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จากสถติิการยืน่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุย้อนหลงั 3 ปี พบว่ามโีครงการ
ที่ยื่นขอรับบีโอไอท่ีมีขนาดการลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท ซ่ึงถือเป็น 
ผู ้ประกอบการ SMEs อยู่ถึง 70% จากจ�านวนโครงการที่ยื่นขอรับ 
บโีอไอทัง้หมด ตัวเลขนีส้ะท้อนให้เหน็ว่า ผูป้ระกอบส่วนใหญ่กว่าครึง่หนึง่ 
ที่เป็นลูกค้าของบีโอไอคือผู้ประกอบการรายเล็กและเป็นผู้ประกอบการ 
คนไทย

มาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอมีหลายหลากมาตรการ และ 
หนึ่งในนั้นคือมาตรการส�าหรับ SMEs โดยตรง โดยเม่ือต้นปี 2563  
ทีผ่่านมา บโีอไอได้ปรบัปรงุมาตรการนีใ้ห้ทนัสมยัและเปิดกว้างมากยิง่ขึน้ 
ซึ่งทุกครั้งที่มีการปรับปรุงมาตรการ SMEs จะเป็นไปในลักษณะ 
การยดืหยุน่ผ่อนคลายเงือ่นไขต่างๆ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการรายเล็กเข้ามา 
ใช้ประโยชน์จากมาตรการน้ีได้มากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกหนึ่งมาตรการท่ีน่าภาคภูมิใจในผลส�าเร็จ  
นั่นคือมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้มาตรการย่อย 
“การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”  
ซึง่ตัง้แต่มมีาตรการนีม้าเป็นเวลา 2 ปีกว่า พบว่า ผูป้ระกอบการกว่า 45%  
ตามมาตรการนี้เลือกใช้ระบบอัตโนมัติที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย จึง 
เป็นอกีหนึง่ความส�าเรจ็ของเรา 

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมให ้
ผู้ประกอบการน�าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการแล้ว ยังสนับสนุน 
ให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติของไทยเพ่ือทดแทนการน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศอย่างเหน็ผลเป็นรปูธรรมอกีด้วย

เนือ้หาของมาตรการท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่มค่ะ
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมการลงทุนของ 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ  
บีโอไอ ครอบคลุมกิจการต่างๆ ที่มีความส�าคัญและ 
เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ 
การส่งเสริมฯ แก่กิจการที่มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในโครงการ นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับ 
การส่งเสริมฯ ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือเพิ่มศักยภาพ 
และสร้างความเข้มแข็งให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

มาตรการบีโอไอ
ทางออก SMEs ไทย
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จากรายใหญ่หรือจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว  
จ�าเป็นต้องส่งเสริมให้ SMEs ไทย เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สามารถยกระดับสินค้าและการบริการ 
ในประเทศ เพื่อให ้ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน พร้อมรับวิกฤติต่างๆ ท่ีอาจเกิดในอนาคต

ส�าหรับบีโอไอในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กว่า 70% ของ 
โครงการท่ียื่นขอรับการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประกอบการ  
SMEs ท่ีมีขนาดการลงทุนไม ่ เกิน 100 ล ้านบาท  
เพราะฉะนั้น SMEs ถือเป็นผู ้ประกอบการรายใหญ่ 
ของบีโอไอ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
กว่า 70% ของโครงการ 
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ  
เป็นผู้ประกอบการ SMEs  
ที่มีขนาดการลงทุนไม่เกิน  

100 ล้านบาท เพราะฉะนั้น SMEs  
ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ ่

ของบีโอไอ

ความสําคัญของการส่งเสริม 
การลงทุนสําหรับ SMEs
แม้ว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยจะมุง่หวงัการลงทุนขนาดใหญ่หรอืการลงทนุ 
จากต่างประเทศ แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็น SMEs โดยจากข้อมูลการ
ส�ารวจของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า 

ในปี 2561 ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ประกอบการประมาณ 
7 ล้านราย และมากกว่า 40% ของท้ังหมดเป็น SMEs 
หรือคิดเป็นประมาณ 3 ล้านราย แสดงให้เห็นว่า  
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่สามารถพึ่งพาการลงทุน 
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การช่วยเหลือจากภาครัฐ
เพื่อให ้ เศรษฐกิจในประเทศ และ SMEs สามารถ 
ขับเคลื่อนต ่อไปได ้ท ่ามกลางป ัญหาและอุปสรรค 
ในป ัจจุบันหน ่วยงานต ่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ที่ เกี่ยวข ้อง ได ้ร ่วมกันออกมาตรการต่างๆ รวมถึง 
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือ SMEs และส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถต่อไปในอนาคต เช่น

กระทรวงการคลัง
« มาตรการพี่ช่วยน้อง : บริษัทขนาดใหญ่สามารถ 

หักรายจ่ายจากการลงทุนเพื่อสนับสนุน SMEs

« สนับสนุนให้ SMEs เกิดการลงทุนเพื่อเปลี่ยน
เครื่องจักร

« มาตรการต่อเติมเสริมทุน SMEs

กระทรวงพาณิชย์
« สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  

(New Economy Academy: NEA) (https://nea.ditp.go.th)

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
« ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop 

Service Center) ให้บริการช่วยเหลือ SMEs

« แหล่งรวบรวมโครงการสนับสนนุ SMEs ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทาง https://www.smeone.info/home

อย่างไรก็ตาม การช ่วยเหลือจากภาครัฐที่ผ ่านมา  
ยังขาดการบูรณาการและการประชาสัมพันธ์ ท�าให้  
SMEs ไม ่สามารถเข ้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ได ้เท ่าที่ควร ท�าให้เ ม่ือประสบปัญหาต่างๆ SMEs  
ส่วนใหญ่จึงต้องหาทางออกด้วยตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขาดสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให ้
ไม่สามารถจะพัฒนาต่อยอดและยกระดับมาตรฐาน
สินค ้าให ้สามารถแข ่งขันในตลาดได ้  นอกจากนี้  
ด้วยวิกฤติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ก็เป็นปัจจัย 
ที่ฉุดการพัฒนา SMEs ให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
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การสนับสนุนจากบีโอไอ… ทางออก SMEs ไทย
บีโอไอในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ได้ก�าหนดแนวทางและมาตรการสนับสนุน SMEs  
เสมอมา ทั้ งการสนับสนุนให ้  SMEs สามารถขยายธุ รกิจ 
สู ่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) สนับสนุนให้เกิด 
การขยายธุรกิจ รวมถึงส�ารวจลู ่ทางการลงทุนในต่างประเทศ  
ตลอดจนการส ่ ง เสริมให ้ ใช ้ เทคโนโลยีขั้ นสู งและเป ็นมิตร 
ต ่อ ส่ิงแวดล ้อม เพื่อยกระดับการผลิตและการบริการให ้มี 
ความทันสมัย ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

นอกจากน้ันบีโอไอยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ SMEs 
รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านการให้สิทธิและประโยชน ์
ในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุนให้ SMEs สามารถ 
ลดต้นทุนและได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

การผ่อนปรนจากบีโอไอ  
เช่น การผ่อนปรน 
เงินลงทุนขั้นต�่า 

จากเกณฑ์ปกติ 1 ล้านบาท 
เหลือเพียง 5 แสนบาท

การผ่อนปรนจากบีโอไอ เช่น การผ่อนปรน 
เงินลงทุนขั้นต�่าจากเกณฑ์ปกติ 1 ล้านบาท  
เหลือเพียง 5 แสนบาท การอนุญาตให ้ 
น� า เครื่ อ ง จักร ใช ้ แล ้ ว ในประ เทศมาใช  ้
ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ เป็นต้น 

ส�าหรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ เช่น การยกเว้น
ภาษี เงินได ้นิ ติบุคคลเป ็นสัดส ่วน 200% ของ 
เงินลงทุน การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร 
รวมถึงการอ�านวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
เข้ามาท�างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ เป็นต้น
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บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จ�ากัด 
ผู ้ผลิตทีวี ไทยในชื่อ Altron TV ซึ่ ง 
สามารถก้าวข้ามขีดจ�ากัดจากโรงงาน 
ผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) มาสู่แบรนด์ 
ทีวีไทย ที่มีการส่งออกไปต่างประเทศ

บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จ�ากัด 
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสนับสนุน
ธุรกิจบริการส ่งคนขับรถไปขับรถให ้
เพื่อส่งลูกค้าถึงบ้านอย่างปลอดภัย 

บริษัท โกลบอล บ๊ักส์ เอเชีย จ�ากัด 
ผู้วิจัยและพัฒนาโปรตีนผงที่ได้จากแมลง 
เช ่น จ้ิงหรีด เพื่อ เป ็นวัตถุดิบให ้กับ
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร และ 
อาหารเสริม เป็นต้น

บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
ผู ้วิ จัยและพัฒนาสารเติมแต่งกลิ่นรส  
เพื่ อลดการน� า เข ้ าจากต ่ างประเทศ  
รวมท้ังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ
ทางการเกษตรของไทย

คุณสมบัติ SMEs  
ตามมาตรการของบีโอไอ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs ของบีโอไอ ได้มี 
การปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและ 
เอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุง
คุณสมบัติของ SMEs ให้สอดคล้องกับนิยาม SMEs ของ 
สสว. ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ โดยมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนส�าหรับ SMEs ในปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้ 

1  ก�าหนดให้ SMEs จะต้องอยู่ในประเภทกิจการ 
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประเภท
กิจการในกลุ่ม A) และประเภทกิจการบางส่วน
ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประเภท
กิจการในกลุ่ม B1) ตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557

2  ก�าหนดให้ SMEs ที่เข้าข่ายได้รับการส่งเสริมฯ 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3 รายได้รวมของ SMEs ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
และไม่ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องไม่เกิน 500  
ล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก 

4 SMEs จะต้องมีเงินลงทุนในโครงการไม่น้อยกว่า 
500 ,000  บาท  โดย ไม ่ ร วมค ่ า ท่ี ดินและ
ทุนหมุนเวียน (จากปกติท่ีก�าหนดไว้ที่ 1 ล้านบาท)

5  ก�าหนดให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 4 : 1  
(จากปกติที่ก�าหนดไว้ที่ 3 : 1)

ตัวอย่าง SMEs ที่ได้รับบีโอไอ
ที่ผ่านมามี SMEs ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ SMEs  
และประสบความส�าเร็จ มีดังนี้
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สิทธิประโยชน์บีโอไอสําหรับ SMEs
SMEs ที่เข้าข่ายคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น บีโอไอจะให้การส่งเสริมฯ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษกว่า
โครงการลงทุนทั่วไป ดังน้ี

สิทธิและประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม 
นอกจากสิทธิประโยชน์ตามที่กล่าวมาแล้ว SMEs ยังได้รับการผ่อนปรนเง่ือนไขบางประการส�าหรับมาตรการอื่นๆ 
ของบีโอไอได้อีก คือ

200%

R&D
การสนับสนุนกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยีและบุคลากร
คาธรรมเนียมการใชสิทธิเทคโนโลยี

ที่พัฒนาประเทศ
การฝกอบรมดานเทคโนโลยีชั้นสูง

การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

รอยละ 0.5
รอยละ 1.0
รอยละ 1.5

300%

200%

100%

200%
200%

วงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม

ใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามสัดสวนเงินลงทุน/คาใชจาย ดังนี้

ประเภทเงินลงทุน/คาใชจาย

ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมเงินลงทุน/คาใชจายตอยอดขายรวมใน 3 ปแรก

2 ป
3 ป

1 ป

2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�าหรับเครื่องจักร 

1 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน
ตามประ เภทกิ จการและ 
เพิ่มเติมวงเงินยกเว ้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลเป็น 200 %  
ของเงินลงทุน โดยไม ่รวม 
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  

3 อ นุ ญ า ต ใ ห ้ น� า เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
ใช้แล้วของโครงการเดิม มาใช้
ในโครงการทีข่อรับการส่งเสริมฯ 
ได ้  โดยมี มู ลค ่ า ไม ่ เ กิน  10   
ล้านบาท แต่จะต้องลงทุนใหม่
ในเครื่องจักรหลักเพ่ิมเติมเป็น
สัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% ของ
มูลค ่าเคร่ืองจักรทั้งหมดที่ ใช ้ 
ในโครงการ

4  สิทธิและประโยชน์อื่นๆ เช่น 
อนุญาตให้น�าช ่างฝ ีมือและ 
ผู้ช�านาญการจากต่างประเทศ
เข้ามาท�างานในโครงการได้ 

1 กรณี  SMEs ที่ มีการลงทุนหรือ 
มีค่าใช้จ่ายตามสิทธิและประโยชน์

เพิ่ ม เติม เพื่ อพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขัน จะได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมและผ่อนปรนเงื่อนไขให้เฉพาะ
ส�าหรับ SMEs เป็นพิเศษ ดังรูป
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หมายเหตุ: Corporate Income Tax : (CIT) คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพิ่มเติม 3 ปี
ยกเว้น CIT

เพิ่มเติม 1 ปี
ยกเว้น CIT

3 กรณี  SMEs ตั้ งสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได ้ รับ 

การส่งเสริมฯ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี ยกเว้น
ประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขบังคับว่า จะต้องตั้งในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมฯ 
และประเภทกิจการในกลุ่ม B

2 กรณี SMEs ตั้งสถานประกอบการในจังหวัดท่ีม ี
รายได้ต่อหัวต�่า 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 

นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร 
แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว 
สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล�าภู อุบลราชธานี และอ�านาจเจริญ 
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี แต ่
รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี 

ทั้งนี้หากเป็นประเภทกิจการในกลุ่ม A1 และ A2 จะให้ได้รับ 
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี  
นบัจากวนัท่ีก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษเีงินได้นติิบคุคล
สิ้นสุดลง

4 กรณี SMEs ต้ังสถานประกอบการในเขต 
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) จะได้รบั 

วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 200% ของ 
เงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียน  
เพิ่ ม เติ มจากสิทธิประ โยชน ์ที่ จ ะ ได ้ รั บ พิ เศษ 
ตามมาตรการส ่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

จะต้องยื่นค�ำขอ
ภำยในวันท�ำกำร

สุดท้ำยของปี 

2564

สิทธิและประโยชน์
ตามมาตรการ SEZ

วงเงินยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล

เป็น 2 เท่า เพ่ิมเติม
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พิเศษสําหรับ SMEs  
ที่ประกอบกิจการโรงแรม
กิ จการที่ เ กี่ ย วข ้ องและสนับสนุนการท ่อง เ ท่ียว 
เป็นกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ ในหลากหลาย 
ประเภท เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ  
ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่ทันสมัย 

ส�าหรับกิจการโรงแรม บีโอไอได้ปรับขอบข่ายพื้นท่ี 
ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
เป็นระยะเวลา 3 ปี จากเดิมซ่ึงให้เฉพาะกรณีลงทุน 
ในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่า ขยายเป็นกรณี
ลงทุนในพ้ืนที่เมืองรอง 55 จังหวัดตามยุทธศาสตร ์
การท่องเที่ยว โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 3 ปี เช่นกัน

พิเศษเฉพาะ SMEs  
ลงทุนในกิจการโรงแรม
มีห้องพัก 50 - 99 ห้อง

มีเงินลงทุนต่อห้อง 
1 ล้านบาทขึ้นไป

ประกาศ SMEs 
ของบีโอไอ

ประกาศ SMEs 
ของบีโอไอ

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ บีโอไอส�านักงานใหญ่หรือ 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7 และยื่นขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษ 
ส�าหรับ SMEs ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันทําการสุดท้ายของปี 2564 

ส�าหรับโครงการที่ตั้งอยู ่ในพ้ืนที่ 22 จังหวัดที่ไม ่ได้ 
ประกาศเป ็น เมืองรอง  จะได ้ รับสิทธิประโยชน ์
ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้น

นอกจากนั้นได ้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ ์การให ้
การส่งเสริมกิจการโรงแรมในทุกจังหวัด โดยจะต้องมี
จ�านวนห้องตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป และต้องมีเงินลงทุน
ต่อห้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ 
ทุนหมุนเวียน) 

แต่หากเป็นโรงแรมที่มีจ�านวนห้องไม่ถึง 100 ห้อง  
จะต้องมีเงินลงทุนรวมไม่น ้อยกว่า 500 ล้านบาท  
(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) เพื่อเป็นการส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาห้องพักที่มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี

ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ได้มีการผ่อนปรนเงื่อนไข 
โดยก�าหนดจ�านวนห ้องพักและเงินลงทุนต ่อห ้อง 
น้อยกว่าเดิม คือ ต้องมีจ�านวนห้องพัก 50 - 99 ห้อง  
และมีเงินลงทุนต่อห้องไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
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มาตรการภาครัฐเพื่อ SMEs ไทย
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs คือฟันเฟืองที่ส�าคัญในการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุน/ 
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มาโดยตลอด 

ปัจจุบันมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายมาตรการ/โครงการด้วยกัน ผู ้เขียนได้รวบรวมตัวอย่าง
มาตรการ/โครงการภาครัฐเพื่อ SMEs ไทยบางส่วนที่น่าสนใจมาเรียนให้ทราบ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบได้โดยตรง

  ตัวอย่างมาตรการ/โครงการภาครัฐเพื่อ SMEs ไทย
หน่วยงาน โครงการ ติดต่อ

กรมสรรพากร «	 มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสริมการด�าเนนิธุรกจิของ	SME	(มาตรการพีช่่วยน้อง)
«	 มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ	
«	 SME	3e	อ�านวยความสะดวกให้ผู้ท�าธุรกิจค้าขายผ่านระบบออนไลน์
«	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเคร่ือง	EDC
«		มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม	่ 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	(นราธิวาส	ปัตตานี	และยะลา)	โดยการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

«		มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	(นราธิวาส	
ปัตตานี	และยะลา)	โดยการหักรายจ่ายการลงทุนในสินทรัพย์

https://www.rd.go.th
Call Center 1161

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์

«	 โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม	โดยการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ

https://smesproactive.ditp.go.th
โทรศัพท์ 0 2507 7783, 0 2507 7786

«	 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ	SMEs	ของ	ไทยในทุกระดับ

https://nea.ditp.go.th
Call Center 1169

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม «	 ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอี	(SSRC)	 www.smessrc.com

«	 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	(Thai	-	IDC)	เป็นหน่วยงานกลางที่จะ 
เชื่อมโยงการบริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหน่วยงาน
เครือข่าย

www.thai-idc.com
โทรศัพท์ 0 2367 8021

« กระทรวงอุตสาหกรรม 
« กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม 
« กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

«	 ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต	ให้ความช่วยเหลือ/ค�าปรึกษา/บริการการ 
ประกอบธุรกิจ	การวิจัยเชิงพาณิชย์

www.itc.or.th
โทรศัพท์ 0 2058 4988

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)

«	 การส่งเสริม	SME	ให้เข้าสู่การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ www.sme.go.th  
โทรศัพท์ 0 2298 3206, 0 2298 3050

«	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต	ศูนย์รวมความรู้ใหม่ด้านต่างๆ www.sme.go.th  
โทรศัพท์ 0 2298 3206, 0 2298 3050

«	 งานพัฒนาองค์ความรู้ส�าหรับ	SMEs	รวบรวมองค์ความรู้ในการท�าธุรกิจ https://www.sme.
go.th/th/cms-detail.
php?modulekey=118&id=1378
โทรศัพท์ 0 2298 3235
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หน่วยงาน โครงการ ติดต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

« โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) 
ส่งเสริมให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น 

 https://www.sec.or.th
โทรศัพท์ 0 2263 6254

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

« มาตรการพักชาํระหนีเ้งนิต้นให้ลกูค้า โครงการสนิเชือ่กองทุนพฒันาเอสเอม็อ ี
ตามแนวประชารัฐ

« มาตรการเติมทุนลูกค้า โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 
ตามแนวประชารัฐ

https://www.smebank.co.th/
pracharat.html
Call Center 1357

« สินเชื่อ SMART Factoring บัญชีเดียว  
สิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0.562% ต่อเดือน

https://www.smebank.co.th/
loans/loan_smart_factoring
Call Center 1357

« มาตรการเติมทุนหนุนเอสเอ็มอีไทย ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สินเชื่อเพ่ือยก
ระดับ เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy loan) ระยะที่ 3 
สิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี

https://www.smebank.co.th/
loans/LocalEconomyUpgrade
Call Center 1357

« มาตรการแฟคตอริ่งเสริมสภาพคล่อง SMEs ระยะที่ 2  
สิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0.583% ต่อเดือน

https://www.smebank.co.th/
loans/sme_factoring_st2
Call center 1357

« สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy  
สิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยเร่ิมต้น 4.25% ต่อปี

https://www.smebank.co.th/
loans/SME_D_Happy
Call center 1357

« โครงการสินเชื่อ SMART SMEs  
สิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 5% ต่อปี

https://www.smebank.co.th/
loans/SMARTSMEs
Call Center 1357

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.)

« โครงการสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการ 
สินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน

1 บสย. SMEs ดีแน่นอน 
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวร ไม่รวมที่ดิน 
มีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท 

2  บสย. SMEs บัญชีเดียว 
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ที่ใช้งบการเงินส่งกรมสรรพากร 
ในการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ

3 บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือคํ้าประกัน 
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือคํ้าประกันทุกประเภท 
เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ

4 บสย. SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน   
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จัดตั้งเป็น
นิติบุคคล

5 บสย. SMEs Supply Chain/Franchise 
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ 
Supply Chain ของสถาบันการเงิน หรือได้รับสินเชื่อเพ่ือใช้ประกอบธุรกิจ 
Franchise

6 บสย. SMEs D ยกกําลังสาม (มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย) 
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SME D Bank

7 บสย. SMEs สร้างไทย (มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย) 
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
กับสถาบันการเงินตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

8 บสย. SMEs เช่าซื้อ ลีสซิง 
การคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ SMEs ที่ต้องการเช่าซื้อ ลีสซิง ยานพาหนะต่างๆ

https://www.tcg.or.th/customer_
general.php
โทรศัพท์ 0 2890 9999

« โครงการที่ร่วมกับสถาบันการเงิน 
 โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ สัญญาเช่าซ้ือ เช่าแบบลีสซิงและสินเชื่อแฟ็กเตอริง
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ก ารดูแลรักษาพยาบาลความเจ็บไข ้เป ็นสิ่งที่อยู ่คู ่กับมนุษย์มาแต่
โ บราณ ท�าให้ยารักษาโรคกลายเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จ�าเป็นส�าหรับ 
การด�ารงชีวิตของมนุษย์ โดยยารักษาโรคมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ท้ังอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันมาและพัฒนาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ท�าให้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลาดยารักษาโรคมีมูลค่ามหาศาล ผู ้ประกอบการทั่วโลกต่างมุ ่งมั่นกับการวิจัย
และพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อรักษาโรคต่างๆ เพราะการคิดค้นยาใหม่ข้ึนมาได้หนึ่งชนิด 
หมายถึงผลก�าไรมหาศาลที่รออยู่ข้างหน้า แม้ต้นทุนในการวิจัยพัฒนาจะสูงก็ตาม

จุฬามณี ฟาร์มาซูติคอล SME ไทย
กับเป้าหมายใหญ่สมุนไพรไทย
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บริษัท จุฬามณี ฟาร์มาซูติคอล จ�ากัด ผู้ประกอบการ 
SMEs ไทย เป็นอีกหนึ่งบริษัทท่ีก�าลังมุ่งมั่นกับการวิจัย
พัฒนาต�ารับยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ  
โดยอาศัยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ท�าให้ยาสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับว่าสามารถรักษาโรค
ท่ีส�าคัญได้เช่นกัน

คุณชัยพงษ์ จรัสวิเศษโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
จุฬามณี ฟาร์มาซูติคอล จ�ากัด กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ
บริษัทว่า “เป้าหมายที่เราตั้งไว้เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว 
คือ จะท�าอย่างไรเพื่อรักษาโรคที่รักษาไม่หาย หรือ 
ที่เรียกกันว่ากลุ ่ม NCDs คือ เป็นกลุ่มพวกโรคเรื้อรัง 
แต่ไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น ด้วยการ 
พัฒนาวิจั ยต� ารับยาสมุนไพรที่ สามารถออกฤทธิ ์
ในการรักษาโรค โดยอ้างอิงตามหลักการวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์” 

คุณชัยพงษ์กล ่าวว ่า มีผู ้ป ่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 
อยู่ประมาณ 600 - 700 ล้านคน มูลค่าตลาดยาอยู่ที ่
ประมาณ 8 ล ้านล ้านบาทต ่อป ี  โดยยาที่บ ริ ษัท 
ผลิตขึ้นมาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้

“งบประมาณในการใช้ยาของเราเพื่อรักษาอยู่ที่เดือนละ 
ประมาณ 9,000 บาท และการรักษาแผลเบาหวาน 
ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน ส่วนเรื่องการคุมน�้าตาล 
ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 เดือน ทั้งนี้ยาอื่นๆ ที่ใช้ในตลาด
จะแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งท�าหน้าที่กระตุ้นการท�างาน
ของอินซูลิน หรือไปควบคุมน�้าตาลโดยตรง งบประมาณ
การใช้อยู่ที่ประมาณ 3,000 - 5,000 บาทต่อเดือน แต่
ต้องกินตลอดชีวิต ในขณะที่ยาของเราแม้จะมีราคา 
ต่อเดือนสูงกว่า แต่ยาของเราไม่จ�าเป็นต้องกินตลอดชีวิต 
ส่วนแผลเบาหวานก็รักษาตามอาการ ราคาประเมิน 
ไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไรที่แผลต้องถูกผ่าตัด ค่าใช้จ่ายในการ
ผ่าตัดจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 - 500,000 บาท” 

จะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรม 
ยาสมุนไพรไทยเติบโต  

ด้วยการวิจัยและพัฒนาสูตรต�ารับยา 
ที่สามารถรักษาโรคส�าคัญได้
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เราอยากท�า 
สิ่งที่แตกต่าง  

มีนวัตกรรม และถ้าส�าเร็จ 
คือการพลิกโลกใบนี้  

เป็นความท้าทาย

จุดเด่นของยาที่บริษัทคิดค้น คือ เป็นสมุนไพร 100%  
ใช้งบประมาณในการรักษาต�่ากว่า และจากการทดลอง
ในห้องทดลองพบว่า สามารถช่วยลดน�้าตาลในเลือด
ด้วยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ที่มีฤทธิ ์
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต่อต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์กระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย กระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนัง
มนุษย์ สมานแผล และขณะนี้อยู ่ระหว่างการทดสอบ 
ฤทธิ์ของยาในสิ่ งมีชีวิต เพื่อศึกษาการท�างานของ 
สารออกฤทธิ์ ในสูตรต�ารับ เพื่อควบคุมมาตรฐาน 
การผลิตส�าหรับจดทะเบียนกับส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ต่อไป

“ขณะนี้เรารอทดลองกับหนู เราคาดว่ามีความเป็นไปได ้
ที่จะท�าให้ตับอ่อนฟื ้นฟูกลับมาท�างานเป็นปกติ ซึ่ง 
ผมก�าลังรอท�างานนี้อยู ่ เพื่อจะหาค�าตอบว่าหายขาด 
จริงหรือไม่ โดยจะทดลองในหนูแล้วเอาเซลล์ของ 
ตับอ่อนมาพิสูจน์ว่ามีการฟื้นฟูหรือไม่”

ยาสมุนไพรที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาของบริษัท
อีกหนึ่งชนิด คือ ยารักษามะเร็ง คุณชัยพงษ์กล่าวถึง

เรื่องนี้ว่า “ตลาดมะเร็งมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านล้าน 
บาทต่อปี แล้วผลการศึกษาสรุปว่า ในต�ารับของเรา 
ค่ามาตรฐานของการทดสอบในเรื่องประสิทธิภาพยา  
หรือ ค่า IC50 อยู่ที่ประมาณ 0.3 mg/ml แต่ถ้าเรา 
ขยับโดสขึ้นไปที่ประมาณ 1 mg ยาสามารถมีฤทธิ ์
ในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ 90% ในการศึกษาของเราที่  
0.5 mg เซลล์มะเร็งหายไป 50% ผลการทดลอง 
พบว่า ยาของเราเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง แต่ไม ่ได ้ 
เป็นพิษต่อเซลล์ดี และมีลักษณะการท�างานคล้ายๆ ว่า
สามารถเหน่ียวน�าให้เซลล์มะเร็งตายต่อเนื่องได้ โดยการ
ต่อเนื่องของการรับสารและพากันตาย” 

ปัจจุบันสูตรต�ารับยารักษามะเร็งยังรอการทดสอบ 
โดยการน�า เซลล ์มะเร็ ง เข ้ า เครื่ องที่ ใช ้ เพื่ อศึกษา 
ส่ิงที่เกิดข้ึนในเซลล์   เพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งเกิดกระบวนการ
ตายอย่างไรเมื่อเจอกับยา และเมื่อท�าเสร็จแล้วก็จะไป
ศึกษาเรื่องสารออกฤทธิ์ เพ่ือควบคุมมาตรฐานการผลิต
และทดสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนยื่นขอจดทะเบียน 
อย. ต่อไป
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คุณชัยพงษ์กล่าวถึงเบื้องหลังงานค้นคว้าของบริษัทว่า 
“สมุนไพร ก็มาจากต้นไม้ใบหญ้า ใบ กิ่ง ก้าน ราก เปลือก
ผล ซึ่งเป็นของที่กินได้อยู ่แล้ว บางตัวก็เป็นสมุนไพร 
ที่ใช้กันตามภูมิปัญญา บางอย่างใช้ในครัว กินกับข้าว 
ก็มี เราต้องดูว่าตัวไหนออกฤทธิ์ด้านไหน ระหว่างใช ้
เราอาจจะทดสอบแล้วพบว่าผสมกันแล้วฤทธ์ิไม่ขึ้นหรือ
ด้อยลง จึงต้องใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาต�ารับ และ
ทดสอบว่าฤทธิ์เป็นบวกหรือลบ รวมกันแล้วอันตราย 
หรือไม่ พอเราได้ต�ารับท่ีเรามั่นใจว่าฤทธ์ิดีแล้ว เราจึง 
น�าไปทดลองในหนูก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่”

ข้อแตกต่างส�าคัญของสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันคือ 
ในยาสมุนไพรจะไม่สามารถรู ้สารออกฤทธิ์ท้ังหมดได้ 
เพราะในพืชแต่ละชนิดมีสารออกฤทธิ์ที่หลากหลาย  
แต่สามารถศึกษาเพื่อให้รู ้ว ่ามีสารออกฤทธิ์หลักคือ
อะไรได้ ซึ่งบริษัทจะน�ามาใช้เป็นตัวก�าหนดมาตรฐาน 
ในการผลิตยา  

คุณชัยพงษ ์มองว ่า หากโครงการผลิตยาสมุนไพร 
ของบริษัทประสบความส�าเร็จ ก็จะช่วยกระตุ ้นให้
อุตสาหกรรมยาสมุนไพรไทยเติบโต ด้วยการวิจัยและ
พัฒนาสูตรต�ารับยาที่สามารถรักษาโรคส�าคัญๆ ได้ และ
จะช่วยเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมยารักษาโรคของไทย
ให้สู้กับต่างประเทศได้

ภูมิปัญญาเชื่อมวิทยาศาสตร์
“เราเลือกท�าของยาก เพราะถ ้าท�าของทั่วไปจะม ี
คู่แข่งเยอะ เราอยากท�าสิ่งที่แตกต่าง มีนวัตกรรม และ 
ถ้าส�าเร็จคือการพลิกโลกใบนี้ ถือเป็นความท้าทาย แต ่
เป็นความท้าทายบนพื้นฐานความรู้ที่เรามี ส่วนจะส�าเร็จ 
หรือไม่เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง” คุณชัยพงษ์ย้อนถึงแนวคิด
การจัดตั้งบริษัท จุฬามณี ฟาร์มาซูติคอล จ�ากัด ขึ้นมา  
และบอกว่าตนเองคิดอยู่หลายปีว่า ท�าไมไม่มีบริษัทไทย 
ทีผ่ลิตยารักษาโรคส�าคญัๆ    ทีจ่ะท�าให้ประเทศไทยเป็นผู้น�า 
ในอุตสาหกรรมยารักษาโรค ท้ังที่ประเทศไทยมีสมุนไพร 
มีผู ้ที่มีความรู ้ เกี่ยวกับสมุนไพรอยู ่จ�านวนมาก แต ่
ยังไม่มีใครสามารถท�ายาไปขายในตลาดโลกได้

“ความหลากหลายของสมุนไพรไทย ต ้องมีสักตัว 
ที่สามารถสร้างขึ้นมาเป็นต�ารับแล้วสามารถออกฤทธิ์
รักษาโรคได้จริง แต่ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปจับ 
ไม่เอาแต่สูตรโบราณอย่างเดียว ผมก็ศึกษาว่าการรักษา
เบาหวานจะหายได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซ่ึง 
เมื่อเราก�าหนดองค์ประกอบแล้ว ก็ต ้องรู ้ว ่ามีฤทธิ์ 
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ด้านไหน เราก็ศึกษาสมุนไพรไทยว่ามีตัวไหนที่ออกฤทธิ์
ด้านไหน เพื่อคัดสรรมา แล้วดูว่าการเข้าต�ารับท�าอย่างไร 
การออกฤทธิ์จะเพิ่มพูน ไม่ด้อยลง หรือเป็นพิษ ซ่ึง 
สามารถน�าข้อมูลงานวิจัยระดับโลกที่มีผู ้วิจัยไว้แล้ว 
มาศึกษาผนวกกับการวิจัยและพัฒนาของเรา เพื่อศึกษา
การท�างานของต�ารับยาต่อไป ผมคิดว่าความส�าเร็จวันนี้
มาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ความรู้แพทย์แผน
ไทย 2) ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  
และ 3) การบูรณาการความรู ้งานวิจัยท่ัวโลก เพื่อ 
ใช้ในงานของเรา”

คุณชัยพงษ์ย�้าว่า การทบทวนวรรณกรรม (Literature 
Review) มีส่วนส�าคัญ เพราะจะช่วยร่นระยะเวลา 
ในการศึกษาวิจัยของทีมงาน ด้วยการศึกษางานวิจัย 
ที่เคยมีผู ้ท�ามาก่อนแล้วในสมุนไพรชนิดต่างๆ จนได้
สมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตรงกับท่ีต้องการ แต่ความยาก
ของการท�าต�ารับยาคือ การน�าสมุนไพรมารวมกัน 
เพื่อให้สามารถออกฤทธิ์ได้ตามท่ีต้องการ ซึ่งต้องใช้
ภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่แล้วมาช่วยในเรื่องนี้

ดังนั้นการทดสอบและก�าหนดสูตรต�ารับจึงเป็นงาน 
ที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก “ถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์คือ 
เมื่อเอาไปรวมกันแล้ว มาทดสอบสารออกฤทธิ์ข้างในว่า
ออกฤทธิ์ด้านนี้ไหม จะเห็นผลออกมาเลยว่า ดีขึ้นหรือ 
แย่ลง ส่ิงท่ีดีข้ึนก็จะบอกให้เราเห็นว่าดีข้ึน ปริมาณท่ีใช ้
ต้องเป็นอย่างไร เราก็จะเห็นเลยว่าอัตราความสามารถ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ถ ้าเ พ่ิมข้ึนดูแล ้วแนวทางใช ้ได ้  
สมมุติว ่าสูตรนี้ ดีแล้ว เราก็ไปทดสอบความเป็นพิษ  
ว่าเป็นพิษหรือไม่”

การท�างานของบริษัท จึงเป็นการผสมผสานระหว่าง
ภมูปัิญญาแพทย์พืน้บ้านของไทยและการน�ากระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์มาร่วมกัน “เรามีทีมแพทย์แผนไทย 
พื้นบ ้านโบราณ พวกเขารู ้จริงว ่าสมุนไพรที่ ใช ้กัน 
ในอดีตใช้ท�าอะไร แต่เขาไม่มีวิทยาศาสตร์เราก็เสริม
วิทยาศาสตร์และข้อมูลที่มีอยู ่แล ้วทั่วโลก แล้วผม 
ก็สามารถมอนิเตอร์ได้แล้วว่าจะเจอทิศทางไหน เราเห็น
ข้อมูลแล้วว่าเป็นแบบนี้ ไม่ต่างกับ Big Data เพราะ 
เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ 
และงานวิจัยทั้งหลายมารวมกัน แล้วท�าสิ่งที่คิดว ่า 
จะต่อยอดไปปลายทางได้ ถึงจะมีโอกาสส�าเร็จ”
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หาผู้ร่วมทุนและเตรียมขึ้นทะเบียน 
ผลของความพยายามของทีมงานคือ สูตรต�ารับยา 
ท่ีอยู ่ในมือของบริษัท แต่ก็ต้องแลกกับเม็ดเงินลงทุน 
ท่ีจ่ายไป คุณชัยพงษ์เล่าถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า  
“ปัจจุบันเราขอบีโอไอไป ที่ดินเราซ้ือเรียบร้อยแล้ว  
ยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้ว ไม่นานก็คงเรียบร้อย ขาดแค ่
ท�างานต่อยอดอีกนิดหนึ่ง แต่ถ้ามีผู ้สนใจร่วมลงทุน 
เราก็ยินดีเปิดรับ เพราะอยากให้งานนี้ส�าเร็จโดยเร็ว”

บริษัทประมาณการว ่ากลางป ี  2564 จะสามารถ 
จดทะเบียน อย. เพ่ือผลิตและจ�าหน่ายได้ แต่หาก 
ได้ผู ้ร ่วมลงทุนก็จะสามารถร่นระยะเวลาได้เร็วขึ้น  
โดยจะน�าเงินที่ได้มาจ้างนักวิจัยท�างานเต็มเวลา 

“ถ้าเลือกได้ อยากได้คนที่มีความสามารถในเรื่อง 
เมด็เงนิลงทนุและการกระจายสนิค้า มเีครอืข่ายการตลาด  
เราไม่ได้กลัวว่าจะขายไม่ได้ แต่ถ้าเขาเหล่านี้อยู่กับเรา  
จะท�าให้ยาถึงมือคนป่วยได้เร็วที่สุด” คุณชัยพงษ์กล่าวถึง
ผู้ร่วมทุนที่ก�าลังมองหาอยู่

ขอรัฐหนุน SMEs
คุณชัยพงษ์กล่าวว่า การได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
จากบี โอ ไอช ่ วย ให ้บ ริษัทสามารถ มีทุน เพิ่ ม เติ ม 
ได้ส ่วนหน่ึง แต่การจะท�าให้ผู ้ประกอบการประสบ 
ความส�าเร็จได้ ต้องมีรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดัน 

“บีโอไอเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ท�าให้การพาณิชย์สมบูรณ์แบบ 
เป็นประโยชน์กับผู ้ประกอบการ แต่เรื่องที่ผมพูดคือ
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการน�าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม ่ว ่าจะเป ็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม และ 
กระทรวงสาธารณสุข ท�างานเชิ งรุกและผลักดัน 
ทุกอุตสาหกรรม บริษัทใดที่มีศักยภาพ 3 กระทรวงนี้ 
จะสนับสนุนด้านเงินทุน ส่งนักวิจัย และยกบริษัทที่มี
ศักยภาพให้เป็นต้นแบบ โดยหนึ่งปีจะมี 1  ต้นแบบ  
1 โรงงาน เชื่อได้ว่าประเทศเจริญแน่นอน ผมคิดว่า 
ประเทศที่ เขาเจริญเขาสนับสนุนชัดเจน สนับสนุน 
งบประมาณให้นักวิจัยคิดค้นต�ารับยาให้ส�าเร็จ”

บีโอไอ 
เป็นหนึ่งตัวช่วย 

ให้การพาณิชย์สมบูรณ์แบบ
เป็นประโยชน์กับ 
ผู้ประกอบการ
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SME ไทย
โฟร์ ฟูดส์ 
ปรุงรสต่อยอดธุรกิจ
“ธุรกิจอาหารทุกธุรกิจต้องใช้ผงปรุงรส เพราะ  
ปัจจุบันไม่มีใครท�าสินค้าโดยผลิตเองทั้งหมด”  
คุณสมเจตน์ ป ัญจวัฒนางกูร กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จ�ากัด กล่าวไว้

อุตสาหกรรมอาหารมีผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก 
ตัง้แต่การผลติวตัถดุบิ การแปรรปู การจ�าหน่าย 
ไปจนถึงการให้บริการร้านอาหาร การสร้าง 
ความสามารถในการแข ่งขันให ้กับอาหาร 
ที่น�าเสนอซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการให้ความ
ส�าคัญ และเคล็ดลับหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้คือ  
ผงปรุงรส

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จ�ากัด และแบรนด์ไทเชฟ ที่ก่อต้ัง 
โดยคุณสมเจตน์เข้ามามีบทบาทเป็นผู ้ช่วยเสริมสร้าง
รสชาติให้กับอาหารที่ผู้บริโภคได้รับประทาน และเป็น
ส่วนส�าคัญที่ช่วยให้อาหารแต่ละชนิดมีความโดดเด่น
พิเศษไม่เหมือนใคร

กว ่ าจะมาเป ็นโรงงานผู ้ ผลิตผงปรุงรสจ� าหน ่ าย 
ให้ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและผู้ประกอบการรายย่อย
ในแบรนด์ “ไทเชฟ” เช่นทุกวันนี้ บริษัท โฟร์ ฟูดส์ 
จ�ากัด เริ่มต้นจากห้องแถวเล็กๆ ในกรุงเทพมหานคร
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อาหารเป็นเรื่องที ่
ละเอียดอ่อน  

การรักษาคุณภาพ
มาตรฐานเป็นสิ่งส�าคัญ

รับซ้ือสินค้าเกษตรอบแห้งเพื่อจ�าหน่ายให้กับลูกค้า และ 
เม่ือความต้องการของลูกค้าเพิ่มข้ึน บริษัทก็พัฒนา 
สูตรผงปรุงรสส�าหรับลูกค้าแต่ละราย จนต้องเริ่มมองหา
พืน้ทีเ่พือ่ผลติและจดัเกบ็วตัถดุบิอย่างจรงิจงั     และตัดสินใจ 
ก่อตั้งโรงงานในพื้นที่อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
มาจนถึงปัจจุบัน

การตั้งโรงงานนอกจากช่วยต่อยอดการผลิตสินค้า 
ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังช่วยท�าให้บริษัท 
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกไปจากโรงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน อย. ISO GMP HACCP FSSC 
22000 และ SEDEX ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการท�าให้บริษัท
สามารถน�าเสนอสินค้าให้กบัลกูค้ารายใหญ่ได้เพ่ิมมากขึน้

คุณสมเจตน์เล่าถึงการเลือกเป็นผู ้ผลิตผงปรุงรสว่า
เริ่มจากที่ตนเองศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร
โดยตรง และท�างานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
ซึ่งมีส่วนของผงปรุงรสอยู่ด้วยกว่า 10 ปี ก่อนท่ีจะมา 
เริ่มต้ังบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จ�ากัด ท�าให้มีความเข้าใจ 
ในธุรกิจนี้  และเมื่อมีโอกาส บวกกับความต้องการ 
ผงชูรสในตลาดมีมากขึ้น จึงท�าให้ตัดสินใจเร่ิมต้นธุรกิจ
ของตนเองขึ้นมา

คุณสมเจตน์อธิบายเพิ่มเติมว่า ธุรกิจอาหารทุกธุรกิจ 
ต้องใช้ผงปรุงรสทั้งสิ้น “เพราะธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจ 
ท่ีค่อนข้างใหญ่และกว้าง    ต้องมหีลายวตัถุดิบไปรวมตัวกนั  
เช่น โรงงานผลิตไส้กรอก เขาไม่สามารถปลูกพริกไทย
เองได้ ในส่วนของวัตถุดิบ หรือส่วนผสมบางอย่าง เขาก็
ต้องรับมาอีกทีหนึ่ง เป็นเหมือนห่วงโซ่ที่ต้องรวบรวมมา
ผลิตที่โรงงาน” 
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ผงปรุงรสเป็นเสมือนตัวชูโรงให้กับอาหารทุกประเภท
ข้ึนอยู่กับว่าจะน�าไปใช้งานอย่างไร โดยบริษัท โฟร์ ฟูดส์  
จ�ากัด จะเข้าไปศึกษาความต้องการของแต่ละธุรกิจ  
และน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้า
จนกว่าจะพัฒนาเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละรายส�าเร็จ

คุณสมเจตน์ให้ข้อมูลว่า กลุ่มลูกค้าของบริษัท โฟร์ ฟูดส์  
จ�ากัด สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก คือ ขนมขบเคี้ยว  
บะหมี่กึ่ งส�า เร็จรูป ไส ้กรอก ลูกชิ้นหรือเนื้อ สัตว ์  
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และกลุ่มทั่วไป โดยบริษัทมีทีมงาน 
ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาคอยตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

หลังจากผลิตสินค้าเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
มาระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจึงได้เพิ่มไลน์การผลิตสินค้า
ในแบรนด์ “ไทเชฟ” เพื่อรองรับกลุ่ม SMEs รายย่อย
เช่น พ่อค้าแม่ค้าตามตลาด ให้สามารถซื้อผงปรุงรส
ปริมาณไม่มากไปใช้ต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้

“เครื่องจักรของเรามี ท้ังขนาด 250 กิโลกรัม 500  
กิโลกรัม และ 1 ตัน พ่อค้าแม่ค้าเขาซื้อ 0.5 - 1 กิโลกรัม  

ก็สามารถน�าไปคลุกไก่ได้เป็นสิบๆ กิโลกรัมแล้ว เรามี
ความคิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มท่ีโลกลืม ไม่มีใคร 
มองเห็น เราก็จะผลิตแบบกลางๆ อย่างบาบีคิวก็มี 
ความเผ็ด เค็ม หวานระดับกลางๆ เพื่อให้เขาสามารถ 
ไปใช้ต่อยอดกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ถ้าของเรา
หวานเกินไปเขาอาจจะไปเติมเกลือเพิ่มของเขาเองได้  
หรือผงต้มย�า ยังเผ็ดไม่พอ เขาก็สามารถไปเติมพริก 
ของเขาเองได้ ให้เผ็ดตามสูตรของเขา สร้างเอกลักษณ์
ของเขาได้”

หลังจากเปิดตัวไทเชฟมาได้ 5 ปี เริ่มมีผู้ประกอบการ
รายเล็กๆ ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แล้วพัฒนา
ตนเองจนกลายเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม 
เปลี่ยนยอดสั่งซื้อสินค้ามายังบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จ�ากัด  
จากเดิมที่เคยซ้ือเป็นกิโลกรัมสู่ระดับพันกิโลกรัมแล้ว

อีกตลาดหนึ่งที่บริษัทก�าลังรุกอย่างต่อเนื่องคือ ตลาด
ต่างประเทศ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าไป
ท�าตลาดในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น  
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คุณภาพและมาตรฐานคือหัวใจ  
หัวใจส�าคัญในการท�าผงปรุงรสของบริษัท โฟร์ ฟูดส์ 
จ�ากัด คือ วัตถุดิบท่ีได้มาตรฐาน คุณสมเจตน์อธิบายว่า  
“ตั้งแต่เราเปิดบริษัทมา เรามุ่งเป้าและให้ความส�าคัญ
กับเรื่องวัตถุดิบเป็นหลัก เพราะถ้าวัตถุดิบดี เวลา 
เราไปต่อยอดหรือท�าสินค้าออกมา โอกาสจะดี ผมว่า 
เกิน 80% แม้จะเป็นของแห้งแต่เราควบคุมให้ได ้ 
ตามที่ทาง อย. ก�าหนด และท�าได้ดีกว่ามาก เพราะ 
ลูกค้าบางกลุ่มเขาไปท�าสินค้าส่งออก บางที อย. ระบ ุ
ค่าเชื้อระดับแสน แต่ลูกค้าระบุแค่หมื่น เราก็ต้องท�า 
ให้ได้ระดับแสน” 

การคัดเลือกวัตถุดิบจึงต้องท�าอย่างพิถีพิถัน คุณสมเจตน ์
ยกตัวอย่างพริกขี้หนู ที่จะต้องมีการสุ ่มตรวจ เรื่องส ี
ความเผ็ด ขนาด ความละเอียดต้องได้ตามมาตรฐาน 
ที่ ก� าหนด หากไม ่ เข ้ า เกณฑ ์ก็ต ้องส ่ งคืนทั้ งหมด  
นอกจากน้ี ในแต่ละปีบริษัทยังส ่งเจ ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 
ไปตรวจเย่ียมซัพพลายเออร ์ว ่าสามารถท�าได ้ตาม
มาตรฐานที่ก�าหนดหรือไม่

คุณสมเจตน์ย�้าว่า เพราะอาหารเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
การรักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นสิ่งส�าคัญ ที่จะท�าให้ 
ลูกค้าของบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จ�ากัด ที่ซื้อขายกันมาตั้งแต่
เปิดบริษัท 18 ปี ยังคงเหนียวแน่น และช่วยแนะน�าลูกค้า
รายใหม่ให้กับบริษัทอีกด้วย

โควิด-19 ไม่กระทบมาก
เมื่อถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัท คุณสมเจตน์ 
บอกว่า ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ไม่มากเท่าไร เพราะ
บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ 
ส่วนมากคือกลุ่มท่ีขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ซ่ึงม ี
ยอดขายลดลง 

อีกเรื่องหนึ่งคือ วัตถุดิบบางชนิดที่ต ้องน�าเข ้าจาก
ต่างประเทศ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ การน�าเข้าสินค้า
บางชนิดหยุดชะงัก ฝ่ายจัดซ้ือของบริษัทจึงต้องไปหา
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพทัดเทียม เพื่อมาใช้ทดแทน
ในการผลิต หรือหากไม่สามารถหาได้ก็อาจจะต้อง
ยอมซ้ือวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและราคาแพงกว่ามาใช้ 
ทดแทนในกระบวนการผลิต 

“ช่วงนี้ก็จะบอกลูกน้องว่า ทุกอย่างให้ใช้อย่างประหยัด 
เราอาจจะบอกรายละเอียดได้ไม่หมด ว่าตอนนี้ต้นทุน
สินค้าทุกตัวแพงข้ึน แต่เรายังขายสินค้าให้ลูกค้าในราคา 
เท่าเดิม ถ้าเราไปขึ้นราคาตอนนี้ ผมว่าเป็นเหมือน 

ถ้าเราไปขึ้นราคาลูกค้าตอนนี้ 
ผมว่าเป็นเหมือนการ 

ไปซ�้าเติมกัน ทุกคนก็บอบช�้า
พออยู่แล้ว เราจะเอาตัวรอด

คนเดียวไม่ได้
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การไปซ�้าเติมกัน ทุกคนก็บอบช�้าพออยู ่แล้ว เราจะ 
เอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้ เราจะบอกเซลล์ของบริษัท
ให ้คอยดูลูกค ้ าว ่ าต ้องการสินค ้าอะไร ต ้องการ 
ผลิตภัณฑ์แบบไหนท่ีบริษัทเราจะไปต่อยอดให้เขา 
ได้บ้าง ถ้าลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบ ช่วงนี้อาจจะ
พัฒนาสินค้าไปก่อนเมื่อเขาเปิดมาจะได้มีสินค้าใหม่ๆ  
เราก็ต้องพร้อมรองรับเขา” คุณสมเจตน์กล่าว 

คุณสมเจตน์เทียบกับเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ปี 2554 
ว ่าเมื่อป ี 2554 บริษัทไม ่ได ้รับผลกระทบ เพราะ
โรงงานไม่ถูกน�้าท ่วม สามารถผลิตสินค้าจ�าหน่าย 
ได้ต ่อเนื่อง มีความยากล�าบากเพียงเรื่องการขนส่ง 
ที่ต้องใช้รถสิบล้อเพื่อวิ่งหาวัตถุดิบ ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น
แต่ก็ยังสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้มาก ส่วนสถานการณ์
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางท�าไม่ได้ 
แต่ด้วยการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ท�ามาตลอด 
ท�าให้บริษัทสามารถเติมเต็มยอดขายทดแทนได้ 

แนะ SMEs ปรับตัวทั้งองค์กร
ในฐานะผู ้ประกอบการ SMEs ท่ีประกอบธุรกิจมา 
18 ปี คุณสมเจตน์ให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบการต่างๆ 
ว่า ต้องปรับตัวทั้งองค์กร โดยยกตัวอย่างบริษัท โฟร์ ฟูดส์  
จ�ากัด ว ่าไม ่ เพียงแค ่ต ้องขายสินค ้าทางออนไลน ์
มากข้ึน ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อที่ต้องเสาะหา
วัตถุดิบรองรับสถานการณ์ต่างๆ ฝ่ายขายท่ีลูกค้าบาง
กลุม่หายไปจะต้องไปหาลกูค้าเข้ามาเตมิ หรอืจะท�าหน้าที ่
ช่วยเหลือลูกค้าท่ีมีอยู่ได้อย่างไร ฝ่ายวิจัยพัฒนาก็ต้อง
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงฝ่ายโรงงาน 
ที่เป็นส่วนการผลิต ก็ต้องพัฒนาให้ความรู้และอุปกรณ์
ป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่พนักงาน 

คุณสมเจตน์ให้ความเห็นว่า “ทุกธุรกิจต้องมีทางออก 
เพียงแต่เขาอาจจะต้องลองถอยหลังสักก้าว ลองมา 
คิดดูว่าเขามีจุดเด่นและจุดแข็งคืออะไร และจะท�าอะไร 
ในจุดแข็งของเขาได้บ้าง อย่างธุรกิจทางด้านเสื้อผ้า  
หลายบริษัทก็จะเห็นว่าตอนน้ีท�าเสื้อผ้าออกมาก็จะ
ขายได้ยาก แต่เครื่องจักรมี จะเย็บหน้ากากขายหรือไม่ 
ดีไซน์ให้สวยๆ ดึงดูดให้คนมาซื้อดีหรือไม่ มีผ้าแบบนี ้ 
มีจักรแบบน้ี มีแรงงาน อาจจะต้องดีไซน์ใหม่ หรือ
คิดค้นหน้ากากอนามัยรุ่นใหม่ๆ ท่ีดูแล้วทันสมัย ไม่เชย  
เขาก็ต้องถอยมาดูจุดแข็งของตัวเอง แล้วค่อยๆ ปรับไป”
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ขอบีโอไอไม่ใช่เรื่องยาก
“เราคิดว่า เราเป็นแค่โรงงานเล็กๆ แล้วจะไปขอบีโอไอ
ได้อย่างไร” คุณสมเจตน์ย้อนเมื่อตอนเริ่มต้นการติดต่อ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ   โดยโครงการแรก 
ท่ีขอรับการส่งเสริมฯ คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยการติดโซลาร์เซลล์ 
บนหลังคาโรงงาน ซึ่ ง ผู ้ ให ้บริการติดตั้ งได ้แนะน�า 
คุณสมเจตน์ว่าให้ลองติดต่อกับบีโอไอ ซึ่งเมื่อเราขอรับ
การส่งเสริมฯ ตามมาตรการน้ี เราได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของเงินท่ีใช้ลงทุนในระบบ 
โซลาร์เซลล์ และได้ยกเว้นอากรน�าเข้าเครื่องจักรด้วย

“จากที่ เราเคยคิดว ่า เราจะท�าแค่ 50 กิโลวัตต์ ก ็
กลายเป ็น 314 กิ โลวัตต ์  ตอนนี้ติดตั้ ง เรียบร ้อย 
เริ่มใช ้งานมา 4 - 5 เดือน ค ่าไฟฟ้าจากเดือนละ  
120,000 บาท ตอนนี้ ก็ลดลงเดือนละประมาณ  
50,000 - 60,000 บาท”

และในเวลาต่อมาบริษัทก็ย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ จาก 
บีโอไอตามมาตรการ SMEs โดยยื่นขอรับการส่งเสริมฯ 
ในกิจการผลิตผงปรุงรสอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งโครงการ

ประเภท SMEs นี้ มีการลงทุนเพียง 500,000 บาท  
ก็สามารถยื่นขอบีโอไอได้แล้ว

นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ได้จากบีโอไอแล้ว การสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีท�าให้ธุรกิจมีเงินทุน 
เพ่ิมข้ึน สามารถน�าไปต่อยอดธุรกิจได้ คุณสมเจตน์ 
กล่าวว่า “ธุรกิจ SMEs มีก�าลังแรงเยอะ แต่ก�าลังเงิน 
ไม่ค่อยเยอะ ปัญหาของ SMEs บ้านเราคือ ไม่มีเงินทุน  
แต่พอเราได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ ท�าให้เรา 
ท�างานคล่องขึ้น”

ส่วนปัญหาความกงัวลใจด้านการจดัการเอกสารทางธรุกจิ
เมื่อไปขอรับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ คุณสมเจตน์บอกว่า 
“บีโอไอมีความช�านาญพอ พอเราไปนั่งคุย เขาก็บอกว่า
น้องต้องท�าอย่างนี้นะ ระบบบัญชี ระบบเอกสาร ก่อน 
เราเข้าไป เรากังวล แต่เวลาท�าจริงไม่ได้ยากอย่างที่คิด
ก็แค่ปรับนิดหน่อย ทางบีโอไอก็มีเจ้าหน้าท่ีคอยแนะน�า 
ไม่ใช่ขอรับการส่งเสริมฯ เสร็จแล้วปล่อยเราทิ้ง มีอะไร 
ก็โทรศัพท์ปรึกษาได้”

เวลาท�าจริง 
ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด  

ก็แค่ปรับนิดหน่อย  
ทางบีโอไอก็มีเจ้าหน้าที่

คอยแนะน�า
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 
ภูมิภาคเอเ ชียถือว ่า มีปริมาณการใช ้ และ
อัตราการเติบโตสูงสุดในโลก จากข้อมูลของ  
International Federation of Robotics 
(IFR) พบว่า ปี 2562 ยอดขายหุ่นยนต์ทั่วโลก 
ประมาณ 421,000 ยูนิต โดยภูมิภาคเอเชีย 
มียอดขายสูงสุดอยู่ที่ 285,000 ยูนิต และมี
อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่า
ในปี 2565 จะมียอดขายสูงถึง 420,000 ยูนิต 
คิดเป็น 72.9% ของยอดขายหุ่นยนต์ทั่วโลก 
(576,000 ยูนิต) 

จากแนวโน ้มดั งกล ่าว ส� านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จึงให้ความส�าคัญกับกิจการ 
ในกลุ ่มอุตสาหกรรมผู ้ผลิตเครื่องจักร หุ ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติ ทั้งกลุ ่มผู ้ผลิต (Supply Side) และ 

กลุม่ผูใ้ช้     (Demand      Side)     สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล
ที่ต้องการผลักดันให้มีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้มากข้ึนก่อน (Demand) 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
(Supply) ตามมา น�ามาสู ่การพัฒนาอุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งระบบ

น�ำระบบอัตโนมัติมำใช้ ได้สิทธิประโยชน์
จำกบีโอไอ
บีโอไอมีมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม
น�าหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน ตาม “มาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต”

ท้ังนี้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถน�าเงินลงทุน 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล ่าว มาลดหย ่อน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี 

บีโอไอหนุนผู้ประกอบการ

ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไทย
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ซึ่งคิดเป็น 45% ของมูลค่าระบบอัตโนมัติทั้งหมดตาม
มาตรการนี้ 

เห็นได ้ชัดว ่า มาตรการน้ีนอกจากจะส ่งเสริมให ้
ผู้ประกอบการน�าระบบอัตโนมัติมาใช้ในโครงการแล้ว 
ยงัสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการใช้ระบบอตัโนมตัขิองไทย 
เพ่ือทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศอย่างเห็นผล 
อีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างย่ิงที่บีโอไอเป็นอีกหนึ่ง
แรงหนุนให้ไทยก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ในไม่ช้านาน
จากนี้

หากท่านผู้ประกอบการจะน�าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เข ้ามาใช้ในโครงการ ไม่ว ่าจะเคยหรือไม่เคยได้รับ 
การส่งเสริมฯ จากบีโอไอมาก่อน ก็สามารถขอรับสิทธิ
ประโยชน์จากบีโอไอได้ สนใจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 0 2553 8111 ต่อ 1

มาตรการนี้นอกจาก 
จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
น�าระบบอัตโนมัติมาใช้แล้ว  

ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
ใช้ระบบอัตโนมัติของไทย 

อีกด้วย

45%
ของมูลคาระบบ
อัตโนมัติทั้งหมด

มูลคาระบบอัตโนมัติ
ที่ผลิตในไทย

การใชระบบอัตโนมัติ
ที่ผลิตในไทยคิดเปน

มูลคาระบบอัตโนมัติ
ทั้งหมด

5,610
ลานบาท

2,508
ลานบาท

การใชระบบอัตโนมัติที่ผลิตในไทย 
เปรียบเทียบกับการใชระบบอัตโนมัตทิั้งหมด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ขอมูลตั้งแตป 2561 ถึง มิถุนายน 2563

ใช้ระบบอัตโนมัติไทยกว่าครึ่ง
จากข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้มาตรการย่อย 
“การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต” พบว่า ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงมิถุนายน 
2563 หรือกว่า 2 ปี 6 เดือน มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
ตามมาตรการนี้จ�านวน 54 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
ระบบอัตโนมัติ 5,610 ล้านบาท โดยในจ�านวนนี้คิดเป็น 
มูลค่าการลงทุนในระบบอัตโนมัติที่มีความเชื่อมโยง
ในประเทศไทย (หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
ระบบอัตโนมัติในประเทศไทย) มูลค่า 2,508 ล้านบาท 

มำตรกำรน้ีได ้ เพิ่มสิทธิและประโยชน ์
ให้อีก หากโครงการน้ันใช้ระบบอัตโนมัติ 
ที่ มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ห รื อ ส นั บ ส นุ น

อตุสาหกรรมการผลติระบบอัตโนมัติในประเทศไทย
ไม่น ้อยกว่า 30% ของมูลค่าระบบอัตโนมัติที่
มีการปรับเปลี่ยน โดยจะได้รับการยกเว้นภาษี
เงิน ได ้ นิติบุคคลจาก 50% เพิ่ม เป ็น  100%  
ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ในการปรับปรุง)  เป ็นระยะเวลา 3 ป ี  ซึ่ง เป ็น 
กำรกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบกำรที่ต้องกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตหันมำใช้ระบบอัตโนมัติไทย 
มำกขึ้น

พิเศษ
กว่านั้น

เรื่อง | อุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว  นันทนา ลีละภมรกิจ
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ประกาศใหม่บีโอไอ

บโีอไอมปีระกาศส่งเสรมิการลงทนุออกมาหลายฉบบัในช่วงทีผ่่านมา จงึขอรวบรวมประกาศทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน  ดงัน้ี 

ประกาศ
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน
ที ่

7/2563
ลงวันที่ 14 พ.ค. 2563

เรื่อง | ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อกระตุ ้นให้เกิด 
การลงทนุอย่างรวดเรว็ ตอบสนองต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ปัจจุบนั  
และส่งเสริมการผลิตผลิตภณัฑ์ทีส่่งเสรมิสขุอนามัยทีด่แีก่ประชาชนในประเทศ

1. ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยยกเลิกกิจการประเภท 1.16 และ 
ประเภท 3.2 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่  
3 ธนัวาคม 2557 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน

ประเภทกิจการ สิทธิและประโยชน์
1.16  กจิการผลิตเช้ือเพลิงหรอืแอลกอฮอล์ทางการแพทย์  (Pharmaceutical 

Grade) จากผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ  
หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร
1.16.1 กิจการผลิตเชื้อ เพลิงหรือแอลกอฮอล ์ทางการแพทย ์ 

(Pharmaceutical Grade) จากผลผลิตทางการเกษตร
1.16.2 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสีย 

ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร (เช่น Biomass to Liquid  
(BTL) ก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย)

1.16.3 กิจการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัด
3.2 กิจการผลิต Non-Woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย  

(Hygienic Products) จาก Non-Woven Fabric
3.2.1 การผลิต Non-Woven Fabric เช ่น Spunbond หรือ  

Meltblown เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากาก 
อนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

A3

3.2.2 การผลติ   Non-Woven   Fabric   อ่ืน ๆ    หรอืผลิตภัณฑ์สุขอนามัย  
(Hygienic Products) จาก Non-Woven Fabric A4

    
2. มาตรการสนับสนุนการปรบัเปลีย่นสายการผลติเดมิให้สามารถผลติเครือ่งมอืแพทย์ 
เพื่อสนับสนุนให้ผู ้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเดิมที่มีศักยภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

หรอืชิน้ส่วน รวมถึงอปุกรณ์ทีใ่ช้เพือ่วัตถปุระสงค์ทางการแพทย์ซ่ึงคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
มิได้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment:  
PPE) เป็นต้น สามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์หรือช้ินส่วนเครื่องมือแพทย์  
และ/หรอือปุกรณ์ท่ีใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ทางการแพทย์ได้ ดงัน้ี

2.1 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม สามารถขอเพ่ิมประเภทกิจการให้รวมถึงการผลิต 
เครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได ้ 
แม้ได้รบัอนุญาตให้เปิดดําเนนิการแล้ว 

2.2 กรณโีครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมฯ อยู่เดมิจ�าเป็นต้องลงทนุเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์เพ่ิมเตมิ 
เพื่อให้สามารถผลิตตามข้อ 2.1 จะให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรบัเครือ่งจกัรเพิม่เตมิ
แม้ระยะเวลาการน�าเข้าเครือ่งจกัรได้สิน้สดุไปแล้ว โดยต้องน�าเข้าเครือ่งจกัรภายในปี 2563

2.3 จะต้องย่ืนแก้ไขโครงการภายในเดอืนกนัยายน 2563 

https://www.boi.go.th/upload/content/7_2563.pdf
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01
บริษทัสามารถน�าเคร่ืองจกัรเข้ามาก่อนทีจ่ะได้รบัอนมุตัใิห้การส่งเสรมิการลงทนุได้  
โดยการช�าระอากรน�าเข้าเคร่ืองจักรก่อน โดยการใช้สิทธิ์ “การสงวนสิทธิ์ยกเว้น 
อากรขาเข้า” ต่อมาเม่ือบริษัทได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนแล้ว จึงจะ 
สามารถด�าเนนิเรือ่งขอคนือากรย้อนหลังได้

เรื่อง | นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

Q & A อื่นๆ ที่น่ำสนใจ คลิก!

บรษัิทได้ยืน่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุจากบีโอไอแล้ว และประสงค์ 
นาํเข้าเครือ่งจกัรก่อนได้รบัอนมุตักิารส่งเสรมิฯ จะกระทาํได้หรอืไม่

02
บริษัทมีความจําเป็นต้องนําเข้าเครื่องจักรใช้แล้ว (ประสิทธิภาพดี)  
มาใช้ในโครงการทีย่ื่นขอรบัการส่งเสรมิฯ บรษิทัสามารถทาํได้หรอืไม่ 

กรณทีัว่ไป

บริษัทสามารถน�าเข้าเคร่ืองจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มาใช ้
ในโครงการได้ โดยจะต้องย่ืนใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร ณ วันที่ 
ยื่นบัญชีรายการเคร่ืองจักร โดยบริษัทสามารถขอใบรับรองฯ จากสถาบัน 
ที่เชื่อถือได้จากประเทศต้นทางหรือในประเทศไทยก็ได้ และจะต้องระบุค�ารับรอง 
ในแบบฟอร์มขอรบัการส่งเสริมฯ ให้ชดัเจน

กรณย้ีายฐานการผลติ

บริษัทสามารถน�าเข้าเครื่องจักรใช้แล้วมาใช้ในโครงการได้ โดยบริษัทจะต้อง 
ยื่นใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร ณ วันที่ยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ และวันที่ 
ยื่นบัญชีรายการเคร่ืองจักร ดังนั้นบริษัทจะต้องขอใบรับรองฯ จากสถาบัน 
ทีเ่ช่ือถอืได้จากประเทศต้นทางเท่านัน้ และจะต้องระบุค�ารบัรองในแบบฟอร์มขอรบั 
การส่งเสรมิฯ ให้ชดัเจน

03
บริษัท ก. รับโอนกิจการจากบริษัท ข. ที่ ได ้รับการส่งเสริมฯ   
จากบีโอไอ อยากทราบว่าบริษัท ก. ที่รับโอนกิจการจะได้รับ 
สทิธปิระโยชน์อย่างไร

บริษัท ก. ที่รับโอนกิจการจากบริษัท ข. ที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ จะได้รับ 
สทิธปิระโยชน์เดมิทีเ่หลอือยู่ของบรษัิททีโ่อนกิจการให้
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SHANGHAI
BEIJING
GUANGZHOU
TAIPEI
TOKYO
OSAKA

SEOUL
MUMBAI
NEW YORK
LOS ANGELES
FRANKFURT
PARIS

STOCKHOLM
SYDNEY
VIETNAM
INDONESIA

สำนักงานในตางประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)

สำนักงานในประเทศไทย

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน

สำนักงานบีโอไอในประเทศและตางประเทศ

หนวยงานบริการอื่นๆ
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