
ศูนยช่์วยเหลือ SMEs 

“ทุกปัญหาธุรกจิ มีทางออก”

ศูนยบ์ริการกระทรวงพาณิชย์

“ศูนย์บริการแบบเบด็เสรจ็”

กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ

“เพ่ิมโอกาสเข้าถงึแหล่งเงินทุน”

มาตรการภาครฐั

ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ SMEs

สินเช่ือประชารฐั

“อตัราดอกเบี้ยต ่าเพ่ือ SMEs”

พรบ. ลม้ละลาย 

“ฟ้ืนฟูกจิการ SMEs”

มาตรการดา้นภาษี

“ลดภาระค่าใช้จ่าย”
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“Single point ครบวงจร 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค”

ศูนยบ์ริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์

ศูนยบ์ริการประชาชน 

กระทรวงพาณิชย์
ส่วนกลาง 

ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน า้ 

(ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ช้ัน 3)

ส่วนภมูิภาค 

ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ให้บริการผ่านศูนย์ ให้ค าปรึกษา/รับเร่ืองร้องเรียน/รับค าขอจดทะเบียน จดแจ้ง และขอ

อนุญาต พร้อมติดตามสถานะค าขอ ผ่าน Counter Service และ 

Call Center หมายเลข 1203 เพ่ือส่งต่อให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้า

• ขอมบีตัรประจ าตวัผู้ส่งออก-น าเข้าสนิค้า

• ขอการคนืหลักประกนัสญัญาซื้อขายสนิค้าเกษตร

• ขอการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

• ขอการขอหนังสอืรับรองการประกอบธรุกจิน าเข้า-ขายเคร่ืองชั่ง

• ขอหนังสอือนุญาตขนย้ายสนิค้า

• ขอรับใบอนุญาต/รับรองการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว

เป็นตัวกลางนัดผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเพ่ือประชุม/

ให้ค าปรึกษาผ่านห้อง Web Conference
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“Single point ครบวงจร 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค”

ศูนยบ์ริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์

ใหบ้ริการผ่าน Application 

บนโทรศพัทม์ือถอื

MOC Tracking

การติดตามสถานการณท์ า ธุรกิจกรรมออนไลน ์ของ

กระทรวงพาณชิย์ และติดตามสถานะการเข้าร่วมกจิกรรม

MOC Statistic

การใช้บริการข้อมูลสถิติทางการค้าของไทย ประกอบด้วย

1. มูลค่าการค้าของไทย         2. การส่งออก/น าเข้าของไทย

3. สถิติมูลค่าการค้าชายแดน   4. สถิตินิติบุคคลจัดตั้งใหม่

MOC Search

การใช้บริการค้นหาข้อมูลของกระทรวงพาณชิย์ ประกอบด้วย

1. สทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร  2. เคร่ืองหมายการค้า

3. คลังสนิค้าตามนโยบายรัฐ  4. ข้อมูลทางการเงินของธุรกจิ 

MOC Life

รวมบริการที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตคนไทย

1. ตรวจสอบราคาสนิค้าเกษตร

2. ร้องเรียนราคาสนิค้าไม่เป็นธรรม

3. รับชมถ่ายทอดสด MOC Live TV
ดาวน์โหลดได้ที่
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“พ.ร.บ. หลกัประกนัทางธุรกิจ

ทางเลือกใหม่ SMEs ในการกูย้ืมเงิน”

 บุคคลค ้ าประกนั หาไม่ได ้!!!

 จ านอง ไม่ได ้!!! ไม่มีหลักทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน 

อาคารพาณชิย์

 จ าน า ได้ !!! แต่ต้องส่งมอบเคร่ืองจักร อปุกรณ์

ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิให้กบัเจ้าหน้ี ท าให้

ไม่สามารถน ามาใช้ในการท าธุรกจิได้

SMEs ไทยส่วนใหญ่ เขา้ไม่ถงึแหล่งเงินทุนเนือ่งจาก ...

กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ

70%

30%

เข้าไม่ถึง เข้าถึง

ภายใต้ พ.ร.บ. หลักประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558

SMEs สามารถขอกู้เงินได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สนิไว้กบัเจ้าหน้ี
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การจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 SMEs ติดต่อผู้รับหลักประกนั (ผู้ให้กู้) คือ สถาบันการเงิน (ธนาคาร บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภัย)

 SMEs หรือ ผู้ให้หลักประกนั (ผู้กู้) มีหนังสอืยินยอมให้ผู้รับหลักประกนั จดทะเบียนสญัญาหลักประกนัทางธุรกจิ

 ผู้รับหลักประกนั (ผู้ให้กู้) มีหน้าที่ย่ืนหนังสอืยินยอม และย่ืนขอจดทะเบียนสญัญาหลักประกนัทางธุรกจิต่อกรมพันนาธุรกจิการค้า

การเปลีย่นแปลงสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 ผู้รับหลักประกนั (ผู้ให้กู้) ขอย่ืนจดทะเบียนเปล่ียนแปลงฯ ต่อกรมพันนาธุรกจิการค้า

การยกเลิกสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 กรณีที่ผู้ให้หลักประกนั (ผู้กู้) ช าระหน้ีได้ ผู้กู้ขอย่ืนจดทะเบียนยกเลิกสญัญาหลักประกนัทางธุรกิจ ต่อกรมพันนาธุรกจิการค้า

 กรณีที่ผู้ให้หลักประกนั (ผู้กู้) ผิดนัดช าระหน้ี/ถูกบังคับหลักประกนั ผู้รับหลักประกนั (ผู้ให้กู้) ขอย่ืนจดทะเบียนยกเลิกสญัญา

หลักประกนัฯ ต่อกรมพันนาธุรกจิการค้า

SMEs ตอ้งท าอย่างไรบา้ง ...

“พ.ร.บ. หลกัประกนัทางธุรกิจ

ทางเลือกใหม่ SMEs ในการกูย้ืมเงิน”

กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ
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 กจิการ เช่น ร้านอาหาร กจิการรับเหมาก่อสร้าง

 อสงัหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด

 สงัหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการท าธรุกจิ เช่น เคร่ืองจักร สนิค้าคงคลัง

 ทรัพย์สนิทางปัญญา เช่น สทิธบิัตร ลิขสทิธิ์ เคร่ืองหมายการค้า

 ทรัพย์สนิอื่นๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

ทรพัยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัได้

“พ.ร.บ. หลกัประกนัทางธุรกิจ

ทางเลือกใหม่ SMEs ในการกูย้ืมเงิน”

กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ

ข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ฉบับนี้ ติดต่อ 

กองทะเบียนหลักประกนัทางธุรกจิ กรมพันนาธุรกจิการค้า

โทร 0 2547 5048 หรือ 1570 หรือ stro@dbd.go.th
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“ทุกปัญหาของธุรกิจมีทางออก 

ดว้ยศูนยช่์วยเหลือ SMEs”

 ช่วยแก้ไขปัญหาธุรกจิทั้ง ดา้นการเงิน   

การบริหารจัดการ การตลาด ฯ

 ประสานหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ

และพันนาธุรกจิ SMEs อย่างครบวงจร

 วิเคราะห์ ศักยภาพของธุรกจิและ

ส่งต่อไปกองทุนฟ้ืนฟูธุรกจิ SMEs

หนา้ที่ของศูนย์ ช่องทางการรบับริการ

 Front desk : ส่วนกลาง กระทรวงอตุสาหกรรม

ส่วนภมูิภาค สนง.อตุสาหกรรมจังหวัด 

สนง.พาณชิย์จังหวัด 

 ตู้ ปณ 35 ปณฝ. กรมโรงงานอตุสาหกรรม

 โทรศพัท ์: 0 2202 4444 สายด่วน 1358

 www.smerescuecenter.com

 E-mail : smerescuecenter@gmail.com

smerescuecenter

smerescuecenter

SME Rescue Center
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“ทุกปัญหาของธุรกิจมีทางออก 

ดว้ย SME Rescue Center”

ศูนยช่์วยเหลือ SMEs

รับค าขอความช่วยเหลือในการแก้ไข

ปัญหาทางธุรกจิในด้านการเงินต่าง ๆ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง ค าขอรับบริการ

เพ่ือส่งต่อเงินทุนพลิกฟ้ืน

ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น
ประสาน ส่งต่อ SMEs ไปยัง

หน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่าย

บริหารและจัดการข้อมูล

ผู้รับบริการพร้อมติดตามผล

ผู้รับบริการของศูนย์หน่วยงาน

เครือข่าย

วิเคราะห์และเสนอข้อคิดเหน็

เร่ืองนโยบาย/มาตรการให้

ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
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“จดัเต็ม เสริมพลงั SMEs”

 ธุรกจิ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล 

 กู้เพ่ือน าไปใช้ลงทุนในกจิการ หรือ 

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือขยายธุรกจิ

คุณสมบติัผูป้ระกอบการ สิทธิพิเศษ !!!

 ดอกเบี้ยต ่า 4% ใน 2 ปีแรก และปีต่อไป

เป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตัว MRR

 ผ่อนยาว 7 ปี

 วงเงินสงูสดุ 2 ล้านบาท / ราย

 วงเงินรวม 1 หม่ืนล้านบาท

สินเช่ือประชารฐั

14 ธนาคาร

ใกลบ้า้นคุณ

สอบถามเพ่ิมเติม ติดต่อ สถาบัน SMI

0 2345 1059

สถาบันวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
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มาตรการลดภาษีเพือ่ธุรกิจ SMEs

ติดต่อ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/47331.0.html

สายด่วน 1161

ก าไรสุทธิ (บาท) อตัราภาษี

ไม่เกนิ 300,000 ยกเว้น

300,000 ขึ้นไป 10%

“SMEs มัน่ใจ สรรพากรช่วยเต็มท่ี”

ใครท่ีจะไดร้บัสิทธิประโยชนด์า้นภาษี 

- นติิบุคคล

- ทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

- มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ ไม่เกิน 30 ลา้นบาท

- รอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรือหลงั วนัที ่1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559
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ก าไรสุทธิ (บาท) อตัราภาษี 

(%)

0 – 300,000 0 

300,001 - 3,000,000 0

มากกว่า 3,000,000 0

ปี พ.ศ. 2559

ก าไรสุทธิ (บาท) อตัราภาษี 

(%)

0 – 300,000 0 

300,001 - 3,000,000

10

มากกว่า 3,000,000

ปี พ.ศ. 2560

ก าไรสุทธิ (บาท) อตัราภาษี 

(%)

0 – 300,000 0 

300,001 - 3,000,000 15

มากกว่า 3,000,000 20

ปี พ.ศ. 2561

 SMEs ท่ีจดแจง้กบักรมสรรพากร ระหว่างวนัที่ 15 ม.ค. – 15 มี.ค. 59

 ไม่ตรวจสอบภาษียอ้นหลงั 

 มีสทิธิ์ลดและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังน้ี

สิทธิพเิศษทางภาษีส าหรบัธุรกิจที่ใชบ้ญัชีชุดเดียว

“SMEs มัน่ใจ สรรพากรช่วยเต็มท่ี”

มาตรการทางภาษีเพือ่ธุรกิจ SMEs

ติดต่อ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/47331.0.html สายด่วน 1161

** สถาบันการเงินจะใช้บัญชีและงบการเงินที่ SMEs แสดงต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการท าธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสนิเช่ือ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62**
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มาตรการภาษีเพือ่ส่งเสริม Startup ที่

• จดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2559

• ไม่ใช้สทิธยิกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย BOI ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

• ได้รับการรับรองเป็น “กลุ่มอุตสาหกรรม New Engine of Growth” จาก สวทช. (10 กลุ่ม)

• ย่ืนค าร้องทางอเิลก็ทรอนิกสก์บักรมสรรพากร วันสดุท้ายถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560

มีสิทธ์ิยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติิบุคคล 5 รอบระยะเวลาบญัชี นบัจากวนัทีอ่ธิบดีกรมสรรพากรอนุมติั

มาตรการภาษีเพือ่สนบัสนุนการจดัท าบญัชีส าหรบั SMEs ที่

• เป็นนิติบุคคล

• มีสนิทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกนิ 200 ล้านบาท 

• จ้างแรงงานไม่เกนิ 200 คน

• มีรายจ่ายเป็นค่าจ้างท าบัญชีให้กบันักเรียน/นักศึกษาในแผนก หรือสาขาวิชาบัญชี ที่ได้รับรองจาก

สถาบันการศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

มีสิทธ์ิหกัรายจ่ายได ้2 เท่าของทีจ่่ายจริง ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรือหลงัวนัที ่1 

ม.ค. 2559 แต่ไม่เกินวนัที ่31 ธ.ค. 25561

“SMEs มัน่ใจ สรรพากรช่วยเต็มท่ี”

มาตรการภาษีส่งเสริมผูป้ระกอบการ

รายใหม่

ติดต่อ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/47331.0.html สายด่วน 1161

กลุ่มอุตสาหกรรม New Engine of Growth

o อาหารและเกษตร

o การประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน 

และพลังงานสะอาด

o เทคโนโลยีชีวภาพ

o การแพทย์และสาธารณสขุ

o การท่องเที่ยว บริการ และเศรษฐกจิสร้างสรรค ์

o ยานยนต ์และชิ้นส่วน

o อเิลก็ทรอนิกส ์คอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ และ

บริการสารสนเทศ

o สิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองประดบั

o วัสดุก้าวหน้า

o การท าวิจัย พันนา และนวัตกรรม หรือ

อตุสาหกรรมใหม่
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“ธุรกิจ SMEs มีเฮ รฐัยืน่มือช่วย

ฟ้ืนฟูกิจการ ป้องกนัการลม้ละลาย”

 เปิดโอกาสให้ SMEs ยื่นฟ้ืนฟูกจิการต่อ

ศาลล้มละลายกลางได้ และให้ SMEs 

เขียนแผนฟ้ืนฟูกจิการได้เอง

 เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องฯ จะเกดิสภาวะ

“พักช าระหน้ี” SMEs ไม่ต้องถูกบังคับ

ช าระหน้ี ถูกฟ้องคดี หรือถูกยึดทรัพย์

 ระยะเวลาด าเนินการตามแผน 3 ปี

และมีค่าใช้จ่ายน้อยลง

สิง่ที่ SMEs จะไดร้บั ผูที้่สามารถยืน่ค าขอ

 เจ้าหน้ี หรือ SMEs ที่เป็น “บุคคลธรรมดา”

หรือ “นิติบุคคล”

 SMEs น้ันขึ้นทะเบียนกบั สสว. หรือ

หน่วยงานภาครัฐอื่น

 เป็นหน้ีสนิจากการด าเนินการ 

 บริษัทจ ากดั มากกว่า 3 ล้าน ไม่เกนิ 10 ล้าน

 บุคคลธรรมดา หน้ีสนิ ตั้งแต่ 2 ล้าน

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตั้งแต่ 3 ล้าน

พรบ. ลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2559

ติดต่อ ส านักฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้  โทร 02-881-4999 ต่อ 1919 www.led.go.th 13



1.ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสทิธิ์ในอสงัหาริมทรัพย์และ

ทรัพย์สนิใดๆ ให้แก่นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเหน็ชอบในมาตรการฯ ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 

2560 เพ่ือใช้ทรัพย์สนินั้นเป็นทุนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

2. ก าหนดให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังต้ังแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเหน็ชอบมาตรการฯ ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมี

ทุนที่ช าระแล้วในวันสดุท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกนิ 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกนิ 30 ล้านบาท สามารถน ารายจ่ายอันเกดิจากการจด

ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล รายจ่ายค่าท าบัญชีและค่าสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เทา่เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี

3. ปรับปรุงอตัราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส าหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลดลงเหลือร้อยละ 60 

ส าหรับเงินได้ที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

4. ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมส าหรับธุรกรรมการโอนอสงัหาริมทรัพย์และธุรกรรมการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพ่ือช าระค่าหุ้น

ให้แก่นิติบุคคลที่จัดต้ังใหม่ตามมาตรการน้ีจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือ ร้อยละ 0.01 โดยมีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2560

5. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกในการพิจารณาให้บุคคลธรรมดาสามารถโอนใบอนุญาตในการประกอบกจิการให้นิติ

บุคคลตั้งใหม่ได้

มาตรการส่งเสริมใหบุ้คคลธรรมดา

ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
(ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559)

ส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร โทร. 0 2272 8033 RD Call Center : 1161 
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ขอให้ท่าน

ประสบความส าเรจ็
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