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แหล่งเงินทุน

สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในนาม
ของ SMEs (Small and Medium Enterprise) นัน้
จะเกีย่ วข้องกับกิจการด้านต่างๆ ได้แก่ กิจการการผลิตในภาค
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ภาคเกษตรกรรม การแปรรูป
การเกษตร กิจการการค้าจะประกอบด้วยกิจการค้าส่งและ
กิจการค้าปลีก โดยมีทงั้ การนำเข้าและการส่งออก และ กิจการ
ให้บริการทีท่ ำหน้าทีส่ นับสนุนการผลิต การค้า การอำนวย
ความสะดวกต่อการผลิต การค้าและการบริโภค ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการโรงแรม การท่องเทีย่ ว การซ่อมบำรุง การขนส่งหรือ
กิจการอืน่ ๆ
ในปัจจุบันโครงการ SMEs ได้รับความนิยมมากขึ้นและเกิด
ขึ้ น มากมาย หน่ ว ยงานภาครั ฐ หลายแห่ ง ได้ ใ ห้ ค วามสนใจและ
ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านข้อมูลในการดำเนินงานและแหล่งเงิน
ทุนสนับสนุน สำหรับความเป็นมาของแนวคิดในการลงทุนในรูป
แบบของ SMEs แท้จริงแล้วได้ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507
โดยคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งโครงการ
เงิ น กู้ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มขึ้ น จากการเสนอของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จึงได้ถูกตั้งขึ้น โดยในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานธน
กิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม (หรือ สธอ.) เนื่องจากมีข้อจำกัดของงบ
ประมาณแผ่นดินรวมไปถึงการบริหารงานที่ขาดความยืดหยุ่น 
ในปี พ.ศ. 2534 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติบรรษัทเงิน
ทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมขึ้นและเปลี่ยนมาเป็น   บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (หรือ บอย.) ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มี
การปรับสถานนะของ บอย. มาเป็น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย (ธพว. หรื อ
เอสเอ็มอีแบงก์) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก “เพื่อประกอบธุรกิจอัน
เป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้ง การ
ดำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษา
แนะนำหรือให้บริการที่จำเป็น” กระทรวงอุตสาหกรรมถือว่าเป็นผู้ที่
มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน SMEs โดยจะเห็นได้จาก
โครงการส่งเสริมพัฒนา SMEs จำนวนหลายโครงการและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว อาทิเช่น

36

อุตสาหกรรมสาร

1. มาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ของ SMEs โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินพิเศษในกำกับของรัฐ 6 แห่งซึ่ง
คือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) บรรษัทเงิน
ทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ
เข้า (ธสน.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
(ธกส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
2. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการที่ ด ำเนิ น การอยู่ แ ล้ ว หรื อ สร้ า งผู้
ประกอบรายใหม่ขึ้น โดยใช้วิธีการจัดฝึกอบรมและให้ข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ 
3. โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้ า มาอยู่ ร วมกั น ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ซึ่ ง จะเป็ น ลั ก ษณะของนิ ค ม
อุตสาหกรรม SMEs โดยจะมีสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจในด้านภาษี
อากรการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ การสนับสนุนด้านสินเชื่อ การ
ลดหย่อนภาษีเงินได้จากการขายทรัพย์สินที่ตั้งโรงงานเดิม ซึ่งจะมีการ
จัดตั้งศูนย์บริการ SMEs เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยจะมี
ทั้งศูนย์บริการข้อมูล ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการด้านการลงทุน
ศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์แสดงสินค้า
4. มาตรการกระตุ้นการลงทุนและการสนับสนุน SMEs มี
หลายมาตรการอาทิเช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมทุนในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีวงเงิน 1,000ล้านบาท มีลักษณะเป็นกอง
ทุนปิดอายุ 10 ปี โดยจัดเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อหน่วยลงทุน
คืนก่อนการสิ้นอายุของกองทุน นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินร่วมทุนใน
วิสาหกิจขนาดกลางซึ่งเป็น กองทุนที่กระทรวงการคลังและกระทรวง

อุตสาหกรรมมอบให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นการจัดตั้งกองทุน
โดยมีเป้าหมายเพื่อลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย
ให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่สูงขึ้น โดยมีวงเงินเริ่มต้นที่ 100
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
5. ทางกระทรวงอุ ต สาหกรรมมี ก ารเร่ ง รั ด ดำเนิ น
โครงการเร่ ง ด่ ว น ตามแผนปรั บ โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมอี ก
หลายโครงการ อาทิเช่น
l โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม วงเงิน 72.10 ล้านบาท เป็นโครงการเพื่อ
พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการให้ มี ค วามรู้ ใ นด้ า นการจั ด การและ
บริหารธุรกิจ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน
และการลงทุนได้
l โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 6.58 ล้านบาท เป็นโครงการที่ให้โรงงาน
ได้รับการประเมินประสิทธิภาพของการผลิต จำนวนเบื้องต้น
500 โรงงาน โดยมี 50 โรงงานที่ได้รับการประเมินในเชิงลึก
และอีก 50 โรงงานจะไดรับการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 
l โครงการกระจายข้อมูลเพื่อการลงทุนและการค้าของ
SMEs ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 18.34 ล้านบาท เป็น
โครงการที่มุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีการให้
คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ลงทุนใหม่
l โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ วงเงิ น 5.13
ล้านบาท เป็นโครงการที่จะให้มีการเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตแม่พิมพ์ของกิจการ SMEs ให้มีเพียงพอภายในประเทศซึ่ง
จะสามารถลดการนำเข้าแม่พิมพ์ได้
l โครงการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วน วงเงิน 162 ล้านบาท
เป็นโครงการที่มุ่งยกระดับฝีมือแรงงานและสถานภาพการจ้าง
งานของช่างฝีมือ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาช่างฝีมือในประเทศให้มีขีด
ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนเพื่อการส่งออก
l โครงการสร้างระบบประเมินวิเคราะห์สถานประกอบ
การ วงเงิน 72.10 ล้านบาท เป็นโครงการที่จะสร้างระบบ
บุ ค ลากรและหลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น สถานประกอบการ
SMEs รวมไปถึงดัชนีชี้วัดเสถียรภาพและศักยภาพของสถาน
ประกอบการเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายมาตรการจัดบริการ
และสิทธิประโยชน์ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
l โครงการเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพอุ ต สาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 95.0 ล้านบาท โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมสาขาที่มีศักยภาพให้สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้ดี
ขึ้นในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
l โครงการอุตสาหกรรมสู่ชนบท วงเงิน 29.10 ล้านบาท
โครงการนี้จัดทำเพื่อให้เกิดการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมในส่วน
ชนบท ทั้งนี้เป็นมาตรการเพื่อดึงดูดให้ธุรกิจเอกชนมาขยายการ
ลงทุนในชนบท 
l โครงการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต จาก Mass
production มาเป็น Small lot วงเงิน 11.69 ล้านบาท
โครงการนี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ปรั บ ระบบการผลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระบบสากล มีการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ผู้

ประกอบการแข่งขันได้ สามารถส่งมอบได้ทันเวลาและลดต้นทุนในการ
ผลิต
การสนับสนุนให้เกิดโครงการด้านต่างๆ ของ SMEs จะสนับสนุน
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในหลายๆ ด้าน ที่สำคัญคือเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการรวมกลุ่มกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนเอง
สำหรับเอสเอ็มอีแบงก์และธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเองก็ให้การ
สนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อ SMEs ดังจะเห็นได้จากธนาคารต่าง ๆ ได้
ออกรูปแบบหรือมาตรการการขอสินเชื่อในหลายรูปลักษณะดังข้อมูลต่อ
ไปนี้

ข้อมูลการให้สินเชื่อเพื่อ SMEs จากธนาคาร
l

เอสเอ็มบีแบงค์

โครงการสินเชื่อ smePOWER
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้
มีสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวหรือกลุ่มผู้
ส่งออก
โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ NGV
สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายเดิมที่สนใจลงทุนสร้าง
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV
สินเชื่อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนับสนุนเพื่อลงทุนในการปรับปรุง ขยาย และหมุนเวียนในกิจการ
รวมทั้งการ Re-Finance กับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่การ Re-Finance
จากแบงก์เดิม โดยต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็น SMEs ที่ได้รับการพัฒนา
จาก กสอ. หรือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4-7 หรือ โครงการบ่ม
เพาะธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ ศภ.อ. คัดเลือกว่ามีศักยภาพในการ
พัฒนาในเชิงธุรกิจ
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
สนั บ สนุ น ลู ก ค้ า SMEs ที่ ไ ด้ รั บ ผลจากภั ย พิ บั ติ เช่ น อุ ท กภั ย
วาตภัย โคลนถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการ
ต่อไปได้ตามปกติและมีหลักฐานมาประกอบ
สินเชื่อโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ง
เสริมการใช้พลังงานทดแทน
สนั บ สนุ น นิ ติ บุ ค คลที่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ประเภทโรงงาน หรื อ
อาคาร หรือเป็นบริษัทจัดการพลังงานให้มีการลงทุนด้านการอนุรักษ์
พลังงานหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตาม “พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2535”
สินเชื่อแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นทุน
สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ หรือสถาน
ประกอบการและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
สินเชื่อโครงการให้สินเชื่อแก่ผู้ได้รับสิทธิการเช่าของการเคหะ
แห่งชาติ
สนับสนุนผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าประเภทสัญญาเช่าอาคาร สัญญา
เช่าอาคาร(แบบแฟลต) สัญญาเช่าสถานที่ประกอบการค้า สัญญาเช่า
อุตสาหกรรมสาร
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สินเชือ่ บัวหลวงกรีน
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในการประหยัดพลังงาน การ
พัฒนาพลังงานทดแทน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียว
การบริหารจัดการของเสียและการทดแทนสารเคมีด้วยชีวภาพ
สินเชื่อรวมใจพัฒนา SMEs
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน
l

แผงประกอบการค้าของการเคหะแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น
เงินลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือเพื่อชำระหนี้
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
สนับสนุนผู้รับสิทธิ (Franchisee) เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจแฟรน
ไชส์ที่ซื้อจากผู้ให้สิทธิ(Franchisor)และผู้ให้สิทธิ (Franchisor) เพื่อ
ลงทุนพัฒนาสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ หรือขยายกิจการเดิมในระบบ
แฟรนไชส์
สินเชื่อโครงการ OTOP
สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการ OTOPเพื่ อ ขยายกิ จ การ/ปรั บ ปรุ ง
กิจการ  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต/การตลาด หรือช่องทางการจัด
จำหน่ า ยสิ น ค้ า เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า เพิ่ ม แก่
ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร (Machine Fund)
สนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาเครื่องจักร (Supporting
Industry Development) การปรับปรุงเครือ่ งจักรเดิม (Modification)
การซื้อเครื่องจักรมาใหม่เข้าทดแทนเครื่องจักรเดิม (Replacement:
New Machine) และการติดตั้งเครื่องจักรหรือระบบควบคุมการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม (System
Installation) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สินเชื่อนวัตกรรม
สนับสนุนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ / เทคโนโลยี ที่สามารถ
เริ่มกระบวนการผลิตได้ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือ / เครื่องจักร /
อุปกรณ์ เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงค่าปรับปรุง / ก่อสร้างโรงงานใหม่
(ไม่รวมค่า ที่ดิน) 
l

ธนาคารกรุงเทพ

โครงการสนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง /ฟื้ น ฟู ส ภาพเครื่ อ งจั ก รแก่
เอสเอ็มอี
สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก ร
เพื่อการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ทดแทนชิ้นส่วน ระบบต่างๆ รวม
ทั้งการขยายหรือปรับแต่งชิ้นส่วน อุปกรณ์ ระบบ โดยยังใช้โครงสร้าง
เครื่องจักรเดิมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
สินเชื่อเงินกู้บัวหลวงเพื่อ SMEs
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินกู้ตั้งแต่ 1-100 ล้านบาท
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อุตสาหกรรมสาร

ธนาคารกรุงไทย

โครงการสินเชื่อ SME-KTB
สนับสนุนสินเชื่อสำหรับการลงทุนใหม่ ขยายกิจการ และเสริม
สภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคการผลิต การค้าและการ
บริการ
โครงการสินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV หรือ SMEs-NGV
สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของยานยนต์ที่ต้องการดัดแปลง และ/
หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ NGV เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำมัน
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(KTB-DEDE Energy)สนับสนุนการลงทุนโครงการด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรา 7 และมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. ส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อก่อให้เกิดการประหยัด
พลังงานในสถานประกอบการ
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ การวิจยั พัฒนา และวิศวกรรม
สำหรับภาคเอกชน (SMEs - R&D Fund)
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำ
วิจัย พัฒนา และวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรเอกชน หรือเพื่อใช้
ประโยชน์จากความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิจัย
พัฒนา และวิศวกรรมที่มีอยู่ในห้องทดลองของเอกชน รัฐบาล หรือ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ในการทำโครงการเหล่ า นั้ น เพื่ อ การผลิ ต เชิ ง
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
โครงการสินเชื่อเพื่อการจัดแสดงสินค้าต่างประเทศ
(SMEs-Exporter Road Show) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้ผู้
ประกอบการไทยให้มีโอกาสนำสินค้าไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในตลาดต่างประเทศและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อขยายตลาดการค้า
l

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs 
สนับสนุนเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ การ
ผลิต การค้า และบริการ หรือขอซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร
หรือก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซมขยายอาคาร
l

ธนาคารกสิกรไทย

โครงการสินเชื่อ K-SMEs EXTEND
(สินเชื่อระยะยาวเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย) 
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอีที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด
ถึง 10 ปี  
โครงการสินเชื่อ K-SME Machine Credit
(สินเชื่อเครื่องจักรเต็มมูลค่ากสิกรไทย)
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องจักรทั้งเครื่องจักร
ใหม่ และ เครื่องจักรเก่า รวมถึง การซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร
เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยช่วยวิเคราะห์ความเป็น
ไปได้ของโครงการโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 

