1) นืไองจาก SME สวน฿หญหาหลงงินทุนพืไอ฿หຌการด านินธุรกิจเดຌยาก การด านินมาตรการ

กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ ทัๅง Equity Trust Fund ละ Venture Capital จึงถือวาป็น
การรวมทุนละชวยหลือ SME ซึไงถือป็นประยชน์ทางตรง 

2) เมเดຌคาดหวัง฿นรืไองของผลตอบทน นืไองจากป็นมาตรการการคลัง ธนาคารออมสิน 
มีหนຌาทีไสนับสนุนนยบายของรัฐบาลอยูลຌว 

  



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

ภาคผนวก ข: สรุปการสัมภาษณ์หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ข-7 

 ปัญหาละอุปสรรค  
1) การจับคูกันระหวางผูຌรวมทุนกับกิจการ ซึไงบางครัๅงมีผูຌมีความตຌองการอยากรวมลงทุนตขาด

อกาส฿นการลงทุนรวมกัน ท า฿หຌสูญสียอกาส฿นการเดຌรับผลตอบทนละงินทุนของ 
ทัๅงสองฝຆาย 

2) การจัดท ารายงานการประมินผลบางครัๅงพบวามีความซๅ าซຌอน  
3) การกิดขึๅนของ Start-Up ฿นบางครัๅงป็นเปตามสมัยนิยม (Trend) บอยครัๅงจึงพบวาการจัด

งานทีไกิดขึๅน฿นบางสถานทีไมีผูຌ฿หຌความสน฿จนຌอย 
 

 ปัจจัยทีไท า฿หຌการด านินงานของธนาคารออมสินมีความคืบหนຌามากกวาธนาคารกรุงเทย ละ 
SME Bank นืไองจากการด านินมาตรการพืไอสนองนยบายของรัฐบาล ซึไง฿หຌความส าคัญละ
ชวยหลืออยางจริงจัง 
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว. หรือ SME BANKี 
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์:  
1.คุณนารถนารี รัฐปัตย์ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ ผูຌรับผิดชอบสายงานพัฒนาผูຌประกอบการละรวมทุน  
2.คุณภิวัฒน์ เชยานุกิจ ผูຌอ านวยการอาวุส ฝ่ายพัฒนาผูຌประกอบการละรวมลงทุน 1  
3.คุณลักษณาวดี ลิศศราวุธ ผูຌอ านวยการ ฝ่ายพัฒนาผูຌประกอบการละรวมลงทุน 3 
วันทีไ 3 สิงหาคม 2560 ณ หຌองพทาย ชัๅน 11 วลา 10:00-12:00 น.  
อาคารส านักงาน฿หญ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 

 
 ความป็นมาของกองทุน 
กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs ิSMEs Private Equity Trust Fundี ทีไธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย จัดตัๅงขึๅนนืไองจากมติคณะรัฐมนตรี ิครม.ี มืไอวันทีไ 16 ธันวาคม 
2557 ดยมีขนาดกองทุน 10,000-25,000 ลຌานบาท ซึไงมีสัดสวนการลงทุนจากภาครัฐรຌอยละ 10-50  
สวนทีไหลือจะปຂดอกาส฿หຌภาคอกชนเทยขຌารวมกองทุน฿นรูปบบทยอยลงทุน ละบงการลงทุนป็น  
กองยอยโ กองละเมกิน 1,000 ลຌานบาท ดยกระจายการลงทุนเปยังกลุมธุรกิจปງาหมายทีไขับคลืไอน
ศรษฐกิจตามนยบายของรัฐบาล 

 
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีสัดสวน GDP-SME รຌอยละ 40 มืไอทียบกับ GDP ทัๅงหมด

ของประทศเทย ขณะทีไตางประทศมีสัดสวยสูงถึงรຌอยละ 80 ทัๅงนีๅ จ านวน SME ฿นปัจจุบันมี 2.7 ลຌานราย 
ซึไงมี SME ทีไยังเมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนกวา 1 ลຌานธุรกิจ ละหากสามารถสนับสนุนกลุมนีๅเดຌจะชวยพิไม
รายเดຌ฿หຌกประทศดຌวย มืไอปรียบทียบกับดຌานสินชืไอทีไธุรกิจทีไมีระบียบมาก พิจารณาจากดຌานอัตราสวน
หนีๅสิน DE Ratio ิDebt Ratioี ชน  

5 x 3  = 15  = 20 ลຌานบาท   
10 x 3 = 30  = 40 ลຌานบาท  
 
สมมติมีงินทุน 5 ลຌานบาท สามารถกูຌเดຌ 15 ลຌานบาท มืไอรวมลຌวทากับมีงินลงทุน 20 ลຌานบาท 

ตกองทุนดังกลาว จะชวย฿หຌมีพาร์ทนอร์พิไมขึๅนจาก 5 ลຌานบาท ป็น 10 ลຌานบาท ท า฿หຌงินลงทุนพิไมป็น 
40 ลຌานบาท ซึไงกิดผลดຌานตัวทวีคูณ ิmultiplierี 

 
 นวคิดของกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs 

1. ชวยหลือ SMEs ระยะริไมตຌน ิSeed & Start Upี ฿นการสรຌางละพัฒนาธุรกิจ  
2. ชวยหลือ SMEs ขนาดลใก฿นการขยายธุรกิจละ SMEs ขนาดกลาง฿หຌติบตอยางยัไงยืน  
3. สนับสนุน฿หຌ SMEs ขຌาสูระบบ พืไอการจัดระบียบ฿นดຌานตางโ ฿หຌดีขึๅน    

 
ทัๅงนีๅ นวคิดของการป็น Private Equity จึงขຌา฿จวาดีกวาสินชืไอ ซึไงมีความยืดหยุนกวาละทาง

ธนาคารสามารถขຌาเปรวมพัฒนาธุรกิจเดຌ ทัๅงดຌานการตลาด การบัญชี ละดຌานการงิน ป็นตຌน 
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 กระบวนการท างาน ิProcessี 
1. มีการประชาสัมพันธ์รืไองกองทุน฿หຌกธุรกิจ  
2. มีการท า Pre Screen พืไอปງองกันความสีไยงกธนาคาร การท า checklist การก าหนด

คุณสมบัติ การท าความขຌา฿จกผูຌประกอบการ มีการพิจารณารืไองผนธุรกิจ ขຌอกฎหมาย 
ดยฉพาะการบัญชี ซึไงปัจจุบันมักมีปัญหามຌกระทัไงผูຌประกอบการทีไมีขนาด฿หญ    

 

กระบวนการ Due Diligent ซึไงการลงทุน฿นรูปบบ Venture Capital มุงนຌนพิจารณาวามีความ
สีไยงอะเรบຌางทีไอาจสงผลตอการด านินงาน฿นอนาคต ละมูลคาทีไบริษัทจะติบต การพิจารณาระยะวลาการ
คืนทุน ซึไงจะพิจารณา 3 รืไองหลักโ คอื มูลคาธุรกิจ บัญชี ละกฎหมาย  

 

กระบวนการดังกลาวป็นการคัดกรองละจะสงผลยຌอนกลับมาทางธนาคาร คือ สามารถน าเป
ชวยหลือ SME อืไนโ เดຌมากขึๅน ฿นกรณีทีไธุรกิจมีก าเร  

 

3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว .ี ป็นภาครัฐทีไมี
การรวมลงทุนริไมรก กองทุนทีไ 1 จ านวน 500 ลຌานบาท ปัจจุบันกองทุนทีไ 2 จ านวน 500 
ลຌานบาท มีการท าสัญญาลຌวมืไอดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ทีไผานมา ิกองทุนทีไ 3 ยังเมเดຌจัดตัๅงี 

 

Private Equity Trust Fund ตละกอง มี Trustee ซึไงมีบทบาทดูลรืไองงินทัๅงหมด ฿นตละกอง
จะก าหนดวัตถุประสงค์ บทบาท ละสิทธิ์ตางโ Trustee มีบทบาท฿นการหา Trust Manager พืไอบริหารกองทุน 

 

 ขຌอก าหนด 
1. SMEs ระยะริไมตຌน รวมลงทุนเมกิน 5 ลຌานบาทตอราย   
2. SMEs ขนาดลใกละขนาดกลาง รวมลงทุนเมกิน 30 ลຌานบาทตอราย 
3. สัดสวนรวมลงทุน 25% - 49% ตอราย  

 

 กลุมปງาหมายของธนาคาร 
ธนาคารนຌนกลุมธุรกิจภาคการผลิต ิReal Sectorี ซึไงตละธนาคารจะมีปງาหมายตางกัน ชน 

ธนาคารกรุงเทยนຌนกลุมปງาหมายทีไมีขนาด฿หญ ธนาคารออมสินนຌนกลุมปງาหมายดຌานทคนลยีละ 
กลุม Start-Up ป็นตຌน  

 

 ความรวมมือกับหนวยงานอืไนโ  
ธนาคารชวยหลือ SME ดຌานการงิน ละรวมมือกับหนวยงานหรือพันธมิตรตางโ ฿นการพัฒนา

ธุรกิจ ชน การตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ การบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา ละ
สถาบันการศึกษาตางโ ชน รวมกับครงการ UBI ป็นตຌน 

 

 ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ  
ตຌองการ฿หຌธุรกิจขຌาถึงหลงงินทุนพืไอพัฒนาตอ ชน กลุมธุรกิจกษตร พัฒนาป็นธุรกิจกษตรปร

รูป กลุมธุรกิจกษตรปรรูปพัฒนามา฿ชຌนวัตกรรมพิไมขึๅน ตนืไองจากธนาคารนຌนกลุมวิสาหกิจทีไอยูระดับ
ฐานราก ดยฉพาะภาคการผลิต ซึไงผลผลิต ิYieldี ของธนาคารอาจเมเดຌดีทียบทาธนาคารอืไนโ  
ตตຌองการสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการมัไนคงละชวยหาผูຌรวมลงทุน ิPartnerี ผานการจัดท ากองทุน  
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 ปัญหาละอุปสรรค฿นการด านินงาน  
1. ผูຌประกอบการมักประสบปัญหาดຌานบัญชี ท า฿หຌการสนับสนุนของธนาคารท าเดຌคอนขຌางนຌอย 

มืไอทียบกับธนาคารออมสินทีไสนับสนุนกลุมทคนลยีละนวัตกรรม ซึไงเปเดຌรใวกวา ซึไงมี
ความสีไยงนຌอยกวา   

2. กระบวนการของกองทุนมีหลายขัๅนตอนมากกินเป จึงมีการจัดตัๅงกองทุนพันธกิจพืไอลด
ขัๅนตอน 

3. การสนับสนุน SME ฿นกลุมท าธุรกิจราย฿หม มักเมตຌองการ฿หຌสินทรัพย์ของตนองป็น 
สวนสินทรัพย์ของบริษัท ยังอยากป็นจຌาของคนดียวอยูหรือบุคคลธรรมดาซึไงมีทัศนคติทีไยึด
ติดความป็นจຌาของรายดียว ท า฿หຌการสนับสนุนของกองทุนท าเดຌยาก ปลอยงินยาก พราะ
ปลีไยนความคิดของผูຌประกอบการยาก มຌสวน฿หญจะหในขຌอดีของ Private Equity กใตาม 

 
 กองทุนพันธกิจ 
จัดตัๅงขึๅนนืไองจากหในปัญหาของ Private Equity ทีไมีกระบวนการยอะ ชน ตัดรืไอง Trust 

Manger ลຌวท าการสนับสนุนธุรกิจดยตรง ทัๅงรืไองการตลาด ละบัญชี ปัจจุบันมีธุรกิจทีไประสบความส ารใจ
มากขึๅน ชน กาฟวาวี ิมีการปลุกกระสบรนด์ขึๅนมาี ธุรกิจหใดหลินจือ ิปัจจุบัน อย.รับรองรืไองรักษา
รคมะรใงี การประสานธุรกิจทีไมากกวา Business Matching ชน การสรຌาง Ecosystem กธุรกิจ การจาะ
ตลาดตางประทศ ป็นตຌน  

 
นอกจากนีๅ ธนาคารยังริไมขຌาเปสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนตางโ ดยพยายาม฿หຌขຌาสูระบบ 

มากขึๅน ชน การจดทะบียน พืไอพัฒนา฿หຌขຌาถึงหลงงินทุน ป็นตຌน 
 
 ขຌอสนอนะ 

1. ปัจจุบันมีการสนับสนุน SME ป็นจ านวนมาก ตสนับสนุนยกสวนป็นตละหนวยงาน 
เมเดຌมีการท ารวมกันอยางจริงจัง เมกิดกลเกหรือระบบรวมกันซึไงควรมีหนวยงานขຌามาท า
หนຌาทีไชืไอมยงกลเกนีๅ  

2. ธุรกิจ฿นตละขัๅนของการติบตจะเมทราบวิธีการเปตอ ชน พอมีรายเดຌพิไมลຌวควรท า
อยางเรตอ การพัฒนาธุรกิจควรท าอยางเร กลาวคือ ตรงรอยตอสวนนีๅมักเมมีผูຌนะน าหรือ 
Guide ฿หຌ  

3. ธุรกิจมักมองธนาคารดຌานการป็นหลงงินทุน ซึไงธนาคาร SME ยังมีบทบาทดຌานอืไนดຌวย 
ชน การพัฒนาธุรกิจ การรวมลงทุน การ฿หຌค าปรึกษา พืไอลดจุดออนของธุรกิจ ป็นตຌน  
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี 
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์:  แ. คุณพิชิต มิทราวงศ์ ผูຌชีไยวชาญฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  
   โ. คุณพรชัย จิรสภณ ผูຌจัดการอาวุสสวนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
วันทีไ แ6 สิงหาคม พ.ศ. โ56เ วลา แเ:เเ-แโ:เเ น.  ณ หຌองเพฑูรย ์ชัๅน 11  
อาคารส านักงาน฿หญ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 

 

 
 

 ความป็นมาของครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loanี 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี รวมกับบรรษัทประกัน

สินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี เดຌสนอประดในชวยหลือ SMEs รืไองการขຌาถึงงินทุนละสภาพคลอง ดย
ก าหนดดอกบีๅยตไ าทีไ ไ%  นืไองจากป พ.ศ. โ55็- โ55้ ยอดการติบตของ SMEs เมมากนัก การด านินงาน
ของครงการ จึงปรียบสมือนป็นการน ารอง฿หຌกับรัฐบาล ทัๅงนีๅการสนอครงการบงป็น โ สวน คือ 

สวนทีไ แ วันทีไ แ็ มีนาคม พ.ศ. โ55่ ผานการอนุมัติ฿นหลักการของคณะรัฐมนตรี 
สวนทีไ โ วันทีไ แๆ มิถุนายน พ.ศ. โ558 หในชอบหลักการครงการ 
 
 วงงิน แ5,000 ลຌานบาท  
 สถานะ  สิๅนสุดการด านินครงการ/รับค าขอ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 

ทัๅงนีๅมีการขยายระยะวลาครงการ/รับค าขอ โ ครัๅง คือ  
ครัๅงทีไ แ ดิมสิๅนสุด ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55่  ป็นวันทีไ ใเ มิถุนายน พ.ศ. โ55้  
ครัๅงทีไ โ ดิมสิๅนสุด ณ วันทีไ ใเ มิถุนายน พ.ศ. โ55้  ป็นวันทีไ ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ55้ 
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 กลุมปງาหมาย 
฿นชวงรกเมเดຌมีการก าหนดกลุมปງาหมาย ตจากมติของครม.ละการพัฒนาครงการระยะถัดมา

เดຌมีการก าหนดกลุมปງาหมาย SMEs พืไอ฿หຌกิดความชัดจนตอการสนับสนุนทุนมากขึๅน ซึไงบงกลุมปງาหมาย
ป็น ไ กลุมคือ  

1. SMEs ทีไเดຌรับผลกระทบจากสภาวะศรษฐกิจชะลอตัว 
2. SMEs New/Start-Up ทีไมีนวัตกรรม 
3. SMEs ขนาด S ทีไมีนวนຌมติบตเปสูขนาด M 
4. SMEs ทีไจะขยายธุรกิจขຌาสูตลาด ASEAN 

 
 ขຌอจ ากัด  
อนุมัตวิงงินเมกิน แ5 ลຌานบาท/ราย  

 
 บทบาทของธนาคารตอการชวยหลือ SME 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทยมีพันธกิจหลัก฿นการชวยหลือ 

SME ฿น 2 ขຌอหลัก คือ แี การชวยหลือทางการงิน ละ โี การชวยหลือทีไเม฿ชทางการงิน ซึไงระหวางการ
ด านินครงการปลอยสินชืไอดอกบีๅยตไ า จะมีการสนับสนุนองค์ความรูຌตางโ พืไอการพัฒนาผานหนวยงาน
พันธมิตรควบคูกันเป 
 

 หนวยงานพันธมิตร  
ธนาคารจะ฿หຌการชวยหลือ SME ซึไงคยเดຌรับการสนับสนุนผานครงการตางโ จากการท างาน

รวมกันกับหนวยงานพันธมิตร ทัๅงนีๅ หนวยงานทีไป็นพันธมิตรหลักของครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าทีไส าคัญ คือ 
แี กรมสงสริมอุตสาหกรรม โี หอการคຌา ใี สภาอุตสาหกรรม 

 
 ผลการด านินงาน 
การสนับสนุน SME ทัๅงสิๅน ไ,577 ราย ละอนุมัติวงงินทัๅงสิๅน แใ,917 ลຌานบาท  
 
 ปัญหาละอุปสรรคของการด านินครงการ  
1. การทับซຌอนกันของนยบายการปลอยสินชืไอ Soft Loan ิวงงิน แ สนลຌานบาที 
ชวงป พ.ศ. โ55่ มีนยบายการปลอยสินชืไอ฿หຌกับ SME ดอกบีๅยตไ าชนกัน ซึไงทับซຌอนกับครงการ 

Policy Loan สงผล฿หຌ SME สวน฿หญทีไคยยืไนค าขอตอธนาคาร มีการชะลอค าขอ ละปลีไยนเปยืไนค าขอ
ครงการ Soft Loan จากธนาคารพาณิชย์อืไนโ ทน  

2. นิยามกลุมปງาหมาย SMEs New/Start-Up ที่มีนวัตกรรม   
การก าหนดนิยามกลุมปງาหมาย มีลักษณะฉพาะจาะจง ท า฿หຌการปลอยสินชืไอพืไอสนับสนุน SME 

กลุมนีๅยังมีจ านวนรายละปริมาณการปลอยสินชืไอเมมากทาทีไควร  
 
 จุดดนละจุดขใงของธนาคาร 
แ. ธนาคารพาณิชย์ทัไวเปจะอนุมัติสินชืไอดยพิจารณาหลักประกันกอน ลຌวจึง฿หຌ บสย. คๅ าประกัน

พิไมติม ตทางธนาคารจะ฿หຌ บสย. คๅ าประกัน SME กอน ลຌวจึงพิไมติมรืไองหลักประกัน  
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โ. มຌการอนุมัติสินชืไอจะมีปริมาณวงงินรวมเมสูง ตหากพิจารณาจ านวนรายของ SME ฿นการ
ปลอยสินชืไอจะพบวามีสูงมากกวาธนาคารพาณิชย์อืไนโ  

3. การอนุมัติสินชืไอจะ฿หຌก SME ทีไป็นนิติบุคคลเมนຌอยกวา แ ป ตธนาคารพาณิชย์อืไนโ 
ก าหนดทีไ โ-ใ ป จึงป็นการสนับสนุน฿หຌมีการจดทะบียนนิติบุคคลทางอຌอม 

 
 ความยัไงยืนของครงการ  

ธนาคารจะพิจารณาจากสถิติของการกิดหนีๅสีย฿นชวง โ-ใ ปหลัง นับตการปลอยสินชืไอ พบวา 
NPLs เมกินรຌอยละ 3 ซึไงคอนขຌางตไ ามาก สดงวา SME มีการด านินธุรกิจเดຌอยางตอนืไอง ละยังมี
ความสามารถ฿นการช าระหนีๅสูง สงผล฿หຌ NPLs ของธนาคารเมสูง 

 
ทัๅงนีๅ นืไองจากสิๅนสุดการด านินครงการเมนาน ผลลัพธ์/ผลกระทบ ิImpactี จึงยังเมหในผลชัดจน 

ยังตຌอง฿ชຌวลา฿นการติดตามละประมินครงการตอเป 
 
 ขຌอสนอนะ  
แ. การด านินงานชวยหลือ SME ระยะถัดเปอาจมีการท างานรวมกับธนาคารพาณิชย์อืไนโ 

พืไอสริมประดใน฿นการชวยหลือ SME ทีไขาดเปหรือการชืไอมชองวาง ิGAPี ชน  
กลุมผูຌประกอบการราย฿หม ิSeedี ยังมีตัวลือกดຌานหลงงินทุนเมสูงนัก ตกตางจาก 
กลุมผูຌประกอบการทีไมีความขຌมขใง ิStrongี ซึไงมีตัวลือกมากกวา จึงควรมีการหารือกัน
ระหวางพาร์ทนอร์ของธนาคาร 

โ. นืไองจากทีไผานมา ธพว. มีจ านวนการอนุมัติสินชืไอก SME ทีไมี บสย. คๅ าประกันมากทีไสุด 
ฉะนัๅนจึงอาจมีการท างานรวมกันอยางป็นทางการมากขึๅน นืไองจาก ธพว.  บกรับความสีไยง
พืไอการสนับสนุน SME มากกวาธนาคารอืไนโ   

ใ. บทบาทของ ธพว. ท าหนຌาทีไสนับสนุน SME ดยตรง จึงตຌองการ฿หຌผูຌวางนยบาย ิPolicy 
Makerี ทีไตຌองการสนับสนุน SME ชนกัน ตระหนักถึงบทบาทของธนาคารละมอบครืไองมือ
พืไอสนับสนุน SME หากมีการท างาน฿นระยะถัดเป 
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ธนาคารกรุงเทย 
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์:  แ. คุณปฏิวช สันตะวานนท์ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ฿หญอาวุส  
      ผูຌบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง    
   โ. คุณสุดาพร ทองสาด ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ฿หญ  
      ผูຌบริหารกลุม กลุมกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลาง  
วันทีไ แ8 สิงหาคม พ.ศ. โ56เ วลา 8.30-9.45 น.  ณ หຌองเพฑูรย ์ชัๅน 11  
อาคารส านักงาน฿หญ 2  ธนาคารกรุงเทย ส านักงาน฿หญ    

 

 ความป็นมาของครงการ 
สืบนืไองจากมติของคณะรัฐมนตรีทีไมีนยบายการสนับสนุนละ฿หຌการชวยหลือ SME ทัไวประทศ 

ธนาคารกรุงเทยจึง฿หຌการสนับสนุนชนกัน ตามมติของรัฐมนตรี฿นการจัดตัๅง Private Equity Trust Fund ทีไ
วงงิน 2,000 ลຌานบาท 

 
 กลุมปງาหมายของธนาคาร 
ธนาคารกรุงเทยมีการประชุมละวางบทบาท฿นการชวยหลือ SME รวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอม ละธนาคารออมสิน พืไอก าหนดกลุมปງาหมาย฿หຌมีความหมาะสม ตามภารกิจละ
บทบาทของธนาคาร นัไนคือ  

1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิธพว.ี สนับสนุน SME ทีไมีขนาดลใกละป็น
กลุมทีไมีปัญหา ขาดหลักประกันตางโ ทีไเมสามารถของินทุนจากธนาคารพาณิชย์ทัไวเปเดຌ  

2. ธนาคารออมสิน สนับสนุน SME ทีไริไมมีความขຌมขใงมากขึๅน ตอยอดจาก ธพว.   
3. ธนาคารกรุงเทย สนับสนุน SME ทีไมีผนธุรกิจชัดจน มียอดขายตอนืไอง ละคอนขຌางมีความ

พรຌอม สามารถประมินเดຌวาด านินธุรกิจเดຌอยางตอนืไองละมีความสามารถ฿นการช าระหนีๅเดຌ 
 
 กระบวนการท างาน 
ปัจจุบันอยูระหวางการตัๅงกองทุนรก ละท างานรวมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละ

ทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี ละรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ิกลต.ี 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคของครงการ 
1. กฎระบียบ฿นการกอตัๅง Private Equity Trust Fund การกอตัๅงกองทุนดังกลาวมีกฎระบียบ

ขຌอบังคับจ านวนมาก ท า฿หຌตຌอง฿ชຌระยะวลายาวนาน 
2. การป็นธนาคารพาณิชย์ท า฿หຌตຌองค านึงถึงผูຌถือหุຌน ซึไงตຌองระมัดระวัง฿นการรวมทุนกับ SME  
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นืไองจากธนาคารกรุงเทยป็นธนาคารพาณิชย์ ท า฿หຌยังตຌองค านึงถึงผูຌถือหุຌน การกิดหนีๅสียิNPLsี 
การจายคาตอบทน฿นตละป สงผล฿หຌการชวยหลือ SME ยังมีขຌอจ ากัด พราะตຌองค านึงถึง฿นหลายโ ดຌาน 

 
 ขຌอสนอนะ  
1. การชวยหลือควรมีความยืดหยุนมากกวานีๅ  
นืไองจาก SME เทย฿นปัจจุบันยังเมมีความขຌมขใง ละธนาคารพาณิชย์ยังตຌองค านึงถึงก าเร ละผูຌ

ถือหุຌน ท า฿หຌการพิจารณาพืไอรวมทุนยังคอนขຌางมีกฎระบียบอยู ดังนัๅน การชวยหลือ SME เทยควรมีความ
ยืดหยุนมากขึๅน 

 
2. ควรมีหนวยงานทีไท าหนຌาทีไสนับสนุนงินทุนก SME ดยตรง พืไอสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล 
การทีไธนาคารกรุงเทยเมสามารถด านินการเดຌอยางรวดรใว นืไองจากขຌอจ ากัดดຌานกฎระบียบตางโ  

จึงอาจสงผลตอความตอนืไองของ SME หากมีหนวยงานท าหนຌาทีไดยตรง ละมีกลเก฿นการตรวจสอบการ
ท างาน นาจะท า฿หຌมีความคลองตัวมากขึๅน  

 
3. การสนับสนุน SME มีป็นจ านวนมาก บางครัๅงอาจท า฿หຌ SME ขาดความกระตือรือรຌน 
ปัจจุบันมีหนวยงานทีไ฿หຌการสนับสนุน SME จ านวนมาก หากมีการรวบรวมขຌอมูลพืไอสรุปมาตรการ

หรือนยบายตางโ จะชวย฿หຌลดการท างานซๅ าซຌอนละกิดการพัฒนางานรวมกัน ตลอดจนบงปันทรัพยากร
฿นการท างาน   
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บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์:  แ. คุณปาณสิญา ยุกตะสวี  
      ผูຌชวยผูຌอ านวยการ ฝ่ายการตลาดละพัฒนาผลิตภัณฑ์    

  โ. คุณจนวิทย์ วสะภาคย์  
     ผูຌจัดการสวนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ ฝ่ายการตลาดละพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วันทีไ 24 สิงหาคม พ.ศ. โ56เ วลา 14:30-15:30 น.   
ณ หຌองประชุม 6 ชัๅน 17 อาคารชาญอิสระ ทาววอร์ 2  ถนนพชรบุรี ส านักงาน฿หญ    

 

 
 ขຌอมูลบืๅองตຌน 
บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี ป็นสถาบันการงินฉพาะกิจของรัฐ ภาย฿ตຌ

การก ากับดูลของกระทรวงการคลัง ท าหนຌาทีไชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs) ผานการ
คๅ าประกันสินชืไอ ชวย฿หຌผูຌประกอบการ SME ทีไมีศักยภาพ ตขาดหลักประกัน หรือหลักประกันเมพียงพอ
เดຌรับวงงินทีไพียงพอกับความตຌองการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับสถาบันการงิน฿นการอนุมัติสินชืไอมากขึๅน 

 
 ผลิตภัณฑ์ของ บสย. สามารถบงเดຌป็น 2 ประภท 

1. ผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌเดຌกับทุกสถาบันการงิน อาทิ ครงการคๅ าประกันสินชืไอ PGS ระยะทีไ 5 
ครงการคๅ าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะทีไ 1 ครงการ
สินชืไอพืไอพัฒนาผลิตภาพการผลิต ิProductivity Improvement Loan) ป็นตຌน 

2. ผลิตภัณฑ์ฉพาะครงการ  ซึไงป็นความรวมมือระหวาง บสย. กับสถาบันการงิน ภาย฿ตຌ
ครงการ฿ดครงการหนึไงทานัๅน อาทิ ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loan) ป็นตຌน 

 
ส าหรับการคิดคาธรรมนียมการคๅ าประกัน ฉลีไยอยูทีไอัตรารຌอยละ 1.75 บาทตอป ซึไง฿นตละ

ครงการรัฐบาลจะรับภาระคาธรรมนียม฿หຌกับ SME ตกตางกันออกเป 
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 ขຌอมูลครงการสนิชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loan)   
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy Loan)  มีวงงิน แ5ุเเเ ลຌานบาท พืไอชวยหลือผูຌประกอบการ 

SME ทีไประสบปัญหาขาดสภาพคลอง ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงงินทุน ดยมีวงงินกูຌเมกิน แ5 ลຌานบาท 
สามารถ฿หຌ บสย. คๅ าประกัน ดยเมตຌองมีหลักทรัพย์ เมกิน 5 ลຌานบาท ระยะวลาช าระคืนงินกูຌ 5 ป ธพว. 
อนุมัติสินชืไอลຌวจ านวน แไุเแ็ ลຌานบาท ฿หຌกับ SME จ านวน ไุ5โไ ราย ละ บสย. คๅ าประกันสินชืไอลຌว 
จ านวน แโุๆ็ไ ลຌานบาท ฿หຌกับ SME จ านวน ไุใ็่ ราย 

 
 ประดในการด านินครงการ 

1. การก าหนด฿หຌ SME สามารถ฿ชຌ บสย. คๅ าประกัน฿นครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy 
Loan) เดຌเมกิน 5 ลຌานบาท ทาง บสย. เมหในวาป็นขຌอจ ากัดของครงการชวยหลือ 
นืไองจากการสรຌางงืไอนเขนีๅสงผล฿หຌความชวยหลือตรงตาม SME กลุมปງาหมายมากขึๅน 
ตามจุดประสงค์ของครงการทีไนຌนการชวยหลือ SME ซึไงมีขนาดลใก นืไองจากสวน฿หญเมมี
หลักทรัพย์คๅ าประกัน  

2. ลูกคຌาขาดความขຌา฿จ฿นผลิตภัณฑ์ตางโ ของ บสย. ตอยางเรกใตาม ผลิตภัณฑ์สวน฿หญจะ
รวมเป฿นพคกจของสถาบันการงินตางโ ฿หຌลูกคຌาลือก จึงเมมีปัญหาความขຌา฿จ฿นสวนนีๅ 
ตหากลูกคຌาขຌา฿จผลิตภัณฑ์ตางโ ของ บสย. จะท า฿หຌตัวลูกคຌาองเดຌประยชน์ ละมี
ทางลือกทีไมากขึๅน 

3. บสย. ฿หຌความชวยหลือขຌาถึงกลุมลูกคຌาปງาหมาย ทีไมสีัดสวน NPL สูงกวา฿นระบบ 
4. ปัจจุบัน บสย. ฿ชຌนยบาย first come first serve กสถาบันการงินพันธมิตร บสย. 

หในวาทุกหนวยงานตางมีความส าคัญ฿นการสนับสนุน SME ฿นลักษณะทีไตกตางกันเป จึง
ตຌองการ฿หຌทุกหนวยงานเดຌรับผลประยชน์ทากันมากกวาการ฿หຌกสถาบัน฿ดสถาบันหนึไง
ดยตรง 

5. บสย. มีการติดตามผล SME ทีไ฿หຌการคๅ าประกันเป ดยหลังการปลอยสินชืไอ 1 ป จะมีการ 
visit ละนะน าลูกคຌาเปยัง กสอ. สวชท. สสว. หรือหนวยงานอืไนโ ทีไหในวาลูกคຌาควรรับ
ความชวยหลือ 

 
 ปญัหาละอุปสรรค 
ปัจจุบัน บสย. ตຌองท าสนอครงการพืไอขຌาสนอ ครม. ฿หຌอนุมัติละรับงินชดชยจากส านัก

งบประมาณภายหลัง ซึไงลาชຌาละเมสะดวกตอการการด านินงาน 
 

 ขຌอสนอนะ 

1. ปัจจุบันสถาบันการงินภาคอกชนเดຌประยชน์จากการคๅ าประกันจาก บสย. หากมีการปรับ
การคๅ าประกัน฿หຌสถาบันการงินอกชนมีสวนรวมตอการสนับสนุน SME ดย฿หຌบงก าเรมา
ชดชย฿หຌก บสย. จะสามารถบรรทาภาระของรัฐบาลเดຌ ดังชนประทศอืไน เดຌก เตຌหวัน กาหลี 

2. การนิยาม SME ของ สสว. ฿นปัจจุบัน บสย. มีความหในวา การบงประภทตามทุนจดทะบียน 
จ านวนรงงาน หรือสินทรัพย์ เมเดຌป็นตัวบงประภท SME ทีไทຌจริง ควรยึดจากยอดขาย 
หรือผลก าเรมากกวา พราะลักษณะการด านินธุรกิจ ละครงสรຌางทางการงิน 
ตละกลุมอุตสาหกรรมเมหมือนกัน   
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3. ตละหนวยงานยังมีความขຌา฿จเมตรงกัน฿นนิยามของ SME ดังนัๅน ควร฿หຌทุกหนวยงาน 
มีความขຌา฿จตรงกันกอน จะเดຌสามารถท า฿หຌกิดการด านินการบบบูรณาการ เมซๅ าซຌอน 
จะท า฿หຌสนับสนุน SME เดຌอยางตรงตามปງาหมาย ละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

4. เมพียงตนิยาม SME การก าหนดกลุมของ SME พืไอสนับสนุน ชน SME ทีไป็น Start-up 
ปัจจุบันยังคงเมมีนิยามทีไชัดจนมากพอ ท า฿หຌการสนับสนุน SME ทีไป็น Start-up ของตละ
หนวยงานมีขຌอก าหนดทีไตางกัน สรຌางความสับสน฿หຌก SME ป็นอยางมาก 



 

 

 

ภ คผนวก ค 
 

อกษรย่อหน่วยง น ล หน่วยง นรบผิดชอบ 
 



ภาคผนวก ค: อักษรยอหนวยงานละหนวยงานรับผิดชอบ ค-1 

 

ภ คผนวก ค 
อกษรย่อหน่วยง น ล หน่วยง นรบผิดชอบ 

 
อกษรย่อ ชือ ตม 

AEC ASEAN Economic community 
ADB Asian Development Bank 
B2B Business-to-Business 
BSC Business Service Center 
CEFE Competency based Economies through Formation of Enterprise 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
DAC Development Assistance Committee 
EIRR Economic Internal Rate of Return 
EA Executing Agency 
e-Marketing Electronic Marketing 
FNPV Financial net present value 
FOCC Financial Opportunity Cost of Capital 
FTA Free Trade Area 
FIRR Financial Internal Rate of Return 
GMP Good Manufacturing Practice 
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 
IA Important Assumption 
IRRs Internal Rate Of Return 
ISO International Organization for Standardization 
JBIC Japan Bank for International Cooperation 

ค 
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อกษรย่อ ชือ ตม 

JICA Japan International Cooperation Agency 
MOV Means of Verification 
NS Narrative Summary 
NPV Net Present Value 
OVI Objectively Verifiable Indicators 
OECO Overseas Economic Cooperation Operations 
OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
OEM Original Equipment Manufacturer 
ODA Official Development Assistance 
ODA Loan Official Development Assistance Loan 
PPTA Project Preparatory Technical Assistance 
REM Replacement Equipment Manufacturer 
SIPA Software Industry Promotion Agency 
SMEs Small and Medium-sized Enterprises 
USAID US Agency for International Development 
WACC Weighted Average Cost of Capital 
WB World Bank 
  
กห กระทรวงกลาหม 
กค  กระทรวงการคลัง 
กต กระทรวงการตางประทศ 
กก กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 
กษ กระทรวงกษตรละสหกรณ ์
คค  กระทรวงคมนาคม 
ทส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ทก กระทรวงทคนลยสีารสนทศละการสืไอสาร 
นร ส านักนายกรัฐมนตร ี
พม กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย ์
พน  กระทรวงพลังงาน 
พณ  กระทรวงพาณิชย ์
มท  กระทรวงมหาดเทย 
ยธ  กระทรวงยุติธรรม 
รง  กระทรวงรงงาน 
วธ  กระทรวงวัฒนธรรม 
วท กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี
ศธ  กระทรวงศึกษาธิการ 
สธ  กระทรวงสาธารณสุข 
อก  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงาน ก .พ.  ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 

ส านักงาน ก.พ .ร.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กคช. การคหะหงชาต ิ



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ 

ภาคผนวก ค: อักษรยอหนวยงานละหนวยงานรับผิดชอบ ค-3 

อกษรย่อ ชือ ตม 

กปภ. การประปาสวนภมูิภาค 

กปร. ส านักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
กพร. กรมพัฒนาฝมีือรงงาน 

กฟภ. การเฟฟ้าสวนภูมภิาค 

กรอ. กรมรงงานอุตสาหกรรม 
กสร. กรมสวสัดิการละคุຌมครองรงงาน 

กสอ. กรมสงสรมิอุตสาหกรรม 
กอ .รมน.  กองอ านวยการรักษาความมัไนคงภาย฿นราชอาณาจักร 
คต. กรมการคຌาตางประทศ 
คน. กรมการคຌาภาย฿น 

คปภ. ส านักงานคณะกรรมการก ากับละสงสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

จร. กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ 
ตช. ส านักงานต ารวจหงชาต ิ

ทด. กรมทีไดิน 
ททท. การทองทีไยวหงประทศเทย 

ทป กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
ธ.ก.ส. ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร  
ธปท. ธนาคารหงประทศเทย 

ธพ. กรมธุรกิจพลังงาน 
ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 

ธสน. ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย 

บสย. บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม  
ปค. กรมการปกครอง 
ปดส. กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดตอดใก ยาวชน ละสตรี 
ปตท. บริษัท ปตท. จ ากัด ิมหาชนี 
ป .ป.ช.  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 
ปภ. กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 
พก. ส านักงานสงสริมละพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการหงชาต ิ

พค. กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
พช. กรมการพัฒนาชุมชน 

พณ. กระทรวงพาณิชย ์

พน. กระทรวงพลังงาน 
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน 

พศ. ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ 
พส. กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ 
พอช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
สกท. ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 
สมอ. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สวทช. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาต ิ
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อกษรย่อ ชือ ตม 

สศ. ส านักงานสภาทีไปรึกษาศรษฐกิจละสังคมหงชาต ิ
สศช. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
สศก. ส านักงานศรษฐกิจการกษตร 
สสช. ส านักงานสถิติหงชาต ิ
สอ. กรมสงสรมิการสงออก 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
อย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
อส. ส านักงานอัยการสูงสุด 
กกต. คณะกรรมการการลือกตัๅง 

 



 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

สรุปภาพรวมการส่งสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อม
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ภาคผนวก ง 
สรุปภาพรวมการส่งสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อม

ตามนยบายรัฐบาล฿นช่วงปี พ.ศ. โ557-โ559 
 

ประภท 
SME 

ประภทมาตรการ มาตรการ/ครงการ หนวยงาน วงงิน 

Seed 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

มาตรการสินชืไอพืไอสนับสนุนการขຌาถึงหลง
งินทุนของประชาชนรายยอย 

(สินชืไอ Nano-Finance) 
ธปท. 80,242 ลຌานบาท 

(สินชืไอคาดการณ์ี 

มาตรการดຌานการ
พัฒนาขีดความสามารถ

฿นการขงขัน 

ครงการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศพืไอยกระดับคุณภาพการบริการ฿หຌกับ 

SMEs พืไอการขຌาสูประชาคมอาซียน 
SIPA N/A 

มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 

มาตรการสริมการลงทุนขนาดลใก 
ของรัฐบาลทัไวประทศ 

กระทรวงการคลัง 40,000 ลຌานบาท 

มาตรการดຌานภาษ ี
มาตรการลดภาษีงินเดຌส่าหรับผูຌประกอบการ  

SMEs (ทีไมีก่าเร 300,001 บาทขึๅนเปี กรมสรรพากร - 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่า  
(Policy Loan) 

ธพว.  บสย. 15,000 ลຌานบาท 

Start-up 
สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 

ิSoft loan) 

มาตรการสินชืไอพืไอสนับสนุนการขຌาถึงหลง
งินทุนของประชาชนรายยอย 

(สินชืไอ Nano-Finance) 
 

ธปท. 80,242 ลຌานบาท 
(สินชืไอคาดการณ์ี 

ง 
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ประภท 
SME 

ประภทมาตรการ มาตรการ/ครงการ หนวยงาน วงงิน 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

มาตรการสินชืไอประชารัฐพืไอประชาชนดย฿หຌ
สินชืไอผูຌประกอบอาชีพอิสระรายยอยทัไวเป 

ธนาคารออมสิน 
20,000 ลຌานบาท  
ิ 3 มาตรการยอยี 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

มาตรการประชารัฐพืไอกຌเขปญัหาหนีๅสินประชาชน
ภาย฿ตຌนยบายรัฐบาล 

ธนาคารออมสิน 
17,614 ลຌานบาท 
ิณ ดือนธันวาคม 

2559) 
สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 

ิSoft loan) 
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่าพืไอปน็งินทุนหมุนวียน

฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs ระยะทีไ 1 ธนาคารออมสิน 
100,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่าพืไอปน็งินทุนหมุนวียน
฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs ระยะทีไ 2 

50,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการสนับสนุนสินชืไอนวัตกรรมดีเมมีดอกบีๅย 
สนง. นวัตกรรม

หงชาติ 

23 ลຌานบาท 
 (ก.ย. 2557 - ก.พ. 

2560) 
สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 

ิSoft loan) 
ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่า (Policy Loan) ธพว.  บสย.. 15,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

สินชืไอ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วสิาหกิจชุมชน ธพว. 2,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

บริการสินชืไอกผูຌสงออกขนาดกลางละขนาดยอม 
(SMEs) 

ธสน. 
88,977 ลຌานบาท 
(ณ ดือนธันวาคม 

2559) 
การคๅ่าประกันนสินชืไอ 
ิLoan guarantee) 

ครงการคๅ่าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะทีไ 1 

บสย. 5,000 ลຌานบาท 

การคๅ่าประกันนสินชืไอ 
ิLoan guarantee) 

ครงการคๅ่าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะทีไ 2 

บสย. 13,500 ลຌานบาท 

การคๅ่าประกันนสินชืไอ 
ิLoan guarantee) 

ครงการคๅ่าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ OTOP 
ละวิสาหกิจชุมชน 

บสย. 10,000 ลຌานบาท 

การรวมลงทุน฿นกิจการ 
ิVenture capital) 

กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund) 

ธนาคารออมสิน 
ธพว. 

ธนาคารกรุงเทย 
6000 ลຌานบาท 

มาตรการดຌานภาษ ี
มาตรการยกวຌนภาษีสงสรมิผูຌประกอบการราย฿หม 

(New Start-up) 
กรมสรรพากร - 

มาตรการดຌานภาษ ี
มาตรการลดภาษีงินเดຌส่าหรับผูຌประกอบการ SMEs 

(ทีไมีก่าเร 300,001 บาทขึๅนเปี กรมสรรพากร - 

มาตรการดຌานภาษ ี
มาตรการภาษีพืไอสนับสนุนกจิการงินรวมลงทุน 

(Venture Capital) 
กรมสรรพากร - 

มาตรการดຌานภาษ ี มาตรการบัญชีลมดียว กรมสรรพากร - 
มาตรการดຌานการ

พัฒนาขีดความสามารถ
฿นการขงขัน 

ครงการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศพืไอยกระดับคุณภาพการบริการ฿หຌกับ 

SMEs พืไอการขຌาสูประชาคมอาซียน 
SIPA N/A 

มาตรการดຌานการ
พัฒนาขีดความสามารถ

฿นการขงขัน 

ครงการอบรมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาอาชีพละ
สรຌางความรูຌทางการงินกผูຌประกอบอาชีพรายยอย

฿นชุมชนมือง 
ธนาคารออมสิน 

20,000 ลຌานบาท  
ิ 3 มาตรการยอยี 



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ 

ภาคผนวก ง: สรปุภาพรวมการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล฿นชวงปี พ.ศ. โ55็-โ55้ ง-3 

ประภท 
SME 

ประภทมาตรการ มาตรการ/ครงการ หนวยงาน วงงิน 

มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 

มาตรการสริมการลงทุนขนาดลใกของรัฐบาลทัไว
ประทศ 

กระทรวงการคลัง 40,000 ลຌานบาท 

มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 

ครงการสงสริม Digital Marketing ส่าหรับ SMEs 
เทย 

SIPA 4.5 ลຌานบาท 

Rising-star 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการ อใกซิมฟอร์อสอใมอี ิEXIM 4 SMEsี ธสน. 
9,518 ลຌานบาท 

(ณ ดือนธันวาคม 
2559) 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่าพืไอปรบัปลีไยน
ครืไองจักรละพิไมประสิทธิภาพการผลิตส่าหรับผูຌ
ประกอบกิจการวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

(SMEs) 

ธนาคารออมสิน 30,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการสินชืไอ 1 ต่าบล 1 SME กษตร พืไอสรຌาง
ความยัไงยืนของภาคกษตรเทย 

ธ.ก.ส. 72,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

สินชืไอ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วสิาหกิจชุมชน ธพว. 2,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

บริการสินชืไอกผูຌสงออกขนาดกลางละขนาดยอม 
(SMEs) 

ธสน. 
88,977 ลຌานบาท 
(ณ ดือนธันวาคม 

2559) 
การคๅ่าประกันนสินชืไอ 
ิLoan guarantee) 

ครงการสินชืไอพืไอพัฒนาผลิตภาพการผลติ 
(Productivity Improvement Loan) 

บสย. 20,000 ลຌานบาท 

การคๅ่าประกันนสินชืไอ 
ิLoan guarantee) 

ครงการคๅ่าประกันสินชืไอ฿นลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะทีไ 5 

บสย. 240,000 ลຌานบาท 

การคๅ่าประกันนสินชืไอ 
ิLoan guarantee) 

ครงการคๅ่าประกันสินชืไอ฿นลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme ส่าหรับผูຌประกอบการ฿หม 

ิPGS New/Start-up) 
บสย. 10,000 ลຌานบาท 

การรวมลงทุน฿นกิจการ 
ิVenture capital) 

กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private 
Equity Trust Fund) 

ธนาคารออมสิน 
ธพว. 

ธนาคารกรุงเทย 
6000 ลຌานบาท 

มาตรการดຌานภาษ ี
มาตรการลดภาษีงินเดຌส่าหรับผูຌประกอบการ SMEs 

(ทีไมีก่าเร 300,001 บาทขึๅนเปี กรมสรรพากร - 

มาตรการดຌานภาษ ี มาตรการภาษีพืไอสงสริมการลงทุน฿นประทศ กรมสรรพากร - 
มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 
มาตรการรงรัดการลงทุน BOI N/A 

มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 

มาตรการสริมการลงทุนขนาดลใกของรัฐบาลทัไว
ประทศ 

กระทรวงการคลัง 40,000 ลຌานบาท 



การประมินผลมาตรการสงสรมิวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ 

ภาคผนวก ง: สรปุภาพรวมการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล฿นชวงปี พ.ศ. โ55็-โ55้ ง-4 

ประภท 
SME 

ประภทมาตรการ มาตรการ/ครงการ หนวยงาน วงงิน 

มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 

ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิ
ประยชน ์ 

(Access to Funding Sources and Incentives 
Promotion Project) 

SIPA 1.550 ลຌานบาท 

 

มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 

ครงการสงสริม Digital Marketing ส่าหรับ SMEs 
เทย 

SIPA 4.5 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่า (Policy Loan) ธพว.  บสย.. 15,000 ลຌานบาท 

Turn-
around 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

มาตรการสินชืไอประชารัฐพืไอประชาชนดย฿หຌ
สินชืไอผูຌประกอบอาชีพอิสระรายยอยทัไวเป 

ธนาคารออมสิน 
20,000 ลຌานบาท  
( 3 มาตรการยอยี 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ่า (Policy Loan) ธพว.  บสย.. 15,000 ลຌานบาท 

สินชืไอดอกบีๅยตไ่า 
ิSoft loan) 

สินชืไอ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วสิาหกิจชุมชน ธพว. 2,000 ลຌานบาท 

มาตรการดຌานปจัจัย
อืๅออ่านวย฿นการ

ด่านินธุรกิจ 

มาตรการสริมการลงทุนขนาดลใกของรัฐบาลทัไว
ประทศ 

กระทรวงการคลัง 40,000 ลຌานบาท 

 มาตรการดຌานภาษ ี
มาตรการลดภาษีงินเดຌส่าหรับผูຌประกอบการ SMEs 

(ทีไมีก่าเร 300,001 บาทขึๅนเปี กรมสรรพากร - 

ประมวลผลดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
- หมายถึง เมมีงบประมาณการด่านินงาน นืไองจากป็นภารกิจของหนวยงาน 

     N/A หมายถึง เมทราบงบประมาณการด่านินงาน 



 

ภ คผนวก จ 
 

กณฑ์ก รให้ค นน CIPP Model 
 



ภาคผนวก จ กณฑ์การ฿หຌคะนน CIPP Model จ-1 

 

ภ คผนวก จ 
กณฑ์ก รให้ค นน CIPP Model 

 

 

  
  

Access 
Funding 

Trust 
Fund 

Policy 
Loan 

Digital 
Mkt 

Tax 
Revenue 

ภ พรวม 
ม ตรก ร 

                

บริบท 
(Context) 

หตุผลความจ าป็นของครงการ 100 100 100 100 100 100 
ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 100 100 100 100 100 100 
ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ 100 100 100 100 100 100 
นยบายการด านินครงการ 75 75 100 75 100 85 

 
ภาพรวมบริบท ิContext) 93.75 93.75 100 93.75 100 96.25 

        

ทรพย กร 
(Input) 

ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 75 75 100 100 100 90 

กรอบงบประมาณ 100 50 75 100 100 85 

ระยะวลา 100 100 100 75 100 95 
ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับปา้หมาย 100 75 100 100 100 95 

 
ภาพรวมทรพัยากร ิInput) 93.75 75 93.75 93.75 100 91.25 

        

กร บวนก ร 
(Process) 

ผนงานการด านินครงการ 100 100 100 100 100 100 

ปัญหาของครงการ 100 100 100 100 100 100 
ความหมาะสมของวิธกีารด านินมาตรการ 100 75 75 100 100 90 
การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ 50 100 75 100 75 80 

 
ภาพรวมกระบวนการ ิProcess) 87.5 93.75 87.5 100 93.75 92.5 

        
ผลลพธ ์

(Product) 

ผลผลิตทีไกิดขึๅน: วัตถุประสงค์ 100 50 100 100 100 90 
ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 50 75 75 50 75 65 
ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 100 50 100 75 75 80 

จ 
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ภาคผนวก จ กณฑ์การ฿หຌคะนน CIPP Model จ-2 

  
  

Access 
Funding 

Trust 
Fund 

Policy 
Loan 

Digital 
Mkt 

Tax 
Revenue 

ภ พรวม 
ม ตรก ร 

ความมีประสิทธภิาพละนวนຌมความยัไงยืนของผลการ
ด านินครงการ 100 75 75 100 100 90 

 
ภาพรวมผลผลิต ิProduct) 87.5 62.5 87.5 81.25 87.5 81.25 

        

 
ภาพรวมมาตรการ 90.63 81.25 92.19 92.19 95.31 90.31 

 

 สีขียว หมายถึง การด านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 
 สีหลือง หมายถึง การด านินการยังมีขຌอพงึสังกต 

 สีดง หมายถึง การด านินการตไ ากวาปา้หมาย การขาดการสนับสนุนตามความจ าป็น หรือเมมีการด านินการ 
 

กณฑ์การ฿หຌคะนน 

ผาน CIPP Model 

 

 

กณฑ์การชีๅวัด 

Red 50-70 

Yellow 71-85 

Green 86-100 

 

Green 100 

Yellow 75 

Red 50 




