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 01  

ขยายระยะเวลาและรายละเอียดการดําเนินงาน 

 มาตรการพิเศษเพ่ือขบัเคล่ือน SMEs  สู+ยคุ 4.0  

(มาตรการด�านการเงิน)    
[มติ ครม. วันท่ี 18 ธันวาคม 2561]  

 

 

ขยายระยะเวลาและรายละเอียดการดําเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน (Local Economy Loan)  และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร+ง (Soft Loan  
เพื่อปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ระยะที่ 2) ภายใต�มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย+อม (SMEs)  สู+ยุค 4.0  (มาตรการด�านการเงิน) ดังน้ี 

1. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 

 

 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
สิ้นสุดรับคําขอกู�ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  
หรือจนกว+าจะหมดวงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ 

กลุ+มเปKาหมาย 

ธุรกิจเกษตรกรแปรรูป ธุรกิจเกี่ยวกับการท+องเท่ียว 
(หรือธุรกิจท+องเท่ียวชุมชน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท+องเท่ียว 
ธุรกิจท่ีตั้งอยู+ในหมู+บ�านอุตสาหกรรมสร�างสรรคL) 
ผู�ประกอบการใหม+หรือมีนวัตกรรม 
(หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่น ๆ ) 
เพ่ิมกลุ+มธุรกิจค�าส+ง ค�าปลีก 

อัตราดอกเบี้ย 

คิดอัตราดอกเบ้ียจากผู�กู�ร�อยละ 3 ต+อปP ใน 3 ปPแรก ปPที่ 4-7 
ให�เปSนไปตามอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารฯ กําหนด   

- กรณีผู�กู�เปSนบุคคลธรรมดา ปPที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบ้ีย
ร�อยละ MLR -1.875 ต+อปP (ปWจจุบัน MLR = 6.875  หรือ
เท+ากับร�อยละ 5 ต+อปP) ปPท่ี 4-7 ให�เปSนไปตามอัตราดอกเบ้ีย
ที่ธนาคารฯ กําหนด  

- กรณีผู�กู�เปSนนิติบุคคล ปPที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 
MLR – 3.875 ต+อปP (เท+ากับร�อยละ 3 ต+อปP) ปPที่  4-7 ให�
เปSนไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารฯ กําหนด 
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2. โครงการ Transformation Loan เสริมแกร+ง (Soft Loan  เพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร ระยะที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ขยายระยะเวลารับคําขอกู�เพ่ิมอีก 12 เดือน นับตั้งแต+วันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือจนกว+าจะหมดวงเงิน
สินเช่ือรวมในโครงการ และขยายระยะเวลาให�ธนาคารออม
สินเบิกจ+ายสินเช่ือให�แล�วเสร็จภายใน  6 เดือน นับตั้งแต+วัน
สิ้นสุดวันรับคําขอกู� 

กลุ+มเปKาหมาย 

- เปSนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ ใน
กลุ+มธุรกิจ S-Curve และมีการย่ืนภาษีกับภาครัฐ 
- เปSนการให�สินเช่ือใหม+ทั้งลูกค�าเดิมหรือลูกค�าใหม+ และไม+ใช+
ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance)  มาจากสถาบันการเงินอื่น 
- เปSนผู�ประกอบการ SMEs ท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมทุกสถาบัน
การเงินต+อราย (ไม+รวมกิจการในกลุ+ม) ไม+เกิน 100 ล�านบาท 
ณ วันยื่นคําขอกู� 
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02  

การขอให�กระทรวงการคลังค้ําประกันหุ�นกู�  

วงเงินรวมไม+เกนิ 21,000 ล�านบาทให�แก+ 

ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย+อมแห+งประเทศไทย    
[มติ ครม. วันท่ี 18 ธันวาคม 2561]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระทรวงการคลัง ค้ําประกันหุ�นกู�วงเงินรวมไม+เกิน 21,000 ล�านบาท ให�แก+ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อมแห+งประเทศไทย (ธพว.) ตามที่กําหนดในมาตรา 

40 แห+งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อมแห+งประเทศไทย

และมาตรา 7 แห+งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 เพ่ือรองรับการ

ดําเนินงานของ ธพว. ในการให�สินเชื่อแก+ผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม 

(Small and Medium Enterprises : SMEs)  รวมถึงให�การสนับสนุนด�านการเงินแก+ SMEs  

รายย+อย ตามนโยบายรัฐบาลอื่นๆ  ทั้งน้ี ให� ธพว. ดําเนินการประสานสํานักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ (สบน.) เพื่อพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดทําแผนการบริหารหน้ี

สาธารณะของ สบน. ต+อไป 
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มาตรการให�ความช+วยเหลือผู�ประกอบการ SMEs   

ผ+านโครงการค้าํประกันสนิเชื่อเพ่ือผู�ประกอบการใหม+ 

และผู�ประกอบการเทคโนโลยีนวตักรรม (Start-up & Innobiz) 
 [มต ิครม. วนัท่ี 26 กุมภาพันธL 2562]  

 

 

 โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู�ประกอบการใหม+และผู�ประกอบการเทคโนโลยี

นวัตกรรม (Start-Up & Innobiz)  ได�ปรับปรุงหลกัเกณฑLและเงื่อนไขโครงการให�สอดคล�อง

กับกลุ+มเปKาหมาย ดังน้ี 

วัตถุประสงคL 

- เพ่ือช+วยเหลือผู�ประกอบการ SMEs เปKาหมายท่ีภาครัฐให�การสนับสนุน
และส+งเสริมในกลุ+ม Start-Up & Innobiz ให� เข�าถึงแหล+งเงินทุนจาก
สถาบันการเงินได�เพ่ิมข้ึน 
- เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ สร�างมูลค+าเพ่ิมทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข+งขันของ SMEs และเสริมสร�างความแข็งแกร+งของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ  ส+งผลต+อการเพ่ิมของผลิตภัณฑLมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของ SMEs และ GDP ของประเทศ 
- เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยงเครือข+ายของภาครัฐและเอกชนเพ่ือให�การ
ช+วยเหลือ  SMEs ในกลุ+มเทคโนโลยีนวัตกรรมอย+างเปSนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

วงเงินคํ้าประกันโครงการ 8,000 ล�านบาท 
รูปแบบการคํ้าประกัน Package Guarantee Scheme 

อายุการคํ้าประกันโครงการ ไม+เกิน 10 ปP 
สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชยL (Bank) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 

ระยะเวลารับคําขอค้ําประกัน 2 ปP นับตั้งแต+วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 

วงเงินคํ้าประกันต+อราย 
SMEs รวมทุกสถาบัน

การเงิน 

ไม+เกิน 40 ล�านบาทต+อราย  รวมทุกสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วงเงินคํ้าประกันต+อราย
รวมทุกสถาบันการเงิน 

ผู�ประกอบการใหม+ 
(Start-up) 

ผู�ประกอบการ
เทคโนโลยีนวัตกรรม 

(Innobiz) 

บุคคลธรรมดา ไม+เกิน 5 ล�านบาท ไม+เกิน 10 ล�านบาท 

นิติบุคคล ไม+เกิน 10 ล�านบาท ไม+เกิน 40 ล�านบาท 
ทั้งนี้อยู+ภายใต�ข�อกําหนดของ บสย. และการยื่นขอให�คํ้าประกันข้ันต่ําคร้ังละ
ไม+น�อยกว+า 10,000 บาท 
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สินเช่ือท่ีให�คํ้าประกัน 
สินเช่ือเพ่ือธุรกิจทุกประเภท (สินเช่ือใหม+) ยกเว�น สินเช่ือเช+าซ้ือ สินเช่ือเช+า
แบบลิสซ่ิง สินเช่ือแฟSกเตอริง 

ค+าธรรมเนียมคํ้าประกัน 

อัตราไม+เกินร�อยละ 1.5 ต+อปP ของวงเงินคํ้าประกันตลอดอายุการคํ้าประกัน
โครงการ  
โดย บสย.  สามารถกําหนดอัตราค+าธรรมเนียมค้ําประกันที่รัฐบาลจ+ายแทน 
SMEs ในแต+ละปP  ตามความเหมาะสมของแต+ละระดับความเส่ียงของ
ผู�ประกอบการ  ท้ังนี้  รัฐบาลรับภาระจ+ายค+าธรรมเนียมคํ้าประกันแทน
ผู�ประกอบการไม+เกินร�อยละ 2 ตลอดอายุการคํ้าประกัน 

คุณสมบัติ SMEs 

1. เปSน SMEs ท่ีมีทรัพยLสินถาวรไม+รวมที่ดินไม+เกิน 200 ล�านบาท 
2. เปSน SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
3. เปSน SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด�วยกฎหมาย  และต�องไม+ขัดต+อ
ศีลธรรมอันดี 
4. เปSน SMEs ที่ได�รับสินเช่ือใหม+ และต�องไม+นําไปชําระหนี้เดิมกับสถาบัน
การเงินผู�ให�สินเช่ือ 
5. เปSน SMEs ท่ีเปSนลูกหนี้จัดช้ันปกติหรือจัดช้ันดังกล+าวถึงเปSนพิเศษ  ตาม
เกณฑLข�อกําหนดของธนาคารแห+งประเทศไทย 
6. เปSน SMEs ที่ผ+านการคัดกรองความเส่ียงของลูกค�าตามเกณฑLท่ี บสย. 
กําหนด 
7. กรณีเปSน SMEs ผู�ประกอบการรายใหม+ (Start-up SMEs) มีอายุกิจการ
ไม+เกิน 3 ปP โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียน
การค�า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดท่ี บสย. เห็นชอบ 
8.  กรณีเปSน SMEs ผู�ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) 
      8.1 เปSน SMEs ท่ีผ+านเกณฑLการตรวจสอบด�วยเคร่ืองมือในการประเมิน
เทคโนโลยี (Thailand  Technology Rating System : TTRS) หรือเกณฑL
อื่น ๆ ตามที่ บสย. กําหนด 
      8.2 เปSน SMEs ที่มีรายช่ือผ+านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน+วยงาน
รั ฐ  ไ ด�แ ก+  สํ านั ก งาน พั ฒ น าวิท ย าศ าสต รLแ ละ เ ท ค โนโลยีแ ห+ งชาติ  
(สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแห+งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรLและ
เทคโนโลยีแห+งประเทศไทย  สํานักงานส+งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ
หน+วยงานอื่น ๆ ที่ บสย. เห็นชอบ 

ความรับผิดชอบในการจ+าย
ค+าประกันชดเชยของ บสย. 

1. บสย. จ+ายค+าประกันชดเชยตามภาระหนี้ต�นเงินคงเหลือ แต+ไม+เกินวงเงิน
ค้ําประกัน  เม่ือสถาบันการเงินได�ดําเนินคดีกับ SMEs แล�ว 
2. บสย. จ+ายค+าประกันชดเชยเม่ือล+วงพ�นกําหนด 1 ปP นับแต+วันท่ีออก
หนังสือคํ้าประกัน 
3. บสย. จ+ายค+าประกันชดเชยตลอดโครงการไม+เกินค+าธรรมเนียมที่ได�รับ 
บวกเงินสมทบท่ีได�รับการเบิกจ+ายจากรัฐบาลร�อยละ 15 และเงินสมทบของ 
บสย. ในอัตราร�อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 
4. บสย. จะรับผิดชอบจ+ายค+าประกันชดเชยไม+เกินร�อยละ 100 ของภาระคํ้า
ป ระกันที่ออ กให�แก+  SMEs แต+ละราย  ไม+ว+ าจะ เปSนการจ+ าย จ าก เ งิ น
ค+าธรรมเนียมหรือจากเงินสมทบจากรัฐบาล  ทั้งนี้  เมื่อการจ+ายจากเงิน
สมทบจากรัฐบาลเต็มจํานวนร�อยละ 15 ของวงเงินอนุมัติคํ้าประกันแต+ละ 
Package แล�ว บสย. จะรับผิดชอบจ+ายค+าประกันชดเชยไม+เกินร�อยละ 50 
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ของภาระค้ําประกันที่ออกให�แก+ SMEs แต+ละราย ทั้งนี้ ไม+เกินค+าธรรมเนียม
ที่ได�รับบวกเงินสมทบร�อยละ 17 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกัน 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 

บสย. ขอรับเงินสมทบการจ+ายค+าประกันชดเชยและค+าธรรมเนียมคํ้าประกัน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,360 ล�านบาท ดังนี้ 
1. เงินสมทบการจ+ายค+าประกันชดเชยจากรัฐบาลอัตราร�อยละ 15 ของ
วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน จํานวน 1,200 ล�านบาท  (ร�อยละ 15x8,000) โดย
แบ+งจ+ายเปSนรายปP ใน 5 ปPแรก โดยปPท่ี 1-2 ในอัตราร�อยละ 4.5 ต+อปP และปPท่ี 
3-5  ในอัตราร�อยละ 2 ต+อปP 
2. ค+าธรรมเนียมคํ้าประกันอัตราร�อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติคํ้าประกัน เปSน
เงินจํานวน 160 ล�านบาท (ร�อยละ 2 X 8,000 ล�านบาท) 

งบประมาณ บสย. จํานวน 160 ล�านบาท (ร�อยละ 2 X 8,000 ล�านบาท) 

ผลเชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว+าจะ
ได�รับ 

1. ช+วยให�ผู�ประกอบการ SMEs ท่ีรัฐบาลต�องการส+งเสริม  ให�เข�าถึงแหล+ง
เงินทุนได�ประมาณ 4,000 ราย (เฉล่ีย 2 ล�านบาทต+อราย) 
2. ก+อให�เกิดสินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน 8,000  ล�านบาท  (1 เท+า) 
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04  

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกจิของกระทรวงการคลัง    
[มติ ครม. วันท่ี 20 สิงหาคม 2562]  

 

 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจปP 2562 เพื่อ

กระตุ�นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจะช+วยสนับสนุนภาคการท+องเที่ยว การ

ลงทุนของภาคธรุกิจ และการเข�าถึงแหล+งทนุของธรุกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (SME) และ

ประชาชนที่ต�องการมีที่อยู+อาศัย ประกอบด�วย 6 มาตรการย+อย ได�แก+ (1) มาตรการส+งเสริม

การท+องเที่ยวในประเทศ “ชิมช�อปใช� (2) การยกเว�นการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อการ

ท+องเที่ยวสําหรับนักท+องเที่ยวจีนและอินเดีย (3) โครงการสนับสนุน SMEs รายย+อยผ+าน

กองทุนส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (4) โครงการค้ําประกันสินเชื่อ Portfolio 

Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) (5) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ�นการลงทุนเอกชน และ 

(6) มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู+อาศัย มีรายละเอียด ดังน้ี 

� โครงการสนับสนุน SMEs รายย+อยผ+านกองทุนส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม 

วัตถุประสงคL 

เพ่ือสนับสนุน SME ทั่วไปให�สามารถเข�าถึงแหล+งเงินทุน เสริมสภาพ
คล+องหรือลงทุนขยายกิจกการ และสนับสนุน SME ในกลุ+มท+องเที่ยวและ
บริการเพ่ือปรับปรุง ซ+อมแซม ขยายกิจการ และยกระดับการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการให�บริการ 

กลุ+มเปKาหมาย SME รายย+อยท่ัวไป และ SME ในกลุ+มท+องเที่ยวและบริการและธุรกิจท่ี
เกี่ยวข�อง 

ระยะเวลาดําเนินการ จนกว+าจะอนุมัติเต็มวงเงิน 
วิธีดําเนินงาน อนุมัติงบประมาณผ+านกองทุนส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย+อม วงเงินรวม 10,000 ล�านบาท โดยผ+อนปรนหลักเกณฑLและคิดอัตรา
ดอกเบี้ย เหลือร�อยละ 1 โดยให�ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย+อมเปSนหน+วยร+วมดําเนินการ และกําหนดหลักเกณฑLและเง่ือนไขท่ี
เหมาะสมเพ่ิมเติม  
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� โครงการค้ําประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) 

วัตถุประสงคL 

เพ่ือช+วยเหลือ SME ให�สามารถเข�าถึงแหล+งเงินทุนในระบบสถาบัน
การเงิน เพ่ือเพ่ิมสภาพคล+องในการดําเนินธุรกิจและลงทุนขยายกิจการ 
และช+วยให�สถาบันการเงินมีความม่ันใจในการปล+อยสินเช่ือให�แก+ SME 
มากข้ึน 

กลุ+มเปKาหมาย SME ท่ัวไป  
ระยะเวลาดําเนินการ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 

วิธีดําเนินงาน 

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย+อม (บสย.) ดําเนินโครงการ 
PGS8 วงเงินโครงการ 150,000 ล�านบาท ระยะเวลาคํ้าประกันไม+เกิน 10 
ปP  ค+าธรรมเนียมคํ้าประกันเฉล่ียไม+เกินร�อยละ 1.75 ต+อไป โดย บสย. จ+าย
ค+าประกันชดชเยตลอดโครงการไม+เกินค+าธรรมเนียมรับตลอดอายุการ
ค้ําประกันโครงการ บวกกับงบประมาณการจ+ายชดเชยท่ีได�รับการ
เบิกจ+ายจากรัฐบาล คิดเปSนระดับการจ+ายค+าประกันชดเชยเฉล่ียไม+เกิน
ร�อยละ 30 รวมถึงกําหนดการจ+ายค+าธรรมเนียมแทน SME เฉล่ียท้ัง
โครงการไม+เกินร�อยละ 3.5 ของวงเงินคํ้าประกัน 

� มาตรการภาษีเพื่อกระตุ�นการลงทุนเอกชน  

วัตถุประสงคL เพ่ือช+วยส+งเสริมและกระตุ�นให�การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 
กลุ+มเปKาหมาย บริษัท หรือห�างหุ�นส+วนนิติบุคคล  

ระยะเวลาดําเนินการ 1 กันยายน 2562 – 31 พฤาภาคม 2563 

วิธีดําเนินงาน 

ให�บริษัท หรือห�างหุ�นส+วนนิติบุคคลหักรายจ+ายเพ่ือการลงทุนใน
เคร่ืองจักร ได�เพ่ิมข้ึน 1.5 เท+าของท่ีจ+ายจริง แต+ไม+รวมถึงกรณีท่ีเปSนุรกิจ
ให�เช+าแบบลีสซ่ิง และลงทุนในเคร่ืองจักรเพ่ือให�เช+าเคร่ืองจักรนั้นแบบลี
สซ่ิง โดยให�หักรายจ+ายร�อยละ 100 แรก เปSนค+าสึกหรอและค+าเสื่อมราคา 
ตามเกณฑLที่ประมวงรัษฎากรกําหนด และทยอยหักรายจ+ายส+วนเพ่ิมเปSน
เวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้  บริษัท หรือห�างหุ�นส+วนนิติบุคคล
ดังกล+าวจะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด 



หมวดท่ี 2 

ด
านการพัฒนา/ส�งเสริม/

เพ่ิมขีดความสามารถ/นวัตกรรม
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01  

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส+งเสรมิความรู� 

ให�กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม 

ในการปKองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ระยะต+อไป  
[มติ ครม. วันที่ 25 ธนัวาคม 2561]  

 

 

 

 สํานักงานส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (สสว.) ร+วมกับธนาคารเพื่อ

การส+งออกและนําเข�าแห+งประเทศไทย ธนาคารแห+งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ

ธนาคารพาณิชยL 8 แห+ง ดําเนินโครงการตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส+งเสริม

ความรู�ให�กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม ในการปKองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ในระยะแรก โดยจัดการอบรมเสริมสร�างความรู�ให�แก+ผู�ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย+อม และออกคูปองเพื่อซื้อขายเงินตราต+างประเทศ สําหรับการทํา

ธุรกรรมซื้อขายเงินต+างประเทศ FX Options วงเงิน 30,000 บาท เปKาหมาย 5,000 ราย  

 จากผลการดําเนินการพบว+า มีผู�ประกอบการเข�าร+วมโครงการน�อยกว+าเปKาหมาย ซึ่ง

เปSนผลจากหลายปWจจัย เช+น ผู�ประกอบการบางส+วนเห็นว+า เงื่อนไขคุณสมบัติที่จะได�วงเงิน

เข�มงวดเกินไป รวมทั้งวงเงินไม+จูงใจ และผู�ประกอบการบางส+วนไม+จําเปSนต�องปKองกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

 สสว. จึงได�ร+วมกับหน+วยงานที่เกี่ยวข�อง ปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต+อไป โดย

ขยายการดําเนินโครงการให�ครอบคลุมองคLความรู�ด�านการเงินในด�านอื่นๆ และปรับปรุง

รายละเอียดโครงการส+งเสริมความรู�ให�กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อมในการปKองกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) คุณสมบัติของผู�ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิ์เข�าร+วมโครงการ 

 - ผู�ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิ์เข�าร+วมโครงการ ต�องเปSนผู�ประกอบการส+งออก/

นําเข�าที่มียอดขายไม+เกิน 400 ล�านบาทต+อปP และเปSนสมาชิกของ สสว.  
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 - สําหรับผู�เข�าอบรมจะต�องเปSนเจ�าของกิจการหรือผู�มีอํานาจตัดสินเท+าน้ัน   

 - ผู�ประกอบการทุกรายสามารถเข�าอบรมได� แต+ผู�ที่จะได�รับวงเงิน ต�องเข�าเงื่อนไข

การได�วงเงิน  

 - ผู�ประกอบการที่เข�าร+วมโครงการระยะแรกสามารถมีสิทธิ์ใช�วงเงินได� แต+ต�องเข�ารับ

การอบรมและทําแบบประเมิน client suitability ใหม+ 

 2) ลักษณะคูปองและเงื่อนไขการใช� 

 - คูปองออกโดย สสว. ภายใต�วงเงิน 50,000 บาทต+อราย โดยที่คูปองดังกล+าวไม+

สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเปSนเงินสดได�  

 - ผู�ประกอบการ SMEs สามารถใช�คูปองได�กับธนาคารพาณิชยL และสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจที่เข�าร+วมโครงการ และใช�ได�จนกว+าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ 

 3) ค+าใช�จ+ายและแหล+งที่มา 

  ประมาณการค+าใช�จ+ายสําหรับอุดหนุนคูปองในโครงการ เปSนจํานวน 500 ล�านบาท 

ซึ่งคํานวณจากวงเงินคูปอง 50,000 บาทต+อราย โดยมีเปKาหมายการดําเนินการในระยะ

ต+อไป 5,000 ราย เปSนค+าคูปอง 250 ล�านบาท และค+าจัดอบรม/ประชาสัมพันธL 10 ล�านบาท 

รวมเปSนวงเงิน 260 ล�านบาท  ซึ่งจะดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2562 
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02  

มาตรการส+งเสรมิการข้ึนทะเบียนและเพ่ิมมูลค+าการตลาด 

ของการจําหน+ายสินค�าสิ่งบ+งชี้ทางภมูศิาสตรL  

(Geographical Indications : GI) ไทย  
[มติ ครม. 18 กุมภาพันธL 2562]  

 

 

 

 

 

     รัฐบาลให�ความสําคัญกับการส+งเสริมสินค�า GI เพื่อสร�างความเข�มแข็งทาง

เศรษฐกิจให�กับชุมชนท�องถิ่น รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างฐานอนาคตใหม+ที่สร�างรายได�

สูงขึ้นให�กับเกษตรกรและชุมชนอย+างย่ังยืน โดยขอความร+วมมือในการดําเนินการส+งเสริม

สินค�า GI ไทย ในอนาคตอย+างต+อเน่ือง เพื่อไปสู+การปฏิบัติที่ก+อให�เกิดประโยชนLต+อการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย+างเปSนรูปธรรม เช+น การเฟKนหาผลิตภัณฑLการเกษตรและ

ผลิตภัณฑLชุมชนที่มีคุณค+าและศักยภาพเพื่อส+งเสริมการขึ้นทะเบียน GI การผลักดันให�

จังหวัดจัดทําระบบควบคุมรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค�า GI ทั้งระดับในประเทศและ

ต+างประเทศ เปSนต�น 

                ปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงพาณิชยLได�กําหนดเปKาหมายและแผนงานการ

ดําเนินการสร�างมูลค+าเพ่ิมและส+งเสริมคุ�มครอง GI ไทย ได�แก+  

  (1) การลงพ้ืนที่ส+งเสริมให�จังหวัดย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน GI  รวม 8 สินค�า ใน  7 

จังหวัด อาทิ หม�อห�อม (จังหวัดแพร+) โอ+งมังกร (จังหวัดราชบุรี) พริกไทย (จังหวัดจันทบุรี) 

กระเทียม (จังหวัดศรีสะเกษ) และลูกหยียะรัง (จังหวัดปWตตานี) เปSนต�น  

  (2) เร+งพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียน GI ไทยเพ่ิมขึ้นอีก 16 คําขอ อาทิ มะม+วง

ยายกล่ํา (จังหวัดนนทบุรี) ทุเรียนสาลิกา (จังหวัดพังงา) และกาแฟวังนํ้าเขียว (จังหวัด

นครราชสีมา) เปSนต�น  
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  (3) ผลักดันให�สินค�า GI ไทยที่มีศักยภาพ ย่ืนคําขอรับความคุ�มครองใน

ต+างประเทศเพิ่มอีก 5 สินค�า ใน 2 ประเทศ ได�แก+ สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 สินค�า 

ได�แก+ ทุเรียนปราจีนบุรีและมะพร�าวนํ้าหอมราชบุรี และมาเลเซีย จํานวน 3 สินค�า ได�แก+ ส�มโอ

ทับทิมสยามปากพนัง ข�าวหอมมะลิทุ+งกุลาร�องไห� และข�าวสังขLหยดเมืองพัทลุง  

  (4) ผลักดันให�จังหวัด จัดทําระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค�า 

GI เพื่อสร�างความเชื่อมั่นให�ผู�บริโภคทั้งในประเทศและต+างประเทศ รวม 7 สินค�า เช+น 

สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจนL และเงาะโรงเรียนนาสาร เปSนต�น  

  (5) ส+งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑLและบรรจุภัณฑLสินค�า GI รวม 10 สินค�า  

  (6) จัดกิจกรรมส+งเสริมการตลาดสินค�า GI อย+างต+อเน่ืองทุกปP อาทิ งาน GI 

Market และงาน THAIFEX – World of Food Asia เปSนต�น 

  (7) สร�างความรู�ความเข�าใจในความสําคัญของ GI ให�กับเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน ผู�ผลิต ผู�ประกอบการ และผู�บริโภคผ+านช+องทางสื่อประชาสัมพันธLทั้งสื่อออนไลนLและ

สื่อต+าง ๆ อย+างกว�างขวาง 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 3 

ด
านกฎหมาย /พ.ร.บ /พ.ร.ก./พ.ร.ฎ /

กฎกระทรวง/ประกาศ /ฯลฯ
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01  

ร+างพระราชบญัญตัิส+งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

[มติ ครม. วันท่ี 8 มกราคม 2562]  

 

 ร+างพระราชบัญญัติส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

  - แก�ไขเพิ่มเติมประเภทเงินนําส+งเข�ากองทุนส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ                  

ขนาดย+อม ได�แก+ เงินสถาบันการเงินนําส+งเงินและเงินเพิ่ม  

 - กําหนดให�สํานักงานส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (สสว.) มีอํานาจ

เรียกให�สถาบันการเงินนําส+งเงินเปSนอัตราร�อยละไม+เกิน 0.001 ต+อปPของยอดเงินฝากถัว

เฉลี่ยของบัญชีที่ได�รับการคุ�มครองตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต+เมื่อรวม

อัตราดังกล+าวกับอัตราที่กําหนดให�สถาบันการเงินต�องนําส+งเงินเข�ากองทุนคุ�มครองเงิน

ฝากตามกฎหมายว+าด�วยสถาบันคุ�มครองเงินฝากธนาคารแห+งประเทศไทย (ธปท.)               

ตามกฎหมายว+าด�วยปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู�ที่กระทรวงการคลังกู�เพื่อช+วยเหลือ

กองทุนเพื่อการฟ��นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และกองทุนเพื่อการฟ��นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว+าด�วยธนาคารแห+งประเทศไทยแล�ว ต�องไม+เกินร�อยละ 1 

ต+อปP ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได�รับการคุ�มครอง  

 - กําหนดให�สถาบันการเงินใดไม+นําส+งเงินเข�ากองทุนหรือนําส+งไม+ครบภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ต�องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม+เกินร�อยละสองต+อเดือนของจํานวนเงินที่ไม+

นําส+ง หรือนําส+งไม+ครบ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑLและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และให�

สํานักงานมีอาํนาจออกคําสั่งเรียกให�สถาบันการเงินน้ันชําระเงินดังกล+าวภายในระยะเวลาที่

กําหนด  

 - เพิ่มประเภทการใช�จ+ายของเงินกองทุนส+งเสริม SMEs ในส+วนของเงินที่สถาบัน

การเงินนําส+งเข�ากองทุนส+งเสริม SMEs ให�ชัดเจน โดยกําหนดให�เงินที่สถาบันการเงินนําส+ง

ดังกล+าวใช�จ+ายเพื่อให�ความช+วยเหลือทางการเงินแก+วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อมที่

เปSนลูกหน้ีและมีปWญหากับสถาบันการเงิน 



สรุปมตคิณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับ SME 

www.sme.go.th   |  14 

 

02  

ร+างกฎกระทรวงว+าด�วยการกําหนดจํานวนการจ�างงานหรือรายได�
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย+อม พ.ศ. ....   

[มติ ครม. วันท่ี 22 มกราคม 2562]  

 

 นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม ใช�จํานวนการจ�างงานและรายได�ของกิจการ

เปSนเกณฑLในการกําหนดขนาดกิจการ และแบ+งประเภทกิจการเปSนกิจการผลิตสินค�า กิจการ

ให�บริการและการค�า (การค�าส+งและการค�าปลีก) ดังน้ี  

ประเภท
กิจการ 

วิสาหกิจขนาดย+อม 
วิสาหกิจขนาดกลาง 

วิสาหกิจรายย+อย วิสาหกิจขนาดย+อม 
จํานวน
แรงงาน 

(คน) 

รายได�ของ
กิจการ 

(ล�านบาท) 

จํานวน
แรงงาน 

(คน) 

รายได�ของ
กิจการ          

(ล�านบาท) 

จํานวน
แรงงาน 

(คน) 

รายได�ของกิจการ 
(ล�านบาท) 

กิจการผลิต
สินค�า 

1 – 5 ไม+เกิน 1.8 6 – 50 
มากกว+า  

1.8 – 100 
51 – 200 

มากกว+า  
100 – 500 

กิจการ
ให�บริการ
และการค�า 

1 – 5 ไม+เกิน 1.8 6 – 30 
มากกว+า  
1.8 –50 

31 – 100 
มากกว+า  

50 – 300 

  

 เงื่อนไขการกําหนดขนาดวิสาหกิจ โดยในกรณีที่จํานวนการจ�างงานเข�าลักษณะของ

วิสาหกิจขนาดหน่ึง แต+จํานวนรายได�เข�าลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหน่ึง ให�ถือจํานวน

การจ�างงาน หรือรายได�ที่มากกว+า เปSนเกณฑLในการพิจารณา  

  จํานวนการจ�างงานหรือรายได� ให�พิจารณาจากหลักฐาน ดังต+อไปน้ี   

   1) จํานวนการจ�างงาน ให�พิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการจ�างงานที่ได�

จัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด   

   2) รายได� ให�พิจารณาจากรายได�รวมที่ระบุไว�ในงบการเงินปPล+าสุด ที่นําส+งต+อ

ทางราชการหรือที่มีเอกสารบัญชีแสดงรายได� 
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03  

ร+างพระราชบญัญตัสิภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทย  

(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ….   
[มติ ครม. วันท่ี 18 กุมภาพันธL 2562]  

 

 สาระสําคัญของร+างพระราชบัญญัติ 

ประเด็น สาระสําคัญและเหตุผล 

1. แก�ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม 
“อุตสาหกรรม” 

เพ่ือให�สอดคล�องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปWจจุบัน โดยให�
ครอบคลุมถึงกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม เช+น การ
วิจัย พัฒนา และบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมใหม+ 
ๆ ที่เกิดข้ึน เช+น อุตสาหกรรมซอฟแวรL เพ่ือให�การดําเนินการของสภา
อุตสาหกรรมแห+งประเทศไทยครอบคลุมกิจการท่ีเกี่ยวข�องกับ
อุตสาหกรรมอย+างครบวงจร และให�บริการสมาชิกได�ท้ังหมด 

2. แก�ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคLของสภา
อุตสาหกรรมแห+งประเทศ
ไทย 

เพ่ือให�สภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทยสามารถสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนนโยบายด�านอุตสาหกรรมของภาครัฐ ในการช+วยพัฒนา
ผู�ประกอบการทุกระดับ 

3. แก�ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑL 
วิธีการได�มา และจํานวนของ
คณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห+งประเทศ
ไทย 

- กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศ
ไทยใหม+ จากเดิมมีจํานวนกรรมการ 357 คน ลดลงเหลือไม+เกิน 251 คน 
เพ่ือลดปWญหาเร่ืองการจัดการประชุม องคLประชุม การจัดการเลือกตั้ง 
และค+าใช�จ+าย 

- เดิมกรรมการมาจากการเลือกตั้งและการแต+งตั้ง ใหม+เพ่ิมเติม
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

4. เพ่ิมเติมให�มี
คณะกรรมการบริหาร 

เพ่ือเปSนทีมสนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทยใน
การบริหารองคLกร เพ่ือให�ความช+วยเหลือสมาชิกได�อย+างท่ัวถึง โดย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทยจะเปSนผู�ดําเนินการการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหาร 

5. แก�ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติ
ของผู�สมัครเปSนสมาชิก
สามัญของสภา
อุตสาหกรรมแห+งประเทศ
ไทย 

กําหนดเพ่ิมเติมให�ผู�สมัครเปSนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แห+งประเทศไทยต�องเปSนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายว+าด�วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอื่นตามที่
กําหนดไว�ในข�อบังคับ เพ่ือให�สอดคล�องกับการประกอบอุตสาหกรรมใน
ปWจจุบันท่ีมีการขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึน และเป�ดโอกาสให�อุตสาหกรรม
ต+าง ๆ เข�ามาเปSนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทย 
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ประเด็น สาระสําคัญและเหตุผล 

6. แก�ไขเพ่ิมเติมอํานาจ
หน�าท่ีของคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห+ง
ประเทศไทย 

กําหนดให�คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทยอาจมอบ
อํานาจ หรือมอบหมายให�คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน�าท่ีในการ
ดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทยได� ยกเว�นอํานาจ
หน�าท่ีในการวางนโยบายขององคLกร 

7. แก�ไขเพ่ิมเติมอํานาจ
หน�าท่ีของรัฐมนตรีผู�
รักษาการ 

กําหนดเพ่ิมเติมให�รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศให�สมาชิกแจ�ง
ข�อมูลของสมาชิก เ พ่ือใช� ในการควบคุม วิเคราะหL  ประเมิน และ
ประกอบการจัดทํานโยบาย และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือช+วย
ให�ภาครัฐมีข�อมูลในการประกอบการจัดทํานโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
อย+างครบถ�วน 
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04  

ร+างประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตให�คนต+างด�าว 

เข�ามาทํางานในราชอาณาจกัรเปSนกรณพิีเศษ  

สําหรบัผู�เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู�บรหิารระดบัสงู  

และผู�ประกอบการวิสาหกจิเริ่มต�น   
[มติ ครม. วันท่ี 5 มีนาคม 2562]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระทรวงแรงงาน ได�แก�ไขเพ่ิมเติมสิทธิประโยชนLให�แก+คนต+างด�าวซึ่งเปSนผู�เชี่ยวชาญ

ทักษะสูง นักลงทุน ผู�บริหารระดับสูง และผู�ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต�น รวมถึงผู�ติดตามที่

ได�รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู+ชั่วคราวเปSนกรณีพิเศษ (Smart Visa) เพ่ือเปSนการ

ส+งเสริมการลงทุน และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถหรือทักษะสูงให�เข�ามาทํางาน

ใน 10 อุตสาหกรรมเปKาหมาย (10 S – Curve) ตามนโยบายรัฐบาล อันจะก+อให�เกดิประโยชนL

ต+อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะมีส+วนสําคัญในการช+วยขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามนโยบายไทยแลนดL 4.0 และจะช+วยสนับสนุนเปKาหมายของรัฐบาลในการ

เสริมสร�างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และภาพลักษณLของประเทศไทยในเร่ือง Ease of 

Doing Business 
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 สิทธิประโยชนLให�แก+คนต+างด�าวผู�ถือ Smart Visa และผู�ติดตาม ดังน้ี  

                             1) ให�คนต+างด�าวซึ่งเปSนประเภทผู�เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน 

(Investor) ผู�บริหารระดับสูง (Executive) และผู�ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต�น (Startup) 

ที่ได�รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู+ชั่วคราวเปSนกรณีพิเศษ สามารถทํางานซึ่งไม+เปSนงาน

ที่ห�ามคนต+างด�าวทําในประเทศไทยได�ตลอดระยะเวลาที่ได�รับอนุญาตให�อยู+ในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายว+าด�วยคนเข�าเมือง โดยไม+ต�องขอรับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว+าด�วย

การบริหารจัดการการทํางานของคนต+างด�าว 

                             2) ให�คู+สมรสโดยชอบด�วยกฎหมายของผู� ถือ Smart Visa ประเภท

ผู�เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน (Investor) หรือผู�บริหารระดับสูง (Executive) 

คู+สมรสโดยชอบด�วยกฎหมายของผู�ถือ Smart Visa ประเภทผู�ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต�น 

(Startup) ที่ได�รับอนุญาตให�อยู+ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว+าด�วยคนเข�าเมืองต้ังแต+ 1 

ปPขึ้นไป และบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของผู�ถือ Smart Visa ประเภทผู�เชี่ยวชาญทักษะสูง 

ซึ่งมีอายุต้ังแต+ 18 ปPขึ้นไป สามารถทํางานในประเทศไทยได�ตลอดระยะเวลาที่ได�รับอนุญาต

ให�อยู+ในราชอาณาจักร แต+ต�องไม+เปSนงานที่ห�ามคนต+างด�าวทําตามที่กําหนดไว�ในกฎหมาย

ว+าด�วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต+างด�าว 
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05  

ร+างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร  

ว+าด�วยการลดอตัรารษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  

(มาตรการภาษีเพ่ือส+งเสรมิการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ)  
[มติ ครม. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562]  

 

 

 

 

 

 

 ขยายเวลาการจดแจ�งการขอใช�สิทธิลดอัตราภาษีเงินได�นิติบุคคล สําหรับการ

ประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกําหนดให�มีการลดอัตราภาษีเงินได�นิติ

บุคคลจากอัตราร�อยละ 20 เหลือร�อยละ 10 เปSนเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต+อเน่ืองกัน 

ให�แก+บริษัท หรือห�างหุ�นส+วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบการต้ังอยู+ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ สําหรับกําไรสุทธิจากรายได�ที่เกิดจากการผลิตสินค�าหรือการให�บริการและ

มีการใช�บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัท หรือห�างหุ�นส+วนนิติบุคคลดังกล+าว 

 ทั้งนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ได�จดแจ�งการขอใช�สิทธิการเปSน

บริษัทหรือห�างหุ�นส+วนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้ังแต+วันที่ 1 มกราคม 

2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 โดยมาตรการภาษีเพื่อส+งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คาดว+าจะมี

ภาษีสูญเสียประมาณ 4 ล�านบาท แต+จะช+วยส+งเสริมการส+งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ช+วยให�มีการผลิตสินค�าและบริการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งยังสอดคล�องกับนโยบายของรัฐในการส+งเสริมอุตสาหกรรมการค�าชายแดนกับ

ประเทศเพื่อนบ�านให�เพิ่มขึ้น และส+งเสริมให�ไทยเปSนศูนยLกลางทางเศรษฐกิจในกลุ+มประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



หมวดท่ี 4 

ด
านป-จจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ
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01  

รายงานผลการจัดอันดบัความยาก – ง+ายในการประกอบธุรกจิ 

ของธนาคารโลก Doing Business 2019  

และการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

 (Doing Business) ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  
[มติ ครม. วันท่ี 29 มกราคม 2562]  

 

 

 

 

 รายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง+ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 

Doing Business 2019 (พ.ศ. 2562) ได�จัดให�ประเทศไทยเปSนประเทศที่มีความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจเปSนอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก จัดเปSนอันดับที่ 3 ของอาเซียน 

รองจากสิงคโปรL (อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 15) ซึ่งถึงแม�ว+าอันดับของประเทศไทย

ปรับลดลงจากปPก+อน 1 อันดับ แต+ประเทศไทยมีค+าคะแนนความยาก - ง+ายในการประกอบ

ธุรกิจ (Ease of Doing Business Score : EODB Score) รวมทุกด�านเท+ากับ 78.45 คะแนน 

ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปPก+อนที่ได�คะแนนเท+ากับ 77.44 คะแนน และได�รับคะแนนดีขึ้นใน

เกือบทุกด�าน (ได�รับคะแนนดีขึ้นใน 9 ด�าน จากทั้งหมด 10 ด�าน) โดยเฉพาะอย+างย่ิงใน 4 

ด�านหลักที่ประเทศไทยได�มีการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได�แก+  

  (1) ด�านการขอใช�ไฟฟKาซึ่งได�รับคะแนนสูงถึง 98.57 คะแนน (จากเดิม 90.45 

คะแนน) และได�รับการจัดอันดับดีขึ้นเปSนอันดับที่ 6 จาก 190 ประเทศทั่วโลก (จากเดิมอยู+

อันดับที่ 13)   

  (2) ด�านเริ่มต�นธุรกิจที่ได�ปรับปรุงค+าธรรมเนียมให�ผู�ประกอบการมีต�นทุนใน

การเริ่มต�นธุรกิจลดลง  

  (3) ด�านการชําระภาษี ที่ได�ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการย่ืน

ภาษีนิติบุคคล และ  
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  (4) ด�านการค�าระหว+างประเทศ ที่ได�ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อลดระยะเวลา

ในการตรวจสอบเอกสารส+งออก 

 เพื่อให�ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับความยาก – ง+ายในการประกอบธุรกิจ ในรอบ

ต+อไป (Doing Business 2020) ดีขึ้น สํานักงาน ก.พ.ร. ได�รวบรวมแผนการดําเนินงานใน

การขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน+วยงานที่เกี่ยวข�อง รวม 

13 หน+วยงาน และให�คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหน+วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการ

ตามแผนการดําเนินการในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได� ดังน้ี 

  1. ด�านการเริ่มต�นธุรกิจ : พัฒนา ปรับปรุง และสร�างการรับรู� เกี่ยวกับระบบ

การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสL (e - Registration) โดยกระทรวงพาณิชยL 

กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน) 

  2. ด�านการขออนุญาตก+อสร�าง : พัฒนาระบบยื่นขออนุญาตก+อสร�างการ

ควบคุมการก+อสร�างอาคารและการติดต้ังประปา [โดยกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคLการมหาชน)] 

  3. ด�านการขอใช�ไฟฟKา : ปรับปรุงอัตราค+าบริการการขอใช�ไฟฟKา (โดย

กระทรวงมหาดไทย) 

  4. ด�านการจดทะเบียนทรัพยLสิน : เชื่อมโยงข�อมูลการใช�ประโยชนLที่ดิน 

(Zoning Layer) และผังเมืองในพื้นที่ทั่วประเทศไทย (โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง

พาณิชยL) 

  5. ด�านการได�รับสินเชื่อ : พัฒนาระบบข�อมูลหลักประกันทางธุรกิจทาง

อิเล็กทรอนิกสL และส+งเสริมการเข�าถึงสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม [โดย

กระทรวงพาณิชยL กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคLการมหาชน) และธนาคารแห+งประเทศไทย]  

  โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพ่ิมเติมว+า ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ข�อมูลในลําดับถัดไป เห็นควรที่หน+วยงานที่เกี่ยวข�องต�องพิจารณาประเภทของข�อมูลที่

สามารถเป�ดเผยได�โดยชอบด�วยกฎหมายร+วมกัน และขยายไปยังหน+วยงานอื่นๆ รวมทั้ง

ภาคเอกชนต+อไป อย+างไรก็ตาม ธนาคารแห+งประเทศไทยขอตัดเร่ืองการเชื่อมโยงข�อมูล

ผ+านธุรกิจค�าปลีกออกจากแผนการดําเนินการฯ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจาก

สํานักงานส+งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม มีแผนการดําเนินงานในเร่ืองดังกล+าว

อยู+แล�ว 
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  6. ด�านการคุ�มครองผู�ลงทุนเสียงข�างน�อย : ปรับปรุงแก�ไขกฎหมายที่

เกี่ยวข�อง เพื่อยกระดับการคุ�มครองผู�ลงทุนเสียงข�างน�อย และเพื่อลดภาระต�นทุนในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน (โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยLและ

ตลาดหลักทรัพยL และกระทรวงพาณิชยL)  

  โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยLขอ

ปรับปรุงรายละเอียดของแผนการดําเนินการฯ ให�เปSนปWจจุบัน กล+าวคือ เสนอให�เพิ่ม

กระทรวงพาณิชยLร+วมเปSนหน+วยงานที่รับผิดชอบการแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ+ง

และพาณิชยLในส+วนที่เกี่ยวข�องกับบริษัทจํากัด 

  7. ด�านการชําระภาษี : ผลักดันการชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกสL และการ

พัฒนาช+องทางการชําระเงินสมทบให�แก+กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน (โดย

กระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน) โดยกระทรวงแรงงานขอปรับถ�อยคําให�เข�าใจง+าย

ย่ิงขึ้น 

  8. ด�านการค�าระหว+างประเทศ : พัฒนาระบบศุลกากรล+วงหน�า ระบบการ

ขนส+งทางนํ้า และระบบคลังข�อมูลทางการค�าของไทย (โดยกระทรวงการคลัง กระทรวง

คมนาคม และกระทรวงพาณิชยL) 

  9. ด�านการบังคับให�เปSนไปตามข�อตกลง : พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสLที่

เกี่ยวข�องกับศาล (โดยสํานักงานศาลยุติธรรม) 

  10. ด�านการแก�ปWญหาการล�มละลาย : พัฒนาเจ�าหน�าที่กรมบังคับคดี/เจ�า

พนักงานพิทักษLทรัพยL ระบบการยื่นคําร�องทางอิเล็กทรอนิกสL และระบบข�อมูลบุคคล

ล�มละลายทุจริต ตลอดจนแก�ไขกฎหมายที่เกี่ยวข�อง (โดยกระทรวงยุติธรรม) 
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02  

แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 

ตามตวัชีว้ัดการพัฒนาการได�รบัสนิเชื่อ (Getting Credit)  

ของการปรบัปรุงสภาพแวดล�อมสําหรับการประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) 
[มติ ครม. วันท่ี 17 เมษายน 2562]  

 

 คณะรัฐมนตรีพิจารณาการมอบหมายหน+วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการตามแนว

ทางการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธรุกิจตามตัวชี้วัดการพัฒนาการได�รบั

สินเชื่อ (Getting Credit) ของการปรับปรุงสภาพแวดล�อมสําหรับการประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) ดังน้ี 

� กระทรวงพาณิชยL (พณ.) เปSนหน+วยงานหลัก ร+วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคLการมหาชน) (สพร.) และหน+วยงานที่

เกี่ยวข�อง เชื่อมโยงฐานข�อมูลการจดทะเบียนทรัพยLสินที่เปSนหลักประกันเข�า

ด�วยกัน โดยใช�ระบบที่เหมาะสม เพื่อให�ฐานข�อมูลทะเบียนทรัพยLสินมีความ

ครบถ�วน ทันสมัย และสามารถสืบค�นได� ณ ที่เดียว  

� กระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ร+วมกับหน+วยงานที่เกี่ยวข�อง 

เช+น  กระทรวงพาณิชยL (กรมพัฒนาธุรกิจการค�า) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 

(กรมบังคับคดี) และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ดําเนินการศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจทั้งระบบ เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ

หลักประกันของประเทศไทย ให�สอดคล�องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 ทั้งน้ี การพัฒนาระบบกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันของไทยเปSนเร่ืองที่จําเปSน แต+

โดยที่มีผลกระทบมาก จึงต�องรับฟWงความคิดเห็นของผู�เกี่ยวข�องอย+างรอบคอบไปพร�อม ๆ 

กับการสร�างการรับรู�ที่ ถูกต�องแก+สังคม อย+างไรก็ดี  หากมิได�มีการปรับปรุงระบบ

หลักประกันทางธุรกิจตามข�อแนะนําของธนาคารโลก การอํานวยความสะดวกให�แก+
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ประชาชนและผู�ประกอบธุรกิจก็จะเปSนไปได�ยาก และจะส+งผลกระทบ ต+อความยากง+ายในการ

ประกอบธุรกิจและการแข+งขันของประเทศโดยรวม ดังน้ัน ที่จึงมีแผนดําเนินการใน  2 

ประเด็นควบคู+กันไปเพื่อแก�ไขปWญหาดังกล+าว ดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 เปSนการดําเนินการระยะสั้น (ภายใต�กรอบกฎหมายปWจจุบัน) 

                                ปWจจุบันการตรวจสอบสิทธิในหลักประกันเปSนไปได�ยาก เน่ืองจากระบบ

ของแต+ละหน+วยงานไม+เชื่อมโยงกัน ดังน้ัน หากสามารถเชื่อมโยงการตรวจสอบสิทธิใน

หลักประกันได� การมีกฎหมายหลายฉบับก็อาจไม+เปSนปWญหา ควรให�หน+วยงานที่มีระบบจด

ทะเบียนทรัพยLสิน [ได�แก+ พณ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และ 

กระทรวงคมนาคม (คค.)] ซึ่งก+อให�เกิดสิทธิในหลักประกันของสังหาริมทรัพยLทุกประเภท 

(การจํานอง ลีสซิ่ง/เช+าซื้อ การนําบัญชีลูกหน้ีไปเปSนหลักประกันการชําระหน้ี และการขาย

แบบหน+วงกรรมสิทธิ์1) ร+วมกันเชื่อมโยงฐานข�อมูลการจดทะเบียนทรัพยLสินที่ เปSน

หลักประกันเข�าด�วยกัน โดยอาจใช�ระบบ Blockchain2 หรือระบบอื่นใดที่เหมาะสม เพ่ือให�

ฐานข�อมูลทะเบียนทรัพยLสินมีความครบถ�วน ทันสมัย และสามารถสืบค�นได� ณ ที่เดียว 

 ประเด็นที่ 2 เปSนการดําเนินการระยะกลาง (ภายใน 3 ปP)   

                                กค. (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ร+วมกับหน+วยงานที่เกี่ยวข�อง 

โดยเฉพาะอย+างย่ิง พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค�า) ยธ. (กรมบังคับคดี) สคก. และ

ภาคเอกชน ดําเนินการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจทั้งระบบ เพื่อพัฒนา

กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันของประเทศไทยให�สอดคล�องกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

ดําเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทยโดยเคร+งครัด เพื่อให�

กฎหมายเปSนที่ยอมรับของทุกภาคส+วน  

 ทั้งน้ี การมอบหมายหน+วยงานที่เกี่ยวข�องให�ดําเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบ

หลักประกันทางธุรกิจของประเทศไทยข�างต�นจะมีผลต+อการประเมินเพื่อจัดอันดับความ

ยาก – ง+ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกในรอบต+อไป (Ease of Doing Business 

2021) การดําเนินการดังกล+าวจึงต�องมีผลในทางปฏิบัติต้ังแต+วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 

30 เมษายน 2563 
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03  

แนวทางการขบัเคล่ือนการส+งเสรมิระบบนิเวศของวิสาหกิจเริม่ต�น 
(Startup Ecosystem)  

[มติ ครม. วันที่ 7 พฤษภาคม 2562]  

 

 แนวทางการขับเคลื่อนการส+งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเร่ิมต�น มีรายละเอียด

ดังนี้ 

  1) ให�มีหน+วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop Service : OSS) 

สําหรับวิสาหกิจเริ่มต�น เพ่ือเปSนศูนยLกลางในการส+งเสริมการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ

เริ่มต�นทั้งในและต+างประเทศ ต้ังแต+ในระยะเร่ิมต�น (Idea Stage) จนถึงเริ่มการดําเนินธุรกจิ 

(Commercialization) โดยจะมีการบ+มเพาะวิสาหกิจเริ่มต�น (Incubate/Accelerate) 

จัดหาสถานที่ทํางานร+วมกัน (Co-working Space) พร�อมเจ�าหน�าที่ส+วนกลาง เพื่ออํานวย

ความสะดวกในด�านต+างๆ รวมทั้งเปSนศูนยLกลางให�บริการติดต+อประสานงานและรับผิดชอบ

การดําเนินการต+างๆ ที่เกี่ยวข�องกับภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต�น และเปSนหน+วยงานหลัก

ในการสร�างความเชื่อมโยงระหว+างวิสาหกิจเริ่มต�นกับภาครัฐและเอกชน 

  2) ให�มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส+งเสริมวิสาหกิจเริ่มต�น (กองทุนฯ) เพื่อ

สนับสนุนด�านการเงินแก+วิสาหกิจเริ่มต�น และสนับสนุนค+าใช�จ+ายของหน+วยบริการเบ็ดเสร็จ

ข�างต�น (ตามข�อ 1) โดยจะเริ่มต้ังแต+ช+วงพัฒนาแนวคิด จนกระทั่งสามารถพัฒนาเปSนสนิค�า

และบริการที่จําหน+ายได� ซึ่งกองทุนฯ อาจให�ค+าตอบแทนแก+วิสาหกิจเร่ิมต�นที่มีศักยภาพเปSน

ประจําทุกเดือนในช+วงที่วิสาหกิจเร่ิมต�นยังไม+มีรายได� และเมื่อพร�อมที่จะจัดต้ังเปSนบริษัท 

กองทุนฯ จะเปSนผู�ลงทุนให� ในขณะที่วิสาหกิจเริ่มต�นจะได�ความเปSนหุ�นส+วนโดยไม+ต�องชําระ

ค+าหุ�นตามสัดส+วนที่ตกลงกัน และได�รับการยกเว�นภาษีเงินได�ให�ด�วย รวมทั้งเป�ดโอกาสให�

นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต�น (Angel Investor) หรือกิจการร+วมลงทุน (Venture 

Capital : VC) สามารถร+วมลงทุนกับกองทุนฯ ได�  

  ทั้งน้ี การจัดต้ังกองทุนดังกล+าวอาจมีแหล+งเงินทุนจากกองทุนพัฒนา

ผู�ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข+งขัน
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สําหรับกลุ+มอุตสาหกรรมเปKาหมาย และหากวิสาหกิจเร่ิมต�นประสบความสําเร็จ กองทุนฯ ก็

จะขายหุ�นให�แก+นักลงทุนที่สนใจผ+านช+องทางต+างๆ ของตลาดหลักทรัพยL ซึ่งจะทําให�มีเงิน

กลับเข�ามาในกองทุนฯ และจะได�นําไปสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต�นอื่นต+อไป สําหรับวิสาหกิจ

เร่ิมต�นที่ไม+สามารถพัฒนาต+อไปได� หน+วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวจะดําเนินการหา

ช+องทางให�ออกจากระบบโดยไม+มีพันธะผูกพันหรือถ�าต�องการดําเนินธุรกิจต+อ ก็จะมี

ช+องทางการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐต+อไป 

 จากแนวทางการขับเคลื่อนการส+งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต�น มีหน+วยงานที่

รับผิดชอบการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล+าว ดังน้ี 

ภารกิจ หน+วยงาน 

1. การจัดตั้งหน+วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สําหรับ
วิสาหกิจเร่ิมต�น 

สํานักงานนวัตกรรมแห+งชาต ิ

2. การเสนอร+างพระราชบัญญัติการพิสูจนLเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือนําไปใช�ประโยชนL พ.ศ. . . . .  โดย
ครอบคลุมเร่ืองการกําหนดให�มีกลไกในการพิสูจนL
น วั ต ก ร ร ม  ( Regulatory Sandbox) เ พ่ื อ ท ด ส อ บ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม+ภายใต�สภาพแวดล�อมจริง
เพ่ือกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรL  เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แห+งชาติ 

3. การเสนอร+างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส+งเสริม
วิสาหกิจเร่ิมต�น พ.ศ. .... โดยครอบคลุมเร่ืองการจัดตั้ง
หน+วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และกองทุนพัฒนา
และส+งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต�น 

สํานักงานนวัตกรรมแห+งชาต ิ

4. การกําหนดรูปแบบกองทุนพัฒนาและส+งเส ริม
วิสาหกิจเร่ิมต�น เพ่ือเปSนแหล+งเงินทุนให�กับวิสาหกิจ
เร่ิมต�นและเปSนเงินทุนในการสร�างระบบนิเวศที่ส+งเสริม
ให�เกิดวิสาหกิจเร่ิมต�น รวมท้ังสนันสนุนนักลงทุนท่ี
ลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมต�น หรือกิจการร+วมลงทุน 

สํานักงานนวัตกรรมแห+งชาติ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง 

5. การแก�ไขพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถ
ใ น ก าร แข+ง ขัน ขอ ง ป ระ เท ศสํ าห รั บ อุตสาห กร รม
เปKาหมายให�ครอบคลุมการส+งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต�น 
เพ่ือให�สามารถใช�เงินกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข+งขันอุตสาหกรรมเปKาหมายสําหรับพัฒนาและ
ส+งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต�นได� 

สํานักงานคณะกรรมการส+งเสริมการลงทุน 
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ภารกิจ หน+วยงาน 

6. การเตรียม Platform เพ่ือรองรับวิสาหกิจเร่ิมต�นที่
ประสบความสําเร็จ โดยจัดให�มี Trading Platform 
ระดมทุนสําหรับวิสาหกิจเร่ิมต�นที่ออกแบบเพ่ือวิสาหกิจ
เร่ิมต�นให�สามารถระดมทุนได� 

ตลาดหลักทรัพยLแห+งประเทศไทย 

7. การดูแลในกรณีวิสาหกิจเร่ิมต�นไม+สามารถเติบโต
ต+อไปได�  หรือที่ ไม+ประสบความสําเ ร็จปรับตัวเปSน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อมโดยได�รับความ
ช+วยเหลือจากสถาบันการเงินของรัฐในการให�สินเช่ือ 

สถาบันการเงินของรัฐ 

 



จัดทําโดย :

นางสาวพัชรพัชร: พ่ึงโพธ์ิ

ฝ(ายติดตามและประเมินผล

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม



สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม
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