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บทที่ 4 
การเงิน 

 
ในบทนี้เปนการกลาวถึงบทบาทของตลาดการเงินที่มตีอ SMEs โดยจะ

กลาวถึงความสําคัญของการเงนิตอธุรกิจ SMEs ความตองการเงินทุนของ SMEs 
และขอจํากัดของ SMEs ในการที่จะเขาถึงแหลงเงินทนุ แหลงสินเช่ือจากหนวยงาน
และสถาบันการเงินทัง้ภาครัฐและเอกชนตลอดจนหนวยงานที่ใหการค้ําประกัน
สินเช่ือและใหคําปรึกษาทางการเงินแก SMEs ในดานตางๆ รวมถึงตลาดทุนและ
กองทุนรวมทุนสําหรับ SMEs   
 

4.1 ความสําคัญของการเงินตอธุรกิจ SMEs 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากสถานประกอบการในประเทศ
กวารอยละ 97 เปน SMEs ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา SMEs เปนทั้งแหลงผลิต แหลง
การคาและบริการ ตลอดจนแหลงรองรับการจางงานขนาดใหญและเปนตัวจักร
สําคัญในการพัฒนาประเทศ 

อยางไรก็ตาม ในชวงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเปนวิสาหกิจหนึ่งที่ไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรง เนื่องจาก SMEs ใน
ประเทศไทยยังขาดความเขมแข็งและประสบปญหาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะ
ปญหาดานการเงินซึ่งอาจกลาวไดวาเปนปญหาสําคัญและเรงดวนที่สุดในขณะนี้  
อีกทั้งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให SMEs จํานวนมากตองลมเลิกกิจการไป ปจจุบัน   
ผูประกอบการจํานวนมากมีปญหาการขาดแคลนเงินทุนเนื่องจากการมีชองทางการ
ระดมทุนที่จํากัด ปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุน ปญหาระบบบัญชี และ การขาด
หลักทรัพยค้ําประกัน  

เชนเดียวกับการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป “เงินทุน” ถือเปนปจจัยหนึ่งซึ่งมี
ความสําคัญตอการดําเนินกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนอันมาก 
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นอกจากผูประกอบการ SMEs จําเปนตองอาศัยเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินกิจการ  
ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ  ใชเปนทุนหมุนเวียน  และใชเพื่อการขยายกิจการแลว
เงินทุนยังเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนาซึ่งเปนสิ่งจําเปนภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรงเชนปจจุบัน SMEs 
จําเปนตองสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นโดยอาศัยประโยชนจากเทคโนโลยีใน
การสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน ที่ผานมาความสามารถในการรับรูตลอดจนการ
ถายทอดเทคโนโลยีในกลุมผูประกอบการ SMEs คอนขางมีอุปสรรคอยูมากสวน
หนึ่งเปนเพราะขอจํากัดดานเงินทุน    

แหลงเงินทนุของผูประกอบการ SMEs ประกอบดวย 2 แหลงใหญๆ คือ 
1. แหลงเงินทุนภายในกิจการ ไดแก 

1.1 ทุน / สวนของเจาของ 
1.2 กําไรสะสมของกิจการ 

2. แหลงเงินทุนภายนอกกิจการ ไดแก 
2.1 ตลาดการเงินในระบบ (organized market) อาทิ สถาบันการเงิน 

บรรษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนหลักทรัพย เปนตน 
2.2 ตลาดการเงินนอกระบบ (unorganized market)  อาทิ การกูยืมเงิน

กันโดยตรง การเลนแชร การซื้อขายลดเช็ค สินเช่ือการคา เปนตน 
แมวาแหลงเงินทุนภายในเปนแหลงทุนแหลงแรกของผูประกอบการแตก็เปน

แหลงที่มีเงินอยูอยางจํากัด เนื่องจากเปนสวนที่เกิดจากการออมของผูประกอบการ 
ครอบครัว ผูรวมธุรกิจ ซึ่งเงินที่ไดมาจากการดําเนินงานของกิจการมักตั้งอยูบน
ความเสี่ยงและความไมแนนอนของธุรกิจ ดังนั้นแหลงเงินทุนภายนอกกิจการจึงถือ
เปนแหลงเงินสนับสนุนความไมพอเพียงของเงินทุนของผูประกอบการ แตเนื่องดวย
การระดมทุนจากแหลงอื่นมีชองทางการเขาถึงและปริมาณเงินคอนขางจํากัดจึงทํา
ใหสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยกลายเปนแหลงเงินทุนหลักที่สําคัญสําหรับธุรกิจ 
SMEs เพราะเปนแหลงที่ระดมมาจากการออมจํานวนมากจากประชาชนทั่วไป 
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อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินได
สงผลใหการขออนุมัติสินเช่ือผานทางสถาบันการเงินทําไดลําบากมากยิ่งขึ้น เนื่อง
ดวยสถาบันการเงินสวนใหญตางกลัวปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จึง
เนนการพิจารณามูลคาหลักประกันและเครดิตของผูขอสินเช่ือมากกวาจะพิจารณา
ความเปนไปไดของโครงการ สงผลให SMEs จํานวนมากขาดโอกาสในการริเริ่ม
ธุรกิจใหมๆ ขาดโอกาสในการพัฒนาหรือปรับปรุงกิจการใหดีขึ้น ตลอดจนมีตนทุน
ของเงินทุนที่สูงอันเนื่องมาจากความจําเปนที่จะตองพึ่งพาแหลงเงินทุนนอกระบบ
ซึ่งจะไดแสดงรายละเอียดดานปญหาทางดานการเงินของ SMEs ในหัวขอตอๆ ไป 
 

4.2 ความตองการเงินทุนและขอจํากัดของ SMEs 
ในป 2544 บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดประมาณการความตองการ

สินเช่ือขั้นต่ําโดยรวมของ SMEs วาอยูที่ระดับประมาณ 220,000 ลานบาท ในขณะ
ที่วงเงินเปาหมายสินเช่ือ SMEs จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคาร
พาณิชยมีทั้งสิ้น 166,900 ลานบาท จึงกอใหเกิดปญหาการขาดเงินทุนของ SMEs 
โดยสาเหตุที่สําคัญของปญหาดังกลาวมาจากการที่ธนาคารพาณิชยยังไมกลาปลอย
สินเช่ือมากเพราะเกรงการกลับมาของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) รวมทั้ง   
ขอจํากัดของ SMEs เองก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสถาบันการเงินไมพิจารณาปลอย
สินเช่ือ1 

แหลงเงินทุนภายนอกกิจการโดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชยเปนแหลง
เงินที่สําคัญเนื่องจากเปนแหลงที่มีปริมาณเงินในระบบเปนจํานวนมากแตโดยทั่วไป
แลวการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบของ SMEs นั้นนับวามีความยากลําบากกวา
ธุรกิจขนาดใหญเนื่องจากมีขอจํากัดจากทั้งเชิงอุปสงคและอุปทานของเงินทุนซึ่งจะ
ไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

                                                
1บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด, 2544 



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

4 - 4    รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 

1. ขอจํากัดเชิงอุปสงค  
ขอจํากัดเชิงอุปสงคในที่นี้ หมายถึง ขอจํากัดอันเนื่องมาจากกิจการ SMEs 

เอง นั่นคือ SMEs ทุกลักษณะวิสาหกิจทั้งภาคการผลิต การคา และการบริการสวน
ใหญเปนกิจการที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงมีสินทรัพยถาวรนอยทําใหการขอสินเช่ือมี
โอกาสจะประสบความสําเร็จนอยเนื่องจากขาดหลักทรัพยค้ําประกัน  

นอกจากนี้โดยทั่วไปเจาของกิจการในธุรกิจ SMEs ไทยจํานวนมากเปนผู    
ดูแลเกี่ยวกับการเงินดวยตนเองหรือหากจะมีการจางงานในสวนนี้ก็มักจะจาง
พนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีเพื่อเปนการประหยัดตนทุนของ    
กิจการ สวนเรื่องบัญชีหรือการจัดการดานภาษีมักจะวาจางสํานักงานบัญชีเปน     
ผูจัดการเนื่องจากเจาของกิจการขาดความรู ความชํานาญ และทักษะที่เพียงพอใน
การจัดการดานนี้จึงมีผลกระทบตอลักษณะระบบบัญชีของ SMEs โดยเฉพาะ    
เกิดขึ้นกับผูประกอบการจํานวนมากที่ไมไดรับการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือ
บริษัท (หรือเปนผูที่ไมไดอยูในขายผูมีหนาที่ตองจัดทําบัญชีตามมาตราที่ 8 ของ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) การจัดทําบัญชีโดยผูประกอบการ SMEs 
จํานวนมากจึงมักไมเปนทางการ ขาดความชัดเจน ขาดความนาเชื่อถือ อีกทั้งเมื่อ
รวมกับปญหาการขาดประสิทธิภาพการบริหารงาน ไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
ขาดแผนการดําเนินธุรกิจ และสภาพการมีหนี้สิน ซึ่งผูประกอบการจํานวนมากมี
สถานะทางการเงินเปน NPLs ตั้งแตเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศเมื่อป 
2540 ขอจํากัดตางๆเหลานี้เมื่อประกอบกันแลวจึงนําไปสูความยากลําบากที่ SMEs 
จะไดรับการปลอยสินเช่ือจากสถาบันการเงินหรือแมกระทั่งยากตอการระดมทุนผาน
ตลาดทุน 

2. ขอจํากัดเชิงอุปทาน 
ขอจํากัดเชิงอุปทาน คือขอจํากัดเนื่องมาจากสถาบันการเงินหรือแหลง

เงินทุนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชยซึ่งนับเปนแหลงใหสินเช่ือที่สําคัญ
ของ SMEs  
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ขอจํากัดสวนหนึ่งเปนผลอันเกิดจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา ทําให 
สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ตอจํานวนการกูยืมเงินของระบบสถาบัน
การเงินโดยรวมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งแมวาแนวโนมสัดสวน NPLs ในป 2544 
ลดลงจากป 2543 ดังตารางที่ 4.1 แตก็ไดแสดงใหเห็นวา ธนาคารพาณิชยเอกชน
เปนสถาบันการเงินที่มีขนาด NPLs สูงที่สุดมาโดยตลอดเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันการเงินอื่นในระบบทั้งหมด   ขณะที่เมื่อพิจารณาจากสัดสวนจะพบวา 
บริษัท  เครดิตฟองซิเอรมีสัดสวน NPLs ตอสินเช่ือรวมที่สูงสุดในชวง 2 ปนี้ 
ตารางที่ 4.1 : ยอดคงคาง NPLs ทั้งระบบจําแนกตามกลุมสถาบันการเงิน 

หนวย : ลานบาท 
กลุมสถาบันการเงิน 2543 2544 

ธพ.เอกชน 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

476,360 
(18.0) 

370,480 
(14.4) 

ธพ.รัฐ 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

308,053 
(21.6) 

71,468 
(5.6) 

ธพ.ตางประเทศ 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

39,176 
(6.6) 

16,590 
(3.2) 

รวมธพ. 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

822,589 
(17.7) 

458,538 
(10.5) 

บริษทัเงินทุน 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

34,752 
(24.5) 

15,453 
(9.5) 

ระบบสถาบันการเงินไมรวมสนง.วิเทศ
ธนกิจของธพ.ตางประเทศ และบค. 

(%ตอสินเชื่อรวม) 

857,341 
 

(17.9) 

473,991 
 

(10.5) 
สนง.วิเทศธนกิจ 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

4,960 
(6.4) 

2,462 
(4.8) 

บริษทัเครดติฟองซิเอร 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

1,362 
(40.9) 

952 
(24.3) 

รวมสถาบันการเงินทั้งสิ้น 
(%ตอสินเชื่อรวม) 

863,663 
(17.7) 

477,405 
(10.4) 

หมายเหตุ : * ขอมูลเบ้ืองตน 
ที่มา : ธปท., 2545 
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นอกจากปญหาหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินที่สูงแลว จากการสรางกติกา
ดานกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญที่เขมงวดขึ้นโดยการประกาศแกไขมาตรฐานกัน
สํารองสินทรัพยดอยคุณภาพใหเขมงวดขึ้นในเดือนมีนาคม 2540 ของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่มีวัตถุประสงคจะแสดงใหตางประเทศเห็นวามาตรฐานของธนาคารใน
ประเทศดีพอ สงผลกระทบใหธนาคารพาณิชยตองการเพิ่มทุนอีกจํานวนมหาศาล
และธนาคารขนาดเล็กหลายแหงตองขายกิจการใหตางประเทศ2  ดังนั้น เพื่อเปน
การรักษาสถานภาพใหรอดจากสภาวการณดังกลาว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ไมมีทีทาจะขยายตัวและราคาสินทรัพยที่ใชประกันเงินกูลดคาลง ทํา
ใหสถาบันการเงินตางๆ จํากัดวงเงินและเขมงวดในการปลอย  สินเช่ือ และนําไปสู
การเปนอุปสรรคตอการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs ดังจะเห็นไดจากการที่
สถาบันการเงินตางๆ มักมีการกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบการที่จะเขามาขอ
สินเช่ือในลักษณะที่คลายคลึงกันคือ3 

 ผูประกอบการตองไมเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  
 โครงการที่ผูประกอบการเสนอมาตองมีความเปนไปได ซึ่งในปจจุบัน

สถาบันการเงินจะมีการพิจารณาอยางละเอียดทั้งดานการตลาด เทคนิค 
การเงิน การจัดการ ฯลฯ 

 หลักทรัพยค้ําประกันตองครอบคลุมหนี้  
 ตองมีระบบบัญชีที่ถูกตอง 
 ตองไมมีหนี้ในกิจการมากเกินไป 
 เปนธุรกิจที่มีภาพรวมของอุตสาหกรรมที่ดี 
 ตองมีแผนธุรกิจใหสถาบันการเงินพิจารณา 

จากขอจํากัดตางๆ ดังกลาว ทําใหตลาดการเงินนอกระบบเปนทางออกใน
การแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนของผูประกอบการ SMEs จํานวนมาก โดย 
ผูประกอบการหลายรายมักใชวิธีการกูยืมกันเองโดยตรง สินเช่ือทางการคา การเลน
แชร และวิธีการอื่นๆ ซึ่งมักมีตนทุนของเงินทุนการกูยืมที่สูง ทําใหเสียเปรียบดาน
                                                
2สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2545 
3 ฐานเศรษฐกิจ, 2545 
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ตนทุนทางการผลิตและนําไปสูความสามารถในการแขงขันที่ดอยกวาธุรกิจ 
ขนาดใหญ 

 
4.3 แหลงใหสินเชื่อ คํ้าประกันสินเชื่อ และหนวยงานที่ให 

คําปรึกษาทางการเงินแก SMEs 
  ตั้งแตเกิดเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ภาครัฐไดเริ่มใหการสนับสนุน 
SMEs มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการแกไขปญหาดานการเงินของ 
SMEs โดยภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการสรางเครือขายสถาบันการเงินเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะผานหนวยงานและสถาบันการเงินของรัฐ  
ตลอดจนการขอความรวมมือจากหนวยงานภาคเอกชน   กระตุนใหสถาบันการเงิน
มีนโยบายใหความชวยเหลือทางดานการเงินแก SMEs รวมถึงการสนับสนุนใหเกิด
การระดมทุนผานตลาดทุนเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบของ 
SMEs มากยิ่งขึ้น  

หนวยงานและสถาบันการเงินแตละแหงมีบทบาทหนาที่ ศักยภาพและ
ความสามารถที่จะใหการสนับสนุนแก SMEs ในดานการเงินแตกตางกัน ซึ่งอาจ
แ บ ง 
การใหความชวยเหลือออกเปน 3 ดานหลักๆ คือ ดานการใหสินเช่ือ การค้ําประกัน
สินเช่ือ และการใหคําปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากแตละหนวยงานมีเงินทุนใน
การดําเนินงาน นโยบาย มาตรการ อํานาจหนาที่ ตลอดจนเปาหมายในการให 
การสนับสนุนแก SMEsที่แตกตางกันไป โดยหนวยงานและสถาบันการเงินหลักที่
ใหการสนับสนุน SMEs แสดงไดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 : หนวยงานและสถาบันการเงินตางๆ ที่ใหการสนับสนุน  SMEs 
ดานการเงิน 

 ลักษณะการใหความชวยเหลือ หนวยงานสนับสนุน 
1.ดานเงินทุนและเสริมสภาพคลอง  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(บอย.) 
 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (IFCT) 

 ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย (ธสน.) 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
 ธนาคารพาณิชย (ธพ.) 
 ฯลฯ 

2.ดานการค้ําประกันสินเชื่อ  บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.) 

3.ดานการใหคําปรึกษา แนะนํา  ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และ 
ประชาชน (ศงป.) 

 
รายละเอียดของแนวนโยบาย มาตรการ เปาหมายและผลการดําเนินการให

การสนับสนุน SMEs ในแตละดานมีดังตอไปนี้ 
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1. ดานการใหสินเช่ือ  
สถาบันการเงินหลักที่ใหความชวยเหลือดานสินเช่ือแก SMEs ที่สําคัญ  

แบงไดเปน 2 ประเภท คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (6 แหง) และธนาคารพาณิชย
ทั่วไป 

 
1.1 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความชวยเหลือดานสินเช่ือแก SMEs ผานสถาบัน

เฉพาะกิจ 6 แหง ไดแก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มาตั้งแตป 2542   

การตั้งเปาหมายการใหสินเช่ือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แหงโดยรวม
ตั้งแตป 2542-2545 มีแนวโนมที่สูงขึ้นมาโดยตลอด   และในป 2542  ผลการ
ดําเนินงานโดยรวมแลวเกินกวาเปาหมายที่ไดตั้งไวคือ มีการปลอยสินเช่ือคิดเปน
รอยละ 103.1 ของเปาหมายที่วางไว สวนในป 2543 มีการใหสินเช่ือโดยรวมเพียง
รอยละ 71.4 ของเปาหมาย    สําหรับในป 2544 ไดมีการอนุมัติสินเช่ือแก SMEs 
ไปแลวทั้งสิ้น 90,689 ราย เปนจํานวนเงิน 41,218 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
81.6 ของเปาหมายที่ตั้งไว 50,500 ลานบาท ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 : เปาหมายและผลการดําเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจป 
2542-2545 

          หนวย : ลานบาท 
2543 2544 2545 สถาบันการเงิน 

เปาหมา
ย 

ทําไดจริง % เปาหมา
ย 

ทําไดจริง ราย % เปาหมาย 

1.การใหสินเชือ่        
(1) บอย. 6,000 1,636 27.3 7,500 6,443 717 85.9 24,000 
(2) IFCT 15,000 13,327 88.8 15,000 15,040 1,420 100.3 15,000 
(3) ธ.ออมสิน 1,300 1,296 99.7 2,000 2,276 4,965 113.8 2,000 
(4) ธสน. 7,000 5,029 71.8 7,000 5,557 532 79.4 7,000 
(5) ธ.ก.ส. 4,000 4,533 113.3 6,000 5,695 81,502 94.9 7,000 
(6) ธปท. 13,000 7,230 55.6 13,000 6,207 1,553 47.7 13,000 
รวมการใหสินเชื่อ 46,300 33,051 71.4 50,500 41,218 90,689 81.6 68,000 
2.การค้ําประกัน 
สินเชื่อของบสย. 

4,000 826 20.7 1,600 2,506 795 156.6 12,500 

รวมทัง้สิ้น 50,300 33,877 67.3 52,100 43,724 91,484 83.9 80,500 

ที่มา:  ขอมูลป 2542-2544 จากกองนโยบายการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ขอมูลป 2545 จัดรวบรวมโดย สสว. 

 
รายละเอียดของสถาบันการเงินแตละแหง มีดังนี้ 
(1) บรรษัทเงินทุนอุตสาหรรมขนาดยอม (บอย.) 
บอย.มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งดําเนินงานในรูปของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 
พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนา 
อุตสาหกรรมขนาดยอม การใหสินเช่ือของ บอย. นั้นเปนการใหสินเช่ือเพื่อนําไป
จัดตั้ง ปรับปรุงขยายกิจการ เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการผลิต ซึ่งการ
จัดตั้งบอย.ในครั้งแรกมีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท  
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ซึ่งตอมารัฐบาลมีนโยบายที่ตองการให บอย.ขยายการสนับสนุนแก SMEs 
ใหกวางขวางขึ้น ดังนั้นในป 2543 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหปรับปรุงขอบเขต 
การดําเนินการและประสิทธิภาพของ บอย. โดยการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง
อีกจํานวน 2,500 ลานบาท รวมถึงการขยายกลุมเปาหมายและการใหบริการของ
บอย. ปรับปรุงกระบวนการปลอยสินเช่ือและติดตามผลการดําเนินงานจากการใหกู 
โดยตรงเพียงอยางเดียวเปนใหกูผานตัวแทน (Agency Loan) ไดอีกทางหนึ่ง  
ตลอดจนการสรางเครือขายบริการใหครอบคลุมพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ จัดใหมี
บริการใหคําปรึกษาแกลูกคา และพิจารณาจัดตั้งหนวยรวมทุนกับลูกคาเปาหมาย
เพื่อเปนเครื่องมือเสริมในการใหความชวยเหลือแกลูกคาของ บอย.  

ในป 2544 บอย.ไดมีการอนุมัติสินเช่ือแก SMEs ไปแลวทั้งสิ้น 717 ราย  
เปนจํานวนเงิน 6,443 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 85.9 ของเปาหมายที่ตั้งไว 
7,500 ลานบาท  ซึ่งในปนี้นับวาดําเนินการปลอยสินเช่ือสูงขึ้นกวาในป 2543 ที่
ปลอยสินเช่ือไดเพียงแค 1,636 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.3 ของเปาหมาย
ที่ตั้งไว (ตารางที่ 4.3) 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 ที่ผานมา บอย.มีการขยายขอบเขตการใหบริการ
แก SMEs โดยมีการออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนทรัพยสินถาวรที่จะให 
ความชวยเหลือแกวิสาหกิจที่จะขอรับบริการจาก บอย.จากเดิมมีจํานวนไมเกิน 100 
ลานบาท เปนไมเกิน 200 ลานบาท และออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงการคลังกําหนดวงเงินการใหกูยืมของ บอย.หรือรวมกับสถาบันการเงินอื่น
จากเดิมภายในวงเงินรายละไมเกิน 50 ลานบาท เปนไมเกิน 100 ลานบาท เมื่อ 
วันที่ 26 ตุลาคม 2544   

นอกจากนี้ บอย.ยังไดขยายโครงสรางเครือขายการใหบริการใหครอบคลุม
พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ขยายสาขาไปแลวจํานวนทั้งสิ้น 14 สาขา  
ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหสินเช่ือ ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
และผูบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีจัดตั้งระบบงานใหบริการปรึกษาแนะนํา
ลูกคาและจัดตั้งหนวยสงเสริมพัฒนาธุรกิจทําหนาที่ปรึกษาแนะนํา ทั้งยังมี 
การรวมมือกับสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน ซึ่งที่
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ผานมาไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ IFCT เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2544 

บอย.มีแผนงาน/โครงการ ที่จะเนนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการปรับ
สถานะเปน “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย” ที่
มีการขยายงานจาก 3 สายงานเปน 10 สายงาน ทั้งนี้ “รางพระราชบัญญัติธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ.” ไดผานการ
พิจารณาจากวุฒิสมาชิกแลวและคาดวาจะประกาศใชไดในเดือนธันวาคม 2545 

 บอย.ไดตั้งเปาหมายในการใหสินเช่ือแก SMEs ในป 2545 ไวทั้งสิ้นจํานวน 
24,000 ลานบาท 

(2) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) 
IFCT กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2502  ดําเนินการอยูภายใต     

พระราชบัญญัติเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2502 เปนสถาบันเฉพาะ
กิจที่มุงเนนใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ชวยพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการสวนกลางและสวนภูมิภาค โครงการที่
นํารายไดเขาประเทศ โครงการที่กอใหเกิดการจางงานซึ่งจะใหสินเช่ือกับธุรกิจที่มี
การผลิตหรือธุรกิจบริการที่เกิดจากธุรกิจการผลิตแตไมรวมถึงธุรกิจการคา IFCTมี
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ลานบาท และปจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
ทั้งสิ้น 11,616 ลานบาท4 

ในป 2544 IFCT เปนหนวยงานที่มีการปลอยสินเช่ือสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นคือปลอยสินเช่ือทั้งสิ้น 15,040 ลานบาท เกินกวา 
เปาหมายที่ไดตั้งไวเล็กนอย (เปาหมาย15,000 ลานบาท) ซึ่งเปนการใหสินเช่ือแก 
SMEs จํานวน 1,420 ราย โดยเปนการอนุมัติสินเช่ือใหแกภาคอุตสาหกรรมสูงสุด
ถึง 1,023ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,949 ลานบาท ขณะที่ใหสินเช่ือแกภาค
บริการ 2,321 ลานบาท และภาคเกษตร 1,770 ลานบาท ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.4 

                                                
4www.ifct.co.th, 2545 
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ตารางที่ 4.4 : รายงานการอนุมัติสินเชื่อ SMEs ของIFCT 
2542 2543 2544 ประเภทกิจการ 

โครงการ จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

โครงการ จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

โครงการ จํานวนเงนิ
(ลานบาท) 

1.การผลิต      
  1.1 เกษตรกรรม 93 1,289 102 1,314 171 1,770 
  1.2 อุตสาหกรรม 596 8,410 779 9735 1,023 10,949 

2.การบริการ 105 1,352 209 2,278 226 2,321 
รวม SMEs 794 11,051 1,090 13,327 1,420 15,040 

ที่มา : IFCT, 2545 

สวนเปาหมายการปลอยสินเช่ือในป 2545  IFCT ตั้งเปาไวทั้งสิ้น 15,000 
ลานบาท 

(3) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสินใหบริการสินเช่ือแก SMEs โดยตรงกับผูประกอบการทั่วไปที่

เปนอุตสาหกรรมการผลิต การคา และบริการ รวมทั้งผูประกอบการที่ตั้งอยูในนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ  

ในป 2544 ธนาคารออมสินตั้งเปาหมายการใหสินเช่ือแก SMEs ทั้งสิ้น 
2,000 ลานบาท ซึ่งผลการดําเนินการปรากฏวาไดอนุมัติสินเช่ือจริงเกินกวา 
เปาหมายคือใหสินเช่ือไปท้ังสิ้น 2,276 ลานบาท คิดเปนรอยละ 113.8 ของ 
เปาหมายที่ตั้งไว โดยเปนการใหสินเช่ือแก SMEs ทั้งสิ้น 4,965 ราย สวนเปาหมาย
ในป 2545 ธนาคารออมสินตั้งเปาการปลอยสินเช่ือไวจํานวน 2,000 ลานบาท    

ในดานการใหบริการ ธนาคารออมสินจะเสนอสินเช่ือ SMEs โดยตรงกับ     
ผูประกอบการทั่วไป การติดตามลูกคาเดิมเพื่อใหการสนับสนุนสินเช่ือเพิ่มเติม
สําหรับรายที่มีผลการประกอบการดีและมีการขยายธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการ
ใหบริการสินเช่ือโดยออกผลิตภัณฑสินเช่ือที่เปน Package ใหมและ Package เดิม 
เพื่อสนองความตองการของลูกคาทุกกลุมไดมากขึ้น เนนการสงเสริมนักลงทุนใหม
ในรูปสินเช่ือเพื่อการลงทุนและหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนจัดใหสาขาของ
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ธนาคารไดเขาใจกระบวนการใหสินเช่ือและปรับปรุงการบริการแกลูกคาใหมี      
คุณภาพที่ดีขึ้น 

(4) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) 
ธสน. เปนสถาบันการเงินของรัฐที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง 

การคลัง มีบทบาทในการใหสินเช่ือเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการสงออกและ
นําเขา และการลงทุน ธสน.มีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 2,500 ลานบาทและไดเพิ่มทุน
อีก 4,000 ลานบาท ในป 2541 

ชวงป 2542-2546 ธสน.ใหการสนับสนุนการปลอยสินเช่ือและจายดอกเบี้ย
ใหแกผูสงออกที่สงสินคาไปยังตลาดใหมจํานวน 141 ประเทศ ภายใตโครงการ
ผลักดันการสงออกเพื่อเพิ่มสัดสวนการสงออกไปตลาดใหมของกระทรวงพาณิชย   

สวนในป 2544 ธสน.มีการเปดบริการใหมสําหรับ SMEs โดยเฉพาะ คือ 
บริการสินเช่ือเพื่อเตรียมการสงออกสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
(Pre-shipment Financing Facility (SMEs) : PSF(SMEs)) โดยเริ่มใหบริการตั้งแต
พฤศจิกายน 2544 ภายใตโครงการสามประสานกูเศรษฐกิจสงออกอันเปนความ 
รวมมือระหวาง ธสน. บอย. และกรมการสงเสริมการสงออก ซึ่งสินเช่ือ PSF(SMEs) 
มุงเนนใหบริการแกผูสงออกSMEs ที่มีฐานะทางการเงินออนแอ   

นอกจากนี้ ธสน. ยังมีนโยบายรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพยใหมเพื่อพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพใหมีโอกาสเขา
ระดมทุนในตลาดทุนไดอีกดวย 

ในป 2544 ธสน.อนุมัติสินเช่ือแก SMEs ทั้งสิ้นจํานวน 5,557 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 79.4 จากเปาหมายที่ตั้งไวทั้งสิ้น 7,000 ลานบาท โดยเปนการอนุมัติ
ใหแก SMEs ทั้งสิ้นจํานวน 532 ราย ซึ่งในปนี้ ธสน.ไดมุงเนนบริการไปยังกลุม 
ลูกคาที่ไมไดรับความสนใจจากธนาคารพาณิชยอยางเพียงพอ โดยเฉพาะผูสงออก
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีฐานะการเงินออนแอ และไดใหบริการสินเช่ือแก 
กิจการภาคอุตสาหกรรมเปนสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกิจการประเภทอื่นๆ โดย
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การใหความชวยเหลือดานสินเช่ือไดจําแนกตามประเภทและขนาดของกิจการ  
ดังตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 : แสดงรายงานการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ* แก SMEs ของธสน. 

ป 2542 ป 2543 ป 2544 ประเภทกิจการ 
ราย มูลคา 

(ลานบาท) 
ราย มูลคา 

(ลานบาท) 
ราย มูลคา 

(ลานบาท) 
ขนาดยอม (S) 
1. การผลิต 
1.1 เกษตรกรรม 
1.2 อุตสาหกรรม 

2. การบริการ 
3. การคาสง/คาปลีก 

 
 

44 
187 
7 
43 

 
 

1,155.4 
1,869.0 
123.8 
249.8 

 
 

40 
190 
2 
63 

 
 

595.0 
1,612.0 

12.0 
406.1 

 
 

62 
309 
3 
87 

 
 

720.5 
1,906.9 

33.9 
558.3 

รวมขนาดยอม (S) 281 3,398.0 295 2,625.1 461 3,219.6 
ขนาดกลาง (M) 
1. การผลิต 
1.2 เกษตรกรรม 
1.2 อุตสาหกรรม 

2. การบริการ 
3. การคาสง/คาปลีก  

 
 

24 
46 
n.a. 
1 

 
 

1,214.4 
1,429.3 

n.a. 
500.0 

 
 

21 
28 
n.a. 
n.a. 

 
 

1,419.1 
984.7 
n.a. 
n.a. 

 
 

15 
51 
4 
1 

 
 

918.0 
1,015.9 
243.0 
160.0 

รวมขนาดกลาง (M) 71 3,143.7 49 2,403.8 71 2,336.9 
รวม SMEs 352 6,541.7 344 5,028.9 532 5,556.5 

หมายเหตุ : * วงเงินสินเชื่อในประเทศที่อนุมัติใหลูกคาในแตละป ไมรวมวงเงินและลูกคาของสินเชื่อโครงการระหวาง
ประเทศและบริการประกันการสงออก 

ที่มา : ธสน., 2545 
 

จากตารางที่ 4.5 จะเห็นไดวาในป 2544 ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปนวิสาหกิจที่ ธสน. ปลอยสินเช่ือเปนจํานวน
เงินและจํานวนรายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับลักษณะวิสาหกิจประเภทอื่นๆ ในป 2545 
ธสน. ตั้งเปาหมายการปลอยสินเช่ือแก SMEs ทั้งสิ้นจํานวน 7,000 ลานบาท  
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(5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ธ.ก.ส.เนนสงเสริมแก SMEs เฉพาะเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของ

เกษตรกรผูเปนเจาของหรือประสงคจะเริ่มประกอบการ SMEs ในชนบท  
ในป 2544 ธ.ก.ส. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไดใหสินเช่ือแก SMEs  

คิดเปนจํานวนรายสูงที่สุดโดยอนุมัติสินเช่ือให SMEs ไปทั้งสิ้น 81,502 ราย เปน
จํานวนเงิน 5,695 ลานบาท นั่นคือ โดยเฉลี่ยแลวธ.ก.ส.ใหการชวยเหลือแก SMEs 
แตละรายในจํานวนวงเงินไมมากนักเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจแหงอื่น
และวงเงินที่อนุมัติไปแลวทั้งหมดคิดเปนรอยละ 94.9 ของเปาหมายที่ ธ.ก.ส.ตั้งไว 
6,000 ลานบาท    

สวนในป 2545 ธ.ก.ส. ตั้งเปาหมายวาจะปลอยสินเช่ือสูงขึ้นกวาปกอน 1,000 
ลานบาท คือตั้งเปาจะปลอยสินเช่ือใหแก SMEs ทั้งสิ้น 7,000 ลานบาท 

สําหรับแผนงานและโครงการของ ธ.ก.ส.เพื่อสงเสริมการดําเนินงานเพื่อให
การสนับสนุน SMEs นั้น ธ.ก.ส. วางแผนที่จะเชิญพนักงานของ ธ.ก.ส. ตลอดจนผู
ที่เกี่ยวของ และคัดเลือกเกษตรกรและลูกคาที่สนใจทั่วประเทศเขารับการฝกอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจ SMEs 

(6) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
ธปท.เปนหนวยงานสําคัญที่มีสวนสนับสนุน SMEs ผานการดูแลการ  

ดําเนินงานของสถาบันการเงินใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให
มีการกระจายสินเช่ือไปสูภาคเศรษฐกิจสําคัญดานตางๆ โดยการใหกูยืมผาน
สถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงการใหความอนุเคราะหทางการเงินดวย
การรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินผานธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน     
หลักทรัพย IFCT และ บอย. ตามระเบียบการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดย ธปท.จะรับซื้อตั๋ว
สัญญาใชเงินรอยละ 60 ของจํานวนเงินในตั๋วสัญญาใชเงิน สวนอีกรอยละ 40 เปน
เงินที่สถาบันการเงินรวมใหกูยืมแก SMEs  
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นอกจากนี้ยังเปนหนวยงานที่สนับสนุน SMEs ทางออม ภายใตบทบาท 
หนาที่ของการเปนนายธนาคารของสถาบันการเงินตางๆ โดยใหบริการทางการเงิน
แกสถาบันการเงินเหลานั้นโดยไมมุงหวังผลกําไร เปนผูใหกูยืมแหลงสุดทายแก
สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคลอง อันนํามาซึ่งความมั่นคงตอสถาบันการเงินซึ่งจะ
อํานวยประโยชนตอธุรกิจที่จําเปนตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินตางๆ 
มากยิ่งขึ้น 

ในป 2544 ธปท.ไดตั้งขอกําหนดใหธนาคารพาณิชยสงแบบรายงาน 
เปาหมายการใหสินเช่ือแก SMEs เพื่อจัดใหมีระบบการติดตามผลการใหสินเช่ือจริง
เทียบกับเปาหมายที่ไดตั้งไวทุกครึ่งป และนอกจากจะมีโครงการใหความชวยเหลือ 
SMEs โดยการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากผูประกอบการผานสถาบันการเงินตางๆ 
แลว ธปท. ไดขยายระยะเวลาโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ 
SMEs ที่เปน Non-Performing Loan (NPLs) แตมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
ออกไปอีก 2 ป โดยใหสิ้นสุด ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 อีกดวย ซึ่งลูกหนี้ที่เขา 
โครงการดังกลาวเมื่อไดปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามแนวทางที่กําหนดแลวสถาบัน
การเงินจะจัดชั้นของลูกหนี้ดังกลาวเปนปกติทันที 

ในป 2544 ธปท.มีการใหบริการดานสินเช่ือแก SMEs รวมทั้งสิ้น 6,207 ลาน
บาท ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 47.7 ของเปาหมายที่ไดตั้งไว 13,000 ลานบาท ซึ่งเปน
การอนุมัติสินเช่ือแก SMEs ทั้งสิ้น จํานวน 1,553 ราย สวนในป 2545 ธปท.ตั้ง 
เปาหมายสินเช่ือ SMEs ไวทั้งสิ้น 13,000 ลานบาทเทากับป 2544 

แผนงาน/โครงการของธปท.ในป 2545 คือ การประชาสัมพันธผานทาง 
website แผนพับ และสาขาจังหวัดของ ธปท.เพื่อใหความรูแก SMEs การให 
ความชวยเหลือดานเงินทุนหมุนเวียนใหมแก SMEs ที่เปน NPLs แตมีศักยภาพที่
จะดําเนินธุรกิจตอไปได รวมถึงเพิ่มการใหความชวยเหลือผาน ธสน. ตลอดจน 
การปรับปรุงหลักเกณฑ ระเบียบ และการพิจารณาใหความชวยเหลือแก SMEs 
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ 
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1.2 ธนาคารพาณิชย 
นอกเหนือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจแลว ธนาคารพาณิชยถือเปนแหลงให

การสนับสนุน SMEs ดานสินเช่ือที่สําคัญ เปนแหลงเงินทุนที่มีทุนการดําเนินงานที่
สูงโดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารที่สามารถระดมเงินทุนผานตลาดทุน (หรือตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย) อาทิ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งที่ไดใหการสนับสนุนสินเช่ือแก SMEs มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกใน
ป 2500 ทั้งสิ้น 10 ลานบาท และไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตอมาอีกหลายครั้ง  
จนกระทั่ง ณ ป 2543 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 29,880 ลานบาท ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2544 มีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) 52,600.8 ลานบาท มีสินทรัพยรวม 715,390 ลานบาท เปนตน 

และนอกจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะมีมาตรการการใหความชวยเหลือแก 
SMEs ดังกลาวแลวขางตน ในปจจุบันธนาคารพาณิชยหลายแหงทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็ไดริเริ่มโครงการตางๆ เพื่อเปนการสนับสนุน SMEs ขึ้นดวยเชนกัน 
อาทิ  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีโครงการ “พัฒนาทุน..เกื้อหนุน SMEs” 
โดยรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริม SMEs ที่ประสงคจะลงทุนใหม 
และเสริมสภาพคลอง โดยโครงการอยูระหวางชวงเดือนมกราคม 2542 ถึง เดือน
มกราคม 2546 โครงการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งรวมมือกับ ธปท.ดวยสินเช่ือในรูป
ของการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อเปนวงเงินหมุนเวียนในกิจการ5   

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ใหความรวมมือกับ ธปท.ในการ
สนับสนุนสินเช่ือ SMEs ตามโครงการรับซื้อลดตั๋วเงิน  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีโครงการรวมกับธนาคารแหงประเทศ
ไทย สงเสริมธุรกิจทั้งธุรกิจปกติและธุรกิจที่เปน NPLs ในรูปสินเช่ือโดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตราต่ําพิเศษและประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมใหสินเช่ือเฉพาะธุรกิจ
การผลิตในอัตราดอกเบี้ยต่ําเชนกันเพื่อรวมสนับสนุน SMEs 

                                                
5 www.ktb.co.th, 2545 
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ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน) มีโครงการ ”สินเช่ือรวมใจพัฒนา SMEs” 
เพื่อชวยผูประกอบการเสริมสภาพคลอง การลงทุนหรือขยายกิจการ โครงการ  
”สินเช่ือเงินกูบัวหลวงเพื่อ SMEs” เพื่อชวยผูประกอบการที่ตองการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิต การขยายกิจการ หรือการลงทุนใหม (เปนการลงทุนใน 
สินทรัพยถาวรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจและไมเปนการนําไปชําระหนี้
เดิมที่มีกับธนาคารกรุงเทพฯ) ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่ธนาคารไดรวมกับภาครัฐ
อีกหลายโครงการดวยกัน  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มี ”บริการสินเช่ือ SMEs” โดยเริ่มตั้งแต
เดือนกรกฎาคม 2543 ถึงกรกฎาคม 2545 ซึ่งทางธนาคารไดจัดตั้งฝายงานใหมที่
รับผิดชอบ SMEs และไดมีการฝกอบรมพนักงานขึ้นเปนพิเศษ  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ”บริการสินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs” 
ระยะเวลาโครงการตั้งแตสิงหาคม 2543 ถึงสิงหาคม 2545 นอกจากนี้ธนาคารยังมี 
โครงการพัฒนา Package Product เพื่อใหธนาคารสาขาใหบริการสินเช่ือพรอมขาย 
ณ จุดขาย โดยธนาคารสาขาสามารถขายสินเช่ือทันที ไมตองผานกระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือตามปกติ ทําใหธนาคารสามารถใหสินเช่ือแก SMEs ไดรวดเร็วขึ้น 
และยังมีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูดานตางๆ ที่จําเปนใหกับลูกคา SMEs เชน 
โครงการสัมมนาระบบบัญชีแกผูประกอบการ SMEs เปนตน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) นอกจากจะใหความรวมมือกับ ธปท.
ในการสนับสนุนสินเช่ือ SMEs ตามโครงการรับซื้อลดตั๋วเงิน และทําการบันทึก 
ขอตกลงรวมมือใหความชวยเหลือ SMEs กับหนวยงานตางๆ แลว ยังมีโครงการ
“สินเช่ือ SMEs” ตลอดจนประชาสัมพันธการใหสินเช่ือ SMEs โดยการออกบูธตาม
หางสรรพสินคาตางๆ อีกดวย  

ดังไดกลาวแลวในหัวขอ 4.2 ในประเด็นการรายงานผลการศึกษาวิจัยการ
สนับสนุนวงเงินสินเช่ือของสถาบันการเงินรัฐและธนาคารพาณิชยแก SMEs ที่ระบุ
วาวงเงินเปาหมายสินเช่ือ SMEs ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคาร
พาณิชย ป 2544 รวมทั้งสิ้นประมาณ 166,900 ลานบาท  ซึ่งในจํานวนนี้นอกจาก
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จะเปนเปาหมายวงเงินใหสินเช่ือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจจํานวน 52,100 ลาน
บาทแลว ที่เหลือ 114,800 เปนเปาหมายการใหสินเช่ือของโครงการเงินกูเพื่อ
เปล่ียนเครื่องจักร 20,000 ลานบาท และเปาหมายของธนาคารพาณิชยไทยทั้งที่
เปนการใหกูรวมกับธนาคารแหงประเทศไทยและการใหกูปกติทั้งสิ้น 94,800 ลาน
บาท6  ดังตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 :  วงเงินใหสินเชื่อและประมาณการความตองการสินเชื่อสําหรับ 

SMEs ป 2543-44 
2543 2544 หนวย : ลานบาท 

เปาหมาย เปาหมาย 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 50,300 52,100 
ธนาคารพาณิชยไทย 
 ใหกูรวมกับธปท. (สมทบ 40%)* 
 ใหกูปกติ 

90,700 
8,700 

82,000** 

94,800 
8,700 
86,100 

รวม 141,000 146,900 
โครงการเงินกูเพื่อเปล่ียนเครื่องจักร** 20,000 20,000 

รวมวงเงินสนิเชื่อ (1) 161,000 166,900 
ประมาณการความตองการสินเชื่อ (2) 250,000 220,000 
ความตองการสินเชื่อสวนเกิน (2)-(1) 89,000 53,100 

หมายเหตุ : * ธปท.ใหกู 60% (เปาหมาย 13,000 ลานบาท) และธนาคารพาณิชยสมทบอีก 40% (8,700 ลานบาท) 
 ** วงเงินเปาหมายในป 2543 เปนตัวเลขโดยประมาณ 
 *** เปนโครงการทดลอง เริ่มเมื่อสิงหาคม 2543 
ที่มา : บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด, 2544 

 

                                                
6 บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด, 2544 
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2. ดานการค้ําประกันสินเช่ือ 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เปนสถาบันที่จัดขึ้น

ตามพระราชบัญญัติประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอมป 2534 มีเงินทุนจด
ทะเบียนเริ่มตน 400 ลานบาท และตอมาในป 2543 กระทรวงการคลังไดเพิ่มทุนให 
บสย.เพิ่มเติมอีกจํานวน 4,000 ลานบาท ทําใหในปจจุบัน บสย.มีสถานะเปน 
รัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและมีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 4,400 ลานบาท 

บสย. ถือเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจแหงหนึ่ง ทําหนาที่ค้ําประกันสินเช่ือ
แก SMEs ในวงเงินที่ขาดหลักประกัน   เพื่อชวยใหผูประกอบการสามารถไดรับ
เงินกูจากสถาบันการเงินที่ SMEs ยื่นขอสินเช่ือ  ซึ่งในปจจุบัน บสย. ไดมีการ
ปรับปรุงระบบการค้ําประกันสินเช่ือเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจไดสงผลกระทบ
ใหสถาบันการเงินระมัดระวังการปลอยสินเช่ือใหผูประกอบการที่มีความเสี่ยงทําให
ส ถ า บั น 
การเงินมักเลือกเฉพาะลูกคาที่มีปญหาให บสย.ค้ําประกัน (ปญหา Adverse 
Selection) ซึ่งถา บสย. รับค้ําประกันตามระบบดังกลาว บสย. จะตองแบกรับ 
ความเสียหายมากเนื่องจากไมมีสิทธิเรียกรองในหลักประกัน ทําใหการพิจารณา
อนุมัติการค้ําประกันตองใชเวลานานและสงผลใหการค้ําประกันสินเช่ือมีการ
ขยายตัวนอย ดังนั้นปจจุบัน บสย. จึงปรับการใหค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะรับ 
ความเสี่ยงรวมกัน (Risk Participation) ระหวางสถาบันการเงินและ บสย. ซึ่งในป 
2544 นี้ บสย.ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการค้ําประกัน 
สินเช่ือในลักษณะรับความเสี่ยงรวมกันกับสถาบันการเงินของรัฐไปแลว 5 แหงคือ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) ธนาคาร 
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และ บอย. 
สวนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ถือเปนธนาคารพาณิชยเอกชนแหงแรก
ที่เขารวมโครงการนี้ และยังมีธนาคารอื่นๆ ที่อยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการ
เพื่อเขารวมโครงการนี้ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารดี บี เอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) และ IFCT 
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เมื่อเดือนมีนาคม 2544 บสย. ไดมีการขยายขอบเขตการใหบริการโดยการ
ปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดวงเงินการค้ําประกันสินเช่ือสูงสุดจากเดิมสูงสุดไม
เกินรายละ 20 ลานบาทเปนไมเกินรายละ 40 ลานบาท  และไดมีการออก
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนทรัพยสินถาวรของวิสาหกิจที่จะขอรับบริการค้ําประกัน 
สินเช่ือจาก บสย. จากเดิมมีจํานวนไมเกิน 100 ลานบาท เปนไมเกิน 200 ลานบาท 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2544  

นอกจากนี้ บสย. ยังไดมีการพัฒนาระบบบริหารงานและการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการอนุมัติการค้ําประกันสินเช่ือและ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อใหการดําเนินงานของ บสย. มีความโปรงใส
และมีประสิทธิภาพ การขยายเครือขายสาขาใหครอบคลุมทุกภูมิภาค การปรับปรุง
กฎเกณฑการชดเชยความเสียหายใหรวดเร็วขึ้น การจัดทําขอตกลงโครงการรวมมอื
ระหวาง  บสย .กับสถาบันการเงินในการจัดสรรวงเงินค้ํ าประกันใหแก ผูกู  
การสนับสนุนเงินค้ําประกันสินเช่ือแกลูกหนี้ SMEs ที่เปน NPLs แตมีศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจ เปนตน 

ในป 2544 บสย. ไดใหการค้ําประกันแก SMEs ทั้งสิ้นจํานวน 795 ราย  มี
ยอดอนุมัติค้ําประกันทั้งสิ้น 2,505.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 156.6 ของเปาหมาย
ที่ตั้งไว1,600 ลานบาท โดย บสย.ใหการค้ําประกันกับวิสาหกิจประเภท 
อุตสาหกรรมขนาดยอมในกลุมอาหารและเครื่องดื่ม โลหะและเครื่องจักรอุปกรณ 
เคมีภัณฑและพลาสติกมากที่สุด (ตารางที่ 4.7) รองลงมาคือ กิจการคาปลีก คาสง 
กิจการบริการ และกิจการนําเขาและสงออก ตามลําดับ (ตารางที่ 4.8) 
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ตารางที่ 4.7 : โครงการอนุมัติแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สําหรับวิสาหกิจ 
ขนาดยอม ป 2544 

ประเภทอตุสาหกรรม โครงการ วงเงินคํ้า
ประกัน 

(ลานบาท) 

สัดสวนวงเงนิคํ้า
ประกัน 
(รอยละ) 

อาหารและเครื่องด่ืม 110 340.8 21.36 
โลหะและเครือ่งจักรอุปกรณ 76 321.0 20.13 
เคมีภัณฑและพลาสติก 62 228.4 14.32 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 45 206.3 12.93 
เสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง 43 145.3 9.11 
ผลิตภัณฑไม 49 138.9 8.71 
ผลิตภัณฑอโลหะ 29 93.4 5.85 
เลี้ยงสตัวและประมง 31 81.9 5.13 
ผลิตภัณฑกระดาษ 18 39.2 2.46 

รวม 463 1595.2 100 

ที่มา : บสย., 2545 

 
ตารางที่ 4.8 : โครงการอนุมัติแยกตามประเภทกิจการ สําหรับวิสาหกิจขนาด

ยอม ป 2544 
ประเภทกิจการ โครงการ วงเงินคํ้าประกัน 

(ลานบาท) 
สัดสวนวงเงนิคํ้าประกัน 

(รอยละ) 
กิจการคาปลกี-คาสง 257 694.7 76.29 
กิจการบริการ 59 169.2 18.58 
กิจการนําเขา 15 45.7 5.02 
กิจการสงออก 1 1.0 0.11 

รวม 332 910.6 100 

ที่มา : บสย., 2545 
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3. ดานการใหคําปรึกษา แนะนํา 
ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และ

ประชาชน (ศงป.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 10 สิงหาคม 2542 เปนหนวยงาน
พิเศษมีระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 แตตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีก 2 ป 

ศงป.เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหคําแนะนํา และประสานงานระหวางสถาบัน
การเงินกับผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และประชาชน แนะนําการปรับ
โครงสรางหนี้ แหลงเงินทุนเพื่อการขยายกิจการและลงทุนใหม การบริหาร 
จัดการดานการเงิน การตลาด การเขียนแผนธุรกิจขอกูเงิน  

นอกจาก ศงป.จะใหคําปรึกษาทางการเงินแกกลุมลูกคาเปาหมายแลว ยัง
ประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆ  เพื่อสงเสริมและพัฒนาภาค SMEs   ซึ่ง
ดําเนินนโยบายการทํางานแบบเชิงรุก โดยจะเขารวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย
หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันการเงิน รวมถึง
สถาบันการศึกษาตางๆ ในการประสานงานและใหการสนับสนุนในดานตางๆ ที่จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนา SMEs  ศงป.ใหการสนับสนุนขอมูลทางดานวิชาการที่
เปนประโยชนเผยแพรแกหนวยงานตางๆ การรวมจัดงานสัมมนาสัญจร การเขารวม
สัมมนากับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การใหคําปรึกษาทางการเงินแก 
ผูประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป การรวมประชุมกับหอการคาจังหวัดและ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่ ศงป.ตั้งอยู การเขารวมเปนผูทรงคุณวุฒิและรวมใน
กระบวนการไกลเกลี่ยและประนีประนอมขอพิพาทในศาล และขณะนี้ ศงป.ไดรับ
มอบหมายใหเขาไปชวยสนับสนุนมาตรการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล คือ 
โครงการกองทุนหมูบาน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โครงการธนาคาร
ประชาชน โครงการ TAMC โดยการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน
การเงิน อีกดวย 
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สําหรับผลการดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและใหความชวยเหลือแก 
SMEs และประชาชน ในป 2544 (ดังตารางที่ 4.9) มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,381 ราย 
เปนวงเงินใหคําปรึกษา 30,849.48 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาในรูปของจํานวน
ผูใชบริการพบวา มีการใหคําปรึกษาแกประชาชนทั่วไปสูงกวา SMEs ถึงเกือบ 4 
เทาตัว แตหากพิจารณาในรูปวงเงินใหคําปรึกษาแลว พบวาวงเงินใหคําปรึกษาถึง 
25,450.97 ลานบาท หรือคิดเปน 3,734,000 บาทตอราย ขณะที่บุคคลทั่วไปมี 
วงเงินเขามาปรึกษาเพียง 5,398.51 ลานบาท คิดเปน 203,219 บาทตอราย  

ปญหาสวนใหญที่มีผูใชบริการสวนใหญเปนปญหาเรื่องแหลงเงินทุน ซึ่ง 
ศงป.ไดใหคําปรึกษาไปทั้งสิ้น 12,516 เรื่อง คิดเปนรอยละ 36.52 ของปญหา
ทั้งหมด 34,268 เรื่อง แตเมื่อพิจารณาในแงของวงเงินการใหคําปรึกษาแลวพบวา
ปญหา NPLs เปนปญหาที่มีวงเงินการใหคําปรึกษาสูงที่สุด (ดังตารางที่ 4.10)     

ศงป.ไดการใหความชวยเหลือแก SMEs แกผูประกอบการคาปลีก/คาสงเปน
จํานวนปญหามากที่สุดคือรวมทั้งสิ้น 2,204 ปญหา ขณะที่เมื่อคิดเปนวงเงินแลว 
พบวาภาคการผลิตเปนภาคที่มีวงเงินใหคําปรึกษาสูงที่สุด (ดังตารางที่ 4.11) 

ตารางที่ 4.9 :  ผูใชบริการ SMEsและประชาชนแยกตามประเภทกิจการ 
ป 2544 

จํานวนผูใชบริการ วงเงินใหคาํปรึกษา 
ประเภท 

ราย รอยละ ลานบาท รอยละ 
1.บุคคลธรรมดา 26,565 79.58 5,398.51 17.50 
1.1 บุคคลธรรมดามีอาชีพ 22,919 68.66 4,901.45 15.89 
1.2 บุคคลธรรมดา ไมมอีาชีพ 3,646 10.92 497.06 1.61 
2.SMEs 6,816 20.42 25,450.97 82.50 
2.1 วิสาหกิจขนาดยอม 6,673 19.99 15,728.53 50.98 
2.2 วิสาหกิจขนาดกลาง 143 0.43 9,722.44 31.52 

รวม 33,381 100.00 30,849.48 100.00 
ที่มา : ศงป., 2545 
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ตารางที่ 4.10 :  ปญหาที่ผูใชบริการ SMEs และ ประชาชน ขอคําปรึกษา 
ป 2544 

จํานวนปญหา วงเงินใหคาํปรึกษา 
ประเภทปญหา 

ปญหา รอยละ ลานบาท รอยละ 
1.NPLs 3,190 9.31 20,454.17 66.30 
2.แหลงเงินทุน 12,516 36.52 9,106.75 29.52 
3.ธุรกิจ 9,107 26.58 378.32 1.23 
4.อื่นๆ 9,455 27.59 910.24 2.95 

รวม 34,268 100.00 30,849.48 100.00 
หมายเหตุ : ผูใชบริการบางราย ปรึกษาปญหามากกวา 1 ปญหา 
ที่มา : ศงป., 2545 

 
ตารางที่ 4.11 :   ผูใชบริการ SMEs แยกตามประเภทธุรกิจ 

ป 2544 
จํานวนปญหา วงเงินใหคาํปรึกษา 

ประเภทธุรกิจ 

ปญหา รอยละ ลานบาท รอยละ 
1.คาปลีก/คาสง 2,204 32.34 5,005.79 19.67 
2.ผลิต 1,559 22.87 7,106.82 27.92 
3.บริการ 1,385 20.32 4,539.23 17.84 
4.กอสราง 527 7.73 5,660.92 22.24 
5.เกษตรกรรม 773 11.34 772.44 3.04 
6.สาธารณูปโภค 127 1.86 164.50 0.65 
7.นําเขา/สงออก 139 2.04 2,021.97 7.94 
8.อื่นๆ 102 1.50 179.30 0.70 

รวม 6,816 100.00 25,450.97 100.00 
ที่มา : ศงป., 2545 
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4.4 แหลงทุนที่สนับสนุน SMEs 
 ตลาดทุนเปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาวที่เปดโอกาสใหผูประกอบการ

สามารถระดมทุนไดโดยตรงจากประชาชนผูมีเงินออมที่ตองการลงทุนระยะยาว โดย
วิธีการเสนอขายหลักทรัพยหรือตราสารประเภทตางๆ ซึ่งเปนวิธีการระดมทุนที่มี
ตนทุนของเงินต่ํากวาการระดมทุนผานตลาดเงิน   อีกทั้งการระดมทุนผานตลาดเงิน
ซึ่งเปนแหลงเงินทุนที่มีระยะเวลาการชําระคืนสั้น ทําใหเมื่อผูประกอบการนําเงินไป
ใชในการลงทุนระยะยาวจึงมีโอกาสนําไปสูปญหาไมสามารถชําระหนี้ไดทัน
กําหนดเวลา 

ในอดีตมีเพียงบริษัทขนาดใหญเทานั้นที่สามารถระดมทุนผานตลาดทุนได 
เนื่องจากมีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดรอง (Secondary Market) 
รองรับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเหลานี้ ทําให SMEs เสียเปรียบดานตนทุน
ทางการเงินและสงผลกระทบตอไปยังความสามารถการแขงขันที่ดอยกวาบริษัท
ขนาดใหญ 

รายละเอียดของแหลงทุนในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาตลาดทุน และ
กองทุนรวมทุนสําหรับ SMEs มีดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนาตลาดทุน 
การจัดตั้งตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนตลาดรอง การซื้อขายหลักทรัพยจาก 

SMEs ขึ้นมา นับเปนการสงเสริมให SMEs มีโอกาสประสบความสําเร็จในการระดม
เงินทุนผานตลาดแรกไดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการมีตลาดรองจะสรางความ 
มั่นใจใหแกผูซื้อหลักทรัพยในตลาดแรกวาผูซื้อจะสามารถขายหลักทรัพยนั้นเพื่อ
เปล่ียนกลับคืนเปนเงินสดไดเมื่อตองการ 

1.1 แผนแมบทตลาดทุนไทย 
ในป 2544 ที่ผานมา กระทรวงการคลังจึงไดริเริ่มใหมีการพัฒนาตลาดทุน

ไทยอยางจริงจัง โดยไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดาน 
ตลาดทุน ตลอดจนทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในตลาดทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมกันระดมสมองเพื่อวางรากฐานการพัฒนาตลาดทุนไทย และรวมจัดทํา  “แผน
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แมบทการพัฒนาตลาดทุนไทย” เพื่อกําหนดทิศทางและกลยุทธการพัฒนาตลาดทุน
ไทยในระยะยาว โดยมีเปาหมายเชิงกลยุทธที่สําคัญคือ เพื่อพัฒนาใหตลาดทุนไทย
สามารถทําหนาที่เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนและเกื้อหนุนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 

1.2 ตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment : MAI) 
รัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการใหการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหมีโอกาสระดมทุนจากตลาดทุนไทยอยางมีประสิทธิภาพจึงมีนโยบายที่
จะใหการสนับสนุนและพัฒนา “ตลาดหลักทรัพยใหม” ซึ่งจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนตลาดหลักทรัพยสําหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมและเปดโอกาสใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนระยะยาวไดโดยการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนทั่วไป
เชนเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ และนําไปสูการสรางความแข็งแกรงทางการเงินใหกับ
ธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

ธุรกิจกลุมเปาหมายของตลาดหลักทรัพยใหม ไดแก ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีอนาคตที่ดี ที่มีทุนจดทะเบียนนอยกวา 
200 ลานบาท  

การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมนั้นใชหลักเกณฑการ
เปดเผยขอมูล (Disclosure Based) ที่ถูกตองและชัดเจนเพียงพอตอการตัดสินใจ
ของผูลงทุนโดยกําหนดมาตรฐานในการเปดเผยขอมูลที่เทียบเทากับบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกประการ นอกจากนี้ยังไดกําหนด
เกณฑเกี่ยวกับระบบบัญชี การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ 
สงเสริมใหบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีมาตรฐาน ตลอดจนมีความ
นาเชื่อถือและนาสนใจลงทุน รวมทั้งเกณฑการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอย
เพื่อใหหลักทรัพยมีสภาพคลองในการซื้อขาย 
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 ผลการดําเนินงานที่สําคัญของตลาดหลักทรัพยใหม  
ในป 2544 ที่ผานมา ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของในการสงเสริมให SMEs ที่มีศักยภาพในการเขาจดทะเบียน ดังนี้7 
(1) การออกมาตรการภาษีของภาครัฐเพื่อจูงใจใหบริษัทเขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยใหม โดยการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เหลือ
เพียงรอยละ 20 เปนระยะเวลา 5 รอบบัญชี สําหรับบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยใหมภายในวันที่ 5 กันยายน 2547 

(2) การลดหยอนคาธรรมเนียมในการเขาจดทะเบียนสําหรับ 10 บริษัทแรกที่
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2544 โดยยกเวน
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอและคาธรรมเนียมแรกเขา รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียม
รายปลงรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป 

(3) ปรับปรุงแกไขเกณฑการรับหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยใหมและ
สํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
(ก.ล.ต.) เพื่อลดความซ้ําซอนและอํานวยความสะดวกแกบริษัทที่เขาจดทะเบียน 

(4) ลดคาใชจายในการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนโดยเปดโอกาสใหบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมไมจําเปนตองมีที่ปรึกษาทางการเงินเปนเวลา3ป 

(5) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพยใหม เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาจดทะเบียน 

(6) ดําเนินกิจกรรมสงเสริมความรูตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบริษัท
อยางตอเนื่องทั้งในชวงกอนและหลังการเขาจดทะเบียนใหมีความพรอมและมี
ศักยภาพในการแขงขัน 

(7) ดําเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุกโดยใหบริการขอมูลสําหรับบริษัทที่สนใจ 
และเขาพบบริษัทกลุมเปาหมายโดยตรงอยางสม่ําเสมอ 

                                                
7ตลาดหลักทรัพยใหม, 2545. 
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(8) ในป 2544 ที่ผานมา มีหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
เปนกลุมแรก จํานวน 3 บริษัท รวม 4 หลักทรัพย และอีก 1 หลักทรัพยที่ไดรับ
อนุมัติเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในเบื้องตนแลว และจะกระจายหุนตอประชาชน
ในชวงตนป 2545 ซึ่งคาดวาจะมีบริษัทจดทะเบียนในป 2545 และ 2546 จํานวน 
15-20 บริษัท และมากกวา 30 บริษัทตามลําดับ 

 ปญหา อุปสรรค  ของตลาดหลักทรัพยใหม ในป 2544 ไดแก 
(1) ปญหาดานอุปทาน 

 ดังที่ไดกลาวแลวขางตนวา จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม 
ในป 2544 มีเพียง 3 บริษัท ซึ่งแมวาจะมีการคาดการณวาจะมีการจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นแตก็นับวาจํานวนบริษัทยังไมมากเทาที่ควร ปญหาดานอุปทานนี้เกิดจาก
บริษัทสวนใหญยังคงรอดูผลการจดทะเบียนของบริษัทกลุมแรกวาประสบ
ความสําเร็จหรือไมซึ่ ง เทาที่ผานมาบริษัทจดทะเบียนกลุมแรกนั้นยังมีผล
ประกอบการและแนวโนมไมดึงดูดใจผูลงทุนเทาที่ควร นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่อง
ขอจํากัดในเรื่องทุนชําระแลวภายหลังเสนอขายหุนใหประชาชนที่กําหนดใหตอง
นอยกวา 200 ลานบาท ซึ่งสวนมากบริษัทขนาดกลางขึ้นไปที่พรอมจะจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยใหมมักมีการจัดโครงสรางบริษัทและเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให
ประชาชนทําใหทุนชําระแลวภายหลังเสนอขายใกลเคียงหรือเกินกวา 200 ลานบาท 
บริษัทเหลานี้จึงเปลี่ยนการตัดสินใจไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแทน ปญหาเรื่องขนาดของทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมที่ตองนอย
กวา 200 ลานบาทก็เปนขอจํากัดหนึ่งที่ทําใหภายหลังที่ธุรกิจเติบโตและเพิ่มทุน
จําเปนตองยายไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   นอกจากนี้แลวยังมีปญหา
คาใชจายในการจดทะเบียนที่คอนขางสูง ปญหาการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตลาดทุนของผูประกอบการ SMEs และความพรอมของ SMEs ลวนแลวแตเปน
อุ ป ส ร ร ค ที่ นํ า ไ ป สู ป ญ ห า ด า น 
อุปทานของตลาดหลักทรัพยใหมทั้งสิ้น 
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(2) ปญหาดานอุปสงค หรือ ปญหาดานความตองการของนักลงทุน ไดแก  
ปญหาดานสภาพคลองของหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหม เนื่องจาก

หลักทรัพยที่ เขามาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหมจะเปนหลักทรัพย 
ขนาดเล็ก ดังนั้น จึงมีปริมาณการซื้อขายไมมากนัก ทําใหนักลงทุนรายใหญหรือ 
นักลงทุนสถาบันไมสนใจเขาลงทุนมีแตนักลงทุนรายยอยเปนนักลงทุนกลุมหลัก 
และภาพลักษณของบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดนี้ในมุมมองของนักลงทุนไม
คอยดีเพราะถูกมองวาเปนหลักทรัพยที่ไมคอยนาสนใจ มีขนาดเล็กและความเสี่ยง
สูง อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย (Broker) และนักลงทุนยังขาดความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยใหมทั้งในเรื่องวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ระบบการซื้อขาย
และเผยแพรขอมูล และวิธีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหมวาเหมือนหรือ 
แตกตางจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางไรบาง และยังมีนักลงทุนอีก
จํานวนมากที่ยังไมรูจักตลาดหลักทรัพยใหม 

 แนวทางการแกไขปญหาของตลาดหลักทรัพยใหม 
 จากปญหาขางตน ตลาดหลักทรัพยใหมไดวางแนวทางแกไขไวดังนี้ 

(1) กระตุนใหบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต มีความนาสนใจในการเขา
ลงทุน มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมเพื่อเปนตัวอยางที่ดีและดึงดูดความ
สนใจบริษัทที่มีศักยภาพดีใหเขามาจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น ผอนปรนกฎเกณฑการรับ
หลักทรัพยใหเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจและสอดคลองกับธรรมชาติ
การเติบโตของ SMEs ที่มีโอกาสเติบโตสูง 

(2) เสริมสรางความรูความเขาใจใหผูประกอบการ และช้ีใหเห็นถึงประโยชน
ในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในลักษณะเดิมใหมีมาตรฐานสากลมากขึ้น โดย
ดําเนินการใหมีการอบรมในเรื่องตางๆ ตลอดจนเปนสื่อกลางในการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของที่มีความชํานาญเฉพาะดานในการใหคําแนะนําแกผูประกอบการ 

(3) แกไขปญหาเรื่องสภาพคลองหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหม โดย
กําลังอยูในการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม อาทิ การกําหนดใหมี Market 
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Maker เพื่อดูแลสภาพคลองและราคาหุนในตลาดหลักทรัพย และการประสานงาน
กับผูที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อผอนปรนเกณฑใหดึงดูดใจผูที่ เกี่ยวของในตลาดทุนใหสนใจหุนในตลาด
หลักทรัพยใหมมากยิ่งขึ้น 

(4) พิจารณาจัดทําแผนประชาสัมพันธอยางจริงจังเพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักทรัพย การลงทุน ระบบการซื้อขายหลักทรัพย ตลอดจน
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของตลาดหลักทรัพยใหมในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย 
(Broker) และนักลงทุน เพื่อใหทุกฝายใหความสนใจและกระตุนใหเกิดการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยใหมมากขึ้น 

 
2. กองทุนรวมทุนสําหรับ SMEs 
รัฐบาลไดจัดตั้งกองทุนเพื่อระดมทุนใหกับ SMEs จํานวน 2 กองทุน ตาม

มาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน (เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542)  ไดแก 
กองทุนรวมเพ่ือรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Venture 
Capital Fund) และกองทุนเงินรวมทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง (Thailand Recovery 
Fund)  

2.1 กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและยอม  
เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุนประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนแตสามารถ

เพิ่มหรือลดทุนได  มีอายุ 10 ป วัตถุประสงคของกองทุนคือนําเงินที่ไดจากการ
เสนอขายหนวยลงทุนไปรวมลงทุนหรือใหการสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบ
ตางๆ แก SMEs  โดยมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของมูลคาเพิ่มจาก
การลงทุน (Capital Fund) เปนหลัก เพื่อให SMEs เหลานั้นสามารถแขงขันได  
มีความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้น สามารถระดมทุนไดเองในอนาคต  
ตลอดจนเพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของโครงสรางภาคอุตสาหกรรมทุก
ลักษณะวิสาหกิจ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ มีกระทรวงการคลังเปนผูถือ 
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หนวยลงทุนรายใหญมีวงเงิน 1,000 ลานบาท โดยมีหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมวรรณ จํากัด เปนผูจัดการกองทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุน คือจะเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุน
ของ SMEs อันประกอบดวยภาคการผลิต การคา และการบริการ ที่เปนยุทธศาสตร
การพัฒนา และ/หรือที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย และเปนธุรกิจที่มีแนวโนม 
การเติบโตสูง และสามารถที่จะกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
ตลาดหลักทรัพยใหมตอไปไดในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนในแตละวิสาหกิจจะอยูใน
สัดสวนประมาณรอยละ 10-50 ของทุนจดทะเบียนของแตละวิสาหกิจที่กองทุนเขา
รวมลงทุนนั้นหลังการเขารวมทุน 

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2544 กองทุนมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 1,068.25 ลานบาท 
เปนเงินลงทุนและใหความชวยเหลือทางการเงินแก SMEs จํานวน 87.535 ลาน
บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.73 ของทรัพยสินสุทธิ 8 

เมื่อพิจารณาตามแผนปฏิบัติการลงทุนซึ่ง บลจ.วรรณ จํากัด ไดจัดทําไว
ในชวงระยะเวลา 2 ป โดยแบงเปน ชวงปที่ 1 ระหวางเดือนกรกฎาคม 2543 ถึง 
เดือนมิถุนายน 2544 และปที่ 2 ระหวางเดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 
2545 พบวา ผลการดําเนินงานเปนดังตารางที่ 4.12 

 
ตารางที่ 4.12 : เปาหมายและผลการดําเนินงานกองทุน  SMEs Venture 

Capital Fund ระยะ 2 ป, 2544-2545 
เปาหมายตามแผนการลงทุน ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา จํานวน  
(ราย) 

วงเงิน 
 (ลานบาท) 

จํานวน 
 (ราย) 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

% ที่ดําเนินการ 
ไดตามเปา 

ปที่1 (ก.ค.43-มิ.ย.44) 25 375 4 57 15.20 
ปที่2 (ก.ค.44-มิ.ย.45) 32 460 9 76.52 16.63 

รวม 2 ป  57 835 13 133.52 15.99 

ที่มา : สสว., 2545 
                                                
8สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545 
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 จากตารางที่ 4.12 จะเห็นไดวาผลการดําเนินงานของกองทุนไมเปนไปตาม
เปาหมายที่ไดวางไวเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากในปที่ 1 (เดือนกรกฎาคม 2543 ถึง
เดือนมิถุนายน 2544) ดําเนินการไดเพียงรอยละ 15.20 ของจํานวนวงเงินเปาหมาย
ที่ไดตั้งไว ซึ่งบลจ.วรรณ ไดช้ีแจงสาเหตุที่ไมสามารถจะดําเนินการไดเปนไปตาม
เปาหมายวา สวนใหญเกิดจากปญหาโครงการไมมีศักยภาพในเชิงพาณิชยที่จะเขา
รวมทุน รองลงมาเกิดจาก โครงการมีสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงเกินกวากองทุนกําหนด
ไว ดังตารางที่ 4.13 
ตารางที่ 4.13 : ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนไม

เปนไปตามเปาหมาย 
ปญหาและอปุสรรค จํานวน  

(ราย) 
 สัดสวน 

(%) 
1.โครงการไมมีศักยภาพในเชิงพาณิชยทีจ่ะเขารวมทุน 54 38.3 
2.โครงการมีสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงเกินกวากองทุนกําหนด 17 12.1 
3.โครงการไมมีคุณสมบัติเปนยุทธศาสตรเพ่ือการพิจารณา 6 4.3 
4.ขนาดลงทุนใหญเกินกรอบการลงทุน 7 5.0 
5.ราคาเสนอขายหุนสูงเกินไป 5 3.5 
6.ขนาดการลงทุนเล็กเกินไป 5 3.5 
7.ไมพรอมปรับระบบบัญช ี 10 7.1 
8.ขอถอนตวัจากการรับพิจารณารวมลงทนุ 5 3.5 
9.สัดสวนการลงทุนจากผูถอืหุนเดิมนอยเกินไป 4 2.8 
10.บริษทัมีขนาดใหญเกินกวาคําจํากัดความของ SMEs 14 9.9 
11.อ่ืนๆ 14 9.9 

รวม 141 100.0 

ที่มา : สสว., 2545 

เนื่องจากผลการดําเนินงานในปที่ 1 ไมเปนไปตามเปาหมาย บลจ.วรรณ 
จํากัด จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุนเพื่อขอ 
จัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 2 ปขึ้นใหม ซึ่งไดมีการปรับปรุงเปาหมายจากแผนเดิม 
โดยมีมติผานการเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบาย 
การลงทุนครั้งที่ 16-3/2544 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2544 ซึ่งแผนปฏิบัติการระยะ 2 ป 
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ดังกลาวในป ที่ 1 (กรกฎาคม 2544 ถึง มิถุนายน 2545) ตั้งเปาหมายวงเงิน ทั้งสิ้น 
536 ลานบาท ในขณะที่ผลการดําเนินงานคิดเปนจํานวนเงิน 133.52 ลานบาท หรือ
รอยละ 24.91 ของเปาหมายที่ตั้งไว ดังตารางที่ 4.14 
ตารางที่ 4.14 : เปาหมายและผลการดําเนินงานกองทุน  SMEs Venture 

Capital Fund ระยะ 2 ป, 2545-2546 
เปาหมายตามแผนการลงทุน ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา จํานวน  
(ราย) 

วงเงิน 
 (ลานบาท) 

จํานวน 
 (ราย) 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

% ที่ดําเนินการ 
ไดตามเปา 

ปที่1 (ก.ค.44-มิ.ย.45) 37 536 13 133.52 24.91 
ปที่2 (ก.ค.45-มิ.ย.46) 21 315 n.a. n.a. n.a. 

รวม 2 ป  58 851 n.a. n.a. n.a. 

ที่มา : สสว., 2545 

2.2 กองทุนเงินรวมทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง (Thailand Recovery Fund) 
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบหมายใหธนาคารพัฒนา

เอเชีย (ADB) จัดตั้งกองทุนเงินรวมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางขึ้น กองทุนนี้ลงทุนใน
วิสาหกิจขนาดกลางในประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันเชิงพาณิชยสูง มีวงเงิน
เริ่มตน 100 ลานเหรียญสหรัฐ  จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2544 จนกระทั่ง
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2545 มีการลงทุนแลวประมาณ 3.15 ลานเหรียญสหรัฐ 

สําหรับการสนับสนุนธุรกิจกองทุนรวมทุนของเอกชนโดยใชมาตรการจูงใจ
ทางภาษี ไดแก การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายไดที่เปนเงินปนผลหรือ
ผลประโยชนจากการโอนหุนของธุรกิจเงินรวมทุน (Venture Capital) และยกเวน
ภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลและผลประโยชนจากการโอนหุนใหแกผูลงทุนในธุรกิจ
เงินรวมทุนที่มีคุณสมบัติและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การจัดการเงินรวมลงทุนตามกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหธุรกิจ SMEs มีแหลงเงินทุน
ระยะยาวที่ปลอดดอกเบี้ย 
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ความแตกตางของกองทุนรวมเพื่อการรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ยอม (SMEs Venture Capital Fund) และกองทุนเงินรวมทุนในวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง (Thailand Recovery Fund) เปรียบเทียบไดดังตารางที่ 4.15 
ตารางที่ 4.15 : เปรียบเทียบลักษณะของกองทุน 

ลักษณะ SMEs Venture Capital Fund Thailand Recovery Fund 
1.ความเปนมา จัดตั้งขึ้นตามมาตราการสนบัสนุน

การลงทุนของภาคเอกชนตามมติ 
ครม. เม่ือวันที่10 ส.ค. 42เพ่ือ
สนับสนุนดานเงินทุนใหแกSMEsใน
ประเทศไทย 

จัดตั้งขึ้นตามมาตรการสนบัสนุน
การลงทุนของภาคเอกชนตามมติ 
ครม. เม่ือวันที่ 10 ส.ค. 42เพ่ือ
สนับสนุนดานเงินทุนใหแกSMEs
ในประเทศไทย 

2.แหลงเงินทนุ รัฐบาล (เงินกู SAL) ADB,JBIC,State Street Global 
และ KfW (รายละ 12.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ) 

3.รูปแบบการจัดการ กองทุนรวมปดอายุ 10 ป กองทุนตางประเทศ (จดทะเบียน
นอกประเทศ – Mauritius) 

4.วงเงินลงทนุ 1,000 ลานบาท 100 ลานเหรยีญสหรัฐ 
5.ผูจัดการกองทุน บลจ.วรรณ จํากัด Thailand Recovery Fund 

Management Company (SsgA 
75% และ ADB 25%) 

6.เปาหมายการลงทุน ลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมโดยครอบคลุมถึง 
กิจการภาคการผลิตสินคา บริการ 
การคาสงและคาปลีก 

เนนกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลาง
โดยมีขอหามไมลงทุนในธุรกิจบาง
ประเภท เชน ธุรกิจที่ทําลาย 
สิ่งแวดลอม การพนัน เปนตน 

7.สิทธิประโยชน - กองทุนไดรับสิทธิประโยชน
ตามที่กองทุนรวมไดรับ 
- ผูบริหารกองทุนมิไดรับสิทธิ
ประโยชนแตอยางใด 

มิไดรับสิทธิประโยชนใดเปนกรณี
พิเศษ 

8.สถานะปจจุบัน เริ่มดําเนินการ ส.ค. 43 และ ณ วันที่ 
28 ก.พ.45 ลงทุนไปแลวเปนจํานวน
เงิน 80.035 ลานบาท 

จัดตั้งขึ้นเม่ือ 23 มี.ค.44 เงินลงทุน
เริ่มแรก 50 ลานเหรียญสหรัฐ มี
การลงทุนแลวประมาณ 3.15 ลาน
เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ม.ค. 45 
และอยูระหวางการพิจารณาบริษัท



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544  4 - 37 

ที่จะรวมลงทนุตอไป 
ที่มา : สสค., 2545 

 
 

 


