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ที่ผานมารัฐบาลกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาและสนับสนุน

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมฯ ตัวอยางนโยบายและมาตรการที่สําคัญตางๆ เชน 
 

1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ มีนโยบายสงเสริมการลงทุน

แกผูประกอบการในอุตสาหกรรม โดยใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา 8 ป  ยกเวนอากรขาเขา

เครื่องจักรผลิต และลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบนําเขามาผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศเปนเวลา 5 ป 

นอกจากน้ี ยังมีนโยบายเพ่ิมเติมหลายอยาง เชน นโยบายสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ของประเทศไทย นโยบายสงเสริมการลงทุนทองถ่ิน (local investment) นโยบายสนับสนุผูประกอบการ

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและขยายกําลังการผลิต และการขยายขอบเขตพ้ืนที่ทั้งเขตพิเศษ และเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต   
 

2.  รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา (นายกรัฐมนตรี) ไดออกมาตรการตางๆ เพ่ือ

กระตุนเศรษฐกิจ โดยมอบหมายใหกระทรวงตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ซึ่งสงผลดีตอ

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม รวมถึงผลิตภัณฑไม ตัวอยางมาตรการสําคัญๆ เชน   

1) มาตรการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยและมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

วงเงินรวม 136,275 ลานบาท  

2) มาตรการการเงินการคลังเพ่ือชวยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ระยะเรงดวน 

เพ่ือใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น รวมทั้งบรรเทาภาระภาษีและเพ่ิม 

ขีดความสามารถของ SMEs ใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายใหญได ซึ่งประกอบดวย 5 มาตรการยอย ไดแก  

 การใหสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าอัตรารอยละ 4 ตอป ระยะเวลาใหสินเช่ือ 7 ป วงเงิน 10,000 ลานบาท  

 การค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ portfolio guarantee scheme (PGS-5) วงเงิน 100,000 

ลานบาท วงเงินค้ําประกันสูงสุดตอรายไมเกิน 40 ลานบาท ระยะเวลาการค้ํา 7 ป 

 กองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs โดยความรวมมือของธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารกรุงไทย จํากัด  

ในการจัดต้ังกองทุนรวมลงทุนแหงละ 2,000 ลานบาท รวมเปนเงิน 6,000 ลานบาท  

 การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ป 2558-2559 สําหรับผูประกอบการ SMEs ที่มีกําไรสุทธิต้ังแต  

300,001 บาทขึ้นไป จากเดิมรอยละ 15 และ 20 ของกําไรสุทธิ เปนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

เปนเวลา 2 รอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกัน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธนวาคม 2559  

 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับผูประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนพาณิชยระหวางวันที่ 

1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธนวาคม (SMEs startup) เปนเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกัน   

นอกจากน้ี ยังออกมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับ SMEs โดยสนับสนุน

งบประมาณอีกจํานวน 5,097 ลานบาท  

3) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย โดยปลอยเงินกูดอกเบ้ียตํ่าสําหรับผูมีรายไดนอย

และปานกลาง วงเงินรวม 20,000 ลานบาท สําหรับซื้อที่อยูอาศัยควบคูไปกับการลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน
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และคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยและหองชุด เหลือรอยละ 0.01 เปนเวลา 6 เดือน รวมทั้งยกเวน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ซื้อที่อยูอาศัยในราคาไมเกิน 3 ลานบาท  

4) มาตรการจูงใจใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนภายในป 2558-2559 โดยลดหยอนภาษี

ใหกับเอกชนที่รับการสนับสนุนจากบีโอไอ ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ

สามารถเริ่มผลิตหรือเร่ิมใหบริการและมีรายไดภายในป 2560 และลดหยอนภาษีจากเงินลงทุนเปน 2 เทา ใหกับ

เอกชนที่ไมไดรับการสนับสนุนจากบีโอไอ แตมีการลงทุนในป 2558 – 31 ธันวาคม 2559 
  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน พ.ศ.2553-25621 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  

ซึ่งไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนโดยไดแยกออกเปน 2 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไม และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม ในสวน

ของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไมซึ่งเกี่ยวของกับสินคาเฟอรนิเจอรไมมีการกําหนดยุทธศาสตร 

3 ยุทธศาสตร เพ่ือใชเปนแนวทางการในการดําเนินการดังน้ี   

 1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตนนํ้า กลางนํ้า และอุตสาหกรรมไม  

 2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางนํ้าและอุตสาหกรรมเครื่องเรือน  

 3) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเช่ือมโยงของหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  
 

สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมมีการกําหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี   

 1) ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑไมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

การแขงขันในตลาดโลก  

 2) ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและผลักดันผลิตภัณฑใหเปนสินคาสีเขียวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

ปลอดภัย  

 3) ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความแตกตางและยกระดับผลิตภัณฑของไทยดวยการออกแบบ 

 4) ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและผลักดันใหผูประกอบการสรางตราสินคา (branding) ของตนเอง 

 5) ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมดานการตลาดเชิงรุกใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม 

 6) ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนดานการเงิน 
 

อานรายละเอียดกลยุทธและแผนงานไดที่ : http://www.oie.go.th/academic/studyreport?page=3  

 

4. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการสงออกของไทย โดยเฉพาะการหาตลาดใหมและตลาดที่มี

ศักยภาพ โดยมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนผูดําเนินการ ซึ่งกระทรวงพาณิชยต้ังเปาหมายขยายการสงออก 

มากขึ้น และเรงจัดกิจกรรมเพ่ือผลักดันการสงออก โดยเฉพาะในตลาด CLMV โดยสรางความรวมมือเช่ือมโยง 

ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขยายโอกาสทางการคาเชิงรุก ผลักดันและแกไขปญหาอุปสรรคทางการคา และเรงเจรจา

การคากับตางประเทศผานการเยือนตลาดคูคาที่มีศักยภาพ ปรับบทบาทของสํานักงานสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศใหเนนการทํางานเชิงรุกมากขึ้น  

5. รัฐบาลไดทําขอตกลงการคาเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศตางๆ เชน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต 

อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู ชิลี เพ่ือลดอุปสรรคทางการคาทั้งที่เปนภาษีศุลกากรและไมใชภาษีศุลกากร  
                                                            
1 ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ 
ไมยางพารา”, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ตุลาคม 2555. 

http://www.oie.go.th/academic/studyreport?page=3
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เพ่ิมมูลคาในทางการคา เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ และดําเนินการขยาย 

ความรวมมืออยางตอเน่ือง สามารถดูรายละเอียดขอตกลงตางๆ และอัตราอากรนําเขาไดที่ เ ว็บไซต : 

http://rubber.oie.go.th/Elibrary.aspx?cid=102 
     

http://rubber.oie.go.th/Elibrary.aspx?cid=102

