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การสรา้งโอกาสด้านเศรษฐกิจ 
 

การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและ 
แหล่งเงินทุนของธรุกิจขนาดเลก็-กลาง 

โดย 

เดือนเด่น นิคมบริรกัษ์ 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

รว่มจดัโดย 

มลูนิธชิยัพฒันา 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู 

และ 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
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การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและ 
แหล่งเงินทุนของธรุกิจขนาดเลก็-กลาง 

เดือนเด่น นิคมบริรกัษ์ 

1. บทนํา 

นโยบายการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เป็นนโยบายทีม่มีาอยา่งต่อเน่ือง
ในรฐับาลทุกยุคทุกสมยั โดยทีผ่า่นมาภาครฐัมมีาตรการในการสง่เสรมิ SMEs ทีห่ลากหลาย ไมว่่า
จะเป็นโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) โครงการพฒันา OTOP สู่ศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการ SMEs ฯลฯ และยงัมกีารจดัตัง้องคก์รขึน้มาดูแลงานดา้น SMEs โดยเฉพาะ เช่น 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและสาํนักงานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม หากแต่มาตรการหลกัในการสง่เสรมิธุรกจิทีร่ฐัหยบิยื่นใหแ้ก่ภาคเอกชน
กค็อืมาตรการทางดา้นภาษแีละแหล่งเงนิทุน ทัง้น้ี ภาษถีอืเป็นตน้ทุนทีส่าํคญัในการประกอบธุรกจิ
อตัราภาษีทีสู่งย่อมทําใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหลกีเลี่ยงทีจ่ะเขา้มาในระบบซึ่งทําให้
การช่วยเหลอืหรอืการส่งเสรมิของภาครฐัเป็นไปไดอ้ย่างลําบาก เน่ืองจากขาดขอ้มูลรายละเอยีด
เกีย่วกบัวสิาหกจิเหล่าน้ี สทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษจีงึมบีทบาทสาํคญัในการจงูใจให ้SMEs เขา้สู่
ระบบมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนกเ็ป็นสิง่ทีจ่ําเป็นสําหรบั SMEs จํานวนมาก 
ซึง่มทีุนรอนและทรพัยส์นิทีส่ามารถใชค้ํ้าประกนัเงนิกูท้ีจ่าํกดั 

บทความฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีและเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีภ่าครฐั
อาํนวยความสะดวกใหไ้ดม้ากน้อยเพยีงใดในทางปฏบิตั ิ  

โครงสรา้งของบทความน้ีประกอบไปดว้ยเน้ือหา 4 สว่น ดงัน้ี สว่นแรกเป็นบทนํา สว่นที ่2  
จะเป็นการนําเสนอขอ้มูลสถติใินภาพรวมทีเ่กี่ยวกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทยว่ามจีํานวนมากน้อยเพยีงใดและมคีวามสําคญัอย่างไรต่อเศรษฐกจิไทยส่วนที่ 3 จะกล่าวถึง
สทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีของภาครฐัว่ามวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเขา้ถงึสทิธิ
ประโยชน์เหล่าน้ีไดม้ากน้อยเพยีงใดรวมถงึการเขา้ถงึแหล่งสนิเชื่อทีร่ฐัจดัใหส้าํหรบัวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มดว้ย และในสว่นที ่4 จะเป็นบทสรุปและขอ้เสนอแนะในเชงิโยบายเพื่อปรบัปรุง
เงื่อนไขในการใหส้ทิธปิระโยชน์หรอืการจดัหาแหล่งเงนิทุนที่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
เขา้ถงึไดม้ากขึน้ 
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2. ความสาํคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจไทย 

2.1 นิยามและจาํนวนของ SMEs ท่ีสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของภาครฐั 

ในปจัจุบนัน้ียงัไม่มกีารนิยามทีเ่ป็นมาตรฐานสากลสําหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มหรอื SMEs อยา่งเช่น ประเทศในสหภาพยุโรปไดก้ําหนดใหว้สิาหกจิขนาดกลางมขีนาดการ
จา้งงานไมเ่กนิ 250 คน ขณะทีว่สิาหกจิขนาดเลก็มกีารจา้งงานไมเ่กนิ 50 คน สว่นในสหรฐัอเมรกิา
และแคนาดาไดก้าํหนดใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมกีารจา้งงานไมเ่กนิ 500 คน1 เป็นตน้ 
สาํหรบัประเทศไทยนัน้ ไดม้กีารกําหนดนิยามของ SMEs โดยใหพ้จิารณาจากเกณฑก์ารจา้งงาน
และมูลค่าของทรพัย์สินของวิสาหกิจ2 ตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจ้างงานและมูลค่า
ทรพัยส์นิถาวรของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ซึ่งใหไ้ว ้ณ วนัที่ 11 กนัยายน 
2545 ดงัน้ี 

ก. วสิาหกจิขนาดยอ่ม (Small enterprises) ไดแ้ก่ กจิการทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

• กจิการผลติสนิคา้ ทีม่จีาํนวนการจา้งงานไมเ่กนิ 50 คน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวร
ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

• กจิการใหบ้รกิาร ทีม่จีํานวนการจา้งงานไม่เกนิ 50 คน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวร
ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

• กิจการค้าส่ง ที่มจีํานวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน หรอืมีมูลค่าสนิทรพัย์ถาวร 
ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

• กจิการคา้ปลกี ที่มจีํานวนการจา้งงานไม่เกนิ 15 คน หรอืมมีูลค่าสนิทรพัยถ์าวร 
ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท 

ข. วสิาหกจิขนาดกลาง (Medium enterprises) ไดแ้ก่ กจิการทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

• กจิการผลติสนิคา้ ทีม่จีาํนวนการจา้งงานเกนิกวา่ 50 คน แต่ไมเ่กนิ 200 คน หรอืมี
มลูคา่สนิทรพัยถ์าวรเกนิกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

• กจิการใหบ้รกิาร ทีม่จีํานวนการจา้งงานเกนิกว่า 50 คน แต่ไมเ่กนิ 200 คน หรอืมี
มลูคา่สนิทรพัยถ์าวรเกนิกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

                                                
1 World Business Council for Sustainable Development. 2007. Promoting Small and Medium Enterprises for Sustainable 
Development.  
2 จํานวนการจา้งงานให้พจิารณาจากหลกัฐานแสดงจํานวนการจา้งงานทีไ่ดจ้ดัทําขึน้ตามทีก่ฎหมายกําหนด ส่วนมูลค่าสนิทรพัย์
ถาวรใหพ้จิารณาจาก (1) มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธซิึง่ไมร่วมทีด่นิ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิล่าสุดของกจิการ (2) มลูค่าสนิทรพัย์
ถาวรสุทธซิึง่ไม่รวมทีด่นิ ตามทีไ่ดร้บัการประเมนิจากสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิทีน่่าเชื่อถอื ในกรณีทีจ่าํนวน
การจา้งงานของกิจการใดเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดย่อม แต่มูลค่าสนิทรพัย์ถาวรเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดกลางหรอื
จาํนวนการจา้งงานเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดกลาง แต่มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดย่อมใหถ้อืจาํนวนการ
จา้งงานหรอืมลูคา่สนิทรพัยถ์าวรทีน้่อยกวา่เป็นเกณฑใ์นการพจิารณา 
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• กจิการคา้สง่ ทีม่จีาํนวนการจา้งงานเกนิกว่า 25 คน แต่ไมเ่กนิ 50 คน หรอืมมีลูค่า
สนิทรพัยถ์าวรเกนิกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 

• กจิการค้าปลีก ที่มจีํานวนการจ้างงานเกินกว่า 15 คน แต่ไม่เกนิ 30 คน หรอืมี
มลูคา่สนิทรพัยถ์าวรเกนิกวา่ 30 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 60 ลา้นบาท 

จากฐานขอ้มูลที่สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไดร้วบรวม
และประมวลมาจากสถิติขอ้มูลที่สํารวจโดยแหล่งต่างๆ3 ในปี 25514 พบว่าจากจํานวนวสิาหกิจ
ทัง้หมด 2,836,377 ราย มวีสิาหกจิทีม่สีถานะเป็นนิตบุิคคลจาํนวนเพยีง 581,596 ราย หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 20.5 ในขณะทีอ่กีกว่า 2,254,781 ราย หรอืกว่ารอ้ยละ 80 เป็นผูป้ระกอบการทัว่ไปทีไ่มไ่ด้
จดทะเบยีนพาณิชย ์ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่2.1 ทัง้น้ี อาจสนันิษฐานไดว้่ากจิการเหล่าน้ีไดถู้ก
จดัเป็นกจิการในกลุ่มวสิาหกจิรายยอ่ย (Micro enterprises) ซึง่โดยสว่นใหญ่จะอยูใ่นภาคการผลติ
ขนาดเลก็ ภาคบรกิาร และภาคการคา้ปลกี-คา้ส่ง ซึง่อาจดาํเนินการในลกัษณะของคณะบุคคลหรอื
อาจเป็นกจิการนอกระบบทีไ่มไ่ดนํ้ารายไดม้าคาํนวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา คณะบุคคล 
หรอืนิตบุิคคล 
 
  

                                                
3 ในการจดัทําฐานขอ้มลูเพื่อจําแนกขนาดและประเภทของวสิาหกจิในประเทศไทยนัน้ สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้นําขอ้มูลมาจากแหล่งต่างๆ อาท ิสํานักงานสถิตแิห่งชาติ กรมพฒันาธุรกจิการค้า (กระทรวงพาณิชย์) สํานักงาน
ประกนัสงัคม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานบรหิารงานกรุงเทพมหานคร องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัและเทศบาลเมอืงพทัยา เป็นต้น โดยจะนําขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาผ่านกระบวนการ cleansing หรอืการตดั
ขอ้มลูทีซ่ํ้ากนัหรอืขอ้มลูทีส่ามารถ matching กนัได ้เพื่อหารายชื่อผูป้ระกอบการ ทัง้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลและบุคคลธรรมดาหรอืรา้นคา้ 
แลว้นํามาจดัแยกขนาดของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มตามเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวงฯ  
4 เน่ืองดว้ยในปี 2552 สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปญัหาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสํานักงาน
ประกนัสงัคม จงึทําให้ไม่สามารถจําแนกขนาดของวสิาหกจิที่มสีถานะเป็นนิตบุิคคลได ้ดงันัน้ ขอ้มูลวสิาหกจินิตบุิคคลที่จําแนก 
ตามขนาดในปีล่าสดุ คอื ในปี 2551  
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ตารางท่ี 2.1 จาํนวนวิสาหกิจของไทยในปี 2551 จาํแนกตามการจดทะเบียน 

ประเภทวิสาหกิจ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

นิติบคุคลท่ียงัดาํเนินการอยู่ (ในปี 2551)* 581,596 20.50 

- วสิาหกจิขนาดยอ่ม (SE)   564,788  97.11 

- วสิาหกจิขนาดกลาง (ME)             8,704  1.50 

- วสิาหกจิขนาดใหญ่ (LE)             4,388  0.75 

- ไมร่ะบุ             3,716  0.64 

ผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ีไม่ได้จดทะเบียน 2,254,781 79.50 

รวมจาํนวนวิสาหกิจทัง้หมด 2,836,377 100.00 

* จํานวนวสิาหกิจที่มสีถานะเป็นนิติบุคคลจากการรวบรวมของสํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมคีวาม
แตกต่างไปจากขอ้มลูการจดทะเบยีนธุรกจิทีร่วบรวมโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์อยูบ่า้ง เน่ืองจาก สสว. ทาํการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากหลายหน่วยงานและนํามาประมวลผลโดยกระบวนการ cleansing อกีครัง้ จงึสามารถเกดิความผดิพลาดขึน้
ในกระบวนการดงักล่าวได ้ทัง้น้ี จากสถติกิารจดทะเบยีนนิตบุิคคลของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ในครึง่หลงัของปี 2551 พบวา่มนิีติ
บุคคลทัว่ประเทศจาํนวน 557,193 ราย 

ทีม่า:  สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม. 2551. รายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2551 
และแนวโน้มปี 2552. 

 

หากจําแนกตามขนาดของวสิาหกจิขอ้มลูในปี 2552 ซึง่แสดงในตารางที ่2.2 พบว่ารอ้ยละ 
99.4 จากจาํนวนวสิาหกจิทัง้หมด 2,900,759 รายจดัเป็นวสิาหกจิขนาดยอ่มจาํนวน ซึง่แบ่งไดเ้ป็น
วสิาหกจิขนาดเลก็5 จํานวน 988,126 ราย และวสิาหกจิรายย่อย6 จํานวน 1,895,915 ราย ซึ่งคดิ
เป็นรอ้ยละ 34.3 และรอ้ยละ 65.7 ของจาํนวนวสิาหกจิขนาดยอ่มทัง้หมดตามลําดบัวสิาหกจิขนาด
กลางมจีาํนวนเพยีง 12,065 ราย หรอืรอ้ยละ 0.4 และรายใหญ่ 4,653 ราย หรอืรอ้ยละ 0.2  

 

ตารางท่ี 2.2 จาํนวนวิสาหกิจของไทยในปี 2552 จาํแนกตามขนาด 

ขนาดของวิสาหกิจ จาํนวน (ราย) สดัส่วนต่อวิสาหกิจทัง้หมด 

วสิาหกจิขนาดยอ่ม (SE) 2,884,041 99.4 
- วสิาหกจิขนาดเลก็  988,126 34.3 
- วสิาหกจิรายยอ่ย 1,895,915 65.7 

วสิาหกจิขนาดกลาง (ME) 12,065 0.4 
วสิาหกจิขนาดใหญ่ (LE) 4,653 0.2 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 2,896,106 99.8 

รวม  2,900,759 100.0 

ทีม่า: สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม. 2552.รายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 
และแนวโน้มปี 2553 และรายงานสถานการณ์วสิาหกจิรายยอ่ยปี 2552. 

 

                                                
5 วสิาหกจิขนาดเลก็ คอื วสิาหกจิขนาดยอ่มทีไ่มร่วมวสิาหกจิรายยอ่ย 
6 วสิาหกจิรายยอ่ย คอื วสิาหกจิทีม่กีารจา้งงานไมเ่กนิ 5 คน และไมจ่ดทะเบยีนพาณชิย ์
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ขอ้มลูตวัเลขเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าวสิาหกจิเกอืบทัง้หมดเกอืบ 3 ลา้นราย ในประเทศไทย
เป็นวสิาหกจิขนาดเลก็และขนาดยอ่ยโดยมวีสิาหกจิขนาดกลางและใหญ่เพยีง 16,718 ราย เท่านัน้ 
และทีส่าํคญัคอืธุรกจิขนาดยอ่มเหล่าน้ีสว่นมาก (2.2 ลา้นราย จาก 2.8 ลา้นราย) อยูน่อกระบบ 

การที่ร้อยละ 99.4 ของวิสาหกิจทัง้หมด (หรอืร้อยละ 97.11 ในกรณีของวิสาหกิจที่จด
ทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล) ถูกจาํแนกจดัใหเ้ป็นวสิาหกจิขนาดยอ่มนัน้ แสดงว่านิยามทีใ่ชจ้าํแนกขนาด
ของวิสาหกิจตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
วสิาหกจิของประเทศไทยทีม่วีสิาหกจิขนาดย่อมจํานวนมากการ “เหมารวม” วสิาหกจิเกอืบ 2.9 
ลา้นราย (หรอื 5.6 แสนรายในกรณีของวสิาหกจิทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล) ใหเ้ป็นกลุ่มวสิาหกจิ
ขนาดยอ่ม ทาํใหไ้มส่ามารถเหน็ภาพโครงสรา้งของวสิาหกจิในประเทศไทยและทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มลู
ที่เกี่ยวกับวิสาหกิจตามขนาด “หยาบ” เกินไปที่จะใช้ประโยชน์ใดๆ ในการกําหนดนโยบายที่
เหมาะสมได ้นอกจากน้ีแล้ว การจําแนกขนาดของวสิาหกจิโดยจํานวนการจา้งงานหรอืสนิทรพัย์
ถาวรกไ็มส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิของลกัษณะของวสิาหกจิในปจัจุบนั ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งใช้
แรงงานในการสร้างรายได้ เช่น วสิาหกิจที่ประกอบธุรกิจในการให้คําปรกึษาเกี่ยวกบัโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มผีู้เชี่ยวชาญไม่กี่รายและมสีนิทรพัย์ถาวรที่เป็นเพยีงออฟฟิศที่ใช้ก็สามารถรองรบั
โครงการในระดบัรอ้ยลา้นได ้      

คณะผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่าเพื่อทีจ่ะใหข้อ้มลูขนาดของวสิาหกจิมปีระโยชน์ในเชงินโยบาย
ควรใหม้กีารพจิารณาที่จะปรบัปรุงนิยามที่ใชใ้นการจําแนกขนาดของวสิาหกจิ โดยอาจพจิารณา
จากรายไดข้องวสิาหกจิซึง่จะเป็นตวัแปรทีส่ะทอ้นขนาดของวสิาหกจิทีแ่มน่ยาํมากกว่า รวมทัง้การ
กําหนดขัน้รายได้ที่ละเอยีดมากขึน้เพื่อที่จะได้ภาพของโครงสรา้งและขอ้มูลของวสิาหกจิไทยที่มี
ความละเอยีดมากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายในการสง่เสรมิ SMEs รวมทัง้การ
ออกแบบมาตรการในการสง่เสรมิใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืมากขึน้ดว้ย 

2.2ความสาํคญัของ SMEs ต่อเศรษฐกิจมวลรวม 

จากการศกึษาของ Ayyagari, Beck และ Demirguec-Kunt (2003) ทีท่าํการเปรยีบเทยีบ
สดัส่วนการจา้งงานและการสรา้งรายไดข้องวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน 3 กลุ่มประเทศ 
ซึ่งจําแนกออกตามระดบัการพฒันาหรอืระดบัรายไดต้ามทีป่รากฏในรูปที่ 2.1 การศกึษาดงักล่าว
พบว่าสดัสว่นการจา้งงานและสดัสว่นรายไดข้อง SMEs จะผนัแปรตามระดบัรายไดห้รอืระดบัการ
พฒันาของประเทศ ดงัจะเหน็ไดว้่าในกลุ่มประเทศทีม่รีายไดสู้งการจา้งงานของ SMEs คดิเป็น
สดัส่วนทีส่งูถงึเกอืบรอ้ยละ 65 ของการจา้งงานโดยรวมขณะทีใ่นกลุ่มประเทศทีม่รีายไดป้านกลาง
และกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย สดัส่วนการจ้างงานดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 55 และประมาณ 
รอ้ยละ 32 ตามลําดบั สําหรบัสดัส่วนรายไดข้อง SMEs เมื่อพจิารณาจากผลติภณัฑม์วลรวม
ประชาชาต ิ(GDP) ของกลุ่มประเทศดงักล่าว พบว่าในกลุ่มประเทศทีม่รีายไดสู้ง SMEs จะมี
สดัส่วนรายไดต่้อ GDP รอ้ยละ 51 เทยีบกบัรอ้ยละ 39 ในกลุ่มประเทศทีม่รีายไดป้านกลางและ
เพยีงรอ้ยละ 16 สาํหรบักลุ่มประเทศทีม่รีายไดต้ํ่า  
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สาํหรบัในกรณขีองประเทศไทยซึง่จดัอยูใ่นกลุ่มประเทศทีม่รีายไดป้านกลาง จากขอ้มลูของ
สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเมื่อพจิารณาขอ้มูลการจา้งงานของ SMEs7

และสว่นแบ่งรายไดข้อง SMEs ในผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาคงที่8 พบว่า
การจา้งงานของ SMEs ในปี 2552 มจีํานวน 9,701,354 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 78.2 ของการจา้ง
งานโดยรวมของวสิาหกิจไทยทัง้หมด และสร้างรายได้ 1,713,378 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วน 
รอ้ยละ 40.2 ของ GDP ตวัเลขดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ว่า SMEs ในประเทศไทยเป็นแหล่งการจา้งงานที่
สําคญัหากแต่สดัส่วนรายไดไ้ม่แตกต่างกบัประเทศในกลุ่มรายไดน้ี้เท่าใดนักซึ่งสะท้อนใหเ้หน็ว่า
ผลติภาพแรงงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยคอ่นขา้งตํ่า   
 

รปูท่ี 2.1สดัส่วนการจ้างงานและGDP ของ SMEs จาํแนกตามกลุ่มประเทศท่ีมี 
รายได้ตํา่ รายได้ปานกลางและรายได้สงู 

 
ทีม่า: Ayyagari, Beck และ Kunt. 2003. 

3. การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและแหล่งเงินทุนของภาครฐั  

ในปจัจุบนัน้ี ภาครฐัมมีาตรการทางดา้นภาษีทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการช่วยเหลอืภาคธุรกจิ
มากมาย การศกึษาในสว่นน้ีในหวัขอ้แรกจะเป็นการสาํรวจการใชป้ระโยชน์สทิธพิเิศษทางดา้นภาษี
บางประเภทของ SMEs อนัไดแ้ก่ สทิธใินการลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของกรมสรรพากร สทิธิ

                                                
7 สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทาํการรวบรวมและประมวลขอ้มลูการจา้งงานของ SMEs จากหลายหน่วยงาน 
ไดแ้ก่ สาํนกังานสถติแิหง่ชาตสิาํนกังานประกนัสงัคม และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
8 มลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที ่สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรวบรวมจากสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแต่สาํหรบัสว่นแบง่รายไดข้อง SMEs ในผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศนัน้ 
จะไดม้าจากการคาํนวณโดยอาศยัค่าสดัสว่นในอดตี เน่ืองจากการจาํแนกรายการผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศออกตามขนาด
ของวสิาหกจิในแต่ละประเภทเป็นไปไดย้ากในทางปฏบิตั ิ
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ในการชดเชยหรอืยกเวน้ภาษีนําเขา้สนิคา้ของกรมศุลกากร และสทิธใินการไดร้บัการยกเวน้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลและยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีนําเข้าเพื่อส่งเสริมการลงทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) รวมถงึมาตรการการส่งเสรมิการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของ
ผูป้ระกอบการ SMEs อาท ิการส่งเสรมิการร่วมลงทุนในกจิการ SMEs ของภาคเอกชนและ
มาตรการการปล่อยสนิเชื่อแก่ SMEs ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั อน่ึง งานวจิยัชิน้น้ีจะไม่
ครอบคลุมถงึภาษมีลูคา่เพิม่ซึง่ใหส้ทิธพิเิศษแก่วสิาหกจิทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี ไมต่อ้ง
จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากเป็นการเสยีภาษีแบบเหมาจ่ายตามการประเมนิของ
เจา้หน้าทีส่รรพากร 

3.1 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 

มาตรการทางดา้นภาษขีองภาครฐัทีม่กีารใชเ้พื่อสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิหรอืกจิการของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 มาตรการ คอื (1) การลดหย่อนภาษีเงนิได ้
นิตบุิคคล (2) การลดอตัราหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิ และ (3) สทิธปิระโยชน์ในการ
สง่เสรมิการลงทุนแก่ SMEs โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี  

3.1.1 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลให้แก่ SMEs 

โดยทัว่ไปแลว้นิตบุิคคลถอืเป็นหน่วยภาษีตามประมวลกฎหมายรษัฎากร จงึมหีน้าที่ต้อง
เสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนดไว้และอตัราภาษีสําหรบักําไรสุทธิของนิติบุคคลตามประมวล
รษัฎากรเป็นอตัราตายตวัทีร่อ้ยละ 30 ไม่ว่าจะเป็นกจิการขนาดใดกต็าม แต่อย่างไรกต็าม ในสมยั
รฐับาล พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร ไดม้กีารออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่า
ดว้ยการลดอตัรารษัฎากร (ฉบบัที ่431) พ.ศ. 25479 เพื่อลดภาระภาษใีหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย
ที่มทีุนจดทะเบยีนที่ชําระแล้วในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ล้านบาท จากเดมิที่
ต้องเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธเิป็นอตัราที่มลีกัษณะเป็นขัน้บนัได ดงัเช่นในกรณี
ของภาษเีงนิไดส้ว่นบุคคล ดงัน้ี 

• รอ้ยละ 15 สาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่มเ่กนิ 1 ลา้นบาท  

• รอ้ยละ 25 สาํหรบักาํไรสทุธทิีเ่กนิ 1 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท  

• สว่นกาํไรสทุธทิีเ่กนิ 3 ลา้นบาทยงัคงเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 30   

 ต่อมาในปี 2551 ในสมยัรฐับาลนายสมคัร สุนทรเวช เน่ืองด้วยรฐับาลมนีโยบายในการ
กระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ จงึใหม้กีารออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวล
รษัฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ 471) พ.ศ. 255110 ว่าดว้ยการปรบัปรุง
การลดอตัราภาษเีงนิไดแ้ละยกเวน้ภาษเีงนิได ้ซึง่ไดเ้พิม่สทิธปิระโยชน์ โดยการยกเวน้ภาษเีงนิได้

                                                
9 มผีลบงัคบัใช ้นบัตัง้แต่วนัที ่26 มกราคม 2548 
10 มผีลบงัคบัใช ้นบัตัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2551 
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นิตบุิคคลสาํหรบักาํไรสทุธขิองบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคลซึง่มทีุนทีช่าํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ล้านบาท เฉพาะส่วนที่ไม่เกนิ 150,000 บาท จากเดมิที่ต้องเสยีใน
อตัรารอ้ยละ 1511 ทัง้น้ี เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบวสิาหกจิขนาดย่อมและกระตุน้ใหม้กีาร
ลงทุนในวสิาหกจิ เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัเพิม่ขึน้ 

การประเมินว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษดีงักล่าวไดม้ากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ จะทราบไดจ้ากฐานขอ้มลูของกรมสรรพากร
ตามแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล (แบบ ภ.ง.ด. 50) 
ทีผู่ป้ระกอบการยืน่ประกอบการชาํระภาษทีุกปี อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจากขอ้มลูในแบบ ภ.ง.ด. 50 ไมไ่ด้
จาํแนกผูป้ระกอบการ SMEs ตามนิยามของ SMEs ทีก่ําหนดไวใ้นกฎกระทรวง ทัง้ในแงจ่าํนวน
การจ้างงานและมูลค่าของทรัพย์สินถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ดังนั ้น ในการจําแนกขนาดของ
ผูป้ระกอบการทีย่ื่นเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลทัง้หมดจงึต้องอาศยัตวัเลขสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนซึ่ง
ปรากฏอยู่ในแบบ ภ.ง.ด. 50 โดยหกัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในส่วนของทีด่นิและอาคารทีห่กัค่าสกึ
หรอและคา่เสือ่มราคาแลว้   

ตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าอตัราการใช้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีสําหรบั 
SMEs นัน้สงูมาก คอืกว่ารอ้ยละ 98 ในทุกปีและมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากมาตรการน้ีมคีวาม
ชดัเจนตรงไปตรงมาและไมม่เีงือ่นไขในการใชส้ทิธทิีอ่าจเป็นปญัหาในทางปฏบิตัสิาํหรบัธุรกจิ 

 

ตารางท่ี 3.1 จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีใช้สิทธิในการลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 431) พ.ศ. 2547 และ (ฉบบัท่ี 471) พ.ศ. 2551  

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสดุปี2548-2552 

 
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
ผูป้ระกอบการทีใ่ชส้ทิธ ิ 153,054 98.28 163,089 98.35 170,765 98.58 169,779 98.57 174,990 98.73 
ผูป้ระกอบการทีไ่มใ่ช้
สทิธ ิ

2,679 1.72 2,743 1.65 2,185 1.42 2,465 1.43 2,253 1.27 

ผูป้ระกอบการทีม่สีทิธิ
ตาม พ.ร.ฎ. ฉบบัที ่
431 และฉบบัที ่471 

155,733 100 165,832 100 172,950 100 172,264 100 177,243 100 

หมายเหตุ:  
1) ผูป้ระกอบการ SMEs หมายถงึ ผูป้ระกอบการรายย่อยทีม่ทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัช ี

ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท  
2) ผูป้ระกอบการ SMEs ทีใ่ชส้ทิธแิละไมใ่ชส้ทิธลิดอตัราภาษ ีจะแสดงเฉพาะรายทีม่ผีลกาํไรสทุธจิากการประกอบการ 
3) ผูป้ระกอบการ SMEs ทัง้หมดทีม่สีทิธใินการขอลดอตัราภาษตีาม พ.ร.ฏ. ฉบบัที ่431 และฉบบัที ่471 หมายถงึรายทัง้ทีม่ ี

ผลกาํไรสทุธแิละขาดทุนสทุธจิากการประกอบการ 
ทีม่า: กรมสรรพากร 

                                                
11 สําหรบักําไรสุทธสิ่วนทีเ่กนิไปจาก 150,000 บาท ยงัคงเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลตามเดมิ คอื ส่วนทีเ่กนิมาจาก 150,000 บาท  
แต่ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท จะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีร่อ้ยละ 15 และกาํไรสทุธทิีเ่กนิ 1 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท จะเสยีภาษี
เงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 25  



10 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง“การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

3.1.2 การลดอตัราหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรพัยสิ์น 

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อม
ราคาของทรพัยส์นิ (ฉบบัที ่395) พ.ศ. 254512 ซึง่เป็นการเพิม่เตมิบทบญัญตัใินพระราชกฤษฎกีาฯ 
(ฉบบัที ่145) พ.ศ. 2527 ไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มที่
มสีนิทรพัย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดนิไม่เกิน 200 ล้านบาท และมกีารจ้างงานไม่เกิน 200 คน โดยให้
สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในอัตราที่สูงขึ้น สําหรับทรัพย์สินประเภท
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ของคอมพวิเตอร ์อาคารโรงงาน และเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของเครื่องจกัร 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

• คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ (ไม่รวมโปรแกรมคอมพวิเตอร์) ให้หกัค่าสกึหรอและ 
ค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นรอ้ยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนในวนัทีไ่ดท้รพัยส์นิดงักล่าวมา 
ส่วนทีเ่หลอืใหท้ยอยหกัตามเงื่อนไขและอตัราทีก่ฎหมายกําหนด โดยสามารถหกั
คา่เสือ่มภายในเวลาไมน้่อยกวา่ 3 รอบระยะเวลาบญัช ี

• อาคารโรงงาน ให้หกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นร้อยละ 25 ของมูลค่า
ต้นทุน ในวนัที่ได้ทรพัย์สนิดงักล่าวมา ส่วนที่เหลอืใหท้ยอยหกัตามเงื่อนไขและ
อตัราทีก่ฎหมายกาํหนด 

• เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของเครื่องจกัร ใหห้กัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น
รอ้ยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน ในวนัทีไ่ดท้รพัยส์นิดงักล่าวมา ส่วนที่เหลอืใหท้ยอย
หกัตามเงือ่นไขและอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด  

ในปี 2551 ไดม้กีารออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการหกั
ค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิ (ฉบบัที ่473) พ.ศ. 255113 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการ
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของเครื่องจกัร รวมถึงทรพัย์สนิอย่างอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมซึง่ไดก้ําหนดสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิ ดงัน้ี (1) การหกัค่าสกึหรอ
และค่าเสื่อมราคาในกรณีของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ให้รวมถึงโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์้วย และ (2) การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาสําหรบัทรพัย์สนิประเภทอย่างอื่น 
นอกจากทีด่นิและสนิคา้ทีไ่ดม้าและอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด ้นบัตัง้แต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีามผีล
ใช้บงัคบัจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ซึ่งโดยสภาพของทรพัย์สนินัน้สกึหรอหรอืเสื่อมราคาได ้
โดยใหห้กัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคารอ้ยละ 100 ของมลูค่าตน้ทุนของทรพัยส์นิทีไ่ดม้าในระหว่าง
รอบระยะเวลาบญัช ีซึ่งมมีูลค่ารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืใหท้ยอยหกัตามเงื่อนไข
และอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด  

                                                
12 มผีลบงัคบัใช ้นบัตัง้แต่วนัที ่30 มกราคม 2545 
13 มผีลบงัคบัใช ้นบัตัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม 2551 
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สําหรบัมาตรการในการลดอตัราการหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัย์สินตาม 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่395 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่473 เน่ืองจาก
ทางกรมสรรพากรมิได้ทําการเก็บข้อมูลค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แยกตาม
ทรพัย์สนิที่ใชส้ทิธกิบัทรพัยส์นิที่ไม่ใช้สทิธใินการลดอตัราภาษีและสรรพากรไม่มกีารดําเนินการ
ตรวจสอบในทรพัย์สินดงักล่าว ดงันัน้ คณะผู้วิจยัจึงไม่สามารถประเมินได้ว่ามีผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจาํนวนเทา่ใดทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ในการลดอตัราการหกัคา่สกึหรอ
และคา่เสือ่มราคาของทรพัยส์นิตามพระราชกฤษฎกีาฯ ทัง้ 2 ฉบบั ดงักล่าว 

3.1.3 สิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน 

สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (Board of Investment หรอื BOI) ไดใ้หก้าร
ส่งเสรมิการลงทุนสําหรบัผูป้ระกอบการที่ประกอบธุรกจิตามประเภทของกจิการที่กําหนดไวท้า้ย
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน14 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ได้แก่ หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร หมวด 2 เหมอืงแร ่เซรามกิส ์และโลหะขัน้มลูฐาน หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา หมวด 4 ผลติภณัฑ์โลหะเครื่องจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง หมวด 5 อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้า หมวด 6 เคมภีณัฑ ์กระดาษ และพลาสตกิ และหมวด 7 กจิการ
บรกิารและสาธารณูปโภค 

ตามปกตแิลว้ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนจะใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนสาํหรบั
โครงการทีม่ขีนาดการลงทุนขัน้ตํ่าไมน้่อยกวา่ 1 ลา้นบาท (ไมน่บัรวมคา่ทีด่นิและเงนิทุนหมนุเวยีน) 
และมคีุณสมบตัติามขอ้กาํหนดของแต่ละประเภทกจิการนัน้ เงือ่นไขในการใหก้ารสง่เสรมิการลงทุน
ตามแนวทางการพจิารณา15 ดงัน้ี 

• สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิลงทุนไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท (ไมร่วมทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) 
จะตอ้ง (1) มมีลูคา่เพิม่16 ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของรายได ้ยกเวน้สาํหรบัการผลติ
ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละชิน้สว่นกจิการเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 
สําหรบัโครงการใหม่ จะต้องมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 3 ต่อ 1
สว่นโครงการขยาย จะพจิารณาตามความเหมาะสม (2) มกีารใชก้รรมวธิกีารผลติที่
ทนัสมยัและใช้เครื่องจกัรใหม่ และ (3) มรีะบบป้องกนัสภาพแวดล้อมเป็นพษิที่
เพยีงพอ โดยในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี คณะกรรมการจะพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบเป็นกรณีๆ  ไป 

• สาํหรบัโครงการทีม่เีงนิลงทุนมากกว่า 500 ลา้นบาท ยงัคงใชห้ลกัเกณฑใ์นขา้งตน้
ตามเดิม แต่ผู้ยื่นขอจะต้องยื่นรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนพจิารณาดว้ย 

                                                
14 อา้งองิจากประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่10/2552 ซึง่ประกาศ ณ วนัที ่15 ตุลาคม 2552 
15 รายละเอยีดล่าสดุ ณ เดอืนมถุินายน 2553   
16 มลูคา่เพิม่ คอื รายไดใ้นปีที ่3 – คา่วตัถุดบิ – คา่บรกิารสาธารณูปโภค 
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จากรปูที ่3.1 จะเหน็ไดว้่ากว่ารอ้ยละ 45 ของโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในทุกปีโดยเฉลีย่
ในช่วงปี 2540–2552 เป็นโครงการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึง่หมายถงึโครงการทีม่วีงเงนิลงทุน
ทีไ่ม่รวมค่าทีด่นิและเงนิทุนหมุนเวยีนไม่เกนิ 200 ลา้นบาท สําหรบัวงเงนิการลงทุนของโครงการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะผกผนัตามวงเงินการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ด ี
คณะผูว้จิยัขอตัง้ขอ้สงัเกตว่าการจําแนกขนาดของ BOI เป็นการจําแนกตามขนาดของโครงการ 
มใิช่เป็นการจาํแนกตามขนาดของวสิาหกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิซึง่ไม่สามารถสะทอ้นการเขา้ถงึสทิธิ
ประโยชน์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างแทจ้รงิ รวมทัง้ขอ้มลูดงักล่าวยงัไม่สามารถ
จาํแนกวสิาหกจิขนาดกลางจากวสิาหกจิขนาดยอ่มอกีดว้ย แต่ตวัเลขทีส่ามารถบ่งชีก้ารเขา้ถงึสทิธิ
ประโยชน์ของ BOI ไดด้ทีีสุ่ดคอืจํานวนวสิาหกจิที่ไดร้บัการส่งเสรมิในแต่ละปีซึ่งมจีํานวนเพยีง 
1,000 กวา่โครงการเทา่นัน้  

 

รปูท่ี 3.1 จาํนวนโครงการและมลูค่าของเงินลงทุนท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2540-2552 

 
หมายเหตุ:  

1) โครงการ SMEs หมายถงึ โครงการทีม่เีงนิลงทุน โดยไมร่วมค่าทีด่นิและเงนิทุนหมุนเวยีนไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท และมกีาร
จา้งงานไทยไมเ่กนิ 200 คน 

2) โครงการขนาดใหญ่ คอื โครงการทีม่เีงนิลงทุน โดยไม่รวมค่าทีด่นิและเงนิทุนหมุนเวยีน มากกว่า 200 ลา้นบาท และมกีาร
จา้งงานไทยมากกวา่ 200 คน 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
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สบืเน่ืองจากนโยบายของภาครฐัในการส่งเสรมิศกัยภาพและสร้างความเข้มแขง็ให้กบั
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่ระดบัสากล คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนจึงได้ออก
ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่6/254617 เรือ่งนโยบายสง่เสรมิ SMEs ของประเทศไทย 
เพื่อกําหนดประเภทกจิการและเงื่อนไขของกจิการทีจ่ะไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในการประกอบ
ธุรกจิ SMEs โดยมรีายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่3.2 ดา้นล่างน้ี 
 

ตารางท่ี 3.2 ประเภทกิจการและเง่ือนไขของกิจการท่ีจะได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 6/2546 

หวัข้อ ข้อกาํหนด 

ประเภทของธุรกจิ 
SMEs ทีจ่ะไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทนุ 

ธุรกจิ SMEs ทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนใน 2 ประเภทกจิการ คอื 
1) ผลติภณัฑเ์กษตรแปรรูป อาท ิกจิการการผลติหรอืถนอมอาหารหรอืสิง่ปรุงแต่ง อาหาร

โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั (ยกเวน้การผลติน้ําดื่ม ลูกอม และไอศกรมี) กจิการการคดั
คุณภาพ บรรจุ เกบ็รกัษาพชื ผกั ผลไม ้และดอกไม ้และกจิการการผลติผลติภณัฑจ์าก
พชืสมนุไพร 

2) อุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรคโ์ดยเน้นที ่lifestyle products และผลติภณัฑแ์นว design เช่น 
กจิการผลติผา้ กจิการผลติเครื่องนุ่งห่ม กจิการผลติของเล่น กจิการผลติของชําร่วยและ
ของทีร่ะลกึ กจิการผลติสิง่ประดษิฐ ์กจิการผลติเครื่องเขยีนหรอืชิน้สว่น และกจิการผลติ
เครือ่งเรอืนหรอืชิน้สว่น  

ผูข้อรบัการสง่เสรมิ จะต้องเป็น SMEs คอื มสีนิทรพัย์ถาวรสุทธหิรอืขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ทัง้ของสว่นทีด่าํเนินการอยู่เดมิและสว่นทีล่งทุนใหม ่รวมกนัไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 
หากพบว่าผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิมสีนิทรพัย์หรอืขนาดการลงทุนเกนิกว่า 200 ลา้นบาท ผูไ้ดร้บั
การสง่เสรมิจะถูกลดสทิธปิระโยชน์ โดยอาจพจิารณาใหไ้ดร้บัตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป  

สทิธแิละประโยชน์ การยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้สําหรบัเครื่องจกัรและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล (จะไม่กําหนดสดัส่วน
การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล) เป็นระยะเวลา 8 ปี ไมว่า่จะตัง้ในเขตใดสาํหรบัสทิธปิระโยชน์
อื่นใหไ้ดต้ามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่1/2543 

เงือ่นไข  1) จะตอ้งมขีนาดการลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 500,000บาท (ไมร่วมทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) 
2) มสีดัสว่นการถอืหุน้ของคนไทยไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน  
3) มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนไมเ่กนิ 3 ต่อ 1 
4) เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์ที่ได้รบัการคดัเลอืกเป็นผลติภณัฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ์หรอื 

OTOP และไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑชุ์มชน (มผช.) หรอืเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

5) จะใหก้ารส่งเสรมิทัง้ในส่วนทีด่ําเนินการอยู่เดมิและส่วนที่ลงทุนใหม่เพื่อเพิม่กําลงัผลติ
หรอืปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ 

คาํชีแ้จงอื่นๆ  สาํหรบักรณีทีนํ่ากจิการสว่นทีด่าํเนินการอยู่เดมิมารวมขอรบัการสง่เสรมิดว้ย (ตามเงือ่นไขใน
ขอ้ที ่5) จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ คอื 

− จะตอ้งเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นผลติภณัฑห์น่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์
(OTOP)และได้รบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนในกรณีทีม่ไิดเ้ขา้ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

                                                
17 มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที1่8 สงิหาคม 2546 เป็นตน้ไป 



14 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง“การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

หวัข้อ ข้อกาํหนด 

จะตอ้งมสีนิทรพัยถ์าวรสุทธหิรอืขนาดการลงทุนทัง้ในสว่นทีด่ําเนินการอยู่เดมิและสว่นที่
ลงทุนใหม ่รวมกนัไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท  

− สว่นทีล่งทุนใหมเ่พือ่เพิม่กาํลงัผลติจะตอ้งมกีารลงทุนขัน้ตํ่าไมน้่อยกวา่ 500,000 บาท 

− จะต้องมกีําลงัการผลิตส่วนที่เพิ่มมาใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกําลงัการผลิตที่ได้
ดาํเนินการอยูเ่ดมิ 

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที ่6/2546 และคําชีแ้จงประกอบการขอรบัการส่งเสรมิตามประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุนที ่6/2546. 

  

ผลการศกึษาของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2551)18 พบวา่มาตรการดงักล่าว
ไม่ได้ร ับความสําเร็จเท่าที่ควร ดังที่แสดงในรูปที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของจํานวน
ผูป้ระกอบการ SMEs ที่ได้รบัการอนุมตัิการส่งเสรมิตามนโยบายส่งเสรมิ SMEs ตัง้แต่ปี 2547-
2549 ลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 37 รายในปี 2547 เหลอืเพยีง 25 รายในปี 2549 อน่ึง โครงการ 
SMEs ทีไ่ดร้บัสทิธภิายใตป้ระกาศดงักล่าว คดิเป็นจํานวนน้อยกว่ารอ้ยละ 4 ของ SMEs ทีไ่ดร้บั
สทิธใินการสง่เสรมิทัว่ไป 

 

รปูท่ี 3.2 จาํนวนโครงการท่ีขอรบัและได้รบัการอนุมติัการส่งเสริม 
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 6/2546 

 
หมายเหตุ: ปี 2550ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม-กนัยายนไมไ่ดร้บัตวัเลขปี2551 และ 2552 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

                                                
18 โครงการศกึษาวจิยักฎหมายและแนวนโยบายภาครฐัทางกฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ SMEs: ศกึษาเฉพาะกรณีผลกระทบของ
กฎหมายและระเบยีบทีม่ผีลต่อขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs รายงานวจิยันําเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ย 
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จากการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีข่อง BOI พบวา่สาเหตุหลกัมาจากการทีผู่ป้ระกอบการดงักล่าว
ขาดคุณสมบตัติามทีก่ําหนดไวโ้ดยเงื่อนไขทีเ่ป็นอุปสรรค โดยกําหนดคุณสมบตัใิหผู้ป้ระกอบการ 
SMEs ต้องเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑ์ที่ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นผลติภณัฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์
(OTOP)19 และไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน หรอืเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ถ้าไม่มคีุณสมบตัติามเงื่อนไขทีก่ําหนด  
กจ็ะไดร้บัเพยีงสทิธปิระโยชน์ทาง BOI ตามปกต ิ

อกีทัง้ยงัพบว่าผูป้ระกอบการที่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทัง้ 2 ประเภทกจิการน้ี สําหรบัธุรกจิ
ประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีขนาดเล็กสุดมีเงินลงทุนขัน้ตํ่ า 6 ล้านบาทและสําหรับ
อุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค์ที่มขีนาดเลก็สุดมเีงนิลงทุนขัน้ตํ่า 2 ล้านบาท จงึไม่ใช่ผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็มากหรอืมขีนาดเงนิลงทุนน้อยกวา่ 1 ลา้นบาท ดงันัน้ ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุนที ่6/2546 เรือ่งนโยบายสง่เสรมิ SMEs ของประเทศไทยทีล่ดเงือ่นไขของขนาดเงนิลงทุน
นัน้ มไิดเ้ป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกจิ SMEs แต่อยา่งใด 

ล่าสุดในปี 2553 คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนไดอ้อกประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนที่ 1/255320 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งไดข้ยายประเภทของธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเป็น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่นเดยีวกบั
ตามแนวทางการส่งเสรมิการลงทุนโดยทัว่ไปตามที่ไดก้ล่าว อกีทัง้ยงัยกเลกิเงื่อนไขที่กําหนดให้
ผูป้ระกอบการ SMEs ต้องเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นผลติภณัฑห์น่ึงตําบลหน่ึง
ผลติภณัฑ ์(OTOP) นอกจากน้ีแล้ว เพื่อเป็นการจํากดัสทิธปิระโยชน์ใหส้ําหรบัเฉพาะวสิาหกจิที่
ขนาดกลางและขนาดยอ่มทีแ่ทจ้รงิ ไดม้ขีอ้กาํหนดมใิหว้งเงนิลงทุนของโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิ
เกนิ 20 ลา้นบาท ตามทีแ่สดงในตารางที ่3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์จดัตัง้ขึน้เพือ่ใหแ้ต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการพฒันาสนิคา้ โดยรฐัพรอ้มทีจ่ะ
เขา้ช่วยเหลอืในดา้นความรูส้มยัใหม ่และการบรหิารจดัการเพือ่เชื่อมโยงสนิคา้จากชุมชนสูต่ลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศดว้ย
ระบบรา้นคา้เครอืข่ายและอนิเตอรเ์น็ต เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถิน่ สรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึง่ตนเองได ้
ดงันัน้ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่มไ่ดใ้ชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในการพฒันาสนิคา้ กไ็มส่ามารถขอรบัการสง่เสรมิจากโครงการหน่ึงตําบล
หน่ึงผลติภณัฑไ์ด ้
20 มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที1่6 พฤศจกิายน 2553 เป็นตน้ไป 



16 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง“การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

ตารางท่ี 3.3 เง่ือนไขของกิจการท่ีจะได้รบัการส่งเสริมการลงทนุตามประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 1/2553 

หวัข้อ ข้อกาํหนด 

ผูข้อรบัการสง่เสรมิ โครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิแต่ละโครงการจะต้องมขีนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีน)ไม่เกนิ 20 ล้านบาท แต่เมื่อรวมทัง้กจิการแล้ว จะต้องมสีนิทรพัย์ถาวรสุทธหิรอื
ขนาดการลงทุนไมร่วมทีด่นิและทุนหมนุเวยีนไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท  

สทิธแิละประโยชน์ ทีย่งัคงใชต้ามประกาศฯ ที ่6/2546 
การยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล โดยไม่กําหนดสดัส่วน
การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล) เป็นระยะเวลา 8 ปี ไมว่า่จะตัง้ในเขตใดสาํหรบัสทิธปิระโยชน์
อื่นใหไ้ดต้ามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่1/2543 

เงือ่นไข  ทีย่งัคงใชต้ามประกาศฯ ที ่6/2546 
1) จะตอ้งมขีนาดการลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 500,000 บาท (ไมร่วมทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) 
2) มสีดัสว่นการถอืหุน้ของคนไทยไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน  
3) มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนไมเ่กนิ 3 ต่อ 1 
สว่นทีเ่พิม่เตมิโดยประกาศฯ ที ่1/2553 
4) อนุญาตใหส้ามารถนําเครือ่งจกัรใชแ้ลว้ในประเทศมาใชใ้นโครงการทีข่อรบ้การสง่เสรมิได้

ไม่เกนิ 10 ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจกัรใหม่มมีูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของ
มลูคา่เครือ่งจกัรใชแ้ลว้  

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่1/2553. 

3.2 มาตรการด้านแหล่งเงินทุน 

ปจัจยัทีส่ําคญัประการหน่ึงในการประกอบธุรกจิกค็อื “เงนิทุน” ซึง่ผูป้ระกอบการอาจไดม้า
จากการระดมทุนในตลาดทุน ตลาดเงนิ หรอืจากแหล่งสนิเชื่ออื่นๆ เน่ืองจากเงนิทุนในการประกอบ
ธุรกิจมสีองประเภทคือส่วนที่เป็นทุนกบัที่เป็นหน้ี การศึกษาชิ้นน้ีจะประเมินประสิทธิภาพของ
มาตรการของภาครฐั 3 มาตรการ อนัไดแ้ก่ (1) มาตรการในส่วนของการสง่เสรมิการรว่มลงทุนใน 
SMEs ของภาคเอกชนโดยการยกเวน้ภาษใีหแ้ก่นิตบุิคคลทีร่ว่มทุนกบั SMEs (Venture Capitalist) 
(2) การรว่มลงทุนของภาครฐัโดยสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) และ 
(3) มาตรการในการปล่อยสนิเชื่อแก่ SMEs โดยผ่านสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐัคอืธนาคาร
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.)  

3.2.1 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลให้แก่กิจการร่วมทุนกบั SMEs 

ในปี 2545 ไดม้กีารตรากฎหมายเพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีแก่บรษิทัมหาชนหรอื
บรษิทัจํากดัทีป่ระกอบธุรกจิร่วมลงทุนกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่สีนิทรพัยถ์าวรซึ่ง
ไม่รวมทีด่นิไม่เกนิ 200 ลา้นบาทและมกีารจา้งแรงงานไม่เกนิ 200 คน พระราชกฤษฎกีาออกตาม
ความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่396) พ.ศ. 254521 ยกเวน้ภาษเีงนิได้

                                                
21 มผีลบงัคบัใช ้นบัตัง้แต่วนัที ่30 มกราคม 2545   
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นิติบุคคลใหแ้ก่บรษิทัมหาชนจํากดัหรอืบรษิทัจํากดัที่ประกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุน (Venture 
Capital)22 สําหรบัเงนิปนัผลที่ได้รบัจากการถือหุน้ในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านัน้
หรอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการโอนหุน้ดงักล่าวตลอดจนการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลใหแ้ก่บรษิทั
สําหรบัเงนิปนัผลและผลประโยชน์ที่ได้จากการถือหุน้ของบรษิทัที่ประกอบกจิการเงนิร่วมลงทุน 
โดยไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองบรษิทัทีป่ระกอบกจิการเงนิรว่มลงทุนไวด้งัทีแ่สดงในตารางที ่3.4 
 

ตารางท่ี 3.4 คณุสมบติัของบริษทัร่วมลงทุนและเง่ือนไขท่ีจะได้รบัสิทธิประโยชน์ 
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 396 

เรื่อง รายละเอียด 

คุณสมบตัขิองนิตบุิคคล
รว่มลงทุน (VC) 

บริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายของไทยซึ่งเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุนตามประกาศ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยกจิการทีป่ระกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนใหเ้ป็นธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ
มทีุนจดทะเบยีนจาํนวนไม่น้อยกวา่ 200 ลา้นบาท โดยตอ้งมกีารชาํระค่าหุน้ครัง้แรกเป็น
จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของทุนจดทะเบยีนและชําระค่าหุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดภายใน 3 ปี 
นับแต่วนัจดทะเบยีน (การลดทุนจดทะเบยีนจะทําได ้เมื่อไดถ้อืหุน้ใน SMEs ตดิต่อกนั 
ไมน้่อยกวา่ 7 ปี) 
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
(ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที ่30 มกราคม 254523 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ถอืหุน้ใน SMEs ไมน้่อยกวา่รอ้ยละของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ของบรษิทั ดงัน้ี 
− รอ้ยละ 20 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่1 เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและไดร้บั

อนุญาตจากอธบิด ีจะมจีาํนวนน้อยกวา่รอ้ยละ 20 กไ็ด้24 
− รอ้ยละ 40 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่2 
− รอ้ยละ 60 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่3 
− รอ้ยละ 80 สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีที ่4 เป็นตน้ไป 

มสีดัสว่นหุน้ใน SMEs ต่อทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ตามทีก่ฎหมายกําหนด รวมทัง้ตอ้งถอื
หุน้ใน SMEs อย่างน้อย 7 ปีตดิต่อกนั เวน้แต่ SMEs ดงักล่าวจะสามารถเขา้ไปจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้จงึจะอนุโลมใหถ้อืหุน้ใน SMEs น้อยกวา่ 7 ปี แต่จะตอ้ง
ไมน้่อยกวา่ 5 ปีตดิต่อกนั25 

ทีม่า: รวบรวมจากพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่396) พ.ศ. 2545, พระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่439) พ.ศ. 2548, พระราชกฤษฎกีาฯ 
(ฉบบัที ่442) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่481) พ.ศ. 2552 

                                                
22 ธุรกจิเงนิร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) หมายถงึ ธุรกจิทีร่ะดมเงนิทุนจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อนําไปลงทุนในกจิการทีม่ ี
ศกัยภาพในการเตบิโต โดยทีธุ่รกจิเงนิรว่มลงทุนจะไดร้บัผลตอบแทนในรปูของเงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการโอนหุน้ 
23 ต่อมาไดร้บัการแกไ้ขเพือ่ขยายระยะเวลา โดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่439) พ.ศ. 2548 จากเดมิทีส่ ิน้สุดในปี 2548 เป็นสิน้สุด
ถงึวนัที ่30 มกราคม 2551 และไดม้กีารขยายระยะเวลาอกีครัง้ โดยการออกพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่481) พ.ศ. 2552 ซึง่ใช้
บงัคบันบัตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม 2552 เป็นตน้ไป เป็น “ตอ้งไดร้บัการขึน้ทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2554”  
24 ถกูยกเลกิโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่481) พ.ศ. 2552 
25 ต่อมาไดร้บัการแก้ไขเงื่อนไขของการถอืหุน้โดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่442) พ.ศ. 2548 ซึ่งใชบ้งัคบันับตัง้แต่วนัที ่24 
พฤศจกิายน 2548 เป็นตน้ไป เป็น “ตอ้งถอืหุน้ใน SMEs เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นการถอืหุน้ใน SMEs 
(1) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ในรอบบญัชตีดิต่อกนั (2) เป็นการถอืหุน้ตลอด
ระยะเวลาทีว่สิาหกจินัน้มสีนิทรพัยถ์าวรซึง่ไมร่วมทีด่นิไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท และมกีารจา้งงานไมเ่กนิ 200 คน 
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มาตรการดงักล่าวถอืเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบธุรกจิรายใหญ่และผูป้ระกอบกจิการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่างไดร้บัผลประโยชน์จากการร่วมลงทุนระหว่างกนั กล่าวคอืธุรกจิราย
ใหญ่สามารถไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการลงทุนในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ศีกัยภาพ
และยังได้ร ับการยกเว้นภาษีจากดอกผลของการลงทุนในกิจการเหล่านัน้ ในขณะเดียวกัน
ผูป้ระกอบการ SMEs กม็เีงนิทุนและช่องทางธุรกจิในการขยายตลาด โดยอาศยัความรว่มมอืจาก
ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพสงูเชน่เดยีวกนั 

ในปจัจุบนั ประเทศไทยมนิีตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนจํานวนมากกว่า 10 ราย 
(ขอ้มลู ณ เดอืนตุลาคม 2553) ซึง่นบัแต่เฉพาะบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกจิ
เงนิรว่มลงทุนโดยมรีายชื่อดงัต่อไปน้ี  

1) บรษิทั ธนสถาปนา จาํกดั 
2) บรษิทั ฟินนัซ่า จาํกดั (มหาชน) 
3) บรษิทั เจเอไอซ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
4) บรษิทั ออรอีอส แอดไว๊เซอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
5) บรษิทั ไทยสแตรทจีคิ แคปปิตอล จาํกดั 
6) บรษิทั วเีน็ท แคปปิทอล จาํกดั 
7) บรษิทั เนวสิ แคปิตอล โฮลดิง้ จาํกดั 
8) บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
9) บรษิทั ด ีแอนด ์ท ีแอดไวเซอรี ่จาํกดั –สมาชกิวสิามญั 

10) บรษิทั หลกัทรพัยท์รนิีตี ้จาํกดั –สมาชกิวสิามญั 
11) บรษิทั เสร-ีมานพ จาํกดั –สมาชกิกติตมิศกัดิ ์
12) บรษิทั พบีเีอส ลอว ์จาํกดั –สมาชกิกติตมิศกัดิ ์

อกีทัง้ยงัมกีองทุนแบบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนที่รฐับาลจดัตัง้ขึน้ เช่น กองทุนเพื่อการพฒันา
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ด ีเมื่อพจิารณาถึงประสทิธผิลของพระราชกฤษฎีกาฯ 
ฉบบัที ่396 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนรว่มกนัระหวา่งบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ
เงนิรว่มลงทุนกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พบวา่นบัแต่ทีม่กีารประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฯ 
ดงักล่าวในปี 2545 จวบจนมกีารขยายระยะเวลาในการขึน้ทะเบยีนบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเงนิร่วม
ลงทุนกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) จากเดมิทีส่ ิน้สุด
ในปี 2548 เป็นถงึวนัที ่30 มกราคม 2551 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2554ตามลําดบั26 กลบัมบีรษิทัที่
ประกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนมาจดทะเบยีนกบั ก.ล.ต. เพื่อใหม้สีทิธใินการขอรบัสทิธปิระโยชน์ใน
การยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบัเงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์ที่ไดร้บัจากร่วมลงทุนกบัธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวนเพยีง 3 ราย แต่ทัง้ 3 ราย กย็งัไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

                                                
26 ไดร้บัการขยายระยะเวลาการขึน้ทะเบยีนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร 
(ฉบบัที ่439) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่481) พ.ศ. 2552 ตามลาํดบั 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 396ทัง้น้ี เน่ืองจากไม่สามารถผ่านหลกัเกณฑ์ของผูม้สีทิธไิด้รบั
ผลประโยชน์และเงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาฯ ดงักล่าวได ้ 

สาเหตุทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่396 ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการกระตุ้นใหเ้กดิการ
ลงทุนร่วมกนัระหว่างบรษิทัขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนกบัวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมหีลายประการ ดงัน้ี 

ประการแรก คอื เงื่อนไขดา้นคุณสมบตัขิองบรษิทัทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรบั
เงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์จากการร่วมลงทุนกบั SMEs โดยกําหนดใหนิ้ตบุิคคลร่วมลงทุนตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัว่าดว้ยกําหนดกจิการจดัการเงนิร่วมลงทุนใหเ้ป็นธุรกจิหลกัทรพัยเ์พื่อ
ประกอบกจิการธุรกจิเงนิร่วมลงทุน และมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่า 200 ลา้นบาท โดยตอ้งมกีาร
ชาํระคา่หุน้ครัง้แรกเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของทุนจดทะเบยีนและชาํระค่าหุน้ทีเ่หลอืทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัจดทะเบยีน  

ขอ้กําหนดดงักล่าวถอืเป็นเงื่อนไขสาํคญัทีท่ําใหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเงนิรว่มลงทุนทัว่ไป
ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะเป็นธุรกจิหลกัทรพัยข์าดคุณสมบตั ิทําใหไ้ม่สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ในการขอ
ยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 396 ได้ส่วนบริษัทที่อยู่ในธุรกิจหลกัทรพัย์เองก็มี
ขอ้จํากดัในดา้นการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจากธุรกรรมการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดการเงนิ เช่น การบรหิารกองทุนเพื่อลงทุนในหลกัทรพัย์ที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มคีวามเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนกบัภาคการผลิตที่
แทจ้รงิ (Real sector) ซึง่จะตอ้งอาศยัความชาํนาญในการวเิคราะหโ์ครงการของกจิการทีจ่ะเขา้รว่ม
ลงทุนเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี การกําหนดใหบ้รษิทัที่จะดําเนินธุรกจิเงนิร่วมลงทุนต้องมทีุนจด
ทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 200 ลา้นบาท กเ็ป็นเงือ่นไขอกีประการหน่ึงทีท่าํใหโ้อกาสทีจ่ะมบีรษิทัเงนิรว่ม
ลงทุนทีเ่ขา้ข่ายไดร้บัสทิธปิระโยชน์เป็นไปไดย้าก เพราะการลงทุนมคีวามเสีย่ง การระดมเงนิทุน
จํานวนมากกว่า 200 ลา้นบาท เพื่อนํามาลงทุนในกจิการหรอืโครงการในภาคการผลติทีแ่ทจ้รงิซึ่ง
ไมม่คีวามชาํนาญจงึเกดิขึน้ไดย้าก 

ประการทีส่อง คอื เงื่อนไขดา้นการลงทุนทีบ่รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนจะต้องถอื
หุ้นในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่น้อยกว่าสดัส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ
บรษิทั ตามเกณฑใ์นตารางที ่3.4 ขา้งตน้ 

โดยในทางปฏบิตัินัน้การกําหนดเงื่อนไขแก่สดัส่วนของเงนิลงทุนตามระยะเวลาดงักล่าว 
เป็นไปได้ยาก เพราะเป้าหมายของการร่วมลงทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงนิร่วมลงทุนคือ
ต้องการกําไรเป็นผลตอบแทนจากการร่วมลงทุน ดงันัน้ ก่อนที่บรษิัทจะตัดสินใจร่วมลงทุนใน
กจิการของ SMEs จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูในดา้นต่างๆ ของบรษิทัที่
จะร่วมลงทุนเสยีก่อน ทัง้ในเรื่องความโปร่งใสของขอ้มูล ธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน (Good 
governance) และมาตรฐานทางการบญัชตีลอดจนการพจิารณาเงื่อนไขของการร่วมลงทุน ทัง้น้ี 
เพื่อที่จะประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการและผลตอบแทนที่จะไดร้บั และเมื่อคาดว่าการร่วม
ลงทุนจะคุ้มค่าจงึจะเกิดการลงทุนจรงิ ซึ่งขัน้ตอนดงักล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานาน การกําหนด
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สดัส่วนเงนิลงทุนตามระยะเวลาดงักล่าวจงึมผีลเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่396 

ประการทีส่าม คอื เงือ่นไขดา้นคุณสมบตัขิอง SMEs ซึง่กําหนดใหก้ารลงทุนของบรษิทัที่
ประกอบธุรกจิเงนิรว่มทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีเฉพาะเมื่อ SMEs ทีเ่ขา้ไปรว่มลงทุนนัน้ 
ยงัคงมคีุณสมบตัเิป็น SMEs ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลาบญัชเีท่านัน้27 หากธุรกจิทีเ่ขา้ไปร่วมลงทุนมี
การเตบิโตเกนิกวา่การเป็น SMEs ตามคาํนิยาม คอื กจิการทีม่สีนิทรพัยถ์าวรซึง่ไมร่วมทีด่นิไมเ่กนิ 
200 ลา้นบาท และมกีารจา้งงานไม่เกนิ 200 คนบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนกจ็ะไม่ไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิไดต้ามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่396 ซึง่ถูกแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราช
กฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่442 

การกําหนดเงื่อนไขในขา้งต้นมผีลขดัแยง้กบัแรงจูงใจของบรษิทัที่ประกอบธุรกจิเงนิร่วม
ลงทุน เพราะเป้าหมายของบรษิทัเงนิรว่มลงทุนทีเ่ลอืกเขา้ไปลงทุนใน SMEs คอืตอ้งการสว่นแบ่ง
กําไรจากการขายหุน้ ดงันัน้ ในการลงทุนจงึต้องคดัเลอืกกจิการที่มศีกัยภาพ สามารถเตบิโตและ
พฒันาจนสามารถเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ดว้ยเหตุน้ี การทีก่ฎหมายกําหนดใหบ้รษิทัทีป่ระกอบ
ธุรกจิเงนิรว่มลงทุนซึง่ลงทุนใน SMEs ทีม่ศีกัยภาพและขยายตวัจนเกนิกว่าการเป็น SMEs ไมไ่ด้
รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีจะสง่ผลทาํใหแ้รงจงูใจในการลงทุนใน SMEs ของบรษิทัเงนิรว่มลงทุน
ลดน้อยลง เพราะเกรงวา่จะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงักล่าว 

กล่าวโดยสรุปคอื ขอ้จํากดัในดา้นหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัขิองบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเงนิ
รว่มลงทุนและเงื่อนไขของการลงทุนในกจิการ SMEs ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการลงทุนของ
นกัลงทุน จงึเป็นสาเหตุทีท่าํใหพ้ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่396 ไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการกระตุน้
ใหเ้กดิการลงทุนใน SMEs ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากรฐับาลตอ้งการใหพ้ระราชกฤษฎกีาฯ 
ฉบบัที ่396 บรรลุวตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิใหเ้กดิการรว่มลงทุนในกจิการ SMEs รฐับาลจําตอ้ง
ผ่อนปรนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีเ่ป็นอุปสรรคในการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของผูป้ระกอบ
ธุรกจิเงนิร่วมลงทุน จงึจะเกดิผลต่อเน่ืองไปยงัการขยายวงเงนิร่วมลงทุนในกจิการ SMEs โดยที่
คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

• ผอ่นปรนคุณสมบตัขิองบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุน เน่ืองจากการลงทุนมี
ความเสีย่ง อกีทัง้คุณสมบตัทิีจ่ะทําใหก้ารร่วมลงทุนประสบความสาํเรจ็นัน้ บรษิทั
เงนิรว่มลงทุนจะตอ้งไมเ่ป็นแต่เพยีงผูร้ะดมทุน แต่จาํเป็นตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในธุรกจิทีจ่ะรว่มลงทุนดว้ย ประกอบกบัในการจะพฒันา SMEs ใหเ้ตบิโตและเป็น
ส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ไดน้ัน้ จําเป็นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้
และการพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีดงันัน้ การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพื่อจูงใจ
ใหเ้กดิการรว่มลงทุนใน SMEs จงึไมค่วรจาํกดัเฉพาะบรษิทัเงนิรว่มลงทุนทีด่าํเนิน
ธุรกจิหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ แต่ควรเปิดกวา้งใหก้บับรษิทัทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ หรอื

                                                
27 เป็นบทบญัญตัทิีไ่ดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่442) พ.ศ. 2548  
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เคยประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs ทีจ่ะรว่มลงทุน หรอื Holding company 
ของวสิาหกจิขนาดใหญ่ ตลอดจนนักลงทุนที่เป็นบรรษทัขา้มชาติ (Multinational 
Enterprises) ทีม่อีงคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่หนือกว่าเขา้มารว่มลงทุนใน SMEs 
เพือ่พฒันาศกัยภาพของ SMEs ในประเทศ 

• ผอ่นปรนเงือ่นไขดา้นสดัสว่นของการลงทุนจากเดมิทีก่ําหนดสดัสว่นของการลงทุน
ไวใ้นแต่ละปี มาเป็นใหม้รีะยะเวลาในช่วงเริม่ตน้ทีไ่ม่กําหนดสดัสว่นของการลงทุน 
เพื่อใหบ้รษิทัเงนิรว่มลงทุนและ SMEs ไดม้ชี่วงเวลาเตรยีมการและปรบัตวัในการ
ดาํเนินธุรกจิรว่มลงทุนในระยะแรก 

• ผ่อนปรนเงื่อนไขดา้นคุณสมบตัขิอง SMEs ทีบ่รษิทัเงนิร่วมลงทุนจะเขา้มาร่วม
ลงทุน โดยยดึเอาคุณสมบตัขิองการเป็น SMEs ณ วนัแรกทีม่กีารเขา้ร่วมลงทุน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของนโยบายส่งเสรมิ SMEs ทีป่ระสงคใ์หเ้กดิการ
เตบิโตของธุรกจิ SMEs จากการรว่มลงทุน 

3.2.2 การร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย สสว. 

สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 โดยมสีถานะเป็นหน่วยงานของรฐั ภายใต้
การกํากบัดูแลของคณะกรรมการสองคณะประกอบดว้ยคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมซึ่งมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการซึ่งมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรใีหท้ํา
หน้าที่แทนมอีํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและคณะกรรมการบรหิารสํานักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมี
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการมอีํานาจหน้าทีว่างนโยบาย บรหิารงาน ควบคุม 
กาํกบัดแูลและรบัผดิชอบในกจิการของ สสว.  

สสว. มภีารกจิในการสง่เสรมิ SMEs ทีห่ลากหลาย รวมถงึการใหค้าํปรกึษา การฝึกอบรม 
การใหข้อ้มลู การจดัทาํฐานขอ้มลู SMEs ฯลฯ แต่หน่ึงในภารกจิกค็อืการรว่มลงทุนใน SMEs ตาม
มตคิณะรฐัมนตรปีี 2547 ไดต้ัง้โครงการรว่มทุนโดยมกีารจดัสรรวงเงนิงบประมาณ 2,500 ลา้นบาท
ปจัจุบันมีการร่วมลงทุนกับ SMEs ทัง้หมดเพียง 55 รายเป็นวงเงินทัง้หมด 1,000 ล้านบาท  
นอกจากน้ีแล้วยงัเกดิปญัหาว่าโครงการร่วมลงทุน 43 รายแรก ในสมยัที่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร 
เป็นนายกรฐัมนตรหีรอืก่อนเกดิรฐัประหารในปี 2549 ไมไ่ดผ้า่นขัน้ตอนของพระราชบญัญตัสิง่เสรมิ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่จะต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บรหิารฯและคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จงึมกีารตรวจสอบทีม่าของ
บรษิทัรว่มทุนทัง้ 55 ราย ในปจัจุบนัทาํใหก้ารรว่มลงทุนกบั SMEs รายใหมโ่ดยใชว้งเงนิทีเ่หลอือยู่
ประมาณ 1,300 ลา้นบาท ตอ้งชะลอตวัลงจากตวัเลขดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า SMEs ไมส่ามารถเขา้ถงึ
แหล่งเงนิทุนทัง้ของภาครฐัและเอกชนไดเ้ลย 

 



22 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง“การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

3.2.3 การปล่อยสินเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

การเขา้ถงึแหล่งสนิเชื่อเพื่อเริม่ต้น ขยาย หรอืคงรกัษากจิการในช่วงเศรษฐกจิตกตํ่าเป็น
อุปสรรคสาํคญัประการหน่ึงสาํหรบั SMEs รฐับาลจงึดาํรใิหม้กีารจดัตัง้สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิเพื่อ
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ใหม้โีอกาสเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดม้ากขึน้ 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรอื SME 
Bank ถูกจดัตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการปรบัสถานะมาจากบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บอย.) ทัง้น้ี ธพว. มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตัง้การ
ดําเนินงานการขยายหรือการปรบัปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการให้สินเชื่อ 
คํ้าประกนั รว่มลงทุนใหค้าํปรกึษาแนะนํา หรอืใหบ้รกิารทีจ่าํเป็นอื่นๆ ตามบทบญัญตัใินมาตรา 12 
และหา้มมใิหก้ระทาํการใดๆ ตามมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 

สําหรบัผลติภณัฑด์้านสนิเชื่อและอตัราดอกเบี้ยที่ ธพว. ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ โดยทัว่ไป ธพว. ได้ดําเนินการใหส้นิเชื่อแก่ SMEs ที่ลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวรไมเ่กนิ 100 ลา้นบาทหรอืตามจาํนวนทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวงโดยใหก้ารสนบัสนุน
อุตสาหกรรมและธุรกจิ SMEs ทีเ่ป็นกจิการอุตสาหกรรมกจิการคา้ปลกีคา้ส่งกจิการบรกิาร และ
กจิการอื่นๆ เช่น ผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรม/นิคม SMEs ตามหลกัเกณฑ์ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืกจิการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ ธพว.กําหนดเพื่อใชล้งทุนใน
กจิการ ซื้อทีด่นิ/พฒันาการก่อสรา้งอาคาร/สิง่ปลูกสรา้ง ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ซื้อยานพาหนะ
ตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภคและระบบควบคุม/กําจดัมลพษิ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้และ
ระยะยาว ชําระหน้ี การใช้จ่ายอื่นๆ ในการปรบัปรุงประสทิธิภาพการจดัการและการลงทุนอื่นๆ
ตามทีค่ณะกรรมการ ธพว. เหน็ชอบ 

ในปี 2552 ธพว. ได้ดําเนินโครงการสนิเชื่อที่สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครฐั และช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤต
เศรษฐกจิ โดยใหม้โีครงการสนิเชื่อทีผ่่อนปรนเงื่อนไขแก่ผูป้ระกอบการ อาท ิคุณสมบตัผิูกู้้ อตัรา
ดอกเบีย้ และ/หรอืเงือ่นไขหลกัประกนั ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางที ่3.5 
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ตารางท่ี 3.5 โครงการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนนโยบายภาครฐัในปี 2552 ของ ธพว. 

โครงการ รายละเอียด 

1. กลุ่มบรรเทาภาวะวิกฤต 

- โครงการสนิเชือ่ smePOWER โครงการชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ทีก่าํลงั
ประสบปญัหาภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า ขาดสภาพคล่อง จงึเปรยีบเสมอืนเงนิ
ชว่ยเหลอืแบบฉุกเฉินทีจ่ะช่วยใหก้จิการของผูป้ระกอบการดาํเนินต่อไปได ้
โดยลูกคา้จะไดร้บับรกิารใน 4 ดา้น คอื การใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยตํ่า บรกิาร
ร่วมลงทุน บริการคํ้าประกันสินเชื่อ และการให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลย ี   

- โครงการสนิเชือ่ smePOWER เพือ่
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

โครงการสนับสนุนและช่วยเหลอืทางด้านการเงนิแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วและธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองซึง่ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิและ
ปญัหาภายในประเทศใหม้สีภาพคล่องเพยีงพอในการดําเนินธุรกจิ อาท ิ
กลุ่มธุรกจิทีพ่กัและโรงแรมกลุ่มธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหารกลุ่มธุรกจิ
นําเทีย่วและกลุม่ธุรกจิบรกิารทอ่งเทีย่วอื่นๆ 

- โครงการสนิเชือ่ชะลอการเลกิจา้งแรงงาน โครงการสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤต
เศรษฐกจิสามารถดําเนินกจิการและชะลอการเลกิจ้าง รกัษาการจา้งงาน 
หรอืขยายการจ้างแรงงานเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากสามารถช่วยเสรมิสภาพ
คล่องใหก้บักจิการและสามารถลดตน้ทุนใหก้บัผูป้ระกอบการ สง่ผลใหก้าร
ดาํเนินกจิการไมส่ะดุดหยุดลงและสามารถแขง่ขนักบัตลาดได ้   

2. กลุ่มสนับสนุนยทุธศาสตรภ์าครฐั แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสนับสนุนธุรกจิอาหาร กลุ่ม OTOP และ
รากฐาน กลุ่มสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มสนับสนุนการ
แปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน และกลุม่พฒันาศกัยภาพ SMEs  

ทีม่า: ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย. 2552. รายงานประจาํปี 2552. 

 

นับตัง้แต่ที่ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้เริ่ม
ดาํเนินการในปี 2545 มกีารขยายสนิเชื่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs มาโดยตลอดจนกระทัง่ปี 2548 
ตามทีป่รากฏในรปูที ่3.3 โดยในปี 2545 ม ีSMEs ทีไ่ดร้บัสนิเชื่อจาํนวน 1,744 ราย ซึง่เพิม่ขึน้เป็น 
13,433 ราย ในปี 2548 ในขณะทีจ่าํนวนเงนิสนิเชื่อที ่ธพว. ปล่อยกูใ้นแต่ละปี เพิม่ขึน้จาก 15,410 
ลา้นบาท ในปี 2545 เป็น 38,121 ลา้นบาท ในปี 2548 ซึง่คาํนวณไดเ้ป็นอตัราการเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่
รอ้ยละ 35.2 ต่อปี ซึง่ถอืเป็นอตัราทีส่งูมากเมื่อเทยีบกบัอตัราการขยายตวัโดยเฉลีย่รอ้ยละ 6 ต่อปี 
ของการอนุมตัสินิเชื่อของธนาคารพาณชิยท์ัว่ไปในชว่งเดยีวกนั28 

ภายหลงัจากปี 2548 ยอดการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อแก่ SMEs กลบัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี
เน่ืองจากยอดหน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing Loan หรอื NPL) เพิม่ขึน้อย่างกา้ว
กระโดดจาก 7,938 ลา้นบาท ในปี 2548 เป็น 19,273 ลา้นบาท ในปี 2549 สง่ผลใหส้ดัสว่นของหน้ี
ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อยอดสนิเชื่อคงคา้งเพิม่จากรอ้ยละ 19.3 ในปี 2548 เป็นรอ้ยละ 43.5 ในปี 
2549 จากการที ่ธพว. ปรบัวธิกีารในการคํานวณหน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

                                                
28 ธนาคารแหง่ประเทศไทย. สถติเิศรษฐกจิและการเงนิ ไตรมาส 2 ปี 2550. 
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เดยีวดบัที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้กบัธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป ตามที่ปรากฏในรูปที่ 3.4ทําให ้
ธพว. ตอ้งตัง้วงเงนิสาํรองเพิม่ขึน้ เงนิทุนทีส่ามารถปล่อยกูไ้ดจ้งึมจีาํกดั 

ในปี 2552 ธนาคารมยีอดอนุมตัสินิเชื่อสูงถงึ 45,936 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อนกว่า
เท่าตวั อน่ึง กว่ากึ่งหน่ึงของสนิเชื่อดงักล่าว เป็นสนิเชื่อตามนโยบายของภาครฐัในการบรรเทา
ภาวะวิกฤตให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและปญัหา
ภายในประเทศ ไดแ้ก่ โครงการสนิเชื่อ smePOWER (รอ้ยละ 10.5) โครงการสนิเชื่อ smePOWER
เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (ร้อยละ 6.8) และโครงการสนิเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน  
(รอ้ยละ 39.6) และรอ้ยละ 2.7 หรอื 1,253.6 ลา้นบาท จะเป็นยอดอนุมตัสินิเชื่อในกลุ่มสนับสนุน
ยุทธศาสตรข์องภาครฐั เช่นทีแ่สดงในตารางที ่3.5 ในขณะทีอ่กีรอ้ยละ 40.3 ของยอดอนุมตัสินิเชื่อ
มาจากโครงการอื่นๆ อน่ึง ในปี 2552 กระทรวงการคลงัไดเ้พิม่ทุนใหแ้ก่ธนาคารเป็นวงเงนิ 2,500
ล้านบาท ทําใหธ้นาคารมเีงนิทุนเพยีงพอที่จะปล่อยกู้ไดเ้พิม่ขึน้เพื่อที่จะดําเนินการตามนโยบาย
ของรฐัการเพิม่วงเงนิสนิเชื่อทาํใหส้ดัสว่นหน้ีทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชื่อคงคา้งลดลง 
 

รปูท่ี 3.3 การให้สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ของ ธพว. 

 
ทีม่า: ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย. 2552. รายงานประจาํปี 2552. 
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รปูท่ี 3.4 ปริมาณและสดัส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือคงค้างของ ธพว. 

 
ทีม่า: ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย. 2552. รายงานประจาํปี 2552. 

 

รปูท่ี 3.5การให้สินเช่ือของ ธพว. จาํแนกตามขนาดในปี2553 (ม.ค. – ก.ย. 2553) 

 
ทีม่า: ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

 

แม้ ธพว. จะได้ดําเนินการปล่อยกู้ให้รฐัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวนกว่า
15,000 ราย ในแต่ละปี แต่การดาํเนินการของ ธพว. ยงัคงมขีอ้จาํกดัดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก แมร้ฐักําหนดให ้ธพว. มหีน้าทีใ่นการช่วยเหลอืให ้SMEs เขา้ถงึแหล่งสนิเชื่อ
ไดม้ากขึน้ซึ่งขอ้เทจ็จรงิที่เกดิขึน้กค็อืผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่าใชบ้รกิารของ ธพว. ส่วนใหญ่
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มกัจะเป็นลูกคา้ชัน้รอง เพราะผูป้ระกอบการ SMEs ชัน้ดสีว่นใหญ่จะมคีวามสามารถในการเขา้ถงึ
สนิเชื่อไดด้กีว่า จงึสามารถขอกูก้บัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปได ้เหลอืเพยีงแต่ลูกคา้ชัน้รองทีไ่ปขอกู้
กบัสถาบนัการเงนิอื่นไมไ่ด ้เพราะเป็นกจิการขนาดเลก็และมคีวามเสีย่งสงู จงึตอ้งจงึเกดิปญัหาหน้ี
เสยีไดง้่ายหากแต่กระทรวงการคลงัยงัคงยดึเอาความสามารถในการทํากําไรเป็นดชันีชีว้ดัในการ
จดัสรรแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานทําใหธ้นาคารจาํเป็นตอ้งปล่อยเงนิกูใ้หก้บัวสิาหกจิทีม่คีวามเสีย่งตํ่า 
ซึ่งมกัจะหมายถงึการปล่อยกูว้งเงนิสูงใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดกลางที่มคีวามเสีย่งเชงิธุรกจิตํ่าดงัเช่น
ธนาคารพาณชิยท์ัว่ไป โดยจะเหน็ไดจ้ากรปูที ่3.6 ดา้นล่างวา่ แมก้ารปล่อยกูโ้ครงการขนาดกลางที่
มลูค่าเกนิ 75 ลา้น จะมเีพยีง 48 ราย หากแต่มวีงเงนิปล่อยกูท้ีสู่งถงึ 8,194 ลา้นบาท การที ่ธพว. 
เป็นต้องดําเนินการเพื่อสรา้งผลงานทางการเงนิดงัเช่นธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปทําใหไ้ม่สามารถให้
อุดหนุนดอกเบีย้ใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดย่อมไดเ้ท่าทีค่วรโดยอตัราดอกเบีย้ที ่ธพว. ปล่อยกูท้ ัว่ไปนัน้
จะเป็นอตัราทีส่งูกวา่ MLR ยกเวน้ในกรณขีองโครงการทีด่าํเนินการตามนโยบายของรฐัทีม่ลีกัษณะ
ทีเ่ฉพาะเจาะจง29 

 

รปูท่ี 3.6 วงเงินสินเช่ือท่ีปล่อยกู้จาํแนกตามขนาดในปี2553 (ม.ค. – ก.ย. 2553) 

 
ทีม่า: ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

 

ประการทีส่อง แมว้่า ธพว. จะมบีทบาทในการใหก้ารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดย่อมโดยการ
จดัหาเงินทุนที่มีอตัราดอกเบี้ยตํ่า หากแต่ต้นทุนทางการเงนิของธนาคารกลับสูงกว่าธนาคาร
พาณิชย์โดยทัว่ไป เพราะธนาคารพาณิชยม์แีหล่งเงนิฝากแต่ ธพว. ใชเ้งนิจากการออกพนัธบตัร 
โดยจะตอ้งจ่ายผลตอบแทนตามอตัราอา้งองิของพนัธบตัรนัน้ ซึง่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด

                                                
29 โครงการสนิเชื่อตามนโยบายของภาครฐัแมว้่าจะมอีตัราดอกเบี้ยตํ่าแต่กเ็ฉพาะในช่วงปีหรอืสองปีแรกเท่านัน่ ในขณะทีปี่หลงัๆ 
อตัราดอกเบีย้จะสงูขึน้ เช่นโครงการช่วยเหลอืดา้นการเงนิแก่ผูป้ระกอบกจิการท่องเทีย่วจะมอีตัราดอกเบีย้ MLR – 3 ในช่วงสองปี
แรกและจะเทา่กบั MLR ในปีตอ่ๆ ไป  
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ทัว่ไป นอกจากน้ี เน่ืองจาก ธพว. ยงัอยูใ่นระยะเริม่ตน้ดาํเนินการไดไ้มน่านนบัตัง้แต่ปี 2545 ขนาด
ของธนาคารจงึยงัไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัทีจ่ะเกดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) เมื่อเทยีบ
กบัการดาํเนินการของธนาคารพาณชิยท์ัว่ไปทีเ่ปิดมานานกวา่ 

ประการสุดทา้ย เน่ืองจาก ธพว. เป็นธนาคารของรฐั จงึไมส่ามารถลดเงนิตน้ของหน้ีในการ
ปรบัโครงสรา้งหน้ีไดด้งัเช่นสถาบนัการเงนิภาคเอกชนทัว่ไปหากแต่จะสามารถปรบัลดไดเ้ฉพาะใน
ส่วนของดอกเบี้ยเท่านัน้ทําใหลู้กหน้ีของ ธพว. ไม่มโีอกาสที่จะไปแสวงหาแหล่งเงนิกู้อื่นๆ เมื่อ
ประสบปญัหาการชาํระหน้ีทีกู่ย้มืจาก ธพว. 

ปญัหาที่สําคญักว่าปญัหาในเชงิบรหิารจดัการของธนาคารที่เป็นอุปสรรคปญัหาคอืระบบ
การปล่อยกู้ในปจัจุบนัไม่สามารถเขา้ถึงวสิาหกจิขนาดย่อมที่มคีวามต้องการแหล่งเงนิทุนในการ
ประกอบธุรกจิอยา่งแทจ้รงิเน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ไดแ้ก่ 

ประการแรก นิยามของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีใ่ชต้ามประกาศของกระทรวง
อุตสาหกรรมนัน้เป็นการเปิดโอกาสใหร้ฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่สามารถกูเ้งนิจาก ธพว. ได ้เน่ืองจาก
เกณฑจ์าํนวนการจา้งงานทีไ่มเ่กนิ 200 คนสาํหรบัวสิาหกจิขนาดกลาง และ 50 คนสาํหรบัวสิาหกจิ
ขนาดย่อมค่อนขา้งหลวม เน่ืองจากมวีสิาหกจิหลายประเภทที่ประกอบธุรกจิที่ใช้เทคโนโลยแีละ
แรงงานที่มคีวามรูท้ําใหม้กีารจา้งงานน้อย หากแต่มรีายในหลกัพนัล้านบาท สําหรบัเงื่อนไขของ
สนิทรพัยถ์าวรนัน้ ธุรกจิบางรายใชว้ธิกีารเชา่ทรพัยส์นิแทนการซือ้มมีลูคา่สนิทรพัยถ์าวรตํ่า 

ประการทีส่อง เงื่อนไขในการขอเงนิกูส้ําหรบัสนิเชื่อ SMEs ของ ธพว. ยงัคงเน้นที่การใช้
สนิทรพัยค์ํ้าประกนั (asset-based lending) ซึง่มคีวามเขม้งวดตวัไปคอ่นขา้งเขม้งวดไมน้่อยไปกวา่
ในกรณีทีข่อเงนิกูจ้ากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป โดยผูท้ีจ่ะสามารถกูไ้ดน้ัน้ (ก) ตอ้งไมเ่ป็น NPL จาก
สถาบนัการเงนิอื่น (ยกเว้นปรบัโครงสรา้งหน้ีแล้ว) (ข) ต้องมสีนิทรพัย์คํ้าประกนัอย่างน้อย 
รอ้ยละ 50 ของวงเงนิกู ้(ทีเ่หลอืใหใ้ชบ้รกิารจาก บสย. ซึง่คดิค่าธรรมเนียมรอ้ยละ 1.75 ของวงเงนิ
ทีค่ํ้าประกนั) และ (ค) มสี่วนร่วมทุนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของเงนิลงทุนทัง้หมด สําหรบัโครงการ
สนิเชื่อตามนโยบายของรฐันัน้อาจผ่อนปรนใหม้กีารคํ้าประกนัโดยนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดาได ้
หรอืการคํ้าประกนัระหวา่งผูกู้ด้ว้ยกนัเอง (cross guarantee) 

อน่ึง จากการศกึษาของ Uchida, Udell และ Yamori (2007) พบว่าจากรปูแบบการปล่อย
สนิเชื่อใหแ้ก่วสิาหกจิขนาดยอ่มในประเทศญีปุ่น่ทัง้หมด 4 รปูแบบ คอื (1) การปล่อยกูโ้ดยใชข้อ้มลู
ทางการเงนิ (financial statement lending) (2) การปล่อยกูโ้ดยใชอ้สงัหารมิทรพัย ์เช่นทีด่นิเป็น
สนิทรพัยค์ํ้าประกนั(real estate lending) (3) การปล่อยกูโ้ดยใชส้นิทรพัยค์งที ่(fixed asset 
lending) เช่น เครื่องจกัร คํ้าประกนั และ (4) การปล่อยกูโ้ดยใชค้วามสมัพนัธแ์ละขอ้มลูของธุรกจิ 
(relationship lending) ทัง้น้ีแลว้ การปล่อยกูโ้ดยการใชข้อ้มลูทางดา้นการเงนิจดัเป็นรปูแบบทีใ่ช้
อยา่งแพรห่ลายมากทีสุ่ดโดยเฉพาะสาํหรบัรายยอ่ยนัน้จะใชง้บการเงนิทีม่กีารตรวจสอบ (audited) 
ในรายละเอียดโดยการปล่อยกู้ดงักล่าวจะดําเนินการไปควบคู่กบัการใช้ข้อมูลเฉพาะของธุรกิจ
ดงักล่าวทีเ่จา้หน้าทีห่น่วยงานทีป่ล่อยกูไ้ดร้วบรวมจากการใชร้ะยะเวลาในการพฒันาความคุน้เคย
กบัธุรกจินัน้ๆ จะเหน็ไดว้่าการเอือ้อํานวยแหล่งเงนิทุนใหแ้ก่ SMEs ในประเทศญี่ปุ่นนัน้ไม่ไดเ้น้น
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การใช้สนิทรพัย์คํ้าประกนัเน่ืองจากวสิาหกจิขนาดย่อมส่วนมากไม่มสีนิทรพัย์ที่เพยีงพอและไม่
สามารถหาผูท้ีค่ํ้าประกนัได ้

ประการสุดท้าย โครงการที่ปล่อยกู้เป็นจํานวนมากของ ธพว. เป็นการดําเนินการตาม
นโยบายของรฐับาล เช่น การปล่อยกู้ใหก้บัธุรกจิที่ไดร้บัผลกระทบจากกรณีการประทว้งและการ
วางเพลงิทีร่าชประสงค ์หรอืโครงการแทก็ซีเ่อือ้อาทรในอดตีการปล่อยกูเ้หล่าน้ีเป็นการดาํเนินการที่
ไม่ถูกตอ้งการเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการประทว้งซึง่รฐัควรทีจ่ะใชเ้งนิจากงบประมาณ
ในการช่วยเหลอืธุรกจิเหล่าน้ีโดยเป็นเงนิทีใ่หข้าดการใชช้่องทางเงนิกูเ้ป็นเพยีงการอําพราง มใิห้
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีปรากฏในงบประมาณของภาครฐัหากแต่จะปรากฏเป็นหน้ีเสยีของ ธพว. ใน
อนาคตแทน ซึง่สุดทา้ยแลว้จะสง่ผลกระทบต่อขดีความสามารถในการปล่อยกูข้อง SMEs นอกเสยี
จากกระทรวงการคลงัจะเพิม่ทุนใหก้บั ธพว. ในลกัษณะเดยีวกนัการปล่อยกูแ้บบปพูรมใหแ้ก่ธุรกจิ
แทก็ซี่ก็มลีกัษณะของนโยบายประชานิยมเพื่อหาเสยีงซึ่งควรใช้เงนิงบประมาณมากกว่าที่จะมา
เบยีดบงัทรพัยากรทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ SMEs ทีต่อ้งการแหล่งเงนิทุนทีแ่ทจ้รงิ 

โครงการเหล่าน้ีนอกจากมอีตัราหน้ีเสยีทีส่งูเน่ืองจากมกีารผอ่นปรนเงื่อนไขในการปล่อยกู้
ใหไ้มต่อ้งมสีนิทรพัยค์ํ้าประกนั (ในกรณขีองวงเงนิทีไ่มเ่กนิ 1 ลา้น) โดยใชบุ้คคลธรรมดาคํ้าประกนั
ไดแ้ล้วยงัมผีูท้ี่ไดร้บัประโยชน์จํานวนมากที่ไม่ไดม้คีวามต้องการเงนิดงักล่าวจรงิหากแต่กู้เงนิไป
ฝากธนาคารเน่ืองจากเงนิกู้ดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยค่อนข้างตํ่าซึ่งอาจคุ้มกบัการนําเงนิไปฝาก
ธนาคารระยะยาวหรอืไปลงทุนทีใ่หค้า่ตอบแทนสงูกวา่ดอกเบีย้ดงักล่าว30 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ธพว. ไดท้ําหน้าที่ในการปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ SMEs จํานวนหน่ึง 
ซึ่งส่วนมากเป็นวสิาหกจิขนาดกลางมากกว่าวสิาหกจิขนาดย่อม เน่ืองจากเงื่อนไขในการปล่อยกู้
ค่อนขา้งเขม้งวด คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าเพื่อทีจ่ะใหก้ารใหส้นิเชื่อแก่เขา้ถงึวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มทีม่คีวามตอ้งการสนิเชื่ออยา่งแทจ้รงิ ควรมกีารดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ปรบัปรุงนิยามของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหส้อดคล้องกบัโครงสรา้ง
ของวสิาหกจิไทยทีม่วีสิาหกจิขนาดยอ่มจาํนวนมาก 

• ปรบัปรงุหลกัวธิกีารในการปล่อยกูท้ีเ่น้นขอ้มลูทางการเงนิมากกว่าการใชส้นิทรพัย์
คํ้าประกนั  ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัปญัหาหน้ีเสยีจะต้องมกีารกําหนดมาตรฐานทางดา้น
บญัชขีองผูท้ีข่อสนิเชื่อดว้ย 

• ปรบัปรุงวธิกีารในการประเมนิผลการดําเนินงานของ ธพว. ที่เน้นผลงานในการ
ปล่อยกูใ้หว้สิาหกจิรายยอ่ยมากกวา่ความสามารถในการทาํกาํไรหรอืการลดปญัหา
หน้ีเสยี เน่ืองจากการดําเนินงานของ ธพว. เป็นการดําเนินการตามนโยบายของ

                                                

30 ตวัอย่างเช่นในกรณีของการปล่อยสนิเชื่อให้แก่ธุรกจิในเขตการประทว้งและการวางเพลงิในย่านราชประสงค์ซึ่งไม่ไดร้บัความ
เสยีหายจากการวางเพลงิโดยตรง ในวงเงนิตํ่ากว่า 1 ลา้นบาททีไ่ม่ต้องมสีนิทรพัยค์ํ้าประกนันัน้ มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3 ต่อปี
ในชว่งปีที ่1-6 และในกรณขีองการกูว้งเงนิ 1-3 ลา้นบาททีเ่ป็นการกูแ้บบมหีลกัประกนัปีที ่1-6 มดีอกเบีย้รอ้ยละ MLR ลบ 3 ต่อปี 



29-30 พฤศจกิายน 2553 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 29 

ภาครฐัเป็นหลกั อน่ึง พ.ร.บ. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 กําหนดว่ารฐัอาจพจิารณาชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่ 
ธพว. เท่านัน้31 ในทางปฏบิตัมิกีารใหก้ารชดเชยบ้างเป็นบางส่วนหากแต่ไม่เต็ม
จาํนวน เชน่ในกรณขีองการปล่อยกูใ้หแ้ก่ธุรกจิในยา่นราชประสงคน์ัน้ไดก้ําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมชดเชยอตัรา
ดอกเบี้ยให้แก่ ธพว. ในอตัราร้อยละ 2 หากแต่ไม่มกีารชดเชยหน้ีเสยีจากการ
ปล่อยกูท้ีค่่อนขา้งจะหละหลวมเน่ืองจากมกีารผ่อนปรนเงื่อนไขในการกูย้มืเงนิแต่
อยา่งใด 

3.3 มาตรการภาษีศลุกากร  

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ึง่พาการส่งออกในระดบัสูงและยงัคงเป็นประเทศทีม่ี
อตัราภาษีศุลกากรค่อนขา้งสูงเมื่อเทียบกบัประเทศเพื่อบ้านในอาเซียนด้วยกนั สทิธิประโยชน์
ทางด้านภาษีศุลกากรจงึมคีวามสําคญัสําหรบัภาคธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการนําเขา้และการส่งออก
สินค้า การศึกษาน้ีจะประเมินว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้ประโยชน์จาก
มาตรการทางศุลกากรที่รฐัเอื้อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศที่สําคญั  
อนัไดแ้ก่ (1) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น (2) เขตปลอดอากร (3) การคนืภาษศุีลกากรตามมาตรา 19 ทวิ
และ (4) มาตรการชดเชยภาษ ีไดม้ากน้อยเพยีงใด โดยในตารางที ่3.6 จะเป็นการใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
มาตรการเหล่าน้ีโดยสงัเขป  
 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการทางศลุกากรเพ่ือสนับสนุนการส่งออก 

มาตรการ สิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการจะได้รบั 
ภาระค่าใช้จ่ายและข้อจาํกดัของ 

การเข้าใช้สิทธิ 

คลงัสนิคา้ทณัฑ์
บนประเภทโรง
ผลติสนิคา้ 

- เมือ่มกีารนําเขา้วตัถุดบิและสนิคา้เพือ่ผลติแลว้
สง่ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ ภายใน 2 ปี จะไดร้บั
การยกเวน้การเกบ็ภาษอีากรขาเขา้และขาออก ภาษี
สรรพสามติ และภาษมีลูคา่เพิม่ 

- ถา้นําวตัถุดบิออกนอกคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตอ้งชาํระ
คา่ภาษอีากรตามพกิดัอตัราภาษศุีลกากรทีก่าํหนด     

- ผูป้ระกอบการสามารถขอจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นใน
พืน้ทีโ่รงงานตนเองได ้

- วตัถุดบิทีเ่สยีหายจากการผลติ (สว่นสญูเสยีนอกสตูร
การผลติ)สามารถขอทาํลาย หรอืบรจิาคใหแ้ก่องคก์ร
การกุศล หรอืสว่นราชการไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีภาษใีดๆ 

- ตอ้งมทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ไมต่ํ่ากวา่ 1 ลา้นบาท 

- ตอ้งลงทุนดา้นโรงเรอืนใหม้อีาณา
บรเิวณทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้เครือ่งมอื
และอุปกรณ์ตามทีก่รมศุลกากร
กาํหนด 

- เสยีคา่ธรรมเนียมรายปี กาํหนดปี
ละ 10,000 บาท 

- ถา้ไมส่ามารถผลติแลว้สง่ออก
วตัถุดบิทีนํ่าเขา้ไดต้ามกาํหนดตอ้ง
วางหนงัสอืคํ้าประกนัจาํนวนรอ้ยละ 
10 ของคา่ภาษอีากร
วตัถุดบิคงเหลอืแต่ละงวดบญัช ี
(ทุก 3 หรอื 6 เดอืน ) 

                                                
31 มาตรา 34 ในกรณทีีธ่นาคารไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการดาํเนินธุรกจิตามคาํสัง่ของรฐัมนตรตีามมาตรา 32 หรอืตามขอ้ตกลง
ทีธ่นาคารทําไวก้บัรฐับาล กระทรวงการคลงัอาจพจิารณาชดเชยความเสยีหายใหแ้ก่ธนาคารตามความเหมาะสม ทัง้น้ี เมื่อไดร้บั
อนุมตัจิากคณะรฐัมนตรแีลว้และใหย้ืน่ขอรบัการชดเชยความเสยีหายดงักล่าวในรอบปีบญัชถีดัไป 
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มาตรการ สิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการจะได้รบั 
ภาระค่าใช้จ่ายและข้อจาํกดัของ 

การเข้าใช้สิทธิ 

 
 

- ใชส้ตูรการผลติควบคุมบญัชี
วตัถุดบิ 

- จะตอ้งจดัทาํหลกัฐานการควบคุม
และทะเบยีนบญัชดีว้ยคอมพวิเตอร์
ควบคุมแบบทีก่รมศุลกากรกาํหนด 
และจะตอ้งดแูลและรกัษาพรอ้มให้
เจา้หน้าทีต่รวจสอบไดเ้ป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 5 ปี 

เขตปลอดอากร - ของทีนํ่าเขา้มาในเขตปลอดอากรแลว้สง่ออกไป
จาํหน่ายต่างประเทศ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้และขาออก ภาษสีรรพสามติ 
และภาษมีลูคา่เพิม่  

- กรณีนําของออกจากเขตปลอดอากรเพือ่ขายใน
ประเทศ ผูป้ระกอบการตอ้งชาํระภาษทีีม่บีนฐาน
สนิคา้ทัง้หมด คอื ภาษอีากรขาเขา้และขาออก ภาษี
สรรพสามติ และภาษมีลูคา่เพิม่  

- ไมม่กีาํหนดอายกุารนําของเขา้มาในเขตปลอดอากร 
- เอือ้ใหผู้ป้ระกอบการสามารถชะลอการชาํระภาษไีด้
ไมม่กีาํหนด (ชาํระภาษเีมือ่ตอ้งการนําของออกจาก
เขตปลอดอากร)  

- เจา้ของผูจ้ดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้ง
มทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ไมต่ํ่า
กวา่ 20 ลา้นบาท ตอ้งชาํระ
คา่ธรรมเนียมแก่กรมศุลกากร ปีละ 
300,000 บาท  

- ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ไปใชส้ทิธใิน
เขตปลอดอากรไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด
แก่กรมศุลกากร จะเสยีคา่ใชจ้า่ย
เฉพาะในสว่นของคา่เชา่หรอืคา่
สาธารณูปโภคเทา่นัน้ในเขตปลอด
อากรเทา่นัน้ 

- ไมก่าํหนดขนาดของผูป้ระกอบการ 
มาตรา 19 ทว ิ - เมือ่มกีารนําเขา้วตัถุดบิเพือ่ผลติแลว้สง่ออกไป

จาํหน่ายต่างประเทศ ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 1 ปี 
ผูป้ระกอบการสามารถขอคนืคา่ภาระภาษอีากรของ
วตัถุดบินําเขา้ทีช่าํระไปแลว้ ไดแ้ก่ อากรนําเขา้ 
คา่ธรรมเนียม ภาษสีรรพสามติ ภาษมีหาดไทย โดย
จะไดร้บัการคนือากรตามการคาํนวณคา่ภาษอีากรที่
คนืใหต้ามสตูรการผลติ 

- ผูป้ระกอบการตอ้งใชเ้งนิสดชาํระ
อากร/วางหนงัสอืคํ้าประกนัจาก
ธนาคารแลว้ขอคนืหลงัการสง่ออก 

- เสยีภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษี
สรรพสามติ 

- ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่คาํรอ้งเพือ่ขอ
อนุมตัสิตูรการผลติในระบบ
อเิลค็ทรอนิคสซ์ึง่เป็นระบบใหมท่ี่
เริม่ใชใ้นปี 255132 และใชส้ตูรการ
ผลติทีไ่ดร้บัการอนุมตัคิวบคุมบญัชี
วตัถุดบิ 

ขอชดเชยอากร - เมือ่มกีารผลติและสง่ออก โดยตอ้งเป็นสนิคา้ทีผ่ลติ
ภายในราชอาณาจกัร สามารถขอชดเชยคา่ภาษอีากร
ทีแ่ฝงในตน้ทุนการผลติไดต้ามอตัราทีก่าํหนด 

- ไดร้บัเงนิชดเชยภายใน 1 ปีหลงัการสง่ออก 

- ผูป้ระกอบการตอ้งชาํระภาษทีีม่บีน
ฐานสนิคา้ทัง้หมด คอื ภาษอีากรขา
เขา้ ภาษสีรรพสามติ และ
ภาษมีลูคา่เพิม่  

ทีม่า: กรมศุลกากร (http://www.customsclinic.org/) 

                                                
32 ประกาศกรมศุลกากรที ่66/2551 
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 3.3.1 การยกเว้นภาษีในการนําเข้าสินค้าภายใต้คลงัสินค้าทณัฑ์บนและเขตปลอด
อากร 

 การจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นของกรมศุลกากรมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการส่งออกและ
อํานวยความสะดวกแก่ผูนํ้าเขา้และส่งออกทีจ่ะมสีถานทีท่ีใ่ชเ้พื่อผลติ เกบ็รกัษาสนิคา้ บรรจุ หรอื 
การเตรยีมความพรอ้มสนิคา้ เพื่อการสง่ออกหรอืจําหน่ายในประเทศ33 สนิคา้ทีนํ่าเขา้ในคลงัสนิคา้
ทณัฑบ์นจะไดร้บัการยกเวน้ภาษอีากร 
 คลังสินค้าทัณฑ์บนมีทัง้หมด 7 ประเภท34 ในประเภทโรงผลิตสินค้าจะเกี่ยวข้องกับ
ผูป้ระกอบการทัว่ไปมากที่สุดและมจีํานวนมากที่สุด ในการศึกษาน้ีจะเน้นที่คลงัสนิค้าทณัฑ์บน
ประเภทโรงผลติสนิคา้เป็นสาํคญั สทิธปิระโยชน์สาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น
ประเภทโรงผลติ ไดแ้ก่ 

(1) สามารถนําเครื่องจักร และวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม หรือประกอบเป็นสินค้า
สําเร็จรูปส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ โดยได้รบัการยกเว้นการเก็บอากร 
ขาเขา้และอากรขาออกแก่ของทีป่ล่อยออกจากคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเพือ่สง่ออก  

(2) วตัถุดบิทีนํ่าเขา้มาและผลติภณัฑท์ีผ่ลติได ้ถา้ส่งออกจะไมม่ภีาระภาษสีรรพสามติ 
และสามารถใช้การคํ้ าประกันแทนการชําระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ในกรณีที่
ผู้ประกอบการนําวตัถุดิบหรือสินค้าออกนอกบรเิวณคลงัสนิค้าทณัฑ์บนเข้ามา
ภายในประเทศจะต้องชําระภาษีอากรตามสภาพของสนิคา้หรอืวตัถุดบินัน้ๆ ตาม
พกิดัอตัราทีก่าํหนด  

(3) ระยะเวลาในการเก็บของในคลงัสินค้าทณัฑ์บนมีอายุ 2 ปี นับแต่วนันําเข้าใน
ราชอาณาจกัร 

 การขอใชส้ทิธจิดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้มตีน้ทุนค่อนขา้งสงู เน่ืองจาก
กรมศุลกากรกําหนดใหต้อ้งเป็นกจิการทีม่ ัน่คง มกีารว่าจา้งแรงงานเป็นจาํนวนมากหรอืใชเ้ทคโนโลยี
การผลติสงู และยงัตอ้งมรีะบบบญัชทีีด่คีวบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์และเป็นระบบทีจ่ะตอ้งเชื่อมต่อ
กบัระบบของกรมศุลกากร อาณาเขตทีข่อจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตอ้งเป็นสดัสว่นและเหมาะสม มรีัว้
ล้อมรอบ ประตูเข้า-ออก จัดให้มีสถานที่สําหรับเป็นที่ทําการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีระบบ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการบนัทกึภาพเหตุการณ์บุคคล หมายเลขทะเบยีนยานพาหนะ 
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และ/หรอืสิง่ที่ผ่านเขา้-ออก มรีะบบควบคุมทางบญัชแีบบอเิลคทรอนิกส์

                                                
33 การจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นเป็นไปตามอํานาจการอนุมตัจิดัตัง้ของอธบิดกีรมศุลกากร ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตามมาตรา 8 
และมาตรา 8 ทว ิ(2) แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิม่เตมิตามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่329 ลงวนัที ่13 
ธนัวาคม 2515 
34 คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นมทีัง้สิน้ 7 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทโรงผลติ ประเภทอู่ซ่อมและสรา้งเรอื ประเภทคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นสาธารณะ
ทัว่ไปเพื่อเก็บรกัษาของหรอืกระจายสนิคา้ ประเภทสําหรบัจดัแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ สําหรบัเกบ็น้ํามนั และประเภทรา้นค้า
ปลอดอากร 
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เพิม่เตมิในหมวด 10 ทว ิโดยมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 โดยที่
ผูป้ระกอบการทุกขนาดสามารถใชส้ทิธปิระโยชน์น้ีไดเ้น่ืองจากไม่มเีงือ่นไขเกีย่วกบัทุนจดทะเบยีน
ขัน้ตํ่า 

 ผูป้ระกอบการจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการตัง้โรงงานในเขตปลอดอากร คอื 
(1) ยกเว้นอากรขาเขา้สําหรบัของที่นําเขา้มาในราชอาณาจกัร เพื่อนําเขา้ไปในเขต

ปลอดอากร รวมถงึเครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละส่วนประกอบ และ
ยกเวน้อากรขาออกสาํหรบัของทีป่ล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพือ่การสง่ออก 

(2) ยกเวน้ภาษสีรรพสามติ ภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัการนําสนิคา้จากต่างประเทศเขา้ไป
ในเขตปลอดอากร ใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 0 ในการคํานวณภาษมีลูค่าเพิม่ เมื่อมกีาร
นําสนิคา้ภายในราชอาณาจกัรเขา้ไปในเขตปลอดอากร เมื่อมกีารนําของออกจาก
เขตปลอดอากรเพื่อจําหน่ายในประเทศจะต้องชําระภาษีอากรทุกประเภท (ภาษี
ศุลกากร ภาษสีรรพสามติ และภาษมีลูคา่เพิม่)  

 จากข้อมูลของกรมศุลกากร ณ เดือนธันวาคมปี 2552 มีการประกาศเขตปลอดอากร
ทัง้หมด 59 แห่ง โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รบัอนุมตัิใช้สิทธิในเขตดงักล่าวจํานวน 243 บริษัท 
พจิารณาขนาดของธุรกจิทีเ่ขา้มาตัง้ในเขตปลอดอากรตามจาํนวนทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ พบว่า
เป็นธุรกจิขนาดเลก็ จํานวน 98 ราย (รอ้ยละ 40.0) ธุรกจิขนาดกลาง จํานวน 60 ราย (รอ้ยละ 25) 
และธุรกจิขนาดใหญ่ จํานวน 86 ราย (รอ้ยละ 35) (ดูรูปที ่3.8) ในบรรดาธุรกจิเหล่าน้ี กจิการที่มี
ขนาดเล็กที่สุดมมีูลค่าสนิทรพัย์ถาวรอยู่ระหว่าง 1-3 ล้านบาท มจีํานวน 13 ราย แสดงว่าธุรกิจ
ขนาดเลก็ไมม่ปีญัหาในการเขา้ใชส้ทิธใินเขตปลอดอากร   
 

รปูท่ี 3.8 ขนาดของผูป้ระกอบการท่ีใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร 
ณ เดือนธนัวาคม 2552 

 
ทีม่า: กรมศุลกากร  

ขนาดใหญ่ 
(> 200 ลา้นบาท)

35%

ขนาดเลก็ 
(0-50 ลา้นบาท)

40%

ขนาดกลาง 
(50-200 ลา้นบาท)

25%
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 โดยสรุปแลว้ ธุรกจิขนาดเลก็สามารถเขา้ใชส้ทิธปิระโยชน์ในการยกเวน้อากรนําเขา้ในเขต
ปลอดอากรเน่ืองจากไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับเงินทุนจดทะเบียนขัน้ตํ่ า อย่างไรก็ดีจํานวน
ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มทีใ่ชป้ระโยชน์เพยีง 98 รายและขนาดกลางเพยีง 60 ราย สะทอ้นใหเ้หน็วา่
มาตรการดงักล่าวยงัคงจาํกดัอยูส่าํหรบัธุรกจิไมก่ีร่ายเทา่นัน้ 

 3.3.2 การชดเชยภาษีในการนําเข้าสินค้าภายใต้มาตรา 19 ทวิ  

 ผูป้ระกอบการที่นําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศเพื่อผลิตสนิค้าในประเทศสามารถขอคนื
อากรขาเขา้ภาษีสรรพสามติ และค่าธรรมเนียมภาษีอื่นๆ ที่ไดช้ําระหรอืวางประกนัไวข้ณะนําเขา้ 
เมื่อสามารถพสิูจน์ไดว้่าไดนํ้าวตัถุดบินัน้ไปผลติผสมประกอบหรอืบรรจุเป็นสนิคา้ส่งออกไดเ้มื่อมี
การสง่ออกสนิคา้ดงักล่าวตามบทบญัญตัใินมาตรา 19 ทว ิแหง่พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) 
พ.ศ. 2482 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 หรอืสามารถ
ขอชดเชยค่าภาษีอากรทัว่ไปตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 

 การคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิมาตรา 9 เป็นการคนืค่าภาระภาษอีากร จะไดร้บัการคนื
อากรโดยจะคาํนวณคา่ภาษอีากรทีค่นืใหต้ามสตูรการผลติ  
 ความแตกต่างระหว่างการขอคนือากร คอื ผูนํ้าเขา้ใชส้ทิธมิาตรา 19 ทว ิไมต่อ้งใชใ้บเสรจ็
ในการนําเขา้สนิคา้มาขอค่าชดเชยอากร สามารถนําเอกสารใบขนสนิคา้ขาเขา้และขาออกยื่นขอคนื
ภาษีอากรไดท้ัง้หมดตามที่ไดช้ําระไวแ้ต่การขอชดเชยอากรทัว่ไป ผูส้่งออกต้องนําใบเสรจ็รบัเงนิ
การสง่ออกสนิคา้มายื่นขอชดเชย เน่ืองจากอตัราการชดเชยทีจ่ะไดร้บัคํานวณจากอตัรารอ้ยละของ
ราคาส่งออก F.O.B. ตามประเภทพกิดัอตัราศุลกากร และทีม่าของอตัราเงนิชดเชยคํานวณจาก
คา่เฉลีย่ตามการใชป้จัจยัการผลติในภาคการผลติต่างๆ และภาระคา่อากรขาเขา้35 

 เงือ่นไขการขอรบัสทิธติามมาตรา 19 ทว ิมดีงัน้ี 
(1) ของทีนํ่าเขา้มาตอ้งนํามาผลติ ผสม ประกอบ หรอืบรรจุ แลว้สง่ออกไปต่างประเทศ 

ทัง้น้ีโดยมเีงื่อนไขว่าจะตอ้งผลติส่งออกภายใน 1 ปี นับตัง้แต่วนัทีไ่ดนํ้าเขา้และ
ตอ้งขอคนืเงนิอากรภายใน 6 เดอืน นับแต่วนัทีส่่งของนัน้ออกไป โดยท่าหรอืด่าน
สง่ออกตอ้งเป็นทีเ่ดยีวกบัทีนํ่าเขา้และไดช้าํระอากรไว ้

(2) ในการนําเขา้วตัถุดบิผูป้ระกอบการตอ้งชาํระภาษอีากรขาเขา้ ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษี
สรรพสามติ ตามปกต ิการชาํระอากรจะชาํระเป็นเงนิสดหรอืวางหนงัสอืธนาคารคํ้า
ประกันตามมูลค่าภาษีก็ได้ และสามารถยื่นขอคืนอากรตามจํานวนที่ชําระไว้
ทัง้หมดหลงัการสง่ออก โดยกรมศุลกากรคาํนวณค่าภาษอีากรทีค่นืใหต้ามสตูรการ

                                                
35 หลกัการคาํนวณอตัราเงนิชดเชย คาํนวณจากภาระค่าอากรขาเขา้วตัถุดบิ และค่าเฉลีย่จากการใชป้จัจยัการผลติในภาคการผลติ
ต่างๆ จากขอ้มลูตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ (Input-Output Table) ของไทย (จดัทําโดยสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ   
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ผลติ36 ซึ่งต้องยื่นขอก่อนการส่งออกและมอีายุ3 ปี เมื่อมกีารปรบัเปลี่ยนสูตรการ
ผลติตอ้งยืน่ขออนุมตัต่ิอเจา้หน้าทีก่รมศุลกากรทุกครัง้ก่อนการสง่ออก    

 ระเบยีบปฏบิตัขิองศุลกากรเกีย่วกบัการยื่นสตูรการกําหนดใหผู้ท้ีข่อใชส้ทิธติอ้งยื่นรายชื่อ
วตัถุดิบ รายชื่อผลิตภณัฑ์ กรรมวิธีการผลิต และปรมิาณการใช้วตัถุดิบในการผลิตสนิค้านัน้ๆ 
พรอ้มตวัอย่างวตัถุดบิ และตวัอย่างสนิคา้ทีจ่ะผลติ ถา้เอกสารครบถ้วนเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิ
สตูรภายใน 15 วนั  สาํหรบัขัน้ตอนการขอคนือากรผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารใบขนสนิคา้ขาเขา้และ
ขาออกพรอ้มแสดงสตูรการผลติ และจะไดร้บัคนือากรภายใน 30 วนั 
 ในปี 2553 มจีํานวนสะสมของผูท้ีไ่ดร้บัสทิธติามมาตรา 19 ทว ินับตัง้แต่ปี 2541 จํานวน 
8,583 ราย หากแต่มกีารใชส้ทิธเิพื่อการนําเขา้-ส่งออกสนิคา้จรงิมเีพยีง 1,863 ราย โดยเป็นธุรกจิ
ขนาดย่อมรอ้ยละ 50.46 ธุรกจิขนาดกลางรอ้ยละ 27.54 และธุรกจิขนาดใหญ่รอ้ยละ 22 (ดรูปูที ่3.9) 
ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเขา้ถึงและไดใ้ช้สทิธปิระโยชน์ในการคนื
ภาษตีามมาตรา 19 ทว ิ

 

รปูท่ี 3.9 จาํนวนผูป้ระกอบการท่ีใช้สิทธิมาตรา 19 ทวิ และยงัมีความเคล่ือนไหว  
ณ เดือนตลุาคม2553 

 
หมายเหตุ: แยกขนาดผูป้ระกอบการโดยใชข้อ้มลูเงนิทุนจดทะเบยีนปรบัค่าดว้ยอตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่ (CPI) และคูณดว้ยอตัราการ

เตบิโตเฉลีย่ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
ทีม่า: กรมศุลกากร 

  

                                                
36 สตูรการผลติ คอื สดัสว่นการผลติของสนิคา้ในหน่ึงหน่วยผลติภณัฑส์าํหรบัสนิคา้ชนิดนัน้ๆ เช่น เสือ้หน่ึงตวั ใชว้ตัถุดบิกีป่ระเภท 
(ผา้ กระดุม ซปิ ดา้ย หรอืส่วนประกอบอื่นๆ) และแต่ละประเภทใชจ้ํานวนเท่าใด เมื่อมกีารนําเขา้วตัถุดบิ และไดท้ําการผลติและ
ส่งออกตามจํานวนที่แจง้ไปนัน้ ต้องนํามาคํานวณว่าการส่งออกครัง้ดงักล่าวน้ีได้ใช้วตัถุดบิแต่ละชนิดไปเป็นจํานวนเท่าใด และ
จาํนวนทีเ่หลอืเป็นเทา่ใด โดยอากรทีไ่ดค้นืจะเป็นไปตามจาํนวนวตัถุดบิทีไ่ดใ้ชไ้ปจรงิในการผลติสาํหรบัการสง่ออกครัง้นัน้ๆ     

ขนาดใหญ่
 22%

ขนาดเลก็
50%

ขนาดกลาง 
28%
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การใชส้ทิธติามมาตรา 19 ทว ิพบปญัหาและอุปสรรคสาํคญั 2 ประการ คอื  
ประการแรก ปญัหาการอนุมตัสิตูรการผลติ ความล่าชา้ในการอนุมตัสิตูรการผลติเกดิจาก

ทัง้ฝ่ายผู้ประกอบการและฝ่ายกรมศุลกากร ปญัหาของฝ่ายผู้ประกอบการที่มกัจะทําให้การขอ
อนุมตัสิูตรการผลติล่าชา้นัน้ มกัเกดิจากความไม่พรอ้มหรอืความเขา้ใจที่ดพีอในวธิกีารขออนุมตัิ
สตูรการผลติวธิใีหม่ตามทีก่รมศุลกากรกําหนด เช่น ความไม่เขา้ใจในการผา่นพธิกีารศุลกากรทาง
อเิลคทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร37 เป็นต้น สําหรบัความล่าช้าที่มกัจะเกิดจากทางศุลกากร ได้แก่ 
ขัน้ตอนการยื่นและพจิารณาสูตรการผลติใชเ้วลานานเกนิไป38 เกณฑใ์นการกําหนดส่วนสูญเสยี
ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าที ่ในบางอุตสาหกรรมการผลติมคีวามซบัซอ้นต้องอาศยัความ
ชํานาญในการพจิารณาเป็นพเิศษ หรอื กระบวนการผลติเกดิการสญูเสยีโดยธรรมชาต ิเช่น มกีาร
ระเหย เป็นตน้ ทาํใหเ้กดิขอ้ถกเถยีงระหวา่งผูป้ระกอบการและเจา้หน้าทีใ่นการกาํหนดสว่นสญูเสยี 
 ที่ผ่านมากรมศุลกากรพยายามแก้ปญัหาความล่าชา้ของการอนุมตัสิูตรการผลติด้วยการ
ประกาศกําหนดสตูรมาตรฐานเพื่อคํานวณเงนิอากรทีพ่งึไดค้นื โดยเริม่แรกนัน้สตูรมาตรฐานทีก่รม
ศุลกากรประกาศใชย้งัจาํกดัเฉพาะสนิคา้บางรายการทีก่รรมวธิกีารผลติไมซ่บัซอ้นมากนกั ต่อมาจงึ
ได้มีการกําหนดสูตรมาตรฐานใหม่เพื่อคํานวณเงินอากรที่พึงได้คืนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ครอบคลุมสนิคา้หลายชนิดขึน้ และสะดวกต่อการบรหิารจดัการมาก  

นอกจากน้ีแลว้ การใหส้ทิธผิูส้ง่ออกไดร้บัการอนุมตัสิตูรภายใน 10 วนั ถา้ผูส้ง่ออกใชว้ธิคีนื
อากรด้วยการวางประกนัลอย39 ใช้ตัวแทนออกของที่ได้รบัอนุญาต40 หรอืเป็นผู้ส่งออกที่ได้รบั
สทิธบิตัรทอง41 

ประการทีส่อง การขอคนือากรล่าชา้ทําใหเ้กดิภาระตน้ทุนค่าเสยีโอกาสแก่ผูป้ระกอบธุรกจิ 
ทัง้ในเรื่องการขาดเงนิทุนหมุนเวยีนและมภีาระต้นทุนค่าธรรมเนียมของธนาคารกรณีใช้หนังสอื 
คํ้าประกนัจากธนาคาร 
 แนวทางแกไ้ขของกรมศุลกากรไดอ้อกมาตรการในการลดภาระทีเ่กดิจากการคนือากรล่าชา้
ในหลายประการดว้ยกนั ดงัน้ี 

• ใหใ้ชห้นังสอืคํ้าประกนัของธนาคารแทนการชําระดว้ยเงนิสดหรอืเลอืกใช้วธิกีาร
วางประกนัลอยขอ้ดขีองการใชป้ระกนัลอย คอืสามารถขอคนือากรไดทุ้กครัง้หลงั

                                                
37 ประกาศกรมศุลกากรที ่66/2551 
38 ระยะในการพจิารณาอนุมตัสิตูรการผลติของกรมศุลกากร ขึน้อยู่กบัความยากงา่ยของสตูรการผลติ เจา้หน้าทีศุ่ลกากรตอ้งพสิจูน์
การผลติในหน่ึงหน่วยผลติภณัฑว์า่ใชว้ตัถุดบิใดและวตัถุดบิแต่ละประเภทมสีว่นสญูเสยีมากน้อยเพยีงใด เช่น ผา้ 1 หลา ตดัแขนเสือ้
ไดก้ีช่ ิน้ มสี่วนสญูเสยีเท่าใด ปจัจุบนักรมศุลกากรกําหนดใหม้สี่วนสญูเสยีไดไ้ม่เกนิ รอ้ยละ 5 เหตุผลในการกําหนดส่วนสญูเสยีให้
น้อยทีส่ดุเพือ่ป้องกนัการนําวตัถุดบิดงักล่าวไปผลติเพือ่จาํหน่ายในประเทศซึง่ผดิเงือ่นไขการใชส้ทิธปิระโยชน์ตามมาตรา 19 ทว ิ 
39 ประกาศกรมศุลกากรที ่85/2545  
40 ประกาศกรมศุลกากรที ่25/2545 กําหนดรายชื่อตวัแทนออกของ หรอื ชปิป้ิง ทีม่ปีระสบการณ์เขา้มามสี่วนรว่มในการตรวจสอบ
พธิกีารแทนกรมศุลกากรเพือ่แบง่เบาภาระและลดขัน้ตอนพธิกีารศุลกากรใหร้วดเรว็ขึน้ ตวัแทนน้ีตอ้งวางหลกัประกนัแก่กรมศุลกากร
วงเงนิรอ้ยละ 25 ของประมาณการทีข่อรบัชดเชยค่าภาษอีากร หรอื ยอดคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิจาํนวน อย่างน้อย 2 ลา้นบาท
แต่ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 
41 ประกาศกรมศุลกากรที ่8/2542  
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การส่งออก วงเงนิวางประกนัครัง้เดยีวจะครอบคลุมการนําเขา้ได้หลายครัง้ยอด
วงเงนิคํ้าประกนัจะเคลื่อนไหวปรบัลดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามการนําเขา้แต่ละเทีย่วเรอื
และการสง่ออกแต่ละครัง้  

• ลดระยะเวลาในการคนือากรโดยใหส้ทิธผิูท้ีว่างคํ้าประกนัลอยและผูป้ระกอบการที่
ได้รบัสทิธิเป็นผู้นําเขา้ระดบับตัรทองจะได้สทิธิในการคนือากรทนัททีี่ยื่นคําร้อง  
และสําหรบัผู้ประกอบการที่ไม่ได้รบัสทิธิระดบับตัรทองแต่ใช้ตวัแทนออกของที่
ไดร้บัอนุญาต จะไดร้บัอนุมตัคินือากรภายใน 7 วนัทาํการ42 

• การอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการยื่นคํารอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลใบขนสนิคา้ขาออก
หรอืขอ้มลูใบกาํกบัการขนยา้ยสนิคา้ภายหลงัการสง่ออก43 

 จะเหน็ได้ว่ามาตรการแก้ไขความล่าช้าการอนุมตัิสูตรการผลติและการคนือากรดงักล่าว 
ในขา้งต้นเป็นมาตรการใหส้ถาบนัการเงนิ และบรษิัทตวัแทนออกของทีไ่ด้รบัอนุญาตคํ้าประกนั  
ซึง่เป็นการให้เอกชนประเมนิความเสีย่งแทนกรมศุลกากรเพราะการเข้ารบัสทิธิประโยชน์ตาม
มาตรการเหล่าน้ีตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลอืกของกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที ่8/2542 
ใหผู้ป้ระกอบการส่งออกทีม่บีตัรทอง (Gold card) เท่านัน้ ทีจ่ะไดร้บัสทิธพิเิศษในการนําเขา้และ
สง่ออก ซึง่จะไดร้บังดเวน้การตรวจของจากเจา้หน้าทีศุ่ลกากรใหต้ดับญัชสีนิคา้สาํหรบัเรอืภายหลงั
การปล่อยของในการส่งออกไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ และได้รบัสทิธิพเิศษในการคืนอากรหรือ
ชดเชยค่าภาษีอากรทนัททีี่ยื่นคํารอ้งขอ ซึ่งกรมศุลกากรได้กําหนดเงื่อนไขการคดัเลอืกที่สําคญั 
สามประการ คอื 
 ประการแรก เป็นนิตบุิคคลทีม่ทีุนจดทะเบยีนทีช่ําระแลว้ไม่ตํ่ากว่า 5 ลา้นบาทนําเขา้หรอื
ส่งออกมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 3 ปี เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย หรอืสมาชกิสภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย และตอ้งไดร้บัการ
รบัรองจากองคก์รดงักล่าววา่มฐีานะการเงนิมัน่คง และมคีวามพรอ้มในการผา่นพธิกีารศุลกากรดว้ย
ระบบ EDI ดว้ยตวัเอง หรอืใชบ้รกิารตวัแทนออกของรบัอนุญาต 
 ประการทีส่อง ต้องทําสญัญาประกนัและทณัฑ์บนและวางหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคาร
วงเงนิไมต่ํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท 

ประการทีส่าม ต้องไม่มีประวตัิการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือ
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศุลกากรยอ้นหลงัเป็นเวลา 3 ปี นบัแต่วนัทีย่ ื่นคาํรอ้งขอ เวน้แต่เป็น
ความผดิเลก็น้อย 
 แต่ในทางปฏิบัติการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รบับัตรทอง และได้รบัสิทธิพิเศษ
ดงักล่าวมผีลใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและเล็กที่มเีงนิทุนหมุนเวยีนไม่พอและไม่สามารถวาง
หนังสอืคํ้าประกนัธนาคารหรอืหลกัทรพัยอ์ื่นมาวางทีก่รมศุลกากรได ้ตลอดจนขาดความพรอ้มใน

                                                
42 ประกาศกรมศุลกากร ที ่25/2545 
43 ประกาศกรมศุลกากรที ่65/2552 



38 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง“การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

ระบบ EDI ดว้ย จงึไมส่ามารถขอรบับตัรทองและรบัสทิธพิเิศษเพื่อความคล่องตวัเช่นเดยีวกบัธุรกจิ
ขนาดใหญ่ไดม้าตรการชว่ยเหลอืดงักล่าวเหล่าน้ี จงึจาํกดัเฉพาะผูป้ระกอบการบางสว่นเท่านัน้ทีไ่ดร้บั
บตัรทอง ซึง่ในปี 2553 จาํนวนผูป้ระกอบการทีถ่อืบตัรทองมเีพยีง 274 ราย และผูท้ีใ่ชบ้รกิารตวัแทน
ออกของรบัอนุญาต ซึง่ตวัแทนเหล่าน้ีตอ้งระมดัระวงัการใหบ้รกิารลกูคา้อกีต่อหน่ึงเพราะตอ้งรบัความ
เสีย่งแทนลูกคา้กรณีกรมศุลกากรตรวจพบความผดิ ในปี 2553 มตีวัแทนออกของรบัอนุญาต จาํนวน 
209 ราย ลดลงจากปี 2550 ทัง้หมด 27 ราย ดงัทีไ่ดแ้สดงในรปูที ่3.10 
 

รปูท่ี 3.10จาํนวนผูป้ระกอบการท่ีได้รบับตัรทองและจาํนวนตวัแทนออกของรบัอนุญาต 
ในปี 2550 และ 2553 

 
ทีม่า: กรมศุลกากร 

 

โดยสรุปแลว้ ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ไดต้ามมาตรา 19 ทวแิต่กย็งั
พบอุปสรรคในการใชส้ทิธทิีส่าํคญัคอืการทีต่อ้งชาํระคา่ภาษอีากรไวล้่วงหน้าและขอคนืภายหลงัเมื่อ
มกีารส่งออก ซึ่งก่อให้เกิดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายและอาจเกิดการสูญเสยีสภาพคล่องนอกจากน้ี 
การปรบัเปลีย่นการผลติยงัไม่คล่องตวัเพราะเกดิความความล่าชา้ในการพจิารณาสตูรการผลติของ
กรมศุลกากรและความไมเ่ขา้ใจในการขออนุมตัสิตูรการผลติของผูป้ระกอบการดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 
แม้ว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่เป็นมาตรการที่เอื้อต่อ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่คีวามมัน่คงทางการเงนิเป็นหลกั  

 3.3.3 มาตรการขอชดเชยอากร 

 วตัถุประสงคข์องมาตรการชดเชยค่าภาษีอากรต้องการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายเลก็ที่
ไม่ได้ใชส้ทิธคินือากรยกเวน้อากร หรอืลดหย่อนอากรตามกฎหมายอื่นเพื่อลดต้นทุนการผลติให้
สามารถแข่งขนัดา้นราคาในตลาดต่างประเทศได ้โดยรฐัจ่ายเงนิชดเชยค่าภาษีอากรที่แฝงอยู่ใน
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ต้นทุนสนิคา้ที่ส่งออกตามอตัราที่กําหนด มาตรการน้ีบญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิชดเชยค่าภาษี
อากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 ตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้มี
คณะกรรมการพจิารณาชดเชยคา่ภาษอีากรสนิคา้สง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัร44 
 การขอรบัสทิธชิดเชยค่าภาษีอากร ตอ้งเป็นผูผ้ลติทีนํ่าเขา้วตัถุดบิโดยตรงหรอืนําเขา้ผ่าน
ตวัแทน ทําการผลติในราชอาณาจกัรแลว้ส่งออก หรอืขายสนิคา้ภายในประเทศใหแ้ก่ส่วนราชการ
รฐัวสิาหกจิตามโครงการเงนิกูจ้ากต่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศหรอืหน่วยงานทีม่สีทิธิ
นําสนิคา้เขา้มาโดยไดร้บัยกเวน้อากร เงนิชดเชยจะไดร้บัในรปูบตัรภาษ ีซึง่สามารถนําไปจ่ายเป็น
เงนิค่าภาษ ีสาํหรบักรมศุลกากร กรมสรรพสามติ กรมสรรพากร โดยผูส้ง่ออกตอ้งยื่นขอชดเชยค่า
ภาษอีากร ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัสง่ออก   
 อตัราเงนิชดเชยทีผู่ส้่งออกไดร้บัจะคดิอตัรารอ้ยละจากราคาส่งออก F.O.B. ปจัจุบนัการ
จ่ายเงนิชดเชยมอีตัราอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 0.02-3.86 ของราคาสง่ออก F.O.B. ในแต่ละพกิดัศุลกากร
จะมอีตัราแตกต่างกนั เน่ืองจากวธิกีารคํานวณมาจากภาระค่าอากรขาเขา้ และค่าเฉลี่ยจากการใช้
ปจัจยัการผลติในภาคการผลติต่างๆ ดงัไดก้ล่าวแลว้ ซึง่อตัราเงนิชดเชยมแีนวโน้มจะลดลงตามการ
ปรบัโครงสรา้งอตัราอากรศุลกากรของกระทรวงการคลงัทีม่กีารลดอตัราลงเรือ่ยๆ   
 ปญัหาหลกัในการใชส้ทิธปิระโยชน์น้ี คอื ค่าการชดเชยทีไ่ดเ้ป็นค่าเฉลี่ยตามการใชป้จัจยั
การผลิตในภาคการผลิตต่างๆ ทําให้ไม่สามารถคํานวณภาระที่แท้จริงได้ ดงันัน้ค่าที่ได้รบัใน 
การชดเชยจงึเป็นคา่เฉลีย่ตามพกิดัศุลกากร ซึง่ลกัษณะน้ีทาํใหส้นิคา้ชนิดเดยีวกนัแต่มรีาคาตํ่ากว่า
จะไดร้บัเงนิชดเชยตํ่ากวา่ความเป็นจรงิ แต่อยา่งไรกต็าม นอกเหนือจากธุรกจิรายเลก็แลว้มาตรการ
ชดเชยยงัเป็นประโยชน์สําหรบัผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทัว่ไปทีม่กีารนําเขา้วตัถุดบิและมสี่งออก
เป็นหลกั แต่มกีารนําเขา้ผ่านบรษิทัตวัแทนนําเขา้ (Trader) ซึ่งไม่สะดวกในการใชส้ทิธกิารขอ
ชดเชยดว้ยมาตรการอื่น  
 ผูป้ระกอบการที่เขา้ใชส้ทิธปิระโยชน์การขอชดเชยอากรถงึปีงบประมาณ 2553 มยีอดใช้
สทิธจิาํนวน 8,137 ราย แต่ผูป้ระกอบการทีใ่ชส้ทิธสิง่ออกและยงัมคีวามเคลื่อนไหวค่อนขา้งทรงตวั 
ในปี 2541-2553 อยู่ระหว่าง 3,351-3,524 ราย หากพจิารณาขนาดของผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัสทิธิ
ประโยชน์และมคีวามเคลื่อนไหวในปีงบประมาณ 2553 โดยจําแนกตามเงนิทุนจดทะเบยีน พบว่า
ผูใ้ชส้ทิธกิระจายอยู่ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเงนิทุนจดทะเบยีนทีน้่อยกว่า 50 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องมาตรการดงักล่าวน้ีทีต่อ้งการชว่ยผูป้ระกอบการรายเลก็ (ดรูปูที ่3.11) 
 

                                                
44 คณะกรรมการพจิารณาชดเชยคา่ภาษอีากรสนิคา้สง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัร ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธาน 
อธบิดกีรมศุลกากร ผูอ้ํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย์ ผูแ้ทน
กระทรวงอุตสาหกรรม และผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิหา้คน ซึง่คณะรฐัมนตรมีอีํานาจแต่งตัง้เป็นกรรมการ คณะกรรมการฯ มอีํานาจ
กําหนดอตัราเงนิชดเชย ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงอตัราเงนิชดเชย กําหนดชนิดสนิคา้ทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิชดเชย กําหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไขและกาํหนดเวลาการจา่ยเงนิชดเชย 
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รปูท่ี 3.11 จาํนวนผูป้ระกอบการได้รบัสิทธิขอชดเชยอากร และมีความเคล่ือนไหว 
ในปี 2553จาํแนกตามเงินทุนจดทะเบยีน 

 
ทีม่า: กรมศุลกากร 

 

 โดยสรุปจะเหน็ไดว้่ากลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs สามารถเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์โดยดูจาก
จํานวน SMEs ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิชส้ทิธปิระโยชน์การชดเชยอากรมสีดัส่วนสงูแสดงว่าช่องทางใน 
การเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์น้ีไม่เป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการขนาดเลก็ เพยีงแต่อตัราเงนิชดเชยที่
ไดร้บัคอ่นขา้งตํ่า   
 จากการวิเคราะห์มาตรการต่างๆ ของภาครฐัในการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษใีนการนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้พบว่า SMEs สามารถเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์
มาตรการทางศุลกากรได้ทัง้สทิธคิลงัสนิค้าทณัฑบ์น เขตปลอดอากร มาตรา 19 ทว ิและการขอ
ชดเชยอากร แต่จํานวนผูป้ระกอบการทีใ่ชส้ทิธคิลงัสนิคา้ทณัฑบ์นและเขตปลอดอากรยงัมจีํานวน
ไม่มากนัก เน่ืองจากต้องมกีารลงทุนในเบื้องต้นสูงเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องกรมศุลกากรและ
เขตปลอดอากรเหมาะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการสรา้งโรงงานใหม่หรอืมเีงนิทุนในการยา้ยไปตัง้โรงงานใน
เขตปลอดอากร แมส้ทิธปิระโยชน์จะเอื้อใหผู้ป้ระกอบการในเขตปลอดอากรสามารถลดภาระค่า
ภาษอีากรเมื่อมกีารผลติเพื่อสง่ออกและสามารถชะลอการชาํระภาษอีากรไดก้รณีตอ้งการพกัสนิคา้
ก่อนจะนําเขา้มาในราชอาณาจกัรกต็าม  
 สาํหรบัมาตรการ 19 ทว ิแมจ้ะมจีาํนวนผูป้ระกอบการใชจ้าํนวนมากกต็ามแต่ภาระตน้ทุนที่
เกดิขึน้จากค่าภาษอีากรทีต่้องจ่ายล่วงหน้าแมจ้ะขอคนืไดเ้มื่อมกีารส่งออกกอ็าจทําใหส้ภาพคล่อง
ของผูป้ระกอบการไมค่ล่องตวัไดถ้า้การสง่ออกไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืการไดร้บัคนือากรล่าชา้ 
และปญัหาทีส่าํคญัในขัน้ตอนการใชส้ทิธอิกีประการหน่ึงคอืการขออนุมตัสิตูรการผลติล่าชา้ โดยที่
คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
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• ควรลดเงือ่นไขการเขา้ใชส้ทิธติามมาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในการลดภาระ
คา่ภาษอีากรและการคนือากรล่าชา้ตามมาตรา 19 ทว ิของกรมศุลกากรทีม่อียูแ่ลว้  
เพื่อเพิม่โอกาสใหข้ยายไปยงัผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพแต่อยู่นอกเกณฑส์ามารถ
เขา้ถงึมาตรการไดม้ากขึน้ 

• การรบัรองสูตรการผลติตามมาตรา 19 ทว ิอาจใหผู้ป้ระกอบการสามารถรบัรอง
สตูรการผลติของตวัเองไดก่้อนแลว้ใหก้รมศุลกากรตรวจสอบภายหลงัในระยะเวลา
ทีก่ําหนด โดยเริม่จากกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลงการผลติบ่อยการผลติ
ไมซ่บัซอ้น และงา่ยต่อการตรวจสอบ เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิ 

• ส่งเสรมิใหเ้อกชน/หน่วยงานภายนอก เขา้มามสี่วนร่วมในการอนุมตัสิูตรการผลติ  
ตามมาตรา 19 ทว ิใน 2 ทางเลอืก คอื 

ทางเลอืกทีห่นึง่: ใหเ้อกชนหรอืหน่วยงานทีม่คีวามชํานาญร่วมตรวจสอบสตูร
การผลติในเบือ้งตน้ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการทีม่กีรมศุลกากร สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมอุตสาหกรรมนัน้ๆร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อผ่านการเหน็ชอบจาก
กรรมการเหล่าน้ีแล้วส่งใหก้รมศุลกากรเป็นผูอ้นุมตั ิเพื่อเป็นการลดภาระงานใน
การพสิจูน์ และลดระยะเวลาการอนุมตั ิ

ทางเลอืกทีส่อง: ใหเ้อกชนหรอืหน่วยงานทีม่คีวามชํานาญซึง่ไดร้บัการรบัรอง
เป็นผูม้อีาํนาจหน้าทีใ่นการอนุมตัสิตูรตามกฎหมายโดยกรมศุลกากรทาํหน้าทีเ่ป็น
ผูค้วบคุมและตรวจสอบทัง้น้ีเพื่อเป็นการลดภาระงานของกรมศุลกากรแต่อยา่งไรก็
ดสีาํหรบัทางเลอืกน้ีกรมศุลกากรควรกาํหนดรายละเอยีดทีส่าํคญัเช่น บทลงโทษใน
การเปิดเผยขอ้มูล/สูตรการผลติของผูป้ระกอบการ กลไกการกํากบัดูแลเอกชนที่
เขา้ร่วมปฏบิตังิาน และค่าธรรมเนียม (ปจัจุบนักรมศุลกากรไม่คดิค่าธรรมเนียม
การยืน่ขอสตูรการผลติ) 

• เพิม่การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์า่วสารดา้นสทิธปิระโยชน์ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ เพื่อ
เพิ่มโอกาส/ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ SMEs ในการเข้าใช้สิทธิ
ประโยชน์และควรเน้นให้มีการประชาสมัพนัธ์ผ่านหน่วยงานที่สามารถเข้าถึง
ผูป้ระกอบการ เชน่ บรษิทัชปิป้ิง (shipping) บรษิทัตรวจสอบบญัช ีเป็นตน้ 

4.บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาน้ีไดท้บทวนการเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีสรรพากรและภาษีศุลกากร
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทัง้หมด 12 ประเภท ตามทีป่รากฏในตารางที ่4.1 ดา้นล่าง  
ผลการศึกษาพบว่ามาตรการส่วนมากเอื้อประโยชน์แก่วิสาหกิจขนาดกลางมากกว่าขนาดย่อม  
เน่ืองจากวสิาหกิจที่มขีนาดเล็กมกัขาดคุณสมบตัิตามขอ้กําหนดในการใช้สทิธิ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็น
เพราะเกอืบรอ้ยละ 80 ของธุรกจิขนาดย่อมเป็นธุรกจิทีอ่ยูน่อกระบบแต่ถงึแมจ้ะพจิารณาจากธุรกจิ
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ขนาดยอ่มทีอ่ยูใ่นระบบกวา่ 5 แสนราย การใชป้ระโยชน์จากสทิธพิเิศษทางดา้นภาษตีามทีไ่ดศ้กึษา
ยงัคงน้อยมากเช่นกนั ยกเวน้ในกรณีของการลดหย่อนอตัราภาษีนิตบุิคคลซึ่งมกีารใชส้ทิธสิูงกว่า
รอ้ยละ 98 เน่ืองจากมาตรการดงักล่าวชดัเจน และไมม่เีงือ่นไขขอ้จาํกดัทีเ่ป็นอุปสรรคในการใชส้ทิธิ
ในทางปฏบิตักิารใหส้นิเชื่อของ ธพว. มจีาํนวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีไ่ดร้บัประโยชน์
มากเป็นอนัดบัที่สอง คอื 18,000 กว่าราย หากแต่กว่าครึง่หน่ึงเป็นการปล่อยกู้ตามโครงการของ
ภาครฐัมากกวา่การปล่อยกูต้ามคาํรอ้งขอของวสิาหกจิเอง 

 

ตารางท่ี 4.1 การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและแหล่งเงินทุนของ SME 

มาตรการ เงือ่นไข 
จาํนวน SME ท่ีใช้สิทธิ
ประโยชน์ ในปี 2552 

1. การลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคล 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 174,990 

2. การลดอตัราคา่สกึหรอและคา่
เสือ่มราคาทรพัยส์นิ 

สนิทรพัยถ์าวรไมร่วมทีด่นิไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท ไมม่ขีอ้มลู 

3. สทิธพิเิศษในการสง่เสรมิการ
ลงทุนทัว่ไป 

การลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 1 ลา้นบาทไมร่วมทีด่นิและเงนิทุน
หมนุเวยีนและมอีตัราหน้ีสนิต่อทุนไมเ่กนิ 3 ต่อ 1 

550 

4. สทิธพิเิศษในการสง่เสรมิการ
ลงทุนเฉพาะสาํหรบั SMEs 

การลงทุนไมต่ํ่ากวา่ 500,000  ลา้นบาทไมร่วมทีด่นิและ
เงนิทุนหมนุเวยีนและมอีตัราหน้ีสนิต่อทนุไมเ่กนิ 3 ต่อ 1 

20 (ขอ้มลูปี 50) 

5. การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล
สาํหรบันิตบุิคคลทีร่ว่มลงทุนกบั 
SMEs  

มทีุนจดทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 200 ลา้นบาท และ เป็น
ธุรกจิหลกัทรพัย ์

0 

6. การรว่มทุนโดย สสว. เป็น SME ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 55  

7. การใหส้นิเชือ่โดย ธพว. เป็น SME ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 8,789 

8. คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ไมต่ํ่ากวา่ 1 ลา้นบาท 50 (ขอ้มลูต.ค.53) 

9. เขตปลอดอากร  158 (ขอ้มลู ธ.ค.52) 

10. มาตรา 19 ทว ิ  1,423 (ขอ้มลู ต.ค.53) 

11. การขอชดเชยอากร  3,092 (ขอ้มลู ต.ค.53) 
ทีม่า: รวบรวมโดยคณะผูว้จิยั 

 

กล่าวโดยสรปุ การเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ของ SMEsยงัมขีอ้จาํกดัหลายประการ ดงัน้ี 
ประการแรก นิยามของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้กวา้งเกนิไป ทําใหม้าตรการ

ในการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีต่อ้งการความช่วยเหลอืไมไ่ปถงึกลุ่มเป้าหมายที่
แทจ้รงิ จงึจําเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารกําหนดคาํจาํกดัความใหมเ่พื่อใหแ้คบลงโดยอาจพจิารณาใชร้ายได้
เป็นเกณฑใ์นการกําหนดนิยามแทนจํานวนแรงงานหรอืทุนจดทะเบยีน และในการเกบ็ขอ้มูลควร
ซอยย่อยกลุ่มขนาดของรฐัวิสาหกิจตามโครงสร้างที่แท้จริงเพื่อให้ข้อมูลละเอียดเพียงพอที่จะ
นําไปใชใ้นเชงินโยบาย 



29-30 พฤศจกิายน 2553 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 43 

ประการทีส่อง เงื่อนไขในการใหส้ทิธไิม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิทําใหไ้ม่สามารถ
ใชส้ทิธไิด ้เช่นในกรณีของการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบันิตบุิคคลทีร่่วมลงทุนกบั SMEs 
(Venture Capitalist) กําหนดใหผู้ร้ว่มทุนตอ้งเป็นบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ไมม่คีวามเชีย่วชาญในการ
พฒันาธุรกิจในภาคการผลิตแต่อย่างใดจึงควรที่จะมีการทบทวนเงื่อนไขและข้อจํากัดเหล่าน้ี
เพือ่ทีจ่ะใหว้สิาหกจิขนาดยอ่มเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ไดอ้ยา่งทัว่ถงึอน่ึงในการกาํหนดคุณสมบตัขิองผู้
ทีส่ามารถใชส้ทิธนิัน้ รฐัจะตอ้งตระหนกัถงึขอ้จาํกดัทางการเงนิของ SMEs ดงันัน้มาตรการต่างๆ ที่
กําหนดขึน้มาจงึควรทีจ่ะมมีาตรการเสรมิเพื่อช่วยให ้SMEs สามารถใชส้ทิธไิดแ้ทนทีจ่ะเป็นการ
ผลกัภาระความเสีย่งของ SMEs ออกไป โดยการปฏเิสธสทิธหิรอืกําหนดเงือ่นไขทีใ่ห ้SMEs ตอ้ง
ไปหาผู้ที่จะประกันความเสี่ยงดังกล่าวแทน ไม่ว่าจะเป็นกําหนดให้สภาหอการค้าและสภา
อุตสาหกรรมรบัรองฐานะทางการเงนิของผูท้ีต่อ้งการใชส้ทิธลิดอตัราศุลกากรตามมาตรา 19 ทว ิ
หรอื เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อของ ธพว. ซึ่งต้องใช้สนิทรพัย์คํ้าประกนัที่ไม่แตกต่างไปจาก
ธนาคารพาณชิยท์ัว่ไป และยงัมอีตัราดอกเบีย้ทีส่งูกวา่ตามความเสีย่งอกีดว้ย 

ประการทีส่าม การปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรอืธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) ยังคงมีการเมืองเข้ามาแทรกแซง ทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ในกรณีของ สสว. มโีครงการร่วมลงทุนที่ไม่ผ่านการพจิารณาของ
กรรมการของสาํนกังานฯ จาํนวนมาก และในกรณีของ ธพว. ทีม่กีารปล่อยสนิเชื่อตามนโยบายของ
ภาครฐั ซึ่งมกีารผ่อนปรนขอ้กําหนดและเงื่อนไขในการใหกู้้ทําใหเ้ป็นปญัหาหน้ีเสยีแก่ธนาคารใน
ภายหลงัการดาํเนินการเหล่าน้ีมผีลในการเบยีดบงัทรพัยากรทีใ่ชใ้นการช่วยเหลอื SMEs ทีม่คีวาม
จาํเป็นตอ้งการแหล่งเงนิทุนในการพฒันาธุรกจิทีแ่ทจ้รงิอน่ึงการดาํเนินการตามนโยบายของภาครฐั
ในการใหค้วามชว่ยเหลอืวสิาหกจิบางกลุ่มมไิดเ้ป็นสิง่ทีห่น่วยงานเฉพาะกจิของรฐัไมค่วรดาํเนินการ 
หากแต่การใหค้วามช่วยเหลอืดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส โดยมกีารแยกบญัชขีองโครงการ
ดงักล่าวออกจากภารกจิหลกัของหน่วยงานนัน้ๆ 

ประการทีส่ ี ่มาตรการในการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่มอียู่ในปจัจุบนั 
มอียู่เป็นจํานวนมาก หากแต่ขาดการประเมนิที่เป็นระบบเพื่อที่จะปรบัปรุงมาตรการเหล่าน้ีให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้น้ี รฐัควรมกีารตัง้เป้าผลงานและการประเมนิผลงานของหน่วยงานหลกัที่
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีช่ดัเจนเป็นรูปธรรมอน่ึง รฐัไม่ควรใชต้วัชีว้ดัดา้นการเงนิสําหรบัหน่วยงานทีใ่หก้าร
สง่เสรมิ SMEs เน่ืองจากงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมใิช่งานทีจ่ะแสวงหากําไร
หรือแม้แต่จะคืนทุน การกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถปฏบิตัหิน้าไดต้รงตามเป้าหมาย 

ประการสุดทา้ย ปญัหาหลกัของการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดย่อมกค็อืการทีว่สิาหกจิจํานวน
มากกว่า 2 ลา้นราย ยงัคงอยู่นอกระบบการนําวสิาหกจิเหล่าน้ีเขา้มาในระบบเป็นภารกจิทีท่า้ทาย
อยา่งยิง่ อตัราภาษนิีตบุิคคลทีค่่อนขา้งสงูเป็นอุปสรรคสาํคญั แมจ้ะมมีาตรการในการลดอตัราภาษี
สําหรบัวสิาหกจิที่ทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ล้านบาท ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้กด็รีฐัจงึมคีวามจําเป็นที่



44 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง“การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

จะต้องทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทัง้หมดว่ามีลักษณะที่กระจุกและกระจายตัวอย่างไร 
เพื่อทีจ่ะใหส้ทิธปิระโยชน์เหล่าน้ีตกสู่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมซึง่เป็นแหล่งการจา้งงานที่
สาํคญัของประเทศมากขึน้กวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั 
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