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เรื่อง SMEs มีเฮ! สรรพากรจั บ มื อ 20 สถาบั น การเงิ น จั ด โปรพิ เ ศษสาหรั บ ผู้ ทาบั ญ ชี ชุ ด เดี ย ว
....................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรร่ วมกับสมาคมธนาคารไทย บรรษัทประกัน สิน เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) และธนาคารของรัฐ และเอกชน ผนึกกาลังออกเคมเปญ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว” ให้สิทธิประโยชน์
พิ เ ศษทางการเงิ น กั บ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ท าบั ญ ชี ชุ ด เดี ย ว และปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ตามเงื่ อ นไข
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในวันนี้กรมสรรพากรร่วมกับ
สถาบันการเงิน 20 แห่ง 1 ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทาบัญชี
ชุดเดียวและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งเป็นโครงการการต่อเนื่องจาก
มาตรการ SMEs บัญชีชุดเดียวและเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสาคัญของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อ เพิ่ม โอกาสให้ผู้ป ระกอบการ SMEs ที่จัดทางบการเงิน ที่ถูก ต้อ งสะท้อ นผลการดาเนิน งานของกิจ การ
ให้ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ง่ า ยขึ้ น ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ บสย. มีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น นามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร ธนาคาร และ บสย. จะร่วมกันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักโดยให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยการจัดทา
บัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งในส่วนของ บสย. จะให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับกรมสรรพากร ด้ว ยการมอบสิทธิประโยชน์ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อ 2 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดปี 2563 ภายใต้เงื่อนไขที่ บสย.
กาหนด สาหรับผู้ที่ขอสินเชื่อจากธนาคารพันธมิตรทุกแห่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจและของขวัญให้กับกลุ่ม SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการครั้งนี้”
นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวเพิ่มเติม ว่า “ผู้ประกอบการ SMEs
ยังคงมีบทบาทสาคัญต่อการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยตัว เลขประมาณการ GDP ของ SMEs
ปี 2562 เติบโตร้อยละ 3.5 ซึ่งมากกว่า GDP ของประเทศที่เติบโตร้อยละ 2.5 แต่ธุรกิจ SMEs เองกลับติดหล่ม
ไม่สามารถเติบ โตได้อย่า งที่ควรจะเป็น โดยสาเหตุห นึ่ง มาจากการมีง บการเงินหลายเล่ม หรือมีห ลายบัญ ชี
จึงไม่สามารถนางบการเงิน มาวิเคราะห์ สภาพคล่ องและรู้ผลการดาเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจได้ และยังเป็น
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ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิช ย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก เนื่องจากงบการเงินที่นามาแสดงไม่สามารถสะท้อนศักยภาพ
ของธุ ร กิ จ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การพิจ ารณาสิน เชื ่อ ของสถาบัน การเงิน สมาคมธนาคารไทยต้อ งก ารสนับ สนุน ให้
ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญ และหันมาทาบัญชีเพียงเล่มเดียว จึงร่ว มมือกับ
กรมสรรพากรและสถาบันการเงินทั้ง 20 แห่ง เสนอสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อ
ขอสินเชื่อกับธนาคารที่สะดวกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563”
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
SMEs จัดทาบัญชีชุดเดียวและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น จะมีส่วนสาคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งจะ
มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”
*********************************************

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

