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นโยบายการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Small and Medium
Enterprises) หรื อ SMEs เป็ น แนวคิด ที่ห ลายประเทศในปัจจุบัน ให้ ความส าคัญ รวมถึงประเทศไทยด้ ว ย
เนื่องจากวิสาหกิจประเภทดังกล่าวถือเป็นฟั นเฟืองที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สาหรับ
ประเทศพัฒนาแล้ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีสัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะที่ ป ระเทศไทยวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มมี สั ด ส่ ว นรายได้
คิดเป็นร้อยละ 42 ของ GDP และมีความสาคัญต่อตลาดแรงงานไทยเพราะมีสัดส่วนการจ้างงานถึงร้อยละ 80
ของการจ้างงานทั้งหมด (กิ่งกาญจน์ เกษศิริ และ นุชนารถ ปานทอง, 2559) โดยรัฐบาลไทยได้เริ่มนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างชัดเจนหลังจากวิกฤตทางการเงิน
ในปี 2540 โดยคาดหวังว่า SMEs จะเป็นช่องทางที่สาคัญในการสร้างรายได้และสร้างงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเป็นกลไกในการแก้ ไขปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
ที่ผ่านมาประเทศไทยดาเนินนโยบายส่งเสริม SMEs มาแล้วกว่า 15 ปี มีโครงการกว่า 1,000 โครงการ และใช้
เงินงบประมาณไปเป็นจานวนมาก ซึ่งนโยบายและมาตรการการส่งเสริม SMEs ที่สาคัญประกอบด้วยมาตรการ
ทางการเงิน และมาตรการทางภาษีเป็นหลัก (นฎา วะสี , บุญธิดา เสงี่ยมเนตร และ ชมพูนุท มนต์ชัยตระกูล,
2562)
แต่ด้วยสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่
และผู้ ป ระกอบการเทคโนโลยี น วั ต กรรม (Start-up & Innobiz) ประสบปั ญ หาการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
สาหรับการใช้จ่ายในการดาเนินงานของกิจการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของกิจการจนถึงช่วงก่อนที่ จะออกจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนจานวนมากเพื่อให้กิจการมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด รวมทั้งผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ต้องผ่านการวิจัยและพัฒนา และการศึกษาวิเคราะห์ ด้านการตลาด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งหากมีเงินทุนไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้การดาเนินกิจการอาจหยุดลงหรือล้มเลิก
แต่ถ้าหากสามารถหาเงินทุนมาใช้จ่ายดาเนินงานของกิจการจนสามารถวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทาการตลาด
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร กิ จ การก็ จ ะสามารถด า เนิ น ไปได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมุ่ ง สู่ ค วามส าเร็ จ
(วชิระ เทียนเมธางกูร, 2558) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒ นา
ศักยภาพของกิจการ โดยในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs พบว่า ธนาคารพาณิช ย์เป็นตัวกลาง
ส าคั ญ อั น ดั บ แรกในการให้ สิ น เชื่ อ กั บ SMEs โดยปั จ จุ บั น สิ น เชื่ อ ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า SMEs
มีจานวน 4.4 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 40 ของสินเชื่อทั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย์ และยังมีสินเชื่อจาก
สถาบั นการเงินเฉพาะกิจของรั ฐอีกกว่า 1.4 ล้ านล้ านบาท โดยสิ นเชื่อที่ให้ กับ SMEs ที่ผ่ านมาเคยขยายตั ว
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ในอัตราสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นลูกค้าที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบธนาคารพาณิช ย์ไ ทย
แต่ด้ว ยสถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิจ ถดถอย ทาให้ SMEs บางกลุ่ มเริ่มขาดสภาพคล่ องและความสามารถ
ในการช าระหนี้ เสื่ อมลง โดยเฉพาะ SMEs ขนาดเล็ กที่มีเงินทุนน้อยจะอ่ อนไหวต่ อการเปลี่ ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอื่นส่งผลทาให้การขยายตัวของสินเชื่อ SMEs ลดลงเหลือร้อยละ 4 (กิ่งกาญจน์ เกษศิริ
และ นุชนารถ ปานทอง, 2559)
สาหรับสาเหตุสาคัญที่ทาให้ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือประสบปัญหาข้อจากัดในการ
เข้าถึงแหล่ งสิ น เชื่อจากธนาคารพาณิช ย์ เนื่องจาก SMEs ส่ ว นใหญ่มีสิ นทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะใช้ว างเป็น
หลั ก ประกั น ให้ แ ก่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ โดยจากการส ารวจข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของ SMEs
โดยสานักงานส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อปี 2555 พบว่า การขาดหลักทรัพย์
ค้าประกันเป็นเหตุผลที่ SMEs ระบุว่าทาให้ไม่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์มากที่สุดถึงร้ อยละ 24 โดยยัง
ต้องพึ่งพิงจากระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ มากแม้ค่าบริการจะสูงเพราะไม่มีทางเลือกอื่น (จันทวรรณ สุจริตกุล,
2558) ทั้งนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดาเนิน โครงการ
ค้าประกัน สิ น เชื่ อเพื่ อผู้ ป ระกอบการใหม่ และผู้ ประกอบการเทคโนโลยีนวัต กรรม (Start-up & Innobiz)
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบได้ มากขึ้ น ซึ่ งนอกจากจะช่ ว ยเพิ่ มความเชื่ อมั่ นให้ แก่ ส ถาบั นการเงิ นในการปล่ อยสิ นเชื่ อ ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการสร้า งแรงจูงใจให้สถาบันการเงินใช้บริการค้าประกัน สินเชื่อกับ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพิ่มมากขึ้นด้วย (กระทรวงการคลัง, 2562 : “มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs,”2562)
โครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)
โครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up &
Innobiz) เป็นมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
คื อ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการใหม่ (Start-up) และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ มี นวัต กรรมและเทคโนโลยี (Innobiz)
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยวิสาหกิจกลุ่มดังกล่าวให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นโดยผ่านกลไกการค้าประกัน
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีวงเงินค้าประกันสินเชื่อรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้ (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม, ม.ป.ป.)
1. คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)
1) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2) ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
3) มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
4) ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นาไปชาระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
5) เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
6) ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกาหนด
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7) SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และต้องมีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเห็นชอบ
8) SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผ่ า นเกณฑ์ ก ารตรวจสอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น เทคโนโลยี TTRS (Thailand
Technology Rating System) โดยศูนย์สนับสนุนและให้ บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมจะกาหนด
- มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทีบ่ รรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเห็นชอบ
2. วงเงินค้าประกันต่อราย
- ไม่เกิน 40 ล้ านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน และการยื่นขอให้ค้าประกันขั้นต่าครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
1) กรณี SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา
- ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
- ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
2) กรณี SMEs ประเภทนิติบุคคล
- ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
- ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน
ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
3. วงเงินค้าประกันต่อราย
- สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
4. ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน
1) ผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)
- อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้าประกันตลอดอายุการค้าประกันโครงการ ทั้งนี้รัฐบาล
เป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้าประกันแทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวมร้อยละ 2
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- กรณี SMEs นิติบุคคล คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินค้าประกันตลอด
อายุการค้าประกันโครงการ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้าประกันแทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวม
ร้อยละ 2
2) ผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)
- อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้าประกันตลอดอายุการค้าประกันโครงการ ทั้งนี้รัฐบาล
เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค้าประกันแทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวมร้อยละ 2
- กรณี SMEs ที่มีใบประเมิน TTRS คิดค่าธรรมเนียมค้าประกันในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
ของวงเงินค้าประกันตลอดอายุการค้าประกันโครงการ ทั้งนี้ รัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้าประกัน
แทน SMEs ใน 2 ปีแรกรวมร้อยละ 2
5. ระยะเวลารับค้าขอค้าประกัน
- สิ้นสุดรับคาขอภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือวงเงินค้าประกันครบ 8,000 ล้านบาท
แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน
6. สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารออมสิน
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ ของประเทศ แต่ SMEs ยังมีอุปสรรค
ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น จากสถาบั น การเงิ น เพราะส่ ว นใหญ่ มี สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอที่ จ ะใช้ ว างเป็ น
หลั กประกั น ให้ แก่ธ นาคารพาณิชย์ ทาให้ ไม่ ได้รับสิ นเชื่อ ซึ่ งส่ งผลทาให้ SMEs ขาดศักยภาพในการเติบโต
รัฐบาลเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมอบหมายให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ดาเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่
และผู้ ป ระกอบการเทคโนโลยี (Start-up & innobiz) ภายใต้ ว งเงิ น ค้ าประกั น สิ น เชื่ อ 8,000 ล้ า นบาท
มีระยะเวลาค้าประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี กาหนดวงเงินค้าประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย ไม่เกิน 10 ล้านบาท
สาหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และไม่เกิน 40 ล้านบาท สาหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม
โดยมีค่าธรรมเนียมการค้าประกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ของวงเงินค้าประกันสินเชื่อ
การดาเนินมาตรการดังกล่าวจึงเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)
และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น อันเป็น
การเพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ มทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ของ SMEs และ GDP ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงเครื อข่ายของภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่ มธุรกิจ SMEs แต่เพื่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ ผู้ประกอบการไม่ควรพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจ ควร
ดาเนินการช่วยเหลือตนเอง เช่น การค้นหาทุนให้เปล่าหรือเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ นอกจากนี้ควรมีการวางแผนธุรกิจและการเงิน ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ อยู่สม่าเสมอเพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยให้เป็น
SMEs ที่ประสบความสาเร็ จ และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถเป็น รากฐานอันมั่นคงในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจไทยต่อไป
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โครงการคําประกันสินเชือเพือผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Start-up & Innobiz)

SMEs
วงเงิ น คําประกั น โครงการ
8,000 ล้ า นบาท

ยืนคําขอสินเชือ
อนุมต
ั ิสน
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1.คุณสมบัติผข
ู้ อคําประกัน
- ผูป
้ ระกอบกาารใหม่ (Start-up) (อายุกิจการไม่เกิน 3 ป)
- ผูป
้ ระกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)
2.วงเงินคําประกันต่อราย
ประเภทกิจการ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
Start-up SMEs

ไม่เกิน 5 ลบ.

Innobiz SMEs

ไม่เกิน 10 ลบ. ไม่เกิน 40 ลบ.

ยืนคําขอคําประกัน
ให้หนังสือคําประกัน

ไม่เกิน 10 ลบ.

3.ค่าธรรมเนียมคําประกันอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อป
้
4.ระยะเวลาคําประกันสินเชือ
ไม่เกิน 10 ป
5.รั บ คํา ขอคําประกั น ถึ ง วั น ที
25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
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