
การสนับสนุน ความช่วยเหลือ และการส่งเสริม SMEs ในปัจจุบัน 

ด้าน แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

1. สิทธิและประโยชน ์ 1.1 มาตรการภาษีส าหรับ SMEs 
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 200 ของ

เงินลงทุน จ านวนปีตามประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมในปัจจุบัน และ
ผ่อนปรนเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมบางส่วน 

(2) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ โดยให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี ผ่านโครงการ New Startup 

(3) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายได้จากการขายสินค้า และ 
การให้บริการ เฉพาะก าไรสุทธิที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท 

(4) ช่วยเหลือ SMEs ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ภาษีอากร และค่าธรรมเนียม (ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563) 

(5) SMEs สามารถหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร ได้ 2.5 เท่าของ
รายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2563) 

(6) ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 146 ประเภทย่อย เพื่อกระตุ้นการลงทุน
ในประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ (ตามมติ 
ครม. เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2563) 

 
สกท. 

 
 

ก. คลัง 
 

ก. คลัง 
 
 

ก. คลัง 
 
 

ก. คลัง 
 
 

ก. คลัง 

2.2 มาตรการภาษีส าหรับบริษทัที่ช่วยเหลือ SMEs 
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสูงสุด 3 ปี โดยเพิ่มวงเงินภาษีเงินได้ 

นิติบุคคลเป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุนในการสนับสนุน ส าหรับค่าใช้จ่าย
หรือเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร Supplier เป็นต้น  

(2) มาตรการพี่ช่วยน้อง โดยสามารถหักรายจ่าย 2 เท่า ของรายจ่ายเพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินกิจการของ SMEs แต่ไม่เกิน 10 % ของก าไรสุทธิ
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ 

 
สกท. 

 

 
ก. คลัง 

2. การเงินและ 
   สินเชื่อ 

2.1 กองทุนส่งเสริม SMEs วงเงิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการเพื่อ 
การกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า) 

สสว. 

2.2 โครงการฟื้นฟูกิจการ วงเงิน 1,800 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ประสบปัญหาทางด้านการเงิน หรือด้านตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
ปรับปรุง และพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในตลาด (เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า)  

สสว. 

2.3 สินเชื่อส าหรับ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการจัดตั้ง  สสว. 



การขยาย และการปรับปรุงกิจการ และยกระดับมาตรฐานการจัดการของ
กิจการ SMEs 
2.4 โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย บสย. จ่ายค่าชดเชยความเสียหายไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของวงเงินค้ าประกัน โดยสามารถค้ าประกันให้กับลูกหนี้ และได้รับ
อนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ 
SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่องให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (ตามมติ 
ครม. เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2563) 

ก. คลัง 

2.5 โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity เพื่อผ่อนปรนภาระการจ่ายเงินต้น
และเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2563) 

ก. คลัง 

2.6 โครงการสินเชื่อกรุงไทย SME ก าหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ าประกัน
สินเชื่อแทน SMEs เป็นระยะเวลา 4 ปี (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2563) 

ก. คลัง 

2.7 โครงการสินเชื่อ SMEs โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อลงทุน 
หรือเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  

กสอ. 

2.8 สินเชื่อส าหรับอุตสาหกรรมรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวี ยนเพื่อ 
การส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย 

กสอ. 

2.9 ปรับหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนของ SMEs และStartup ซึ่งสามารถ
ออกและเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนในวงจ ากัดและผู้ลงทุนทั่วไป และเปิดโอกาสให้
น าหุ้นไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองได้  

กลต. 

2.10 ให้ SMEs และStartup สามารถระดมทุน โดยเสนอขายหุ้นกู้แบบ 

Crowdfunding ได้ 
กลต. 

3. การผลิต 
 
 
 
 
 

 

3.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล สสว. 

3.2 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า  สสว. 
3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ด้วยระบบมาตรฐานสากล 

สสว. 

3.4 ยกระดับสินค้าและบริการ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม พช. 

3.5 ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลวงเงินร้อยละ 50 ของการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็น
ระยะเวลา 3 ปี  

สกท. 

3.6 สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) รวมถึง

ก. คลัง 



ผู้ประกอบการที่มีการน าเข้าเครื่องจักรเพื่อการพัฒนาประเทศ (ตามมติ ครม. 
เมือ่วันที่ 28 มกราคม 2563) 

4. การพัฒนา
บุคลากร/ 
องค์ความรู้ 
  
 

 

4.1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา SMEs สู่การเป็น Smart Enterprises ที่ผสมผสาน
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เช่น โครงการส่งเสริม
แบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก (Thai Brand Heroes Program: 
MOC 4i) เป็นต้น  

ก. พาณิชย์ 

4.2 การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy 
Academy: NEA) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของ
ไทยในทุกระดับ 

ก. พาณิชย์ 

4.3 การฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริหารงาน เช่น  บัญชี...ชี้ช่องรวยหรือ
โครงการสร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารธุรกิจ (Business Efficiency) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 

ก. พาณิชย์ 
 
 

4.4 การจัดสัมมนาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของ SMEs ในด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สกท. 

4.5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) เสริมสร้าง
ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยการจัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ SMEs สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

สสว. 

4.6 การฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับผูป้ระกอบการ SMEs เช่น โครงการพัฒนา
โค้ชหรือที่ปรึกษาส าหรับ SMEs โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น เพื่อ
ช่วยให้ SMEs มีความพร้อมและสามารถพัฒนาตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ 

สสว. 

5. การตลาด 
 
 
 

 

5.1 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ  
ทั้งในและต่างประเทศ 

สกท./ก. พาณิชย์/
สสว. 

5.2 กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ สกท./สสว. 

5.3 สนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจ หรือส ารวจลู่ทางการลงทุน 
ในต่างประเทศ   

สกท. 
 

5.4 โครงการส่งเสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SMEs เพื่อส่งเสริม 
ผู้ประกอบการ SMEs เชื่อมโยงการตลาดสู่ตลาดออนไลน์ และขยาย
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ 

สสว. 

5.5 ส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสามารถแข่งขัน สสว. 



ในตลาดภาครัฐได้มากข้ึน 
5.6 เงินสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
ในต่างประเทศ รายละ 2 แสนบาท 

DITP 

6. การอ านวยความ
สะดวก 
 
 

6.1 ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center) 
ให้บริการช่วยเหลือ SMEs ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงข้อมูล  
องค์ความรู้ แบบครบวงจร 

สสว. 

6.2 ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center: 
SSRC) ให้บริการช่วยเหลือ SMEs ในด้านการพัฒนา ด้านการเงิน และ 
ด้านวิชาการ พร้อมกับเชื่อมโยงการบริการ SMEs และหน่วยงานเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง 

กสอ. 

6.3 ศูนย์บริการให้ค าปรึกษาและพัฒนาธุรกิจรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 
(Business Solution Center: MOC BSC) ให้บริการช่วยเหลือในการด าเนิน
ธุรกิจ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการบูรณาการของหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย  

 ศูนย์บริการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การน าทรัพย์สินทางปัญญา 
มาใช้เชิงพาณิชย์ 

 ศูนย์ให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 ศูนย์แนะน าและให้ค าปรึกษาธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ ถึงพัฒนา

ศักยภาพธุรกิจ ให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ก. พาณิชย์ 

 

ทั้งนี้ SMEs ยังสามารถรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการทั่วไปของกระทรวงการคลังได้อีกด้วย เช่น การ
หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรเป้าหมาย 2.5 เท่า  การหักค่าใช้จ่ายจ้างงานใหม่ด้าน STEM           
1.5 เท่า หักค่าใช้จ่ายเงินลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร แรงงาน หรือกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบ
อัตโนมัติ 2 เท่า เป็นต้น  
 


