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�!*���������A���ก7C!����wx�������������ก�� �ก��#��	� ������ ;�!4����#��	4��4�ก������!ก��ก�� 

  

5. � '�� ��� 
 

 ��ก��-<ก7�0�1=����#�� ��� ���	�4��30H-�4��5 4 ���� �<1�*�������$�#��8;�!*�������0�1�ก�1��
���#�����=�

�������A�;���������ก���6+1��*�=0�=����!?�"�5��กก���
�����	��A�4	�"�ก����!"�#	�-�78ก��������� �����   

 �30H-�4��50�1*�<1�: ������3�ก�!���ก��0�����
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�	;
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Strategies to 
strengthen 
Thai SMEs 

ready for AEC
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��������	
�������: �	���	��ก	����ก�	������������	��� !��	��"��"��#!�ก�"����$� 
  

 ?��ก��*���*�ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	��A����!;*��"��� ��ก��ก��  #��
����?#��4����ก�����*��
��*�������ก���0�10��*���0�1ก��*���?������	2<���!4������*���A�-��5ก��������;0�����
;�!��A�0�1��	���
��*�����������I ��	2<����ก����!��ก���"+1�	?��
��	�����@ก0����ก45 (National Single Window) 
	��"�?����@��6+1��6�1	��!4�0H�$�6ก��0����� ;�!4������@�0�� (A Single Portal) ;*�������  ��ก���*�#����<ก7�ก���������
H3�ก���6+1���#��	4��4���ก���
��	�
�������ก����ก$�#��8 ��ก��ก��  ��ก�����������	;���������ก�������#�� �	�
�:����$����ก	�ก�!0��<1�4����ก�!0����ก�������������*�=	���A�=���	;�� ����� � ก�����4������!	�C*�+�ก��0��
;��;�!?#��ก��#���"���H�����!	�C;�������+1�� (Rolling Budget) 	�กก���ก�����4������ก7C!����!����% (Annual 
Budget) ��H��� �!"����*��ก��#��	�����+1��;�!4�����#�+�
���ก��4���4��	�!*����*�������$�#��80� �4���ก���-4���
$	�$�# ;�!�!*����*�������$�#��8-��ก"� �*�	���!4�0H�$�6	�ก��1�
< � 

Introduce 

Rolling Budget 

for SME 
Projects

A Single Portal

National Single 
Window

Clearer SMEs’ 
Definition

National 

Agenda for SME 
Promotion 

National 

Contacting 
Point

 
 

  



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

9 
 

 

��������	
������: #�%����ก���#�"��ก"&���'ก(��)(����'�*�!+��� ,� !)�-� 

 

 �6+1��*���4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�4�	��2
�4���"+1���ก42����ก������=��	�ก
< ��<1��!4���������
ก��6�>��-�ก�$�6
�������=������1�
< � $�#��8#��ก��*��	���ก��0�1���� �"�� ก���*������� ก���*�4�0H�6��-7����$�7� 
ก������+ ��������
��$�#��8 ก��������#��H��	����	*�+�#����� ����� ก��ก��*��#���กCg5���0�1�*	�!4		�ก
< �4��*���
ก�3�	��4�*ก��
������	;�!������� ��A���� 	���ก���*����� �!�����*��ก����4�*ก������*	�I 
C!�����ก�������A�ก����
���*���4�*ก��������	4���0�1�!�
���!��?����0!�������A������3##�0�12ก������	ก}*	�� ก���6�1	
��#��	4�	��2��
ก��;
��
���*�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	��ก0��*�<1� #+� ก��4������ก��ก7C5�*�ก��4��#��?��ก���4	�4��
-���!=0���"� ���� ��ก��ก��  ก��6�>��;�!4���4��	$�6��ก7C5���4��#��
��4��#��=0��*���A�0�1����ก ;�!�
����2<�
#��	;�ก�����!*����4��#��=0�;�!4��#����ก��!�0-0�1	����03��1���!"����*�ก����ก�����;��4��#��=0����� ก�����
�!���-�ก�$�6;�!4���4��	��4�*ก��0�1	�
��#��	4�	��2��ก��;
��
���*�4�	��24����ก �!��A�;��0��*�<1�0�1ก�!�3���*�
��4�*ก��6����	6�>������� ��ก0� ������A�ก���6�1	"���0��ก�������*�ก����4�*ก��0�14�	��2����4��#��=����	�#3C$�6 

 ก���6�1	-�ก�$�6��4�*ก��=0����!�!��� *�������$�#��80�1�ก�1��
���0� �42����ก��-<ก7� 42����w~ก���	 
��	2<�*�������$�#��ก"�0�10��ก��w~ก���	;�����#����กw:�;�!4����#��	�
����0�12ก������ก��0�����0�1����	�
�!����������;�!	�#��	��0�	�ก
< � 

Encourage 

SMEs to Go 
Global

Promote Thai 
Brands

Identify 

Benchmark for 
SMEs’ Risk

Promote 

Discipline and 

Patience among 
Thai Labourers

Encourage 

SMEs to 

Register in Thai 

Government 
System 

Adopt Thai 

Identity in Thai 
Products

Innovation Led 
Economy
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��������	
�����!: �*�,�	"!� �"��ก"&���'ก(��)(����'�*�!+������ก�	� �-ก�	(����
���	�,���!�/"ก��,0����!* 

 

 0��6��ก�H��	"���0�1����3�	4	��C5 #������;�����0�1�1��ก���=0� ;�!ก��=�����?#����4��4��#��=����*�������
��!�0-��ก$	�$�#������� �����A��3�����
����!�0-4	�"�ก��������*	�0�1#���*�#��	4��� ก��4���4��	�*���4�*ก��

���ก���;�!
������	0�1	�-�ก�$�6;�!4���ก��
���ก��ก�� *�+��������H3�ก���*	���ก�3�	��!�0-�*����� � ��8���
#���*����ก��
��	�����H3�ก��0�1#����03�;ก���4�*ก��=0�  

 *�������$�#��8;�!*�������0�1�ก�1��
��� �"�� *�ก��#�� 4$��3�4�*ก��	 #��4����#��	���		+��!���0��$�#�
��$�#��ก"�ก��ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	�	�ก
< � ��	2<���!"�4�	6��H5;�!�*�
��	�����I �ก�1��ก����>�H��	
��!�6C�
��ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	�;ก�����!ก��ก��=0� �6+1��*�ก�������;�!ก��4����4�	6��H$�6��A�=�
������ ��ก��ก��  ก��#��"��;�������A��3��-�78ก��0�14��#����ก;*��*�<1�0�1#���*�#��	4��� #��	�ก��6�>��ก��
������3�4�1�������#��	4!��ก��ก���������H3�ก��"��;�� �"�� *���4+�����0������@ก0����ก45 (E-Passport) �*�	�#��	
6���	�6+1�4���4��	�*�ก��#��"��;��	�#��	#���������1�
< � 

Build Up Facilities 

at the Border 
Checkpoint

Provide Do’s and Do 

not’s Information 
about CLMV

Enhance Bilateral 
Cooperation
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��������	
������: �*�,�	"!� �"��ก"&���'ก(��)(����'�*�!+��,� ��1*	���*��20*������	�'��2(ก 

 

 ก����	�����A���!"�#	�-�78ก����������<1��!0���*�����	�
����*��
< ����	�����*���ก��03�����"���4���
��03���ก�3�	��!�0-4	�"�ก�������	�ก
< � ����� � $�#��8#��4���4��	;�!4���4�3��*��ก��ก����03�����!�0-=0�
�6�1	���	��ก0�14����ก���#C!ก��	ก��4���4��	ก����03�=���������ก��=��;��� ��0��"�� ก��ก��*��4�0H���!?�"�54��*���
ก����03�0�14�	��24����#��	�"+1�	?���*��ก����ก�3�	��4�*ก��=0�=�� ��	2<�?#��ก��0�1=	�0�����4�1�;�����	 ��A�;��0��
0�1�!4������� 4�������=���*�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	=0���ก�3�	0�1��A�������*	�"��� (Subcontractor) �*�ก��
��ก��03�����"���0�1�
��	���03�����!�0-=0� ;�!�6+1��*�#��	�"+1�	?����ก���������H3�ก��ก�����7�0����"�����A�=�?��
����+1�;�!	���!4�0H�$�6 *�������$�#��8#������*�	�ก��6�>��0�ก7!������$�7�������!�0-�*�;ก���4�*ก��
���
ก���;�!
������	 ��	2<�ก��6�>���*�;�����=0��*�	��!������������ก��0�����	�ก
< � 

 �6+1��6�1	#��	�"+1�	�1�;�!������#��	4!��ก�*�;ก���ก��03�����"��� *�������$�#��8#���������ก��������
�+1�I �6�1	���	����� #+� ก����!"�4�	6��H5;�!�*�
��	�����������+1��2<�42��ก��C5
����!�0-=0����	�#��	4��;�!=	�	�
������� ก��4����#��	�"+1�	�1��*���ก��03�	�1�������?����ก��4���4��	ก����03��� ��!=	�����1����	ก������1����8��� 
ก����
� ����;�!ก}�!�����
��*�������$�#��80�1� ������ ;�!ก�����0��ก}*	��;�!ก}�!�����
��=0��*�	�*���
$�7� 

Reform  

Government 
Procedures

Clear 

Communications 

about Thailand’s 
Situation

Provide 

rules/regulations  

in multiple 
languages

Standardize 

Labour Skill to 

Reduce Imported 
Labour

Provide more 

Incentives to 
Investors

Stability of 

Government 
Policy

Improve SMEs’ 

Skill in Foreign 
Languages
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���%4 1 
 

���5���'���2ก�! �'6%+� 
 
 
 

1.1 ����'�7���� � �'6%+� 
 

1.1.1 ก��ก- ,
$� �'6%+� 

4	�#	��!"�"���;*�����"���!�����ก�B������*�+�������� (Association of South East Asian Nations: 
ASEAN) ก���� �
< �?��������ก�3��06c (Bangkok Declaration) �	+1����0�1 8 4��*�#	 2510 �<1�����	?����8	����
�� 5 
��!�0- =��;ก� ���?������� 	������� J9����9�45 4��#?��5 ;�!=0� ���	���!�0-��=����34����	 =���
����A�4	�"�ก
��!�0-0�1 6 �	+1����0�1 7 	ก��#	 2527 ��	������!�0-��ก�3�	��!�0-4	�"�ก�*	� (*�+� CLMV) =��;ก� �������	�
����A�
4	�"�ก��!�0-0�1 7 �	+1����0�1 28 ก�ก}�#	 2538 4��. ���;�!6	���
����A�4	�"�ก��!�0-0�1 8 ;�! 9  �	+1����0�1 23 
ก�ก}�#	 2540 ;�!ก�	6"���A�4	�"�ก��!�0-0�1 10 �	+1����0�1 30 �	7��� 2542  

 
 

)�*�%4 1-1 ���'�����5�ก �'6%+� 
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 ���23��!4�#5
��ก����	���ก����A���������6+1��������#��	�����ก���*���0���-�78ก�� 4��#	;�!��>�H��	��
$	�$�# ?����-��#��	���		+��!*����ก��4���4��	6+ �8��;�!�42���$�6��$	�$�# �<1��!�<�*��ก�3��H��	;�!=	�
��
ก}�กCg5
��ก}����4*��!"�"���  

 

ก�����ก��-����'���2ก�!� � �'6%+��%*
9��ก�� +-��,- '�:4 � ."+�����;!����ก
  ก'�7� 4 5-�� "
��%$ 

 

������ก	
�ก��ก�
��� (��������� 2510-2520) 

��"��� 10 �%;�ก
��ก��ก���� � ��!�0-��ก�3�	4	�"�ก�������=���*�#��	4��#�����ก�����0��ก�����������
ก����I ;�!�+�*�3��=�� 0�-0����ก������������
������������1	"�����
< ����% 2520 ?��������������=��	�ก������	��
������4	��B��05������� (Declaration of ASEAN Concord) ;�!4�H�4����=	���;�!#��	���		+������"��
�!�����ก�B������ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) 4�H�4����B����� =��
���#��	���		+�
0���-�78ก��
���������	�ก
< � ?��#���#�3	2<�#��	���		+�����?$#$�Cg56+ �8��?���B6�!��*��;�!6������ 
ก������� ��3�4�*ก��	
����*�� ก��
���ก��#���!*������!�0-4	�"�ก ก������� ��!��4�0H�6��-70��ก��#���!�!��� 
ก��������3�ก���
��4�������ก������� ��	2<�ก��;ก�=
�:�*�?$#$�Cg5�!*������!�0- 

 

������������ก��	�����	
�����������
 ���!�"#ก$% (�� 2521-2540)  

ก����	ก�3�	0���-�78ก��
������������1	�*@���A���H��		�ก
< ���"�����  0�1�*@�����"��#+� ก��������
�ก��#��
�4��������� (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  

 

�$ก'�$�!�"#ก$%���ก�����ก�(�� ���!�"#ก$%����)� ��	
� ASEAN Vision 2020 (�� 2541-2547)  

��"����% 2540 0�1�
��4�"����-�78ก���ก�1��������3�;��=�0�1�$	�$�#���"�� 0���*��������=��ก��*���30H-�4��5
;�!;��ก�������������6+1��4��	4����#��	;
@�;ก���;�!
��#��	4�	��2��ก��;
��
��
��$	�$�#�*�	�ก
< � ;�!���	�
4�ก����!ก�-��4��0�-�5������� (ASEAN Vision 2020) ��ก����!"3	43����������������=	���A�0��ก�� #�� �0�1 2 �	+1�
��+��H����#	 2540 C ��!�0-	������� �<1���4��0�-�50�1ก��*��
< ���#�� ��� =���"���A���e�*	����ก��ก��*��ก���#��	
���		+�0���-�78ก��
�����������-����70�1 21 ;�!=�����#��	�*@�"�����% 2541  
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• ก�����0��ก������
�����ก����I ;�!
�+�*�3��=��

• ก������	��
������
4	��B��05�������

• ก������	��
4�H�4����=	���
;�!#��	���		+���
���"���!�����ก
�B������

• ก�����ก����	�

����ก����

��������������������
���������ก���� �!�� 
ก���������"
ก��#$��%��������� 
(FTA) 

• ก��ก+���,
��	���%"�-.�/
.0�ก��,+�����
��
�12���%���%�$�
#���
.��
.ก��
.�/��,
#���%����34�
ก��.��
�5���

6���6�#4�$��ก���� 
(ASEAN Vision 
2020) 

• ก��;4��
������	C50�1�!
��	ก�3�	$����
$	�$�#�*��4�@�4� �
��	;�����

• ก���������ก������� �
��!"�#	������� 

• ก������	��ก}
����;�!������
�������;�����ก��
����� ���!"�#	
�-�78ก��������� 

2510-2520

2521-2540

2541-2547

2545-�>!!��
�

 
 

)�*�%4 1-2 *
9��ก���%4'ก�"!�กก�����ก��-����'�����5�ก �'6%+� 

 

ก��%4�����������!�"#ก$%
��56�)���ก��78�9�ก�� ���!�"#ก$%ก7���� !�8��%�%� (�� 2545 : �;%%(7)) 

ก������1��;���0�1�ก��
< �����������@���$	�$�#����I 0�1�?�ก ;�!ก�����0���
�ก��#���4��
����!�0-#������
��ก$	�$�#�������=����A��:����0�1���=�4�;��#����ก������� ���!"�#	�-�78ก��������� �<1���"���;�ก �������ก�3�	
��!�0-�������=��;4��������	C50�1�!��	ก�3�	$����$	�$�#�*��4�@�4� �$�����% 2563 ��	;2��ก��C5��*��B���0�1 2 
(Bali Concord II) ;�!���	����% 2550 =��	�ก��*��+��6+1����������e�*	��ก������� ���!"�#	�-�78ก����������*�;���
�4�@�$�����% 2558 �6+1��*�0��ก��42��ก��C5�-�78ก��?�ก0�1	�ก������1��;��� ?��=����!ก�-=��������������������
ก���������ก������� ���!"�#	������� (Cebu Declaration on the Accelartion of the Establishment of an ASEAN 
Community by 2015) ��	2<�ก������	��ก}����;�!�������������;�����ก������� ���!"�#	�-�78ก��������� 
(AEC Blueprint) 
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1.1.2 ก��ก- ,
$����5���'���2ก�! �'6%+� 

 ����กก����!"3	43���� (ASEAN Summit) #�� �0�1 8 ����+��6a-��ก��� 2545 C ��!�0-ก�	6"� =��	�ก��
ก��*��0�-0��ก�������������6+1�	3��4�ก����A���!"�#	�-�78ก��������� (ASEAN Economic Community: AEC) ?��
���%���	� ������������=����ก;2��ก��C5 Bali Concord II ��ก����!"3	43����������� #�� �0�1 9 ����+���3��#	 2546 
C �ก�!��*�� �<1��*@�"���*�	�ก����	���=�4�ก����A���!"�#	�-�78ก��������� $�����% 2563 ?����!ก������ 3 �4�*��ก 
=��;ก� #��		�1�#� �-�78ก�� 4��#	/;�!��>�H��	 ?���*��������ก����	ก�3�	�6+1���9��4��4��#��;�!���ก��0�14��#�� 11 
4�
� (Priority Sectors) =��;ก� ก��0����0�1�� ก����� ������5 ����$�Cg5=	� ����$�Cg5��� 4�1�0� ����@ก0����ก45  
4��#���ก7�� ��!	� �0#?�?���4��4��0- ;�!43
$�6 �<1�������������;�!��8	�����-�78ก���������=������	��ก���
#��	�ก���!*����ก����!"3	43����������� #�� �0�1 10 �	+1���+��6a-��ก��� 2547 C ก�3���������0�5 
 ก����!"3	43�����������  #�� �0�1 11 ����+��H����#	 2548 C ก�3�ก������	����5 ������������=��	���*�
��8	����;�!����*���0�1���3?4�����-�78ก��-<ก7�#��	��A�=�=����ก���������ก������� ���!"�#	�-�78ก����������*���@�

< ���ก 5 �% ;�!���	�����+��4��*�#	 2549 =�����1	���0��;�����ก������� ���!"�#	�-�78ก��������� (AEC Blueprint) 
;�!����������������ก��ก��	����I (Strategic Schedule) �6+1��"���A�;��0������������=�4�ก����A���!"�#	�-�78ก��
������� 
 �6+1��+����������	C5��ก���������ก������� ���!"�#	�-�78ก����������*���@�
< ���ก�% 2020 ��A��% 2015 �����
�������=������	�*@�"���������������ก����!"3	43����������� #�� �0�1 12 �	+1���+��	ก��#	 2550  
 ����+��4��*�#	 2550 ������������=���*�ก�����������;�����ก������� � AEC ;�!������������������� ;�!
����+��6a-��ก��� 2550  =������	�� ASEAN Charter ��������������;�����ก������� ���!"�#	�-�78ก��
������� (Declaration on the AEC Blueprint)� �<1���A���ก4��0�1�+�������4	�"�ก�������0� �*	��!���	ก���������ก����9�
�4��ก��#���*��3������	;�����  

�6+1��6�1	��!4�0H�$�6��ก���������ก��
���#�+1��ก����	�����A���!"�#	�-�78ก��������� 0���*�	�ก�����0��
ก}�����������
< � ก}�������������A��4	+��H��	��0�1���ก���0��ก}*	��;�!?#��4������#5ก� �"�� ?#��4����
��
��#5ก�4�0H�	�37�"�������� ก������� �ก�=ก4��*����!���
��6�6�0����I �!*������!�0-4	�"�ก ��A����  
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ก��ก- ,
$����5���'���2ก�! �'6%+� 
 

6a-��ก��� 2545 ก��ก��*��0�-0��ก�������������6+1�	3��4�ก����A���!"�#	�-�78ก��������� 
�3��#	 2546 �*@�"���*�	�ก����	���=�4�ก����A���!"�#	�-�78ก��������� $�����% 2563 
6a-��ก��� 2547 ����	��ก���#��	�ก���!*����ก����!"3	43����������� #�� �0�1 10 
H����#	 2548 ������������=��	���*���8	����;�!����*���0�1���3?4�����-�78ก��-<ก7�#��	��A�=�=��

��ก���������ก������� ���!"�#	�-�78ก����������*���@�
< ���ก 5 �% 
4��*�#	 2549 ���0��;�����ก������� ���!"�#	�-�78ก��������� (AEC Blueprint) ;�!���������

�������ก��ก��	����I (Strategic Schedule) 
	ก��#	 2550 ����	�*@�"���������������ก����!"3	43����������� #�� �0�1 12  
4��*�#	 2550 �*�ก�����������;�����ก������� � AEC ;�!������������������� 
6a-��ก��� 2550 ����	�� ASEAN Charter ��������������;�����ก������� ���!"�#	�-�78ก��

������� (Declaration on the AEC Blueprint)� 
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1.2 '�?�	��+� � AEC 
 
 ��e�*	��ก����	�����A���!"�#	�-�78ก��������� #+� ก����A�����;�!8��ก���������	ก�� (Single Market 
and Single Product Base) ���% 2563 �6+1��*�4�	��2����3��e�*	�����ก����=��	�ก��ก��*��;��0������I �����   
 

� ก����9��4��ก��#��4��#��

� ก����9��4��ก��#�����ก��

� ก����9��4��ก����03�

� ก����9��4����������03�

� ก���#�+1������;�����������4��
 

 

)�*�%4 1-3 '�?�	��+� ����5���'���2ก�! �'6%+� 
 
1.2.1 ก����9��4��ก��#��4��#�� 
 ��e�*	����ก����9��4��0��ก��#���!*����ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 0���*���;0�0�1�
�����	��!"3	=��ก��*��
;��0���6+1��*�����3��e�*	����;���!���������  

ก����/ �ก���ก$�7� 
- ��!�0-4	�"�ก���	 6 ��!�0- =��;ก� =0� ���?������� 	������� 4��#?��5 J9����9�45 ;�!��=����34����	 

�����ก���ก�����$�7�4��#��03ก���ก���*��*�+������! 0 ���% 2553 �ก����4��#������=*� 
- 4��*�����!�0-4	�"�ก�*	�0� � 4 ��!�0- =��;ก� �������	 4��. ��� 6	�� ;�!ก�	6"� �����ก���ก�����

$�7�4��#��������ก���*�+������! 0 ���% 2558 ;�!4��#��������ก��������=	��ก�������! 7 
��4��#��
0� �*	��!�������$�7��*�+������! 0 ���% 2561 

 
ก��
���	���ก��0�1	��"�$�7� 
- ��!�0-4	�"�ก 5 ��!�0- =��;ก� =0� ���?������� 	������� 4��#?��5 ;�!��=����34����	 �����ก���ก

	���ก��0�1	��"�$�7�$�����% 2553 
- ��!�0-J9����9�45 �ก���ก	���ก��0�1	��"�$�7�$�����% 2555 
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- ��!�0-4	�"�ก�*	� 4 ��!�0- =��;ก� �������	 4��.��� 6	�� ;�!ก�	6"� �����ก���ก	���ก��0�1	��"�$�7�
$�����% 2558-2561 ?�����������	$����� WTO ����+1���3�4��#0���0#��#	���8��43
���	�� ;�!ก��

���3�������
�� ��	0� �6�>��;��0��ก������������0�1�*	�!4	����+1�����ก����4��*�����!�0-4	�"�ก
������� �6+1����=�4�ก����/ ���ก	���ก��0�1��A��3�4��#0��ก��#�� 

 
ก��ก��*��ก}�������2�1�ก������4��#�� 
 	��3�	3��*	��0�1�!������3�ก}�������;*���ก������4��#���*�	�#��	?�����4 	�	���8��0�1��A�4�ก� ;�!
������#��	4!��ก�*�;ก���ก"�	�ก
< � �"�� ก�����0��ก}ก��=��;*���ก������4��#��?����H�ก��;��4$�6�����
�6���6� (Substantial Transformation) ;�!ก}ก��=��;*���ก������4��#��
���������;��4!4	���4��� 
(Partial Cumulation Rule of Origin) 	��"���A�0����+�ก4��*���ก��#����C;*���ก������4��#�� 

 
1.2.2 ก����9��4��ก��#�����ก�� 
 ��;0���กก�3�	��!�0-4	�"�ก�������=���� ���e�*	��ก���������9��4��ก��#�����ก�������"����� �6+1��*�ก��#��
���ก��
�����������A�=�������4��	�ก
< �;�!6�>���!��ก����	������	ก���6+1�������#��	4!��ก��ก����!ก��
��"�"�6��4�
����ก�� ��	0� �4���4��	ก�����	��03�
���������=������!�0-0�14�	 

 
1.2.3 ก����9��4��ก����03� 
 ��!�0-��ก�3�	4	�"�ก�����������	��3�	3��*	��0�1�!�6�1	;�!��ก7��!���#��	4�	��2��ก���<����*�
������!�0-	���03���������� ;�!ก����03����������?������������ ;�!�6+1��*�����3�3�	3��*	�� ��������*�������3�
#��	�ก������ก����03�0�1	���� (AIA) �*���A�#��	�ก���*	�#+� ASEAN Comprehensive Investment Agreement: 
ACIA �<1�	�
���
�0�1ก����
< �;�!��9��4�� 6��Hก�C�#��	�ก��
�� ACIA �� ��!#���#�3	��!��@�*��ก�*��I 4 ��!��@� 
#+� ก����9��4�� ก��4���4��	 ก��������#��	4!��ก ;�!ก��#3�	#���ก����03� ?��#���#�3	0� �ก����03�0�����;�!
ก����03���*��ก0��6�5 

 
1.2.4 ก����9��4����������03� 
 ก��������������	;�����0�1ก��*��?����8	����#���
��������� �6+1�4���4��	ก��6�>������03�;�!ก��
�#�+1����������03�0�1�4��	�ก
< � �����=�ก@��	 ��!�0-4	�"�ก4�	��2ก��*��	���ก���6+1���ก7��42���$�6;�!#��	
	�1�#�0���-�78ก��
����!�0-=�� 

 
1.2.5 ก���#�+1������;�����w%	+�������4�� 
 ��e�*	������!��@��� #+� ก��4����	���8��0�1"�����
��;�����	�w%	+� ;�!������#��	4!��ก�*�ก��;�����	�
w%	+�0�1	�#3C4	������		���8��0�1ก��*���*�4�	��2�#�+1������=�0�������ก�3�	��!�0-4	�"�ก=������
< � 
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1.3 *��*('�%+�'*:4 !
",
$����5���'���2ก�! �'6%+� 
 
 �������=�����	ก�����0��6�	65�
��� (AEC Blueprint) �6+1�ก��*��0�-0��ก�������������������-�78ก���*�	�
#��	"�������	ก����!�!����0�1ก��*�� ?��4	�"�ก��������!����������ก��ก����� �!��9��4���!=� �0���� �"����;�!
�	+1��� �6+1��*�ก������� ���!"�#	�-�78ก���������4�	��2��A�=���	��e�*	��0�1ก��*��=�����% 2558 �<1�6�	65�
���0�1
���0��
< ���!ก������ 4 4���*��ก �����  

1) ก����A����������;�!8��ก���������	ก��  
 �6+1��*�ก���#�+1�������4��0� �������4��#�� ���ก�� ก����03� ;�����w%	+� ;�!����03� ��A�=���	
;�����0�1ก��*��=����ก����9��4��ก��#��4��#�� ���ก��;�!ก����03� ��	ก���#��	�ก������I =��;ก� 

���ก���
�ก��#���4��������� (AFTA) ก���#��	�ก���������ก��#�����ก�� (AFAS) ก���#��	�ก��
�
�ก����03�
��������� (ACIA) c�c ����� � ;�����;�!���������0�1�!�����������ก����;���!"���=��
2ก���	������	=����6�	65�
���B�����   
 

2) ก��4����
��#��	4�	��2��ก��;
��
��0���-�78ก��
���������  
 ��e�*	��
��6�	65�
���B����� �����	2<��?��������I 0�10���*�ก����	ก�3�	��A���!"�#	�-�78ก��
�������	�#��	;
@�;ก���;�!�6�1	
��#��	4�	��2��ก��;
��
��0���-�78ก��������?�ก=�� �"�� �?����
ก��;
��
��
��������� �?����ก��#3�	#���0��6�54��0���:��� �?����$�7� ก��6�>���*���A�  
e-ASEAN ก��#3�	#��������?$#;�!6�>��?#��4����6+ �8�� 0� ���  ��ก������������#��	���		+����4�
� 
4����*���!��A�ก��������������	;�����*�+�
���ก��0�1�*�#��	�*@�"�����	ก�� 
 

3) ก��6�>���-�78ก��������4	�$�# 
 �6+1��*���!�0-4	�"�ก�������	�ก��6�>��������0���0��	ก�� �<1��!"����*���"�������ก��6�>��
�!*����4	�"�ก�ก��-�*	� ;��0��ก���4��	4����
��#��	4�	��2����?#��ก������I ��	2<�ก��4���4�3�
ก��6�>��H3�ก��
���ก���;�!
������	��A���e�*	��0�14��#����ก��!ก��*�<1���6�	65�
���B�����  

 
4) ก����C�ก���
��ก���-�78ก��?�ก 

 ��ก��กก����	ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� ��e�*	����6�	65�
���B����� ���#���#�3	2<�ก������
��!4���?�����-�78ก�� ก��4�����#�+�
���ก������ ���*���� ;�!ก�����0��#��	�ก����9��4��0��ก��#�� 
(Free Trade Area: FTA) ก����!�0-��ก$	�$�# 
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*��*('�%+����5���'���2ก�! �'6%+� (AEC Blueprint) 
 

ก�	,�(3���� ��)	����45!3���*��,�	� 
 

• ก�����*�����ก���#�+1������*�+�������#��	4!��ก��ก������0�� ก����������� ;�!��ก����3���
0�����4��*����3##�H��	��0�1�ก�1��
���ก��ก��#�� 4��#�� ���ก�� ;�!ก����03� �*�4��#����ก��ก}�กCg5

����!�0-�����  

 

• ก����!4�����;�!4����	���8���6+1�������#��	4!��ก��ก���#�+1�������3#��ก���$	�$�# 
o ก��4���4��	#��	���		+��!*����4	�"�ก
���#�+�
���	*���0�����
��������� (AUN) �6+1��6�1	

ก���#�+1������0� ���ก�����;�!����*���0�1$����$	�$�# 
o ก��6�>��ก���;�����	���8��#��	4�	��2;�!#3C4	����
����w~ก���	��4�
����ก��

4��#��;�!4�
��+1�I 
o ก���4��	4����
��#��	4�	��2��ก�������
����!�0-4	�"�ก��������6+1�4���4�3�#��	"����� 

ก���
��0�����;�!6�>���#�+�
���
��	���������;������!*������!�0-4	�"�ก������� 
 
 

ก�	,�(3���� ���	"ก�	��*��,�	� 
 

• ก��
���
�����ก�����ก��#�����ก���� 5 4�
����ก��0�14��#�� =��;ก� ก��
�4��0����ก�- �0#?�?���
4��4��0- 43
$�6 ก��0����0�1�� ($�����% 2553) ;�!?���4��ก45 ($�����% 2556) 

• ก��
���
�����ก�����ก��#�����ก��4�
��+1�I $�����% 2558 

• ก�����0�������
���ก6���6+1��"���ก�������;���!��� �"�� ��+1��=
4��4���ก��2+�#���*3��
��#�4��"���
���������;���!4�
����ก�� 

• ก�����0��
���ก��ก����	���#3C4	������"�"�6 ��	2<����ก������������I ��0� 42��:��ก��	 ���ก������
���"� #3C4	������4����� �3#��ก�����ก��;60�5 ;�!�3#��ก�����0���ก��	 

• ก��ก��*��	���ก����9��4��4�
����ก������ก������ ��	2<�ก��
���
�����ก������I 0�1	�����!�0-4	�"�ก
������� 
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AEC ก���	
����ก��������ก�� 2015
�% 2549
(2006)

�% 2551
(2008)

�% 2553
(2010) �% 2556

(2013) �% 2558
(2015)

���� PIS
��������
�������� 

� �!�" �#$%��&�' 
ก�����

49% 51% 70%

����.�!��,�ก�( 70%

���� :4� 30% 49% 51% 70%
 

 
)�*�%4 1-4 '�:4 �1��
"�-��ก��;: �� �	��� ����
P5�,� �'6%+�#��,-���������ก�� 

�%4��: "�./��,+( .��
,�( 
 
 

 
 

1.4 ���ก��"��'������ 

• ก��������$�7�4��#���� 9 4�
� =��;ก� ����$�Cg5�ก7�� ��!	� ����$�Cg5=	� ����$�Cg5��� 4�1�0� ������5 
����@ก0����ก45 �0#?�?���4��4��0- ;�!4�
�43
$�6 �*���@�
< ���	ก�����J�� 3 �% �����  

���'�� 
 

ก��	�"ก��'�-��")��% (�R *.�.) ก��	�"ก��,�� AFTA '"�� 

(�R *.�.) 

���5�ก �'6%+�'"�� 6 ���'�� 2550 2553 

���5�ก �'6%+�#	�- (CLMV) 2555 2558 

 

• ก��
���	���ก��0�1	��"�$�7� ?��ก�����������	6��Hก�C�$����� WTO ����+1���3�4��#0���0#��# 	���8��
43
���	�� ;�!ก��
���3�������
�� ��	0� �6�>��;��0��ก������������0�1�*	�!4	����+1�����ก����4��*���
��!�0-4	�"�ก������� �6+1����=�4�ก����/ ���ก	���ก��0�1��A��3�4��#0��ก��#�� 

• ก��������3�ก}�������;*���ก������4��#���*�	�#��	?�����4 	�	���8��0�1��A�4�ก� ;�!������#��	4!��ก
�*�;ก���ก"�	�ก
< � ��0� ก�����0��ก}ก��=��;*���ก������4��#��?����H�ก��;��4$�6������6���6� (Substantial 
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Transformation) ;�!ก}ก��=��;*���ก������4��#��
���������;��4!4	���4��� (Partial Accumulation Rule 
of Origin) 	��"���A�0����+�ก4��*���ก��#����C;*���ก������4��#�� 

• ก���� ���e�*	��ก���������9��4��ก��#�����ก�������"����� ��	2<�6�>���!��ก����	������	ก�� (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) �6+1�������#��	4!��ก��ก����!ก����"�"�6��4�
����ก�� ��	0� �
4���4��	ก�����	��03�
���������=������!�0-0�14�	 

• ก��������9��4��4�
�ก����03�$�����ก���#��	�ก������ก����03�
��������� (Framework Agreement on 
the ASEAN Investment Area: AIA) ?��ก����/ �ก���ก
�����ก������ก����03�����I 4���4��	ก�����	��03���
4�
��3�4�*ก��	0�1	�-�ก�$�6;�!4�����#�+�
�������ก����03�
���������0�1	���!4�0H�$�6 

• ก��������#��	4!��ก����6�H�ก������-3�ก�ก� � ก���!��6�ก�������-3�ก�ก�f��5?	=��5������� (AHTN) ��
ก��#���!*�����������ก����!�0-��กก�3�	 (extra-ASEAN trade) ;�!6�>���!��6�H�ก��-3�ก�ก� Single 
Window �6+1�������#��	4!��ก������ก��#���*�	�ก��1�
< � ��	0� �6�>����ก4������ก��#��;�!-3�ก�ก��*�
���������;�!4��#����ก�� 

• ก��6�>��	���8��;�!#��	4��#����
������$�Cg5 0� �������#3C$�64��#�� ก������4�� ก����ก
�������� ;�!������3�ก}�กCg5/ ก}�!�����/ 
��ก��*��4��*�������$�Cg54�
�����I �*�	�#��	4��#����ก��
	�ก
< � 

• ก�����0�� ASEAN Business Card �6+1�������#��	4!��ก��ก������0���*�;ก���กH3�ก�� ���"�1��"�� ����!ก��
��"�"�6 ;�����	�w%	+� ;�!��	�#��	4�	��26��-7  

 

 

1.5 ���.+5�(�%4����	ก�!���"ก���������"+- �1"�
�!�กก��'�7�
���5���'���2ก�! �'6%+� 

1.5.1 ����	�
����*��
< � 

 ก����	ก�3�	��A���!"�#	�-�78ก����������!0���*�����4��*�����4�*ก��
���ก���;�!
������		�

����*��
< ���ก 65 ����#���A��ก+�� 600 ����#� �<1��!4���������+1��2<�ก��=�������!?�"�5��กก����!*���

��� (Economy of Scale)  
 

1.5.2 ก���"�0��6��ก���ก��!�0-�6+1������ 
 ��!�0-�6+1������?���B6�!ก�3�	 CLMV 0�1���	�0��6��ก�H��	"������	�ก ����� � ก����A���!"�#	
�-�78ก��������� �!4���4�3��*���4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�0�1	�-�ก�$�6��03�����!�0-�*����� �
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=�������!?�"�5��กก�����0��6��ก�H��	"�������!�0-�6+1������	��"���ก�!���ก������ �<1��!0���*����03�
�1���� 
 

1.5.3 ก��4����$�6��ก7C5=0�����0�?�ก 

 ก����	ก�3�	
����!�0-4	�"�ก�������0�1�
�	;
@�;�!"������!"���4����#��	�"+1�	�1��*�ก����!"�#	
?�ก�ก�1��ก��ก��6�>��ก���������-�78ก��
��=0�;�!
��$	�$�# 
 

1.5.4 ?#��4����6+ �8���!=�����ก��6�>���*���+ �������ก������!ก��ก��	�ก
< � 

 ก��-<ก7�
������� ��?��4 (Mr. De Dios) 6���� ก��6�>��?#��4����6+ �8����$	�$�#��������!
"����*����03���ก��
�4�����������! 10 ;�!"���ก�!�3��$�#ก��#����!	�C�����! 6 ?��#��ก��C5��� *�ก
4�	��2����������=����	6�	65�
��� AEC (AEC Blueprint) ���=��
����!�0-4	�"�ก��������!
������
�6�1	
< ���!	�C�����! 2-12 
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 ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*�#��	4��#����ก���4��	4����#��	;
@�;ก���0���-�78ก�����	ก�����	�4�ก��
����� ���!"�#	�-�78ก��������� *�+�0�1����ก?�������� AEC ?��	���e�*	����A������������0�1	�8��ก������
���	ก�� �<1��!0���*��ก��ก���#�+1������������4��0� �����4��#�� ���ก�� ก����03� ����03� ;�!;����� ?��ก�3�	
��!�0-4	�"�ก�������=��ก��*���*�ก����	�����A���!"�#	;����4�@�$�����% 2558 (*�+� #.-.2015)  

 ก�3�	��!�0-4	�"�ก�������=�����0��6�	65�
�����!"�#	�-�78ก��������� (AEC Blueprint) �6+1�ก��*��0�-
0��ก�������������������-�78ก���*�	�#��	"�������	ก����!�!����0�1ก��*�� ��!ก������ 4 4���*��ก 
=��;ก� (1) ;�����;�!���������0�1�!�����������ก����;���!"��� (2) ก��4����
��#��	4�	��2��ก��;
��
��
0���-�78ก��
��������� (3) ก��6�>��������4	�$�# �6+1���"�������ก��6�>���!*����4	�"�ก�ก��-�*	� (4) 
ก��������!4���?�����-�78ก��ก����!�0-��ก$	�$�# 
 ��!?�"�50�1��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�=�������กก����A���!�0-4	�"�ก����!"�#	�-�78ก��
������� =��;ก� (1) ����0�1	�
����*��
< ���ก 65 ����#���A��ก+�� 600 ����#� (2) ก���"�0��6��ก���ก��!�0-
�6+1��������ก�������<1��!0���*�	����03�ก������0�1���� (3) $�6��ก7C5
����!�0-=0�����0�?�ก�!��
< �*�ก
ก����	ก�3�	��A���!"�#	�-�78ก���������	�#��	�
�	;
@� (4) ก��6�>��?#��4����6+ �8��0�1��+ �������ก��
����!ก��ก��	�ก
< � �!"�����#���"�������ก��
�4��;�!�6�1	���=���*�ก������!ก��ก��	�ก
< � 

 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

26 
 

 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

27 
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�;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!���.�����������	ก�!
���"ก���������"+- �� ����'�����5�ก �'6%+� 
 

 

 ก��0���2<�
��	�6+ �8��
����!�0-4	�"�ก�������;���!��!�0- =��;ก� ��!�0-=0� 4��#?��5 	������� 
J9����9�45 ��=����34����	 ���?������� ก�	6"� 4*$�66	�� 4�H��C��8��!"�H��=����!"�"���� ;�!�������	 �!
"����*��
����2<��3�;
@� �3����� ��	2<�?�ก�40�1����!ก��ก���!4�	��2���=��"���ก�����4����;�!ก��*��;��0��ก��
�������H3�ก��*�+�ก����03�=������1�
< � �����*�3��  ��4���;�ก
���0�� �!4�3�2<�42��ก��C5;�!���"� ���0���-�78ก�� ��
��!��@�4��#��I =��;ก� ��������!"�ก� ?#��4�������3
����!"�ก� ��ก7C!0��$	�-�4��5 ?#��4����0���-�78ก�� 
ก}�!�����/ 4�0H���!?�"�5 ก��#�� ก��4����ก ก������
�� ��	2<�?#��4����
����4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	���
;���!��!�0- (�"�� ��������4�*ก�� ก��4�������=��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	��;���!��!�0-) ������
#��	4!��ก��ก���������H3�ก����;���!��!�0- (�"�� #��	��ก-������ก�����1	���H3�ก���	+1��������0���ก����!�0-�+1�I 
0�1�?�ก #��	��ก-���� ��ก��
�4���"+1�) 4���0�14��
���0�� �!����4���0���#��!*5;��	�����ก���������H3�ก��0�1��A���	�
��กก���������0���?#��4����0���-�78ก��;�!�:����6+ �8������I ��ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 
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�;��ก��Y(���,
�5%$�
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2.1 ���'��1�+ 
 

2.1.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'�����5�ก#���"
��	)�� 

 ��!"�ก�����!�0-=0����% 2552 	���!	�C 63.5 ����#� �6�1	
< ���ก�% 2551 �����! 0.2 ��!"�ก�4����*��
�"+ �"���=0� (�����! 75.0) �����	� =��;ก� �"+ �"������ (�����!14.0) 4����*�����2+�-�4��630H (�����! 94.7) 
�����	� =��;ก� -�4����4��	 (�����! 4.6) ;�!-�4��#��4�5 (�����! 0.7) $�7�0�1�"�?��0�1�=� #+� $�7�=0� 
$�7����กa7;�!$�7�0���2�1�  
 

 ?#��4����0����!"�ก�
��4��#	=0� ��!ก������ ก�3�	0�1�����"����������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C�����! 23.0  
"������0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 66.7 ;�!"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 �%) 	���!	�C�����! 10.3  

 

 <4<��)	
������ก�=)�������ก"6�9 6>�6<8�?@��A
��� 10.3 <� A
)=�A��D)��� ���� !E ���$>��	A�<8�<���
F8A<8�
��( (Aging Society) 5@>���L)<MM�9 6>�6�=�A��D)��� �����)=)
)���
�%�6E���N6��N
ก7�����A
�ก��	
�
F8A���ก
7ก��O4��PN��ก�(�� 6>=�A�����)�77�	A�	A) (Labour Intensive) 

 
 

  ��!�0-=0�	�6+ �0�1��!	�C 513,115.02 �����ก�?��	�� ��ก7C!0��$	�-�4��5
����!�0-=0���A��0+�ก�
� 
�x�=	� �����
� 0�1���4� 0�1���*3��
� 0�1����3�	�����C;	�� ���*��*���4�� 0!�� "��*�� ;�!�ก�!;ก������I ��+1����ก
�� �����ก���4��-��54��0���*�	� 3 a� =��;ก� a����� a�w� a�*���  
 

 �	+��*���
����!�0-=0� #+� ก�3��06	*��#� 4����	+��4��#��;�!��A��	+��*��ก��;���!$�# =��;ก� �"����*	� 
$�ก@� �#���"4�	�;�!*���*�� (4�
��) 

 

O���<�A�� ���!�"#ก$% ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 ��������ก$�#�ก7��ก��	
��=0� =��;ก� 
��� 	��4���!*��� ���6��� 
���?6� ���� 	!6���� 2�1��*�+��  
��������ก$�#�3�4�*ก��	 =��;ก� �#�+1��#�	6������5-�3�ก�C5;�!4�����!ก�� �2���5-�3�ก�C5;�!4�����!ก�� 
� ��	��4����@��� ���	C�;�!�#�+1����!��� ���6���  

 

 ���=��*��ก
����!�0-=0�	���กก��4��4��#��=����*������������!�0- ?�����% 2552 =0�	�	�#��ก��4����ก
��!	�C 173.3 6������������54*��8c ��!�0-4����ก4��#��0�14��#��
��=0� =��;ก� 4*��8��	��ก� 4�H��C��8��!"�"���� 
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��1�3x� f���ก� ;�!��4������� 4��#��0�1=0�4����ก*��ก =��;ก� �#�+1����ก�;�!#�	6������5;�!�3�ก�C5 �3�ก�C5=JJe�;�!
4�����!ก�� ������5;�!4�����!ก�� ���	C�;�!�#�+1����!��� ���;�!����$�Cg50��������� 
 

 ��4���ก������
�� 	�#��ก������
��4��#����ก������!�0-���% 2552 �0��ก�� 153.5 6������������54*��8c  
��!�0-����
��4��#��0�14��#��
��=0� =��;ก� ��1�3x� 4�H��C��8��!"�"���� 	������� 4*��8��	��ก� 4*��8��*�����	����45 
4���4��#��0�1=0�����
��*��ก =��;ก� �3�ก�C5=JJe�;�!4�����!ก�� � ��	���9?������	 2���*�� �#�+1����ก� #�	6������5;�!
�3�ก�C5 �����$�7�����
��?���B��1����0�1�����! 14.7  
 

 ก����03�?�������ก������!�0- (Foreign Direct Investment) ���% 2552 	�	�#����!	�C 6,072 ����
������54*��8c  ��!�0-����03�*��ก =��;ก� ��1�3x� (�����! 42.68) f���ก� (�����! 10.83) 4��#?��5 (�����! 10.22) 4�
�0�1
	�	�#��ก����03�4����%0�1����	� =��;ก� 4�
��#�+1����ก�;�!�3�ก�C5
�4�� 4�
��#�+1���"�;�!�3�ก�C5=JJe� 4�
�?�*!
;�!�?�*!  
 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'��1�+ 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 263,856 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 3,760 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 7,640 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 2.3 (�% 2552) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 4.6 (�% 2550) 

 
,��ก���-����� (Unemployment rate) �����! 1.5 

�ก��'��� (Currency) ��0 

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c �0��ก�� 29.96 ��0 

 

 ��ก�!0���ก�-�78ก��?�ก0�1�
��4�$��!2�2�� 0���*����=��
����!�0-=0����% 2552 	�	�#�� 263,856 ����
������54*��8c �6�1	
< ���ก�%ก��������! 2.3 �����;0���กก����03���������!�0-0�1�1��
C!0�1��!�0-��;2����"�����
	�0�-0��0�1��ก���0���*��ก��ก��=*��
��
��ก�!;4���� 0���*�������0=0�;
@�#��
< �	�ก ?����"�������0�1-<ก7������
;�ก����1�� 1 ������54*��8c �0��ก�� 29.96 ��0 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

31 
 

 

 

2.1.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��1�+ 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 ������ก���������;�!	�#��
��4��0��6�52�����A��กCg50�1���	��"���ก�����;�กก�3�	����!ก��ก��=0� 
��ก��ก��   ��!�$0H3�ก�������A���ก*��ก�กCg5*�<1�0�1�"���ก��;���ก�3�	 �:��3��� 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!

������	 =���*�#�����ก��#��	�����  

 

����	ก�! ก�����, ก�!ก�����ก�� ก�����-� ก������%ก 

����	ก�!��++- +  

(Micro enterprises) 

ก���'&�ก&�����ก�	& ����� 

1-5 #� 1-5 #� 1-5 #� 1-5 #� 

����	ก�!���"+- � 
(Small enterprises) 

ก���'&�ก&�����ก�	& ����� 

����ก���*�+��0��ก�� 

50 #� 

����ก���*�+��0��ก�� 

50 #� 

����ก���*�+��0��ก�� 

25 #� 

����ก���*�+��0��ก�� 

15 #� 

ก���'&�ก!1(�*�����"��	�#�
6��	 

����ก���*�+��0��ก��  
50 ������0 

����ก���*�+��0��ก�� 
50 ������0 

����ก���*�+��0��ก�� 
50 ������0 

����ก���*�+��0��ก�� 
30 ������0 

����	ก�!���"ก��� 
(Medium enterprises) 

ก���'&�ก&�����ก�	& ����� 

51-200 #� 51-200 #� 26-50 #� 16-30 #� 

ก���'&�ก!1(�*�����"��	�#�
6��	 

	�กก��� 50 ;�� 
����ก��� 200 ������0 

	�กก��� 50 ;�� 
����ก��� 200 ������0 

	�กก��� 50 ;�� 
����ก��� 100 ������0 

	�กก��� 30 ;�� 
����ก��� 60 ������0 

 

 ��4�*ก��
������	��ก�3�	0�1����4��#��;�!���ก�� *	��2<� ก��ก��0�1	�������;�����=	��ก�� 50 #� 4���ก�C�#��
4��;�!#�����ก	�������ก���������=	��ก�� 25 #�;�! 15 #� ��	������ 4��*�����4�*ก��
���ก��� ��ก�3�	0�1����4��#��
;�!���ก���!	�������;�����=	��ก�� 200 #� 4���ก�C�#��4��;�!#�����ก�!	�������;�����=	��ก�� 50 #�;�! 30 #� 
��	������  

 ��4�*ก��
������	��ก�3�	0�1����4��#��;�!���ก�� *	��2<� ก��ก��0�1	�	�#��4��0��6�5=	��ก�� 50 ������0 4���
ก�3�	#��4��;�!#�����ก�!	�	�#��4��0��6�5=	��ก�� 50 ������0;�! 30 ������0 ��	������ 4��*�����4�*ก��
���ก��� ��
ก�3�	0�1����4��#��;�!���ก���!	�	�#��4��0��6�5=	��ก�� 200 ������0 4���ก�3�	#��4��;�!#�����ก	�	�#��4��0��6�5=	��ก�� 
100 ������0;�! 60 ������0 ��	������ 
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%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ���% 2552 ����!ก��ก������!�0-=0�?����		���!	�C 2,900,759 ��� ��A���4�*ก��
���ก���;�!
���
���	������ 2,896,106 ��� *�+�#����A������! 99.8 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�4����*��ก�!�3ก��������
ก�3��06c (��!	�C�����! 20 
����4�*ก��?����	0� ���!�0-) �����	� #+� ก�3�	0�1�������ก��ก�������C$�#
�!�����ก�B����*�+����ก��� ��!ก���������*���ก��4��H35 
��;ก�� 	*�4��#�	 ;�!������@� (��!	�C�����! 8 
��
��4�*ก��?����	0� ���!�0-) ;�!$�#�!�����ก�B����*�+�������� ��!ก���������*���"��$	� �#���"4�	� �3����	�5 ;�!
43���0�5 (��!	�C�����! 7 
����4�*ก��?����	0� ���!�0-) 

 

171,773 

54,948 

135,510 

123,943 

73,665 

149,661 

122,299 

119,529 

150,131 

109,897 

70,377 

219,613 

209,711 

136,841 

148,990 

129,106 

114,132 

76,866 

578,718 

- 200,000 400,000 600,000 

1.ก�������	
����ก������� 1

2.ก�������	
����ก������� 2

3.ก�������	
����ก�����ก��

4.ก�������	
����ก�������� 1

5.ก�������	
����ก�������� 2

6.ก�������	
������������
���

7.ก�������	
������������������

8.ก�������	
������������

9.ก�������	
������
����ก

10.ก�������	
������
����ก�� ���	�!������ 1

11.ก�������	
������
����ก�� ���	�!������ 2

12.ก�������	
������
����ก�� ���	�!����ก��

13.ก�������	
������
����ก�� ���	�!������� 1

14.ก�������	
������
����ก�� ���	�!������ 2

15.ก�������	
�����	�!������ 1

16.ก�������	
�����	�!������ 2

17.ก�������	�!������� 1

18.ก�������	
�����	�!������� 2

ก"����#

 
)�*�%4 2-1 �
ก�Y�.����������ก��ก��!�+,
�� �����	ก�!���"ก���������"+- �#����'��1�+ 

0�1	�: 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 2552 
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 ����$�Cg5	����	0�1�ก����กก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�	�	�#����!	�C 99,737.6 ����
������54*��8c *�+�#����A������! 37.8 
�����=����กก����!ก��H3�ก��
������!ก��ก��0� ���!�0- 

 
)�*�%4 2-2 .����������,)
YZ(������#����'��1�+�R 2552 

0�1	�: 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 
 

 ก��4�������=��
��ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�4����*��	���ก$�#���ก�� �����	� ��A����=��
0�1	���ก$�#ก��#��;�!ก�����	����3� ;�!$�#ก������ 4������=��0�1	���กH3�ก���*	+��;��;�!4�H��C�?$#	��6���
��@ก���� 

 
 

)�*�%4 2-3 .����������,)
YZ(������� �����	ก�!���"ก���������"+- �1�+!����ก,��ก�!ก������'���2ก�! 

0�1	�: 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 2552 
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 �	+1�6����C�0�1	�
�����=����ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 6���� ���=��0�1	���กก��4����ก 	�
��!	�C�����! 49.1 
������$�Cg5	����	0�1	���กก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 �<1�#����A������! 30.56 

��	�#��ก��4����ก��	0� ���!�0- ?����!�0-0�1��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�4��4��#��=����*������ก�3�	
��!�0-�������	�ก0�143� #+� 	������� �����	� =��;ก� �������	;�!���?������� 4���4��#��0�1	�ก��4����ก	�ก0�143� =��;ก� 
���;�!
��0�10��������� 6��4��ก;�!
��0������6��4��ก ;�!�#�+1����ก� ;�!#�	6������5;�!�3�ก�C5  
 

,�����%4 2-1 ����-�����
"�-��ก���-�  ก� �����	ก�!���"ก���������"+- �1�+  

 
0�1	�: 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 2552 
 

,�����%4 2-2 ����-�ก���-�  ก�����1�#�ก��-����'�� �'6%+�!����ก,����+���'��  

���'��
���+��� 

����-��-�  ก�R 2551 
(������) 

����-��-�  ก�R 2552 
(������) 

�
"�-��,- ����-�
�-�  ก�
$�	�" 

(� +��) 

 
,��',��., 
(� +��) 

SMEs ��� SMEs ��� SMEs ��� SMEs ��� 
���1�"����6���� 766.5 4,074.4 853.13 4,001.45 0.27 0.36 11.30 -1.79 
 ��."�%'6%+ 54,161.1 208,054.1 47,498.62 159,004.28 15.02 14.36 -12.30 -23.58 
ก
�*�5� 26,515.4 67,025.6 25,031.60 53,918.43 7.92 4.87 -5.60 -19.56 
���.��� 22,472.8 58,391.3 22,026.87 56,045.34 6.97 5.06 -1.98 -4.02 
�	)�**�-� 21,472.7 43,859.0 26,793.83 52,786.48 8.47 4.77 24.78 20.35 
��'�'6%+ 94,742.6 325,520.4 73,452.15 261,076.27 23.23 23.58 -22.47 -19.80 
dp����p��( 26,788.7 115,197.2 22,597.57 102,942.46 7.15 9.30 -15.65 -10.64 
����.��( 61,159.9 332,444.3 46,401.47 258,024.97 14.68 23.31 -24.13 -22.39 
'�%+"��� 52,951.9 165,100.1 51,501.55 159,220.67 16.29 14.38 -2.74 -3.56 
 �'6%+� 361,031.7 1,319,666.4 316,156.79 1,107,020.36 100.0 100.0 -12.43 -16.11 

0�1	�: 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 2552 
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,�����%4 2-3 ����-�ก���-�  ก�����1�#�ก��-����'�� �'6%+� !����ก,����+*�ก
"����� 2 	�
ก  

��+*�ก
"����� 

����-��-�  ก�R 2551 
(������) 

����-��-�  ก�R 2552 
(������) 

 
,��',��.,  
(� +��) 

�
"�-��,- ����-�
�-�  ก�
$�	�" 

(� +��) 

SMEs ��� SMEs ��� SMEs ��� SMEs ��� 
40 +������ �
���"�++�� 

40,492.00 71,335.00 32,275.98 60,661.62 -20.29 -14.96 10.21 5.84 

39 *���,�ก 
���� ����"�+
*���,�ก 

35,113.60 63,107.30 28,262.26 53,684.38 -19.51 -14.93 8.94 4.85 

84 '��:4 �!
ก� 
���� �*��', �(
��� ��ก�Y( 

31,791.40 191,958.70 25,129.29 171,913.00 -20.96 -10.44 7.95 15.53 

17 �$��,�� 25,051.90 26,103.20 24,932.54 25,871.15 -0.48 -0.89 7.89 2.34 
85  ��ก�Y(1dd?�
����-�����ก � 

20,591.30 166,048.40 18,712.36 144,214.78 -9.12 -13.15 5.92 13.03 

87 +��+�,(���
�-�����ก � 

17,407.90 153,276.70 15,400.82 123,008.50 -11.53 -19.75 4.87 11.11 

10 /
P*:5 ��� 16,840.80 40,847.80 13,422.88 23,666.06 -20.30 -42.06 4.25 2.14 
 :4�r 173,742.80 606,989.30 158,020.66 504,000.88 -9.05 -16.97 49.98 45.53 
��� ( �'6%+�) 361,031.70 1,319,666.40 316,156.79 1,107,020.36 -12.43 -16.11 100.00 100.00 

0�1	�: 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 �% 2552 

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 ���% 2553 H��#��?�ก=������������*�=0���A���!�0-0�1�����03�������0�1 12 
��?�ก �<1�;	����ก�!���
� ����
ก������� �H3�ก��	��6��� 7 
� ���� ;�����������0�1�"���ก������� �H3�ก�����2<� 32 ��� 0���*�H��#��?�ก����������*�=0���
����#��	4!��ก��"���ก������� �H3�ก����A�������0�1 55 
��?�ก ������ก��
�4���"+1�����!�0-=0����=	�=�����#��	
4!��ก�0��0�1#��0���*�=0�=�����ก�����������0�1 71 
��?�ก 
��	��*����� "� �*��*@���� *�������$�#��80�1�ก�1��
���#��
�������ก��������3�ก�!���ก��;�!
� ����ก��0������*�	�#��	�����@�	�ก
< � �6+1������*��ก��ก����03�����!�0-=0�
*�+�=	�����8��ก������*�+�ก���������H3�ก��=���!�0-�+1� 
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) =0�=�����ก�����������0�1 12 
��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) =0�=�����ก�����������0�1 55 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) =0�	���!	�C 7 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) ��!	�C 32 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 6.3 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) =0�=�����ก�����������0�1 71 
��?�ก 
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2.2 ���'������.��( 
 

2.2.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ���% 2553 4��#?��5	���!"�ก���!	�C 5.1 ����#� �6�1	
< ���ก�% 2552 �����! 0.1 ��!"�ก�4����*��	��"+ �
"������ (�����! 60.0) �����	� =��;ก� �"+ �"���	����5 (�����! 10.0) ;�!������� (�����! 7.0) "��4��#?��54����*�����
2+�-�4��630H (�����! 42.5) �����	� =��;ก� -�4����4��	 (�����! 14.9) 0�1�*�+���A���0H����� f��� ;�!#��4�5 $�7�
��"ก��#+� $�7����กa7 ;�!$�7���� ��ก��ก�� �����"�$�7�	��� ;�!$�7�0	�� 
 

 ?#��4����
����!"�ก�4��#?��5 ��!ก������ ก�3�	0�1	����3��"����������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C�����! 18.4 
ก�3�	���0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 72.9 ;�!"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 �%) 	���!	�C�����! 8.7 
 

    ��ก7C!0��$	�-�4��5
����!�0-4��#?��5��A��ก�! 	�6+ �0�1��!	�C 699.4 �����ก�?��	�� ��!ก�������ก�!
*��ก*�<1��ก�!;�!�ก�!
�����@ก���	��� 63 �ก�! ��+1����ก	�� ��0!�����	���0���*���ก7C!$	���ก�-��A�;������"+ �  
�3C*$	��B��1���!	�C 25 - 32 ��-��������4 	� 4 a� �	+��0�14��#�� #+� 4��#?��5 

 

 4A��N��) 6>���� ! 6>�6%\�ก4 \�=�A���<$��O��[ 6>�6!ก�]�NN����������� !���� �� 6><)=%�N�>
�� ()
��กก��� 6>%��� ()=)���� ! 

 

O���<�A���!�"#ก$%  ก���A� ��� กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 ���% 2552 ��!�0-4��#?��5	�ก��4����ก��A�	�#����!	�C 245.0 6������������54*��8c ?����!�0-4����ก
4��#��0�14��#�� =��;ก� f���ก� 	������� 4*��8��	��ก� ���?������� 4�H��C��8��!"�"���� ;�!��1�3x� 4��*���4��#��4����ก
*��ก #+� 4��#���3�4�*ก��	 =��;ก� �#	�$�Cg5 ;������=JJe� �#�+1����ก�=JJe� ;�!4�����!ก���#�+1��#�	6������5 
�3�ก�C5;�!4�����!ก�� �#�+1����ก��"����3�4�*ก��	 ����$�Cg5?�*! �#�+1���"�=JJe� � ��	��4����@��� ����$�Cg5
6��4��ก;�!ก�!��7 ก�!��7;
@�;�!����$�Cg5   
 

 ���% 2552 4��#?��5����
��4��#��;�!���23�����ก������!�0-��A�	�#����!	�C 209.7 6������������54*��8c 
��!�0-����
��4��#��0�14��#��
��4��#?��5 =��;ก� 	������� 4*��8��	��ก� 4�H��C��8��!"�"���� ��1�3x� 4�H��C��8�ก�*�� 
���?�������;�!���3�����!���� ?��4��#������
��*��ก =��;ก� �#�+1����ก�;�!4�����!ก�� 4��#��;���"+ ��6��� ;�!4��#��
�3�?$#���?$#  
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 #��	����;�!4!��ก����������I 0���*���ก��03�����"����*�#��	4�����03���4��#?��54�	�ก ?�����% 2551 
ก����03�?�������ก������!�0-0�1�ก��
< �����!�0-4��#?��5 (Foreign Direct Investment) 	�	�#����!	�C 271,160.6 
����������54��#?��5 ��!�0-����03�*��ก =��;ก� ������� 4�H��C��8��!"�"���� ���กa7 	�������;�!f���ก�  

 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'������.��( 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 182,232 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 37,220 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 49,850 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! -2.0 (�% 2552) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 0.2 (�% 2552) 

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 3.4 

�ก��'��� (Currency) ������54��#?��5 

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c �0��ก�� 1.304 ������54��#?��5 

 

 �-�78ก��?�ก0�1"!�����;�!�
��4�$��!2�2�����% 2552 =��4��������-�78ก����4��#?��5�����	�ก 0���*�
����$�Cg5	����	0�1�ก��
< ����������! 2 �����=�ก@��	 ก��J������
���!���-�78ก����4��#?��5;�!��!�0-�+1�I ��
;2����"��0���*�	�ก�!;4����=*��
��	�ก;�!4�����*������;�ก����1���ก��ก��;
@�#��
< � ?����"�������0�1-<ก7������
;�ก����1�� 1 ������54*��8c �0��ก�� 1.304 ������54��#?��5 
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2.2.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'������.��( 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 ก�����;�กก�3�	��4�*ก����4��#?��5��A�;��ก����I ;	�ก�!�� �ก@��	 ������ก���������;�!	�#��4��0��6�52���
��A��กCg50�1���	��"���ก��;���ก�3�	 ?����8���4��#?��5=��ก��*���*�H3�ก��0�1	�ก�������������ก��� 200 #� *�+�	�#��
��
4��0��6�52���0�1�"���ก����������ก��� 15 ����������54��#?��5 *�+���!	�C 11.5 ����������54*��8c ��A���4�*ก��

���ก���;�!
������	 
 

����	ก�! 
!�����ก��!����� 

(��) 

����-����/�����
*+(;��� 

(���" ����(����.��() 
����	ก�!��++- + 
����	ก�!���"+- � 
����	ก�!���"ก��� 

<200 <15  

   

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 �:��3�������������!ก��ก������!�0-4��#?��5	���!	�C 169,670 ��� ��A���4�*ก��
���ก���;�!
���
���	��!	�C 168,000 ��� *�+�#����A������! 99.02 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��24�������=��*�+�
����$�Cg5	����	����!�0- (GDP) �*�ก����!�0-��A�	�#�� 92,938.3 ����������54*��8c *�+�#����A������! 51.0 

�����=����กก����!ก��H3�ก��
������!ก��ก��0� ���!�0- 

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 ���% 2553 H��#��?�ก=������������*�4��#?��5��A���!�0-0�1�����03���A������� 1 
��?�ก ?��
� ������ก��
ก���� �H3�ก����4��#?��5	��6��� 3 
� ����;�!�"������6��� 3 �����ก���������ก��"������1	ก���� �H3�ก�� 
��	��� "� �*��*@����  
#��	4!��ก;�!�����@���ก���������ก����A��:����*�<1�0�1�����*��ก��ก����03�  
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) 4��#?��5=�����ก�����������0�1 1 
��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) 4��#?��5=�����ก�����������0�1 4 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) 4��#?��5	���!	�C 3 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) 	���!	�C 3 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 0.7 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) 4��#?��5=�����ก�����������0�1 4 
��?�ก 
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2.3 ���'����'�'6%+ 
 

2.3.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ���% 2551 ��!"�ก�����!�0-	�������	���!	�C 27.7 ����#� �6�1	��ก�% 2550 �����! 1.8 ��!"�ก�4���
�*��	��"+ �"���	����5 (�����! 50.4) �����	� =��;ก� �"+ �"������ (�����! 23.7) ;�!"�6+ ��	+�� (�����! 11) 4����*�����
2+�-�4����4��	 (�����! 60.4) �����	� =��;ก� -�4��630H (�����! 19.2) ;�!-�4��#��4�5 (�����! 11.6)  $�7�0�1�"�
?��0�1�=� #+� $�7�	��� $�7����กa7 ;�!$�7����  
 

 ?#��4����0����!"�ก�
����!�0-	������� ��!ก������ ก�3�	0�1�����"����������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C
�����! 32.6 ���0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 62.7 ;�!"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 �%) 	���!	�C�����! 4.7 
  

 ��!�0-	�������	�6+ �0�1 329,758 �����ก�?��	�� $	���!�0-��A�6+ �0�1"��w:�� 4�
< ���A������
�;�!$�
� 
$	���ก�-��A�;���
�����"+ � �3C*$	�?���B��1����0�1 28 ��-��������4 �	+��*���
��	������� #+� ก������	����5 4���
�	+��0�14��#�� =��;ก� �	+���3�������  
 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'����'�'6%+ 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 191,601 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 7,230 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 13,530 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 5.8 (��!	�Cก�� �% 2551) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 7.2 (��!	�Cก�� �% 2551) 

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 3.3 (��!	�Cก�� �% 2551) 

�ก��'��� (Currency) ���ก��  

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c �0��ก�� 3.13 ���ก�� 
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 ก��6�>����!�0-0�1����	�0���*�����$�Cg5	����	���*��
��"��	��������0��ก�� 7,230 ������54*��8c 4�
ก���=0�2<������! 92 �����=�ก@��	 ��8���	�������=���� ���e�*	��0�1�!�6�1	����$�Cg5	����	���*����A� 15,000 
������54*��8c ����ก 10 �%
���*���  
 

O���<�A���!�"#ก$% ก���A� ��� กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 ?#��4�����-�78ก��
����!�0-	����������:��3�������*�#��	4��#��ก��$�#�3�4�*ก��	 ?��$�#�3�4�*ก��	
0�14�������=���*�ก��	�������	�ก��A�ก�3�	�3�4�*ก��	;����4��#���ก7�� �"�� ����;�!;�������6���;�!� ��	�����5	 
4����3�4�*ก��	���0�14�������=���*�ก����!�0-	���������A�	�#��0�14� =��;ก� ก������"� �4�������@ก0����ก45 ��ก��ก��  
	������������A���!�0-0�1	����=����ก� ��	��;�!ก���H��	"��� 
 

 ก��4����ก
����!�0-	����������% 2552 	�	�#����!	�C 187.3 6������������54*��8c ��!�0-4����ก
4��#��0�14��#�� =��;ก� 4*��8��	��ก� 4��#?��5 ��1�3x� 4�H��C��8��!"�"���� ;�!=0� ��4���4��#��4����ก*��ก =��;ก� 
�#�+1����ก�����@ก0����ก45 �#�+1����ก�ก� �9?������	;�!ก���H��	"����*�� =	�;�!����$�Cg5=	� �� �	�����5	 ���6���  
4�1�0� ����$�Cg5�#	�  
 

 ��!�0-	�����������
��4��#����ก������!�0-���% 2552 ��A�	�#����!	�C 154.6 6������������54*��8c 
��!�0-����
��4��#��0�14��#��
��	������� =��;ก� ��1�3x� 4�H��C��8��!"�"���� 4��#?��5 4*��8��	��ก� =0� 4��#������
��
*��ก =��;ก� ����@ก0����ก45 �#�+1����ก� ����$�Cg5�9?������	 $�7�����
��?���B��1����0�1�����! 8.1 
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2.3.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'����'�'6%+ 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 �กCg50�1�"���ก�����;�กก�3�	����!ก��ก������!�0-	������� ��!ก������ ������ก���������;�!	�#��
��
���=������% ��ก��ก��  ������;�กก�3�	����!ก��ก����ก��A�ก�3�	������ ก�3�	��!ก��ก��ก�����ก�� ก�3�	#��4��;�!#�����ก 
����	��ก�����;�ก;���!ก�3�		������  

 ��4�*ก��������� #+� ����!ก��ก��0�1	�ก�������������ก��� 5 #� ;�!	����=������ก��� 250,000 ���ก������% ��
ก�C���!ก��H3�ก��0�1�ก�1��
���ก��ก������ 4���ก�3�	0�1�������H3�ก��ก�����ก���!	����=������ก��� 200,000 ���ก������%  

 

����	ก�! ก�����, ก�!ก�����ก�� ก�����-� ก������%ก 

����	ก�!��++- +  

(Micro enterprises) 

ก���'&�ก&�����ก�	& ����� 

=	�	�กก��� 5 #� =	�	�กก��� 5 #� - - 

ก���'&�ก!1(�*����	��+' �*��5 

����ก���  
250,000 ���ก�� 

����ก���  
200,000 ���ก�� 

- - 

����	ก�!���"+- � 
(Small enterprises) 

ก���'&�ก&�����ก�	& ����� 

5-50 #� 5-19 #� - - 

ก���'&�ก!1(�*����	��+' �*��5 

250,001 � 10 �������ก�� 200,001 � 1 �������ก�� - - 

����	ก�!���"ก��� 
(Medium enterprises) 

ก���'&�ก&�����ก�	& ����� 

51-150 #� 20-50 #� - - 

ก���'&�ก!1(�*����	��+' �*��5 

	�กก��� 10 ���� ;�� 
����ก��� 25 �������ก�� 

	�กก��� 1 ���� ;�� 
����ก��� 5 �������ก�� 

- - 

 

 ��ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 *��ก�กCg50�1�"���ก�����;�ก�!*����������;�!���*����ก���!;�ก����
ก��0� �������ก���������;�!���=�� ?����ก�3�	������
���ก����!����	�ก���������=	�����ก��� 50 #� ;��=	�	�กก��� 
150 #� ;�!	����=������%�����"��� 10-25 �������ก�� 4���ก�3�	0�1��A����*����ก���!����	�ก���������=	�����ก��� 19 #� ;��
=	�	�กก��� 50 #� ;�!	����=������%	�กก��� 1 �������ก�� ;��=	��ก�� 5 �������ก�� 
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 ��ก�3�	��4�*ก��
������	 #+� ก�3�	0�1	�ก���������;�!���=��	�กก�����4�*ก���������;������ก�����4�*ก��

���ก��� ?����ก�3�	0�1��A��������!����	�ก���������	�กก��� 5 #� ;������ก��� 50 #� ;�!	����=������%	�กก��� 
250,000 ���ก�� ;��=	��ก�� 10 �������ก�� 4���ก�3�	0�1��A����*����ก���!����	�ก���������	�กก��� 5 #� ;������ก��� 20 #� 
;�!	����=������%=	�����ก��� 200,000 ���ก�� ;��=	��ก�� 1 �������ก�� 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ���% 2552 ����������!ก��ก������!�0-	�������?����		���!	�C 552,849 ��� ��A���4�*ก��
���ก���
;�!
������	 548,267��� *�+�#����A������! 99.2 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-	�������4�	��24����
���=��*�+�����$�Cg5	����	����!�0- (GDP) ?����	��A�	�#��ก��� 59,779.5 ����������54*��8c *�+�#����A������! 
31.2 
�����=����กก����!ก��H3�ก��
������!ก��ก��0� ���!�0- 

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 ��e�*	����ก����A�-��5ก���0���-�78ก����$	�$�#���"���!�����ก�B������0���*���8���	�������=��6����	
������
� ����ก��0������*�	�#��	#�������	�ก
< � ?���B6�!������ก��
�4���"+1� 0���*����% 2553 	�������=�����ก��
�����������A�0�1 1 
��?�ก������ก��
�4���"+1� �����=�ก@��	 ก���������H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business) ������
��������0�1 23 
��?�ก 
 

 

ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) 	�������=�����ก�����������0�1 23 
��
?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) 	�������=�����ก�����������0�1 88 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) 	�������	���!	�C 9 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) 	���!	�C 11 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 11.9 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) 	�������=�����ก�����������0�1 1 
��?�ก 
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2.4 ���'��dp����p��( 
 

2.4.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ���% 2552 ��!�0-J9����9�45	���!"�ก�	�กก��� 92 ����#� 	������ก���6�1	�����! 1.96 ��!"�ก�4����*����A�
"�6+ ��	+��0�1����ก��� ""��	����5" (�����! 95.0) �����	� =��;ก� "�����;�!�ก#�<1�"����� (�����! 1.0) ;�!�ก#�<1��"+ �
"����+1�I �"�� �ก#�<1�4��� ;�!�ก#�<1���	��ก�� (�����! 1.0) 4����*�����2+�-�4��#��4�5 (�����! 92.0) �����	� #+� 
-�4����4��	 (�����! 5.0) ��+1����กJ9����9�45��A���!�0-0�1	��ก�!������	�ก0���*�$�7�0�1�"�	�#��	;�ก����ก��=�
	�กก��� 80 $�7� �����=�ก@��	 $�7����กa7 ;�!$�7�0�ก��@�ก��A�$�7���"ก��  
 

 ?#��4����0����!"�ก���J9����9�45 ��!ก������ ก�3�	0�1�����"����������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C�����! 
35.2 "������0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 60.6 ;�!"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 �%) 	���!	�C�����! 4.2 
 

��ก7C!0��$	�-�4��5
��J9����9�45 	�6+ �0�1 300,000 �����ก�?��	�� $	���!�0-	�#��	�����ก�*�+������� 
1,840 ก�?��	�� �����!�����ก���ก��0!��J9����9�45 0���!����ก���ก��0!�������� 0��������ก��0!��������4 (Celebes 
Sea) $	���ก�- 	� 3 a��"�������ก����!�0-=0� �:��3����	+��*���
��J9����9�45 #+� 	!���� (Metro Manila)  

 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'��dp����p��( 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 160,476 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 1,790 ������54*��8c  

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 3,540 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 9.0 (�% 2552) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 3.2 (�% 2552) 

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 8 (�% 2552) 

�ก��'��� (Currency) ��?�  

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c �0��ก�� 43.900 ��?� 

 

 ;	����J9����9�45�!����������	�4�$�#���ก��	�ก
< �;�!	�ก�����������#������;�����4�
< � ?�����:��3��� 
�����#������;�����
� ��1����J9����9�45�B��1�����! 8.3 ������54*��8c ;������$�Cg5	����	���*�����������กCg5�1�� ?��
���% 2552 �0��ก�� 1,790 ������54*��8c   
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O���<�A���!�"#ก$% ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 �:��3���J9����9�45ก�����A���!�0-0�1	����=����ก$�#���ก��4�0�143� ?�����% 2550 ����$�Cg5	����	
��
J9����9�45	���ก$�#���ก��2<������! 53.7 �����	� #+� $�#�3�4�*ก��	 �<1�4�	��24�������=����!	�C�����! 31.6 
4�����������ก$�#�ก7��ก��		���!	�C�����! 14.7  
 

 	�#��ก��4����ก��	
����!�0-J9����9�45���% 2550 	���!	�C 96.1 6������������54*��8c ��!�0-4����ก0�1
4��#�� =��;ก� 4*��8��	��ก� ��1�3x� f���ก� 4�H��C��8��!"�"���� ���H��5;���5 4��#��4����ก*��ก =��;ก� �2���5 �3�ก�C5
;�!4�����!ก�� 
��� ;������=JJe� � ��	��4����@��� �-7?�*!;�!����$�Cg5  
 

 ���% 2550 J9����9�45����
��4��#��;�!���23�����ก������!�0-��A�	�#��ก��� 50.3 6������������54*��8c 
��!�0-0�1J9����9�45����
��4��#��	�ก =��;ก� 4*��8��	��ก� ��1�3x� 4��#?��5 =��*��� 4�H��C��8��!"�"���� ���3�����!���� 
4��#��0�1	�ก������
��	�ก�����������I =��;ก� ;������=JJe� �3�ก�C5������5;�!4�����!ก�� 4��;��?�*!�+1�I    
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2.4.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��dp����p��( 
)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 ������ก���������;�!	�#��03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1�����A�*��ก�กCg50�1J9����9�45�"���ก�����;�กก�3�	
����!ก��ก�� �<1�4�	��24�3�=�������  

 ก�3�	��4�*ก��������� #+� ก�3�	0�1	�ก�������������ก��� 10 #� ;�!	�	�#��03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1���
����ก��� 3 ������?� 4���ก�3�	��4�*ก��
������	 #+� ก�3�	0�1	�ก��������� 10 #�
< �=�;������ก��� 100 #� ;�!	�	�#��
03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1��� �� �;�� 3 ������?�;������ก��� 15 ������?� 
C!0�1ก�3�	��4�*ก��
���ก��� #+� ก�3�	0�1	�
ก����������� �;�� 100 #� ;������ก��� 200 #� ;�!	�	�#��03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1��� �� �;�� 15 ������?� ;������
ก��� 100 ������?� 

 

����	ก�! 
!�����ก��!����� 

(��) 

����-����/�����
*+(;��� 

(���'�.6) 

����	ก�!��++- + 1-9 <3 

����	ก�!���"+- � 10-99 3-15 

����	ก�!���"ก��� 100-199 15-100 

 

 

 ก��=�A�\�%\�ก4�����$<��ก$%	
� _̂�$��_)<[��ก����ก7	
�E �=)����4D) 6>��� _̂�$��_)<[E��E4A%\��)ก���

)$����������] Z(�ก$%��L)ก�(��F8AF�$� ���
F8A=�A7�$ก�� ���ก�(�� 6>���ก
7ก$%ก���A���6ก���
�A�<�����)�46��ก7
	
�E � ก����
6ก)��)@>� ก��=�A�\�%\�ก4����	
�E ��6�������
6�4��กก���  

 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ���% 2552 ����!ก��ก������!�0-J9����9�45?����		���!	�C 734,889 ��� ��A���4�*ก��
���ก���;�!

������	 720,191 ��� *�+�#����A������! 98.0 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-J9����9�454�	��24����
���=��*�+�����$�Cg5	����	����!�0- (GDP) ��A�	�#�� 48,142.8 ����������54*��8c *�+�#����A������! 30.0 
��
���=��0�1�ก����ก����!ก��ก��
��0� ���!�0- 

 ��ก7C!$	���!�0-0�1��A�*	��ก�! 0���*�ก��ก�!������
����4�*ก��
���ก���;�!
������	��;���!�ก�!
;�ก����ก��=� ?��*	��ก�!�����<1���A��ก�!0�1�*��0�143�;�!=�����ก��6�>��������ก��#��;�!ก����03�	�ก 0���*�
��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1�����*	��ก�!�� 	�	�ก2<� 531,799 ��� �<1�#����A������! 68 
����������4�*ก��
���
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ก���;�!
������	
����!�0- ?���B6�!���
��	+��*���*�+�ก�3�	!���� (National Capital Region) �����	���A�
$	�$�# 4-A #������5��� (Calabarzon) �<1�����ก��ก���
��	+��*��� ��������4�*ก��
���ก���;�!
������		�	�ก2<� 
114,114 ���#����A������! 15 
����������4�*ก��
���ก���;�!
������	
����!�0- ;�!������4�	#+�$	�$�# 3 ����
ก��� (Central Luzon) 

44,117

23,982

84,344

114,114

23,200

31,666

46,302

44,367

20,769

25,278

29,403

36,708

26,610

195,632

14,744

8,280

13,549

0 50,000 100,000 150,000 200,000

Region I: Ilocos Region

Region II: Cagayan Valley

Region III: Central Luzon

Region IV-A: Calabarzon

Region IV-B: Mimaropa

Region V: Bicol Region

Region VI: Western Visayas

Region VII: Central Visayas

Region VIII: Eastern Visayas

Region IX: Zamboanga Peninsula

Region X: Northern Mindanao

Region XI: Davao Region

Region XII: Soccsksargen

National Capital Region

Cordillera Administrative Region (CAR)

Automomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)

Caraga

 
)�*�%4 2-4 �
ก�Y�.����������ก��!�+,
�� �����	ก�!���"ก���������"+- �#����'��dp����p��( 

0�1	�: National Statistics Office, 2006 

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 
� ����0�1�����"���ก������� �H3�ก��0�1	�ก2<� 15 
� ����;�!�"��������2<� 52 ��� 0���*�H��#��?�ก����������*�
J9����9�45��A���!�0-0�1�����03���������0�1 144 
��?�ก 4!0����*��*@�2<�ก�!���ก��0�������$�#��80�1���	�#��	���"�� 
;	��!	�ก����9��4��0������ก����03���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� ����� � *�ก*�������$�#��8
��J9����9�45=	�4�	��2
������3�ก�!���ก��0������*�	���!4�0H�$�6	�ก
< � J9����9�45�!=	��"�#�;
��
�����4��#��0�10���*���ก��03�0�14�����03�
����!�0-=0�����8��ก����03�=�J9����9�45 
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) J9����9�45=�����ก�����������0�1 144 
��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) J9����9�45=�����ก�����������0�1 162 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) ����!�0-J9����9�45	���!	�C 15 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) 	���!	�C 52 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 28.2 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) J9����9�45=�����ก�����������0�1 127 
��?�ก 
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2.5 ���'�� ��."�%'6%+ 
 

2.5.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ��!"�ก�����!�0-���?����������% 2551 	���!	�C 237.5 ����#� �6�1	
< ���ก�% 2550 �����! 1.2 ��!"�ก�
4����*����A��"+ �"������� (�����! 40.6) �����	� #+� ก�3�	0�1�"+ �"����3��� (�����! 15.0) ;�!	�� (�����! 3.3)  
"�����?�������4����*�����2+�-�4����4��	 (�����! 86.1) �����	� #+� -�4��#��4�5 (�����! 8.7) ;�!f��� (�����! 
1.8) ����$	���!�0-0�1��A��ก�!������	�ก0���*����?�������	�$�7�6+ ��	+��	�กก��� 583 $�7� ;��$�7�0�1�"�?��0�1�=�
;�!��A�$�7���"ก�� #+�$�7���f��� ���?������� (Bahasa Indonesia)  
 

 ?#��4����0����!"�ก�
�����?������� ��!ก������ ก�3�	0�1�����"����������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C�����! 
28.4 ก�3�	0�1�����"������0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 65.7 ;�!ก�3�	0�1�����"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 �%) 
	���!	�C�����! 5.8 
 

 ���?���������A���!�0-*	��ก�! 	��ก�!ก�!���ก��� 17,508 �ก�! �<1�#����A�6+ �0�12<� 1,919,440 �����ก�?��	�� 
0�1�� �������4��-��54��0���*�	���ก�-����"+ �;�!	��6��� 2 a� #+� a�;��� (��"�����+��6a7$�#	 � �3��#	) ;�!a�w� 
(��"�����+��6a-��ก��� � �	7���) �:��3����	+��*���
�����?������� #+� ��ก��5�� ;�!�	+��0�14��#�� =��;ก� 43������ 
����3� �	��� ��*�� 

 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'�� ��."�%'6%+ 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 540,277 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 2,230 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 4,060 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 5.9 (��!	�Cก���% 2551) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 10.5 (��!	�Cก���% 2551) 

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 8.2 (��!	�Cก���% 2551) 

�ก��'��� (Currency) ���%�*5  

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c �0��ก�� 8,920 ���%�*5 
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 ;	��������$�Cg5	����	
�����?��������!4�2<� 540,277 ����������54*��8c ;����+1����ก��A���!�0-0�1	�
��!"�ก�	�ก0�143���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 0���*�����$�Cg5	����	���*��
�����?����������0�1 2,230 ������5
4*��8c �1��ก���
��=0�2<������! 41  

 

 ���>
���6�7� 6�7=)ก�(������ !<���$ก
��56�) 
$)O4)6�56�)7��L)���� ! 6>�6	)�4���4=)���� ! 
(Domestic Market)  6>=�M� 6><(4 )
ก%�ก)6� �����ก� 6>�6��ก?@� 237.5 �A�)�)  \�=�A
$)O4)6�56��6�����)��ก?@� 
156 �A�)�)  

 

 

O���<�A���!�"#ก$%  ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 �:��3������=��*��ก
����!�0-���?����������	���ก$�#�3�4�*ก��	 ?�����% 2550 ���?�������	����=����ก
$�#�3�4�*ก��	��!	�C�����! 45.6 �����	� #+� ���=��0�1	���ก$�#���ก�� (�����! 40.8) 0�1�*�+���ก$�#
�ก7��ก��	 (�����! 13.5)  
 

 ���=��0�1�ก����กก��4��4��#��=����*������������!�0-���% 2550 	�	�#��ก��� 141.0 6������������54*��8c  
��!�0-4����ก4��#��0�14��#�� =��;ก� ��1�3x� 4*��8��	��ก� 4��#?��5 4�H��C��8��!"�"���� 4�H��C��8�ก�*�� 	������� 
������� 4��#��4����ก*��ก =��;ก� �� �	��;�!ก��� �#�+1���"�=JJe� =	���� �4+ ����4����@��� ���6���   
 

 ���% 2551 ���?�����������
��4��#��;�!���23�����A�	�#��ก��� 114.3 6������������54*��8c ��!�0-0�1	�ก��
����
��4��#��	�ก =��;ก� 4��#?��5 4�H��C��8��!"�"���� ��1�3x� 	������� 4*��8��	��ก� =0� ���3�����!���� 4�H��C��8
�ก�*�� ;�!��4������� 4��#������
��*��ก =��;ก� �#�+1����ก�;�!�3�ก�C5 �#	�$�Cg5 �� �	��;�!ก��� ��*��  
 

 	�#��ก����03�?�������ก������!�0- (Foreign Direct Investment) 0�1�ก��
< ������?����������% 2552 	�4�2<� 
5,390 ����������54*��8c ?����!�0-����03�*��ก =��;ก� ���H��5;���5 4��#?��5 4�H��C��8�ก�*�� 4�
�0�1	�	�#��ก��
��03�4�4����*����A�?#��ก������#	��#	
�4��  
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2.5.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'�� ��."�%'6%+ 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 *��ก�กCg50�1�"���ก�����;�กก�3�	����!ก��ก�������?���������A�;��0�������ก��0�1	�ก���"���J9����9�45 
ก����#+� 6����C���ก������ก���������;�!	�#��03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1��� �<1�4�	��24�3�=�������  

 ก�3�	��4�*ก��������� #+� ก�3�	0�1	�ก�������������ก��� 5 #� ;�!	�	�#��03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1��� ����
ก��� 50 �������%�*5 4���ก�3�	��4�*ก��
������	 #+� ก�3�	0�1	�ก����������� �;�� 5 #�
< �=�;������ก��� 50 #� ;�!	�	�#��
03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1��� �� �;�� 50 �������%�*5 ;������ก��� 200 �������%�*5 
C!0�1ก�3�	��4�*ก��
���ก��� #+� 
ก�3�	0�1	�ก����������� �;�� 50 #� ;������ก��� 100 #� ;�!	�	�#��03�/4��0��6�52��� ;��=	���	0�1��� �� �;�� 200 �������%�*5  

 

����	ก�! 
!�����ก��!����� 

(��) 

����-����/�����
*+(;��� 

(�����'�R+	() 

����	ก�!��++- + 1-5 <50 

����	ก�!���"+- � 6-50 50-200 

����	ก�!���"ก��� 51-100 >200 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 �� �% 2552 ����������!ก��ก������!�0-���?�������?����		���!	�C 52,764,603 ��� ��A���4�*ก��
���
ก���;�!
������	��!	�C 52,759,327 ��� *�+�#����A������! 99.99 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��2
4�������=��*�+�����$�Cg5	����	��A�	�#��ก��� 139,931 ����������54*��8c *�+�#����A������! 25.9 
�����=��0�1	�
��ก����!ก��ก��0� ���!�0- 

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 ;	����?��������!=�����ก����������������A���!�0-0�1�����03�������0�1 122 
��?�ก ;����!"�ก�0�1	�	�กก��� 200 
����#� �<1�*	��2<���������!�0-	�
����*�� ;�!#���#�3	��A�4��4���ก��� 1 �� 3 
����!"�ก�������� 0���*���ก
��03�"��������!�0-����*�#��	4���0�1�!��03������?�������  
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) ���?�������=�����ก�����������0�1 122 

��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) ���?�������=�����ก�����������0�1 161 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) ����!�0-���?�������	���!	�C 9 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) 	���!	�C 60 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 26.0 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) ���?�������=�����ก�����������0�1 113 
��?�ก 
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2.6 ���'�����1�"����6���� 
 

2.6.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

���% 2552 ��=����34����		���!"�ก���!	�C 400,000 #� �6�1	
< ���ก�% 2551 �����! 1.8 ��!"�ก� 
4����*����A��"+ �"���	����5 (�����! 66.3) �����	� #+� �"+ �"������ (�����! 11.2) ��!"�ก���=����34����	ก��� 
�����! 67.0 ���2+�-�4����4��	 ��ก�����! 13.0 ���2+�-�4��630H ;�!�����! 10.0 ���2+�-�4��#��4�5 $�7�0�1�"�
?��0�1�=�;�!��A�$�7���"ก�� #+� $�7�	����5 �����	���A�$�7����กa7;�!$�7���� 

 

?#��4����0����!"�ก�
����=����34����	 ��!ก������ ก�3�	0�1������������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C 
�����! 26.6 ก�3�	0�1�����"������0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 70.1 ;�!ก�3�	0�1�����"�������ก7��C (���3	�กก��� 
64 �%) 	���!	�C�����! 3.3 

 

 ��=����34����	�� �������ก�!���5����� ��A���!�0-0�1	�
�����@ก	�ก	�6+ �0�1�6��� 5,765 �����ก�?��	�� 
��+1����ก�� �����ก���4��-��54�� 0���*�$	���ก�-��A�;������"+ � ���	�Cw�#���
���	�ก �3C*$	�?���B��1����0�1  
28 ��-��������4 �	+��0�14��#��;�!��A��	+��*��� #+� ������5�4����ก����  
 

 '��:4 �5%$�
"���'���2ก�!���'���2ก�!� ����'�����1�"����6���� 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 17,180 ����������54*��8c (��!	�Cก���% 2551) 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 53,100 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 50,920 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 0.4 (��!	�Cก���% 2551) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 0.3 (�% 2550) 

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 3.7 (�% 2551) 

�ก��'��� (Currency) ������5��=����34����	  

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1.304 �����*5��=����34����	 
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 ���=��*��ก;�!	�	�#��	*�-��
����!�0-��=����34����		���กก��
3����!� ��	�� ��
C!0�1��!�0-
��=����34����		���!"�ก��6��� 400,000 #� 0���*��	+1�#����C����$�Cg5	����	���*���<�	�#��4�2<� 53,100 
������54*��8c ����% �����=�ก@��	 ��0������������=��0�1�ก��
< ��!ก�!�3ก�������6������ก�3�	  

  

 

O���<�A���!�"#ก$% ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 ��=����34����	��A���!�0-0�1	�� ��	��;�!	����=����กก��ก��1�� ��	��;�!4����ก� ��	����A�*��ก ��
C!0�1
��������ก$�#ก������;�!$�#ก���ก7��	�=	�	�ก��ก ?�����% 2550 ��=����34����		����=����กก��4����ก��A�
	�#��ก��� 8.3 6������������54*��8c ��!�0-#�#��0�14��#�� =��;ก� ��1�3x� ���?������� ��4������� 4�H��C��8�ก�*��;�!
4*��8��	��ก�  
 

 ก���*�#��	4��#��ก���3�4�*ก��	�9?������	 0���*���=����34����	����6<1�4��#��;�!�#�+1����ก���ก
������!�0- ?�����% 2550 ��=����34����	����
��4��#��ก��� 2.1 6������������54*��8c ��!�0-����
��4��#��0�14��#�� 
=��;ก� 4*��"��C���ก� 4��#?��5 	������� ��1�3x� =0� 4�H��C��8�ก�*�� 4��#������
��*��ก =��;ก� �#�+1����ก�;�!�3�ก�C5
ก��
�4�� 4��#���3�4�*ก��	 ��*�� �#	�$�Cg5  
 

 0�1����	� ก����03�?�������ก������!�0-����=����34����	 (Foreign Direct Investment) 	�=	�	�ก��ก ?��
���% 2551 	�#��ก����03���ก������!�0-	��6��� 335.39 ����������5��=����34����	 ��!�0-����03�*��ก =��;ก� 
���กa7 (�����! 65.7) ���H��5;���5 (�����! 30.9) ;�!��1�3x� (�����! 2.5) 4��*���4�
�0�1	�	�#��ก����03�4� #+� �*	+��;�� 
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2.6.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'�����1�"����6���� 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 ������ก�����������A�*��ก�กCg5�����0�1��=����34����	���	��"���ก�����;�กก�3�	����!ก��ก�� ?����
�:��3��� H3�ก��0�1	�ก�������������ก��� 6 #� �!2ก���	���	�����ก�3�	��4�*ก��������� *�ก	�ก����������� �;�� 6 #�
< �=� ;��
=	��ก�� 50 #� �!�����	�����ก�3�	��4�*ก��
������	 ;�!*�ก	�ก���������	�กก��� 50 #� ;��=	�	�กก��� 100 #�  
�!�����A���4�*ก��
���ก��� 

 

����	ก�! !�����ก��!����� (��) 

����	ก�!��++- + (Micro enterprises) 1-5 

����	ก�!���"+- � (Small enterprises) 6-50 

����	ก�!���"ก��� (Medium enterprises) 51-100 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ���% 2551 ����!ก��ก������!�0-��=����34����		���!	�C 9,302 ��� ��A���4�*ก��
���ก���;�!
���
���	 9,105 ��� *�+�#����A������! 97.0 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��24�������=���*�ก����!�0-��A�	�#�� 
3,779.6 ����������54*��8c *�+�#����A������! 22.0 
�����=����ก����!ก��ก��0� ���!�0- 

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 ก����A���!�0-0�16<1�6����=����ก� ��	����A�*��ก 0���*�0�1����	� ��8�����=����34����	=	�=���*�#��	4��#��
ก��$�#H3�ก���+1�I 	�ก��ก 4�����*�ก��6�>�������+1�I ��A�;��#�����A�#���=� ����� � �	+1�H��#��?�ก�����������!�0-
0�1	�#��	4!��ก��ก���������H3�ก�� ��$�6��	��=����34����	�<�=�����ก�����������0�1 96 
��?�ก �����=�ก@��	  
0�-0��ก��6�>����!�0-0�1�*�#��	4��#��;ก�$�#H3�ก����4�
��+1�I 	�ก
< � 0���*���=����34����	6����	������3�

� ��������I �*�	�#��	ก�!"��	�ก
< �  
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) ��=����34����	=�����ก�����������0�1 
96 
��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) ��=����34����	=�����ก�����������0�1 153 

��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) ����!�0-��=����34����		���!	�C 18 

� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) 	���!	�C 116 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 9.8 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) ��=����34����	=�����ก�����������0�1 113 
��?�ก 
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2.7 ���'��'�%+"��� 
 

2.7.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ���% 2552 ��!"�ก�
����!�0-�������		������� 87.3 ����#� 	������ก���6�1	
����!"�ก������! 1.2 
��!"�ก�4����*��	��"+ �"���
�1�*�+������ (�����! 86.0) ��ก�� ���A�"�ก�3�	�+1�I ��ก 53 �"+ �"���ก�!��������	�0+�ก�
�
;�!0�1���4� "���������	���2+���0H�����I ;�ก����ก�� $�7�0�1�"�?��0�1�=�;�!��A�$�7���"ก�� #+� $�7��������	 
�:��3���$�7����กa7���1		��"�ก�������;6��*������	+���*��I 	�ก
< �  
 

 ?#��4����0����!"�ก�
���������	 ��!ก������ ก�3�	0�1�����"����������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C�����! 
24.9 ก�3�	0�1�����"������0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 69.4 ;�!ก�3�	0�1�����"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 
�%) 	���!	�C�����! 5.7 
 

 ��!�0-�������		�6+ �0�1��!	�C 330,915 �����ก�?��	�� $	���!�0-4�	��2���;�ก=����A� 3 4��� #+�
$�#�*�+�4����*����A�$�
�4�	�ก	�� $�#ก���;�!$�#�����A�0�1���4� $	���ก�-���������	;�ก����ก����	6+ �0�1 
��$�#�*�+��!	� 4 a� #+� a���=	���� a����� a���=	����� ;�!a�*��� 4���$�#ก���;�!$�#��� 	��6��� 2 a� #+� a�
w�;�!a�;��� �:��3����	+��*���
���������	 #+� ก�3�f���� 4����	+��0�14��#��=��;ก� ����� ��� ;�!?f��	��*5  
 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'��'�%+"��� 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 91,854 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 1,010 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 2,850 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 5.2 (#��ก��C5�% 2552) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 6.88 (�% 2552)   

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 2.9 (�% 2552) 

�ก��'��� (Currency) ���� 

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c �0��ก�� 19,490 ���� 
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O���<�A���!�"#ก$% ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 �:��3����������	���1	����1��;���4�$�#�3�4�*ก��		�ก
< � ?�����% 2552 �������	4�	��24��4��#��=�
���*������������!�0-=����A�	�#��ก��� 32.6 6������������54*��8c ��!�0-4����ก4��#��0�14��#�� =��;ก� 4*��8��	��ก� 
4*$�6�3?�� ������� ;�!��1�3x� 4���4��#��4����ก*��ก =��;ก� 4�1�0� � ��	����� ���	C� ����0�� 
���  
 

 ��+1����ก�����"�������1��2���=�4�$�#�3�4�*ก��	0���*��������	6<1�6��ก������
��4��#����ก�3�	�3�4�*ก��	
	�ก ?�����% 2552 �������	����
��4��#����A�	�#�� 36.2 6������������54*��8c ��!�0-����
��4��#��0�14��#�� =��;ก� 
4�H��C��8��!"�"���� ��1�3x� 4�H��C��8�ก�*�� =��*��� 4*$�6�3?�� =0� 4��#?��5 4��#������
��*��ก =��;ก� �#�+1����ก�
;�!�3�ก�C5 � ��	��4����@��� �*�@ก   
 

 ก����9���!�0-������ก���������*��ก�กCg5����I 0���*�������!�0-�*�#��	4���;�!�
��=���03���
��!�0-�������		�ก
< � ���% 2552 	�#��ก����03�?����� (Foreign Direct Investment) 4�2<� 7,673 ����������5
4*��8c ��!�0-����03�*��ก =��;ก� =��*��� 4�H��C��8�ก�*�� �����"����5��� 4��#?��5 	������� 4�
�0�1	�	�#��ก����03�4� 
=��;ก� $�#�3�4�*ก��	 ?��;�	;�!ก��0����0�1�� 4����ก�����#���*��"��  
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2.7.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��'�%+"��� 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 ������ก������;�!	�#��03�/4��0��6�52��� ��A�*��ก�กCg50�1*�������$�#��8
���������	���	��"���ก��
���;�กก�3�	����!ก��ก�� �����=�ก@��	 �:��3����������	���=	�	�*��ก�กCg50�1"�������ก�����;�ก��4�*ก��������� 

������	 ;�!
���ก��� 0���*�ก��ก��0�1	�ก�������������ก��� 300 #� ;�!	�	�#��03�/4��0��6�52�������ก��� 10,000 
�������� 2ก�����	��A���4�*ก��
���ก���;�!
������	  
 

����	ก�! 
!�����ก��!����� 

(��) 

����-����/�����
*+(;��� 

(���"- �) 
����	ก�!��++- + 
����	ก�!���"+- � 
����	ก�!���"ก��� 

<300 <10,000 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ���% 2552 ����!ก��ก������!�0-�������	?����		�������  2,720,479 ��� ��A���4�*ก��
���ก���;�!

������	������ 2,718,008 ��� *�+�#����A������! 99.91  

 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	���������	�!ก�!�3ก�����$�#�*�+�;�!$�#���
����!�0- ?����
$�#�*�+� �����C�3�	;	�� ��;���<1���A�0�1�� �
��ก�3�f���� �	+��*���
���������	 	���4�*ก��
���ก���;�!
������	
��!	�C�����! 29 
����4�*ก��
���ก���;�!
������	?����	0� ���!�0- 
C!0�10�����
���������	�����C�3�	
;	�� ��=����� 5 ���*���;�! 1 �0-����#� (�#�?f��	��*5) 	���4�*ก��
���ก���;�!
������	��!	�C�����! 18 
��
��4�*ก��
���ก���;�!
������	?����	0� ���!�0-  
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242,140 

40,036 

777,451 
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111,304 
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501,389 
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South Eastern

Mekong River Delta 

 
)�*�%4 2-5 �
ก�Y�.����������ก��ก��!�+,
�� ������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- �#�

���'��'�%+"��� 

0�1	�: GSO Establishment Census, 2002 

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 �������	���1	��9���!�0-���% 2543 0���*�	�ก��������;��ก��0�����
��$�#��8�*�	�#��	#�������	�ก
< � 
?�����% 2553 H��#��?�ก=������������*��������		�#��	4!��ก��ก���������H3�ก����������0�1 93 
��?�ก ��ก��ก��  
ก����03�0������42����ก������
����ก��03�����"��� ��	2<�ก��4���4�3�
����8����������	 0���*��������	=�����ก��
�������������+1��#��	4!��ก��ก��
�4���"+1���A�������0�1 30 
��?�ก 
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) �������	=�����ก�����������0�1 93 
��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) �������	=�����ก�����������0�1 116 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) ����!�0-�������		���!	�C 11 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) 	���!	�C 50 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 13.3 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) �������	=�����ก�����������0�1 30 
��?�ก 
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2.8 ���'���	)�**�-� 
 

2.8.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ���% 2552 ��!"�ก�����!�0-4*$�66	��	������� 53.4 ����#� 	������ก���6�1	�����! 0.8 ��!"�ก�4����*��
��A��"+ �"���6	��;��	�*�������6��H35 �����! 89.0 ���2+�-�4��630H $�7�0�1�"�?��0�1�=�;�!��A�$�7���"ก�� #+� $�7�
6	�� 4���$�7�0�1�"���ก��������H3�ก��;�!ก��#�� #+� $�7�6	��;�!$�7����กa7 
 

 ?#��4����0����!"�ก�
��4*$�66	�� ��!ก������ ก�3�	0�1�����"����������� (���3 0-14  �%) 	���!	�C 
�����! 25.3 ก�3�	0�1�����"������0����� (���3 15-64 �%) 	���!	�C�����! 69.3 ;�!ก�3�	0�1�����"�������ก7��C  
(���3	�กก��� 64 �%) 	���!	�C�����! 5.4 
 

 ��!�0-4*$�66	��	�6+ �0�1��!	�C 678,500 �����ก�?��	�� $	���!�0- 0������*�+� �!�����ก;�!
�!����ก
����!�0-2ก���	��������0+�ก�
� 0���*�6+ �0�1��������! 50 
��6+ �0�10� �*	���A�$�
��ก#�3	�����x�=	�  
4������ก�����A�0�1����3�	;	�� �������� $	���ก�-
��6	���*	+����!�0-=0� #+�	� 3 a� �:��3����	+��*���
��6	�� #+� 
�	+�����9���5 4����	+��4��#���+1�I =��;ก� ����ก3�� 	�Cg!���5 �	����� 0��
� �*�@ก  

 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'���	)�**�-� 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 26,500 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 442 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) n.a. 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 4.3 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 6.9 

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 4.9 

�ก��'��� (Currency) ����  

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c �0��ก�� 6.41 ���� (�����0�1��A�0��ก��) 
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 ���=��
��4*$�66	�����% 2552 	�	�#����!	�C 26,500 ����������54*��8c 	������ก������?�0���-�78ก��
�B��1������! 4.3 
C!0�1����������Je�
��6	�����0�1�����! 6.9 �:��3���4ก3�����
��6	�� #+� ���� 	������;�ก����1�� 1 
������54*��8c �0��ก�� 6.41 ����  

 

O���<�A���!�"#ก$% ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 $�#�ก7��ก��	���#���A�?#��4����0���-�78ก��*��ก
����!�0-4*$�66	�� ���% 2551 ������0�1=����ก 
$�#�ก7��ก��		�4�2<������! 43.69 �����	���A����=��0�1�ก����ก$�#ก��#�� (�����! 21.61) 
C!0�1���=����ก
$�#�3�4�*ก��	;�!$�#���ก��	��6��������! 19.86 ;�!�����! 14.84 ��	������ 

�ก7��
43.69%

���ก��

14.84%

�3�4�*ก��	
19.86%

ก��#��

21.61%

 
)�*�%4 2-6 .����������'���2ก�!� ��	)�**�-� �R 2551 

0�1	�: 	*���0�����H��	-�4��5 2552 
  

 ������0�14��#����ก$�#�ก7��ก��	��4*$�66	�� =��;ก� 
��� �	�@�6+" =	���+ �;
@� =	�4�ก ;�!4��#����!	� 
4���$�#�3�4�*ก��	0�14�������=���*�ก����!�0- =��;ก� �3�4�*ก��	��!	� �J��5������5;�!����$�Cg50�10����ก=	� 4���
?#��ก���*��I 0�1	�ก����03���4*$�66	���!��A�?#��ก��0�1�ก�1��ก��ก��
3����!� ��	��;�!ก���H��	"��� ก��0���*	+��
;�!ก��4����0��ก�����ก4*$�66	��=���!�0-4�H��C��8��!"�"����  

 

$�#ก��#����A�4�
�0�14�������=���*�ก����!�0-4*$�66	�������ก$�#�ก7��ก��	 �<1���!�0-=0���A�#�#��0�1
4��#��ก����!�0-4*$�66	��?����;���!�%	�	�#�����;4�������0 "���0����ก��0��ก��#��ก��4*$�66	�� 	� 2 
"���0�� #+� ก��#������0!�� ;�!ก��#������"��;�� ก��������ก��#������"��;�����������!��H��#��6�C�"�5 ?��
��8���6	����3����*��"�������0 �������� ;�!�����������54*��8c ����ก��#��"��;��0�14��#���!*������!�0-4*$�6
6	��ก����!�0-�6+1���������:��3���	������  
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 4��)ก���A�����4)7����� !-N��� 	������� 2 ���� =��;ก� ���� Maungtaw ���� Sittwe  

 4��)ก���A�����4)<�Z��9�#������)%6) : N��� 	������� 5 ���� =��;ก� ���� Muse 105 =	�5  
���� Lweje ���� Kwanlong (*�+� Chin Shwe Haw) ���� Liza ;�! ���� Kampiketi (�:��3���4������*���
�9�=�;���)  

 4��)ก���A�����4)E �-N��� 	������� 3 ���� =��;ก� ����;	�4�� ���*����"������ (���
��	ก������0��

� �*�@ก
��6	��) ����;	�4�� ���*�����ก (���
��	ก�������	�����) ;�!�����!��� (���
��	ก�������ก�!
4��
��6	��) 

 4��)ก���A�����4)
$)�46�-N��� 	������� 2 ���� =��;ก� ���� Tamu ;�!���� Reed 

 

 

 ��+1����ก=0�����
��ก���H��	"�����ก��!�0-4*$�66	�� 0���*�0�1����	�$�#ก��#���!*����=0�ก��4*$�6
6	����A�;��
���3�	�?������ *�ก=	����	�#��0�1�ก����กก������
��ก���H��	"�����ก4*$�66	��	���	�!
6���� ���% 2552 =0�	�ก������
��4��#����ก6	���6��� 8,331.6 ������0 ?��4����*����A�4��#��0��ก���ก7�� 
?���B6�!��ก�3�	4���5� ��;�!����$�Cg5=	� (�����0�1 2-4 ;�!�����0�1 2-6) 

 �	+1�6����C��B6�!ก��4��4��#��=0�=����*���������!�0-4*$�66	�� (
��	���ก�����0�1 2-4 �������0���
ก�������0�1 2-5) 6���� ก��#��"��;��=0�-6	�� ��A�"���0��4��#��0�10���*�4��#��=0�4�	��2�
��=����*������
��!�0-4*$�66	��=��	�กก���"���0���+1� I ��ก��ก��  ก������
��4��#����ก=0�����"��;��=0�-6	�� 	�
;��?��	�6�1	
< �	�?������ ?�����% 2552 	�#��ก��4����ก4��#������"��;��=0�-6	�� 	�4�2<� 42,604.5 
������0 �6�1	
< � ��ก�% 2551 �����! 21.04 �<1�����ก��#��"��;��=0�-6	�� 0�14��#�� =��;ก� ����ก��#��"��;��
=0�-6	�� 0�1���*�����ก (;	�4��) �!��� ;�!�"������ (;	�4��)  
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)�*�%4 2-7 "-��ก����5�+�"��	)�**�-�ก
����'��'*:4 ���� 
0�1	�: Toshihiro Kudo 2010  
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,�����%4 2-4 ก������	�-�����'��1�+ - *�-� 
	�-�+ : ������ 

�R ����-���� �-�  ก ���'�� "��ก���� 

2551 156,285.0 43,859.0 112,426.0 -68,567.0 

2552 148,628.3 52,652.4 95,975.9 -43,323.6 

2552 �.�.-ก.�. 84,921.1 29,255.1 55,666.0 -26,410.9 

2553 �.�.-ก.�. 88,999.1 38,926.8 50,072.3 -11,145.5 

�%4�� : ก�����ก�ก� 

,�����%4 2-5 ก����5�+�"�1�+  - *�-� 
	�-�+ : ������ 

�R ����-���� �-�  ก ���'�� "��ก���� 

2551 143,700.9 35,197.6 108,503.4 -73,305.8 

2552 134,766.5 42,604.5 92,162.0 -49,557.5 

2552 �.�.-ก.�. 77,648.4 23,785.3 53,863.1 -30,077.8 

2553 �.�.-ก.�. 79,338.6 31,324.9 48,013.7 -16,688.8 

�%4�� : ก�����ก�ก� 

 
,�����%4 2-6 ����-����'��ก����5�+�"���+����� �R 2552-2553 (�.�.-ก.�.) 

	�-�+ : ������ 

���'�� �.�.-/.�. 2552 
2552 2553 

(�.�.-ก.�.) 

กt�6/���5�,� 87,644.3 50,613.4 45,640.4 

�
,�(�$�� 2,227.7 1,519.7 972.3 

���,)
YZ(1� :4�r 487.3 331.1 284.4 

�
ก���� ������,-�!�ก�
ก 209.5 193.5 193.6 

1�6�� 90.9 90.9 182.9 

 :4�r 3,502.4 1,114.6 740.0 

����-���� 92,162.0 53,863.1 48,013.7 

�%4�� : ก�����ก�ก� 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

68 
 

 

 ก��0����0�1����A�4�
�0�14��#����$�#���ก��4��*���4*$�66	�� �����=�ก@��	 ;	��!	�42��0�10����0�1��0�1
4����	0� �0��H��	"���;�!0����>�H��	*���;*�� ;��#��	=	�4��0��ก���	+������!�0-=����A��:����0�10���*�$�#
ก��0����0�1��
��6	�����=	�����?��0��0�1#�� 
 

 ������ก��4����ก ��!�0-4����ก4��#��0�14��#��
��4*$�66	�����% 2550 ;�!�% 2551 =��;ก� =0� ������� 
f���ก� 4�H��C��8��!"�"���� ;�!4��#?��5 4��#��4����ก*��ก
��4*$�66	�� =��;ก� ก���H��	"��� =	�4�ก �	�@�6+" 2�1� 
�4+ ���� 4�1�0� ;�!
���  
C!0�14*$�66	���!����
��4��#����ก4�H��C��8��!"�"���� 4��#?��5 ;�!=0� 	�ก0�143� ?����
�% 2551 4*$�66	������
��4��#����ก������!�0-��!	�C 800 ����������54*��8c 4��#������
��0�14��#�� =��;ก� 
�#�+1����ก�ก� �3�ก�C5
�4�� ;�!���23���0�1�"���ก������   
 

 ������ก����03�?�������ก������!�0- (Foreign Direct Investment) ��!�0-����03�*��ก��4*$�66	�� #+� 
=0� 4*��"��C���ก� 4��#?��5 4�H��C��8��!"�"���� ;�!	������� 4�
�0�1	�	�#��ก����03�4� =��;ก� 6������ ก��
3�
���!� ��	�� ก���H��	"��� ;�!�3�4�*ก��	ก������    
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2.8.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'���	)�**�-� 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 *��ก�กCg50�1�"���ก�����;�กก�3�	����!ก��ก����4*$�66	�� ��!ก������ ������ก��������� ���	�Cก���"�
=JJe� 	�#��03�;�!	�#��ก������ ����	0�1�"���ก�����;�ก��4�*ก��;���!ก�3�		������  

 ��4�*ก��������� *	��2<� ก��ก��0�1	�ก�������������ก��� 9 #� ;�!	�ก���"�=JJe�����ก��� 3 ;��	��  

 ��4�*ก��
������	 *	��2<� ก��ก��0�1	�ก����������� �;�� 10 #�
< �=� ;��=	��ก�� 50 #� ��ก��ก��  
����!ก��ก����ก�3�	�� ����	�����03�����ก��� 1 �������� ;�!	�����������%����ก��� 2.5 �������� 4������	�C=JJe�0�1�"�
��;���!�%	�กก��� 3 ;��	��;������ก��� 25 ;��	�� 

 ��4�*ก��
���ก��� *	��2<� ก��ก��0�1	�ก����������� �;�� 50 #�
< �=� ;��=	��ก�� 100 #� ��ก��ก��  
����!ก��ก����ก�3�	�� ����	�����03�	�กก��� 1 ��������;��=	��ก�� 5 �������� ;�!	�����������%	�กก��� 2.5 �������� 
;������ก��� 10 �������� 4������	�C=JJe�0�1�"���;���!�%	�กก��� 25 ;��	��;������ก��� 50 ;��	�� 

 

����	ก�! 
!�����ก��!����� 

(��) 

�����Yก��#5
1dd?� 

(�����) 

����-����/ 
�����
*+(;��� 

(���!t�,) 

����-������,/ 
��+1" 

(���!t�,) 

����	ก�!��++- + <9 <3   

����	ก�!���"+- � 10-50 3-25 <1 <2.5 

����	ก�!���"ก��� 51-100 25-50 1-5 2.5-10 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ���% 2551 ����!ก��ก������!�0-4*$�66	��?����		������� 43,503 ��� ��A���������4�*ก��
���ก���
;�!
������	 40,020 ��� *�+�#����A������! 91.99  
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2.9 ���'����/��Y�
2���5�/��1,+���5�5���� 
 

2.9.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ���% 2552 ��!"�ก�
��4�H��C��8��!"�H��=����!"�"���� (4��.���) 	������� 6.8 ����#� 	������ก��
�6�1	
< ������! 2.3 ��!"�ก�4����*����A��"+ �"������ (�����! 99.0) 4����*�����2+�-�4��630H (�����! 75.0) $�7�0�1
�"�?��0�1�=�;�!��A�$�7���"ก�� #+� $�7���� �����=�ก@��	 "�����4�	��24+1�4��;�!�
����$�7�=0�=����  
 

 ?#��4����0����!"�ก�
�� 4��.�����A�ก�3�	0�1���������������5������	�ก ?�����% 2552 ก�3�	0�1	����3���
��"����������� (���3 0-14 �%) 	�4�2<������! 40.8 ก�3�	0�1�����"������0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 56.1 ;�!
"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 �%) 	��6��������! 3.1  
 

 ��ก7C!0��$	�-�4��5
�� 4��.��� 	�6+ �0�1 236,880 �����ก�?��	�� $	���!�0-6+ �0�14����*����A�$�
�;�! 
0�1���4� $	���ก�- ����*�+���ก�-��@� ���ก���;�!������#����#�<�ก����!�0-=0� �	+��*��� #+� �#�*���
��������0�5 (Vientiane) �	+��0�14��#�� =��;ก� ;
��*���6�!��� ;
��4!*����!�
� ;
�������4�ก  
 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'�� ���.��� 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 5,939 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 880  ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 2,210 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! 7.9  

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! 8.6  

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) ก�� 

�ก��'��� (Currency) 1 ������54*��8c��� 7,975 ก�� 

 

 ���=��
�� 4��.��� ���% 2552 	�	�#����!	�C 5,939 ����������54*��8c 	������ก������?�0���-�78ก��
�B��1������! 7.9 
C!0�1����������Je�
�� 4��.��� ���0�1�����! 8.6 �:��3���4ก3�����0�1��A�0��ก��
�� 4��.��� #+� ก�� 
?��	������;�ก����1�� 1 ������54*��8c�0��ก�� 7,975 ก�� �����=�ก@��	 4ก3�����0�1���	�"��� 4��.��� #+� ������54*��8c 
;�!������0
��=0�  
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O���<�A���!�"#ก$% ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 ;	���� 4��.��� ���1	�*�#��	4��#��ก��$�#�3�4�*ก��		�ก
< � ;���:��3������=��*��ก
�� 44�.��� ���	���ก
$�#�ก7����A�4����*�� ?�����% 2549 ���=����ก������0��ก���ก7�����0�1�����! 42.0 
C!0�1�����! 31.0 ��A����=��
��ก$�#�3�4�*ก��	 4������=����ก$�#���ก��	���!	�C�����! 25.3  
 

 4��.��� ��A���!�0-0�16<1�6��4��#������
����ก������!�0-��A�������	�ก ?�����% 2550 4��.��� ����
��
4��#��4�2<� 2.1 6������������54*��8c 
C!0�1	�#��ก��4����ก��	
�� 4��.��� 	��6��� 1.2 6������������54*��8c 
4��#������
��*��ก
�� 4��.��� =��;ก� �2��ก�������5;�!4�����!ก�� �#�+1���"�=JJe� �#�+1���3�?$#���?$# ?��4����*��
��A�4��#��0�1	���ก��!�0-=0� 4�H��C��8��!"�"���� �������	 4��#?��5 ;�!	������� 4�������4����ก0�14��#��
�� 
4��.��� =��;ก� ��!�0-=0� �������	 4�H��C��8��!"�"���� ����	�� ;�!	������� 4��#��4����ก*��ก
�� 4��.��� 
=��;ก� =	��3� =	�;���� ����$�Cg5=	� 4��;�� �-7?�*! 2���*�� �4+ ����4����@��� 
 

 4��.��� �*�#��	4���;�!6����	�*�4�0H���!?�"�5����I �6+1�"�ก"���*�"��������!�0-	���03���  
4��.��� 	�ก
< � ?�����% 2550 ก����03�?�������ก������!�0- (Foreign Direct Investment) 	�	�#����!	�C 
1,136.9 ����������54*��8c ��!�0-����03�*��ก =��;ก� 4�H��C��8��!"�"���� =0� �������	 w��1��-4 ��1�3x� ;�!
4�H��C��8�ก�*�� 4�
�0�1	�	�#��ก����03�4� =��;ก� 6������=JJe� 
�4�� ?0�#	��#	 ?��;�	;�!ก��0����0�1�� 

 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

72 
 

 

 

2.9.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'����/��Y�
2���5�/��1,+���5�5���� 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 *��ก�กCg50�1�"���ก�����;�ก��!�$0
����4�*ก���� 4��.��� =��;ก� ������ก��������� 	�#��03�/ 4��0��6�5
2��� ;�!	�#��������/ ���=�� ?�����:��3���	�ก�����;�ก��!�$0����!ก��ก����ก��A� 2 ก�3�	 =��;ก� ��4�*ก��
���
ก���;�!��4�*ก��
������	 

 ��4�*ก��
������	�� 4��.��� *	��2<� ก��ก��0�1	�ก����������� �;�� 1 #� ;�!����ก��� 20 #� 	�����03�*�+�
4��0��6�52�������ก��� 250 ����ก�� ;�!	�������*�+����=������%=	��ก�� 400 ����ก��  

 ��4�*ก��
���ก��� *	��2<� ก��ก��0�1	�ก����������� �;�� 20 #� ;�!����ก��� 100 #� 	�����03�*�+�4��0��6�5
2�������ก��� 1,200 ����ก�� ;�!	�������*�+����=������%=	��ก�� 1,000 ����ก�� 

 

����	ก�! 
!�����ก��!����� 

(��) 

����-����/ �����
*+(
;��� 

(���ก%�) 

����-������,/ ��+1" 

(���ก%�) 

����	ก�!��++- + ���=	�	�*��ก�กCg50�1�"���ก�����;�ก��4�*ก��ก�3�	�� �����"����� 

����	ก�!���"+- � 1-19 <250 <400 

����	ก�!���"ก��� 20-99 <1,200 <1,000 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ����!ก��ก����4��.���?����		������� 142,105 ��� ��A���4�*ก��
���ก���;�!
������	������ 
135,000 ��� *�+�#����A������! 95.0 	�#������$�Cg5	����	����!�0-?����	  5,939 ����������54*��8c  

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 ;	������8���
�� 4��.��� =���*�#��	4��#��ก��$�#H3�ก��	�ก
< �;��ก���������H3�ก���� 4��.��� ���=	�=�����
#��	4!��ก�0��0�1#�� 0���*�H��#��?�ก=������������*� 4��.��� ��A���!�0-0�1�����03���������0���I (������0�1 167 

��?�ก) ��ก��ก#��	���"����ก�����*�����
��$�#��8 ก��
�4���"+1��� 4��.��� ���=	�=�����#��	4!��ก�0��0�1#�� 
0���*� 4��.��� 2ก���������0�1 150 
��?�ก������ก��
�4���"+1� 
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) 4��.��� =�����ก�����������0�1 167 
��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) 4��.��� =�����ก�����������0�1 89 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) ����!�0-4��.��� 	���!	�C 7 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) ��!	�C 100 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 12.3 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) 4��.��� =�����ก�����������0�1 150 
��?�ก 
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2.10 ���'��ก
�*�5� 
 

2.10.1 �;��ก��Y(���,
�5%$�
"'5��'���2ก�!�%4����
P� ����'��#���"
��	)�� 

 ���% 2551 ��!"�ก�����!�0-ก�	6"� 	������� 14.7 ����#� 	������ก���6�1	
< ������! 2.0 ��!"�ก�4����*��
	��"+ �"����
	� (�����! 96.0) 4����*�������! 95.0 ���2+�-�4��630H $�7�0�1�"�?��0�1�=�;�!��A�$�7���"ก�� =��;ก� 
$�7��
	� 4���$�7�0�1�"����0�1�=� =��;ก� $�7����กa7 w��1��-4 �������	 ;�!���  
 

 ?#��4����0����!"�ก�
��ก�	6"� ��!ก������ ก�3�	0�1�����"����������� (���3 0-14 �%) 	���!	�C�����! 32.6 
"������0����� (���315-64 �%) 	���!	�C�����! 63.8 ;�!"�������ก7��C (���3	�กก��� 64 �%) 	���!	�C�����! 3.6 
 

 ��!�0-ก�	6"�	�6+ �0�1 181,035 �����ก�?��	�� $	���!�0- 	���ก7C!#����"�	 *�+�����#+� ���ก�����A�;���
0!��4��;�!�3�	;	�� ��?
����ก����
��� 	�$�
����	������ 3 ���� $	���ก�- 	���ก�-����"+ � 	�a�w������� �3C*$	�
�B��1� 20-36 ��-��������4 �	+��*��� #+� 6�	��� �	+��0�14��#���+1�I =��;ก� ก������	 �4��	��8 �#���� �#�H	  
6�!�!��� �ก�!ก� 4�*�3����5 
 

'��:4 �5%$�
"���'���2ก�!� ����'��ก
�*�5� 

,
�5%$�
"'5��'���2ก�! ����-� 

���,)
YZ(������ (GDP) 10,028 ����������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita) 650 ������54*��8c 

���,)
YZ(������,- 	
� (GDP per Capita, PPP) 1,850 ������54*��8c 

 
,��ก��',��.,���'���2ก�! (Growth Rate) �����! -1.5 (�% 2552) 

 
,��'���'d?  (Inflation Rate) �����! -1.0 (�% 2552) 

 
,��ก���-����� (Unemployment Rate) �����! 1.0 (�% 2550) 

�ก��'��� (Currency) �����  

 
,����ก'��%4+� (Exchange Rate) 1 ������54*��8c ��� 4,060 ����� 

  

 ���=��
����!�0-ก�	6"����% 2552 	�	�#����!	�C 10,028 ����������54*��8c ;����ก�!0���ก�-�78ก��
?�ก0�1�
��4�$��!2�2��0���*������ก������?����% 2552 ���������! 1.0 �:��3���4ก3�����0�1��A�0��ก��
��ก�	6"� #+� 
����� ?��	������;�ก����1�� 1 ������54*��8c�0��ก�� 4,060 ����� �����=�ก@��	 4ก3�����0�1���	�"�����!�0-ก�	6"� #+� 
������54*��8c  
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O���<�A���!�"#ก$% ก���A� ���กX���76�7/<$ Z$���O��)[ 

 ��+1����กก�	6"�	�;*���0����0�1��0�14����	0���*����=����ก$�#���ก��
����!�0-ก�	6"����% 2552 4�2<� 
�����! 38.6 
C!0�1���=����ก������$�#�ก7��ก��		���!	�C�����! 30.1 ;�!���=����ก$�#�3�4�*ก��		�
��!	�C�����! 26.2 
 

 #��	
��;���$������!�0-0���*�$�#ก����������?������"��I 4�����*�0�1����	� ก�	6"��������4��#���
����ก
������!�0-	�กก���ก��4����ก ?�����% 2551 ก������
��	�	�#��4�2<� 4.4 6������������54*��8c 
C!0�1ก��4����ก
?����	
����!�0-	�	�#�� 3.4 6������������54*��8c 4��#��*��ก0�1ก�	6"�����
�� ��0� � ��	���"+ ��6���4����@��� ����+� 
�2��ก�������5;�!4�����!ก�� ��!�0-0�1ก�	6"����4��#���
�� =��;ก� �������	 4�H��C��8��!"�"���� =0� f���ก� 
=��*��� 4�H��C��8�ก�*�� 4��#?��5 ���กa7 	������� ;�!���?������� 4���4��#��*��ก0�1	�ก��4����ก =��;ก� ���6��� 
��� 
����$�Cg5��� 
���?6� 2�1��*�+�� ����4� ����$�Cg5 =	� �4+ ���� �#�+1���3��*�	 ����0�� ;�!4�1�0� ����4����ก0�14��#��

��ก�	6"� =��;ก� 4*��8��	��ก� ก�3�	4*$�6�3?�� ��1�3x� f���ก� ;#���� ;�!4��#?��5 
 

 ก����9���!�0-;���4��0���*�ก����03�?�������ก������!�0- (Foreign Direct Investment) 	�	�ก
< � ?����
�% 2551 	�	�#�� 259.9 ����������54*��8c ��!�0-����03�*��ก #+� 4�H��C��8��!"�"���� ;�!=0� 4�
�0�1	�	�#�� 
ก����03�4� =��;ก� ก��0����0�1�� 4�1�0� �3�4�*ก��	ก���ก7�� ;�!
�4��  
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2.10.2 .�����������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��ก
�*�5� 

)$���=)ก��%\��)กก�(��F8A���ก
7ก�� 

 *��ก�กCg50�1�"���ก�����;�ก����!ก��ก������!�0-ก�	6"� =��;ก� ������ก��������� ;�!	�#��03�/ 4��0��6�5
2��� �<1���8���ก�	6"�=������	��ก7C!
����4�*ก����;���!ก�3�	=�������  

 ��4�*ก��������� *	��2<� ก��ก��0�1	�ก����������� �;�� 1 #� ;��=	��ก�� 10 #� ;�!	�����03�*�+�4��0��6�52���
����ก��� 50,000 ������54*��8c 

 ��4�*ก��
������	 *	��2<� ก��ก��0�1	�ก����������� �;�� 11 #� ;��=	��ก�� 50 #� ;�!	�����03�*�+�4��0��6�5
2����� �;�� 50,000 ������54*��8c ;��=	��ก�� 250,000 ������54*��8c 

 ��4�*ก��
���ก��� *	��2<� ก��ก��0�1	�ก����������� �;�� 51 #� ;��=	��ก�� 100 #� ;�!	�����03�*�+�4��0��6�5
2����� �;�� 250,000 ������54*��8c ;��=	��ก�� 500,000 ������54*��8c 

 

����	ก�! 
!�����ก��!����� 

(��) 

����-����/ �����
*+(;��� 

(" ����(�	�
2c) 

����	ก�!��++- + 1-10 <50,000 

����	ก�!���"+- � 11-50 50,000-250,000 

����	ก�!���"ก��� 51-100 250,000-500,000 

 

%\�)�)�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
����ก��<�A�����E4A 

 ���% 2552 ����!ก��ก������!�0-ก�	6"�	������� 375,095 ��� ��A���4�*ก��
���ก���;�!
������	
������ 371,344 ��� *�+�#����A������! 99.0  

 

����<�4�ก=)ก��4\��)$)Z(�ก$% 

 �?����ก����9���!�0-�4��0���*���8���ก�	6"�=��6����	��
� ��������I �6+1��*�ก���������H3�ก��	�#��	
#�������	�ก
< � �����=�ก@��	 ก�!���ก��0�����
��$�#��80�1���=	�?�����40���*�ก��0����������A�=���������"�� 0���*�
H��#��?�ก=������������*�ก�	6"���A���!�0-0�1�����03�������0�1 145 
��?�ก ��ก��ก��  #��	=	�?�����40���*�	�
#���"�������ก������� �H3�ก��4�ก�����!�0-�+1�I  
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ก��!
" 
�"
�� �/�����.�ก#�"��,-��r #��R 2553 

 #��	������ก��0��H3�ก��?����	 (Ease of Doing Business, rank) ก�	6"�=�����ก�����������0�1 145 
��?�ก 

 #��	4!��ก��"�������� �H3�ก�� (Starting a Business, rank) ก�	6"�=�����ก�����������0�1 173 
��?�ก 

 ก�!���ก����ก������� �H3�ก�� (Number of Procedures) ����!�0-ก�	6"�	���!	�C 9 
� ����  

 ���������0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Days of Starting Business) ��!	�C 85 ���  

 #���"�����0�1�"���ก������� �H3�ก�� (Cost,  of Income Per Capita) ��!	�C�����! 138.4 
������$�Cg5	��
��	���*��  

 #��	4!��ก��ก��
�4���"+1� (Getting Credit, rank) ก�	6"�=�����ก�����������0�1 87 
��?�ก 
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�-���%4� � 
ก����'����	(�,�,- #�ก��"��'���/��ก�! 

!�ก.����������'���2ก�!� ��,-�����'�� 
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2.11 �,�,- #�ก��"��'���/��ก�!���	�
�����	ก�!���"ก���������"+- � 
 

2.11.1 ���"� �,��" 

 ��������!"�ก�����!�0-���?�������0�1	�	�ก2<� 237.5 ����#�0���*����?���������A���!�0-0�1	�
�������
$������!�0- (Domestic Market) �*��0�143���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� �����	� #+� ��!�0-J9����9�45 ;�!
�������	 (92 ����#� ;�! 87.3 ����#� ��	������) ����� � *�ก��4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-�*����� 
4�	��2����4��#��0�1	�#3C$�6;�!=��	���8����A�0�1��	���
�������?$#����!�0- �!0���*���4�*ก��
���ก���;�!

������	0�1��!ก��ก��ก������!�0-�*����� 	�?�ก�40�1��0� �������;�!������!�0-  

 ��ก�C�
���������	 ��ก��ก��������!�0-0�1	�
����*����A������� 3 ��ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 
��4�*ก��0�14�	��2����4��#��0�1	�#3C$�6;�!=��	���8�����		�;��	���*�����!ก�� ก����#+� ��ก��ก�����6+1����*����
�*�;ก������?$#$������!�0- �������	���4�	��24��4��#��=����*������ 4��.��� ;�!ก�	6"� =������ ?���B6�!�����
��1�ก��4��4��#��=����*��������!�0-ก�	6"� ��"���0�1=0�;�!ก�	6"���������"��������#��	4�	6��H50��ก��0� 

 

63.5

5.1

27.7

92.0

237.5

0.4

87.3

53.4

6.8
14.7

0

50

100

150

200

250

=0� 4��#?��5 	������� J9����9�45 ���?������� ��=� �������	 6	�� 4��.��� ก�	6"�

*���� : ����#�

 
)�*�%4 2-8 !��������5�ก�#����'�����5�ก �'6%+� 

0�1	� : 4����ก0!�����ก��� ก�	ก���ก#��� (2552) , ��ก4��ก�	�����ก��#�� (2551-2552) , ��ก4�� DFT 
(2552) , ������ Laos PDR. Country Profile 	.H��	-�4��5 (2552), Final Report 	.H��	-�4��5 (2552) 
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2.11.2 "���>!!
+ก�����, 

 ก���������0����:����ก��������4����� =���*�#��	4��#��ก��;�����0�14�	��2*�=����;���!��!�0-4	�"�ก
������� ��+1����ก����!�0-0�1	���!"�ก������@ก	�ก�ก��=�*�+���!"�ก��������4����3	�ก�ก��=����	4����ก�!0����
ก���������H3�ก��=�� 

 �	+1��������0�����!�0-0�1	���������!"�ก������0�����	�ก (6����C�ก�3�	0�1	����3 15-64 �%) ;�!	�#������
;�����0�1�1��ก���=0� (6����C���ก$�60�1 2-9 #��#�ก��$�60�1 2-10) 6���� 4*$�66	��;�!�������	��A���!�0-0�1	�
#��	=����������ก�C�0�1	�ก��ก���� �ก��ก���*	�I �6�1		�ก
< � ?���B6�!H3�ก��0�1	�ก���"�;�����;���
�	
�� (Labour 
Intensive) ��+1����ก	�������;�����0�14�	��2������ก��#��	����ก��
������!ก��ก��=�� ��ก0� �#������;�����0�1�1��ก���
=0� 0���*����03���ก�������1��ก��� �����=�ก@��	 #��	=���������!�ก��
< ���ก�C�0�1=	�	���ก�!0���ก�:������ก$����ก 
(�"�� ��ก�!0���กก������1��;����?����0��ก���	+��)   

 

 4*$�66	��;�!�������	��A���!�0-0�1	�#��	=���������������:����ก������ ?���B6�!H3�ก��0�1	�ก���"�
;�����;���
�	
�� (Labour Intensive) ��+1����ก���	�;�����������	�ก ;�!	�#������;������1��ก���=0� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)�*�%4 2-9 .�������� ����5�ก�#��,-�����'�����5�ก �'6%+� 

0�1	� : ��ก4��ก�	�����ก��#��, ��ก4�� DFT ������ Laos PDR. Country Profile 	.H��	-�4��5 

 ก��4�	$�7C5�"���<ก��;0���ก$�#��8;�!��ก"����������	 0���*�0������ ;������������		�#��	
���;�!
��0� ��ก0� ��*�#��	4���ก��ก��6�>��0�ก7!w%	+�;���������������+1�� ?���B6�!$��*�����ก��8����������	���1	��9�

 

23.0

66.7

10.3

18.4

72.9

8.7

32.6

62.6

4.7

35.1

60.5

4.4

28.4

65.7

5.8

26.6

70.1

3.3

24.9

69.4

5.7

25.3

69.3

5.4

40.8

56.1

3.1

32.6

63.8

3.6

0

20

40
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80

100

=0� 4��#?��5 	������� J9����9�45 ���?������� ��=� �������	 6	�� 4��.��� ก�	6"�

*���� : �����! (%)

65 ��	@�)E� 

15-64 �� 

0-14 �� 
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��!�0-	�ก
< � 6a��ก��	���ก������A�;��	���0�10���*��������		�����$�6�6�1	
< � ��ก��ก��  ������;�������"������
0�����0�1	�	�ก���������	��A���!��@�0�1��ก��03�"��������!�0-0�1�����ก$	�$�#������������*�#��	4���0�1�!=�
��03����������	 

 ���:��3���0�1��!�0-=0����1	�
��4��3#4��#	��4����3 (Aging Society) 0���*�4��4���
����0�1	����3	�กก��� 65 �%
< �
=�	�	�กก�����!�0-4	�"�ก��������+1� I ��	���*�<1����6����C������A���!��@�0�10���*�=0��4����������!�0-�+1�I 
��+1����ก	�������;����������0�����0�14�	��2*�=������ก�����!�0-�+1�  

 �����=�ก@��	 
���0@�����0�1�ก��
< ����:��3���6���� ��4����3������	�ก0�1���	�43
$�6;
@�;�� 	�#��	6���	;�!
����ก��0�1�!0����� ����� � *�ก��8���=0�4�	��2*�	���ก��4���4��	;�!4���4�3�0�1�*	�!4	�*�ก��ก�3�	��4����3  
#������!0���*��ก��H3�ก������*	�0�1	�-�ก�$�6�6�1	
< �=�� 

 

2.11.3 "��,����#�ก��"��'���/��ก�! 

"���-�!�������� 

 �	+1��������0���#������;�����
� ��1����ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� ($�60�1 2-10) 6���� 4*$�66	����A�
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)�*�%4 2-10 �-�!���������
$�,4��#�ก��-����'�����5�ก �'6%+� 

0�1	�: http://www.asianewsnet.net/home/news.php?id=14415&sec=2, 
http://www.boi.go.th/thai/how/demographic.asp, Department of Labour and Employment, Philippines 

Malaysia, Costs of Doing Business 2009, Minimum wages and Changing Wages inequality in Indonesia, ADB 
2010, Cambodia Investment Guide Book 2010 ;�!��กก��4�	$�7C5�"���<ก 
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0�1	� : Doing Business 2010, World Bank 
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)�*�%4 2-12 ������"�ก#�ก��ก- ,
$�/��ก�!#�)�*��� (Ease of Doing Business) 

0�1	� : Doing Business 2010, World Bank 
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)�*�%4 2-13 ������"�ก#�5-��'��4�,�"��'���/��ก�! (Start-up Business) 

0�1	� : Doing Business 2010, World Bank 
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)�*�%4 2-14 �
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0�1	� : Doing Business 2010, World Bank 
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0�1	� : Doing Business 2010, World Bank 
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)�*�%4 2-16 ������"�ก#�ก��� ���'5:4  

0�1	� : Doing Business 2010, World Bank 
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0�1	� : Integral Solutions Asia, 2009 
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4.9 

(�%2552) 
n.a. 1.0 

(�%2550) 

�����#������
� ��1�� 
(Minimum Wage/�%
2552) 
(������54*��8c������) 

6.9 n.a. 10.7 8.3 2.8 n.a. 3.2 1.0 1.3 2.3 

4ก3����� 

��0  
(Baht : THB) 

������5
4��#?��5 

(Singapore 
dollar: SGD) 

���ก�� 
(Ringgits: 

MYR) 

J9����9�45  
��?� 

(Phillippine 
peso: PHP) 

���%�*5 
(Indonesian 
Rupiah: IDR) 

������5
��=����34

����	 
(Bruneian 

Dollar: 
BND) 

����  
(MMK) 

����  
(Kyat : Kt) 

ก�� 
(LAK) 

�����  
(RieL *�+� CR) 

�����;�ก����1�� �% 2553 
(��� 1 ������54*��8c) 

29.96 ��0 1.304 
������5
4��#?��5 

 

3.13 ���ก�� 
 

43.900 
��?� 

 

8,920 
���%�*5 

 

1.304 
�����*5

��=����34
����	 

 

19,490 ���� 
 

6.41 ���� 
 

7,975 ก�� 
 

4,060 ����� 
 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

98 
 

 

���'"w� 
���5�ก'"�� ���5�ก#	�- 

1�+ ����.��( ��'�'6%+ dp����p��(  ��."�%'6%+ 
���1�"����

6���� 
'�%+"��� *�-� ��� ก
�*�5� 

ก���-�  ก                

	�#��ก��4����ก��	
��
��!�0- 
(Export Value) 
(6������������54*��8c) 
 

173.3 
(�% 2552) 

245.0 
(�% 2552) 

187.3 
(�% 2552) 

96.1  
(�% 2550) 

141.0 
(�% 2552) 

8.3 
(�% 2551) 

32.6 
(�% 2552) 

1.6 
(�% 2550) 

 

1.2 
(�% 2550) 

3.4 
(�% 2551) 

��!�0-4����ก4��#�� 
0�14��#�� 
(Export Destination) 

4*��8��	��ก� 
4�H��C��8
��!"�"���� 
��1�3x� f���ก� 
��4�������  
 

f���ก� 
	������� 
4*��8��	��ก� 
���?������� 
4�H��C��8
��!"�"���� 
;�!��1�3x�  
 

4*��8��	��ก� 
4��#?��5 
��1�3x�  
4�H��C��8
��!"�"���� 
=0�  
 

4*��8��	��ก� 
��1�3x�  
f���ก�  
4�H��C��8
��!"�"����  
���H��5-
;���5   
 

��1�3x�  
4*��8��	��ก�  
4��#?��5  
4�H��C��8
��!"�"����  
4�H��C��8
�ก�*��  
	�������  
�������   
 
 

��1�3x�  
���?�������  
��4�������  
4�H��C��8
�ก�*��  
;�!
4*��8��	��ก�   

4*��8��	��ก� 
4*$�6�3?�� 
�������
J9����9�45 
4��#?��5 ;�!
	������� 
��1�3x� 

=0� ������� 
f���ก� 
4�H��C��8
��!"�"���� 
4��#?��5  
 

=0� 
�������	 
4�H��C��8
��!"�"���� 
����	�� 
	�������  
 

4*��8��	��ก� 
4*$�6�3?�� 
��1�3x� f���ก� 
;#���� 
4��#?��5  
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���'"w� 
���5�ก'"�� ���5�ก#	�- 

1�+ ����.��( ��'�'6%+ dp����p��(  ��."�%'6%+ 
���1�"����

6���� 
'�%+"��� *�-� ��� ก
�*�5� 

4��#��4����ก*��ก 
(Export Products) 

�#�+1����ก� 
;�!#�	6�� 
����5;�!
�3�ก�C5  
=JJe�;�!
4�����! 
ก�����
���5 ���	C�
;�!�#�+1�� 
��!���  ��� 
;�!
��0��
�������   

4��#��
�3�4�*ก��	 
�#�+1��#�	 
6������5 
�3�ก�C5;�!
4�����! 
ก���#�+1�� 
��ก��"���
�3�4�*ก��	  

����@ก0����ก45 
�#�+1�� 
��ก�ก� 
�9?������	
;�!ก���
H��	"��� =	�
;�!���� 
$�Cg5=	�  
�� �	�����5	 
���6���  
4�1�0� ���� 
$�Cg5�#	�  

�2���5 
�3�ก�C5;�!
4�����!- 
ก��  
���  
;������
=JJe�  
� ��	��
4����@���   
 

�� �	��;�!
ก��� �#�+1�� 
�"�=JJe� =	�
��� �4+ ����
4����@��� 
���6���  
 

� ��	����� 
ก���H��	 
"��� 
�9?������	 
�4+ ����  

4�1�0� 
� ��	����� 
���	C� 
����0�� 
���   

ก���
H��	"��� =	�
4�ก;�!=	��+1� 
�	�@�6+";�!
2�1� �4+ ����
;�!4�1�0� 

���  

=	��3� =	�;��
�� ���� 
$�Cg5=	� 
4��;��  �-7
?�*!  2���
*�� �4+ ����
4����@���  
 

���6��� 

��� ���� 
$�Cg5��� 

���?6� 2�1�
�*�+�� ��
��4� 
����$�Cg5=	� 
�4+ ���� 
�#�+1���3��*�	 
����0��  
4�1�0�  

ก�����'��                

	�#��ก������
����	
��
��!�0- 
(6������������54*��8c) 
 
 

153.5 
(�% 2552) 

209.7 
(�%2552) 

154.6 
(�% 2552) 

50.3 
(�% 2550) 

114.3 
(�% 2550) 

2.1  
(�% 2550) 

36.2 
(�% 2552) 

0.8 
(�% 2550) 

2.1 
(�% 2550) 

4.4 
(�% 2551) 
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���'"w� 
���5�ก'"�� ���5�ก#	�- 

1�+ ����.��( ��'�'6%+ dp����p��(  ��."�%'6%+ 
���1�"����

6���� 
'�%+"��� *�-� ��� ก
�*�5� 

��!�0-����
��4��#�� 
0�14��#�� 

��1�3x�  
4�H��C��8
��!"�"����  
	�������  
4*��8��	��ก�  
4*��8��*���
��	����45   

	�������  
4*��8��	��ก�  
4�H��C��8
��!"�"����  
��1�3x�  
4�H��C��8
�ก�*��  
���?�������  
;�!���3�� 
���!����  
  

��1�3x�  
4�H��C��8
��!"�"����  
4��#?��5  
4*��8��	��ก� 
=0�   

4*��8��	��ก�  
��1�3x�  
4��#?��5  
=��*���  
4�H��C��8
��!"�"����  
���3�����! 
����  
 

4��#?��5  
4�H��C��8
��!"�"����  
��1�3x�  
	�������  
4*��8��	��ก�  
=0�  
���3�����!���� 
4�H��C��8
�ก�*��  
��4������� 

4*��"
��C���ก�  
4��#?��5  
	�������  
��1�3x�  
=0�  
4�H��C��8
�ก�*��   

4�H��C��8
��!"�"����  
��1�3x�  
4�H��C��8
�ก�*��  
=��*���  
4*$�6�3?��  
=0�  
4��#?��5    
 

4�H��C��8
��!"�"���� 
4��#?��5 =0�  
 

=0� 
4�H��C��8
��!"�"���� 
�������	 
4��#?��5 
	�������  

 

�������	 
4�H��C��8
��!"�"���� 
=0� f���ก� 
=��*��� 
4�H��C��8
�ก�*�� 
4��#?��5 
���กa7 
	�������  

4��#������
��*��ก 

�3�ก�C5=JJe�
;�!4�����! 
ก��  � ��	��
�9?������	 2���
*��  �#�+1����ก� 
;�!#�	6������5
;�!�3�ก�C5  

�#�+1����ก�
;�!4�����! 
ก�� 4��#��
;���"+ ��6��� 

����@ก0����ก45 
�#�+1����ก� 
����$�Cg5
�9?������	  

;������=JJe�  
�3�ก�C5 
������5;�! 
4�����!ก��  
4��;��?�*!
�+1�I �-7?�*!
;�!����$�Cg5   

�#�+1����ก�
;�!�3�ก�C5 
�#	�$�Cg5 
�� �	��;�!
ก��� ��*��  

�#�+1����ก�
;�!�3�ก�C5
ก��
�4�� 
4��#��
�3�4�*ก��	 
��*�� 
�#	�$�Cg5  

�#�+1����ก�
;�!�3�ก�C5 
� ��	��
4����@��� 
�*�@ก  

�#�+1����ก�ก� 
�3�ก�C5

�4�� 
���23���ก��
����  

�2��ก���� 
���5;�!
4�����!ก��  
�#�+1���"� 
=JJe�  �#�+1��
�3�?$#
���?$# 

����$�Cg5��ก
� ��	���"+ ��6���
4����@���  
����+� 
�2��ก�������5
;�!
4�����!ก��  
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���'"w� 
���5�ก'"�� ���5�ก#	�- 

1�+ ����.��( ��'�'6%+ dp����p��(  ��."�%'6%+ 
���1�"����

6���� 
'�%+"��� *�-� ��� ก
�*�5� 

ก����03�?����� 
(Foreign direct 
investment)  
(����������54*��8c) 

6,072 
(�% 2552) 

207,945.3 
(�% 2551) 

n.a. n.a. 5,390 
(�% 2552) 

257.2  
(�% 2551) 

7,673 
(�% 2552) 

16,055.6 
(�% 2553) 

1,136.9 
(�% 2550) 

259.9 
(�%2551) 

��!�0-����03�*��ก 

��1�3x� f���ก� 
4��#?��5 

������� 
4�H��C��8
��!"�"���� 
���กa7 
	������� 
;�!f���ก� 

n.a. n.a. ���H��5;���5 
4��#?��5 
4�H��C��8
�ก�*�� 

���กa7 
���H��5;���5 
��1�3x� 

=��*��� 
4�H��C��8
�ก�*��   
�����"���5��� 
4��#?��5 
	������� 

=0� 
4�H��C��8
��!"�"���� 
	�������  

4�H��C��8
��!"�"���� 
=0� 
�������	 
w��1��-4 ��1�3x� 
4�H��C��8
�ก�*��  

4�H��C��8
��!"�"���� 
=0� 

4�
�0�1	�	�#�� 
ก����03�4� 

�#�+1����ก�
;�!�3�ก�C5

�4�� 
�#�+1���"�;�!
�3�ก�C5=JJe� 
?�*!;�!
�?�*!  

n.a. n.a. n.a. 4����*����A�
?#��ก������
#	��#	

�4��  

�*	+��;��  
$�#ก������ 
;�!ก��
ก��4���� 

�3�4�*ก��	 
?��;�	;�!
ก��0����0�1��, 
��#���*��"��  

6������ ก��

3����!� ��	��
;�!ก���
H��	"���, 
�3�4�*ก��	
ก������  

6������
=JJe� 
�4��
;�!
?0�#	��#	
?��;�	 ก��
0����0�1��  

ก��0����0�1��  
4�1�0� 
�3�4�*ก��	
ก���ก7�� 
$�#ก��
�4�� 
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,�����%4 2-8 "
5�%/ �>!!
++- +�%4*�!��Y�#��,-�����'�� 

���'"w� 

���5�ก'"�� ���5�ก#	�- 

1�+ ����.��( ��'�'6%+ dp����p��(  ��."�%'6%+ 
���1�"����

6���� 
'�%+"��� *�-� ��� ก
�*�5� 

.�������,��" SMEs           

%\�)�)F8A���ก
7ก��           

- ����������!ก��ก��?����	 (���) 2,900,759 169,670 552,849 734,889 52,764,603  9,302  2,720,479 43,503 142,105 375,095 

- ��������4�*ก��
���ก���;�!
���
���	 (���) 

2,896,106 168,000 548,267 720,191 52,759,327 9,105 2,718,008 40,020 135,000 371,344 

- 4��4���
����4�*ก��
���ก���;�!

������	 (�����!) 

99.8 99 99.17 98 99.99 97.9 99.91  91.99 95 99 

7 7� 	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�           

- ����$�Cg5	����	����!�0-?����	 
(����������54*��8c) 

263,856  182,232 
 

191,601 160,476 

 
540,277 17,180  91,854 26,500 

 
5,939 

 
10,028 

 

- ����$�Cg5	����	0�1�ก����กก�3�	
��4�*ก��
���ก���;�!
������	 
(����������54*��8c) 

99,737.6 92,938.3 59,779.5 48,142.8 139,931.7 3,779.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 
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���'"w� 

���5�ก'"�� ���5�ก#	�- 

1�+ ����.��( ��'�'6%+ dp����p��(  ��."�%'6%+ 
���1�"����

6���� 
'�%+"��� *�-� ��� ก
�*�5� 

- 4��4���
�� GDP 0�1�ก����ก��4�*ก��

���ก���;�!
������	 (�����!) 

37.8 51 31.2 30 25.9 22 n.a. n.a. n.a. n.a. 

����<�4�ก=)ก���	A�<8����4 
(%4
)47O4�Z)����O�ก) 

          

- #��	4!��ก��ก��ก���� �H3�ก��?����	 
(������0�1) 

12 1 23 144 122 96 93 n.a. 167 145 

- #��	4!��ก��"�������� �H3�ก��  
(������0�1) 

55 4 88 162 161 153 116 n.a. 89 173 

- ������
� ������"�������� �H3�ก�� 
(
� ����) 

7 3 9 15 9 18 11 n.a. 7 9 

- �����������ก������� �H3�ก�� (���) 32 3 11 52 60 116 50 n.a. 100 85 

- #���"�������ก������� �H3�ก��  
(�����!
�����=��) 

6.3 0.7 11.9 28.2 26.0 9.8 13.3 n.a. 12.3 138.4 

- #��	4!��ก��ก��
�4���"+1�  

(������0�1) 
71 4 1 127 113 113 30 n.a. 150 87 
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���'"w� 

���5�ก'"�� ���5�ก#	�- 

1�+ ����.��( ��'�'6%+ dp����p��(  ��."�%'6%+ 
���1�"����

6���� 
'�%+"��� *�-� ��� ก
�*�5� 

- #��	?�����4
��ก�!���ก��$�#��8 
(��!�	��?�� Transparency 
International) (#!;����@	 10) 

3.4 9.2 4.5 2.4 2.8 5.5 2.7 1.4 2.0 2.0 

�>!!
+ก�����,           

- ����$�6
��;�����?����	 (Labor 
Productivity)  

1.075 1.053 1.073 1.106 1.055 0.966 1.131 1.149 1.098 n.a. 

- ���03�ก��4����ก (������54*��8c�����) 625 456 450 816 704 630 756 n.a. 1,860 n.a. 

ก�����+�ก,(#5��
,ก���           

- ��"��ก���������ก��	�*	�I 	��"���ก��
�������H3�ก�� (#!;����@	 10) 

3.58 8.67 4.42 n.a. 2.41 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

- 4��4���ก���"�����0��5��@�
����4�*ก��

���ก���;�!
������	  
(#!;����@	 100) 

86.9 96.9 91.2 90.5 96.0 n.a. 94.0 n.a. n.a. n.a. 

- 4��4���ก��0��H3�ก��������0��5��@� 
(#!;����@	 100) 

33.6 14.3 23.5 28.6 4.0 n.a. 14.9 n.a. n.a. n.a. 
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���%4 3 
 

���������ก��',�%+�����*� ������ก �ก�� SMEs � �
���'�����5�ก��-���5���'���2ก�! �'6%+� 

 
 
 
 ก���*�#��	4��#��;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1;�ก����ก��=�=��	����*�;��0����ก��ก��*��
�?����;�!	���ก��ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	��;���!��!�0-4	�"�ก�������	�#��	
;�ก����ก�� ��ก��ก��  *�������0�1�*�ก��4���4�3�ก@	�#��	;�ก����ก�� �����!�0-	�ก������� �*�������*��ก�6+1�0��
*���0�1��!4�����;�!��A�-��5ก�����ก����!4�����*�����������I 
C!0�1�����!�0-=	�	�ก��ก��*��*�������
ก���0�1"����� ก��0�0���?����;�!	���ก��0�14���4�3� ��	2<�*�������0�1�*�ก��4���4�3��!"����*��*@�$�6;��
0��ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	��;���!��!�0-=��"�����
< � 
 ;��0��ก������4����+ �*����0�� �!6����C�0��!��!�0- ?����;���!��!�0-��!ก��������+ �*� 3 4���*��ก ��
4���;�ก��A�����กก��0�0��;��;	��0*�+�;��6�>������!ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 4���0�14����A�
ก��4�3�2<�*�������0�1�*�ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-�� � I ;�!4���0�14�	��A���ก��
���#��!*54$�6;�����	;�!-�ก�$�6 (SWOT Analysis) ��4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-�� � I  
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3.1 ���'��1�+ 
 

3.1.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 
 ��ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	=0� ��8���=��	��*	���*�4����ก���4���4��	��4�*ก��
���
ก���;�!
������	 (44�.) ��A����������ก�� �<1���;��;�ก0�1���0����A�;�� 5 �% (6.-. 2545 � 2549) ?���*�#��	4��#��
�� 6 ����*��ก =��;ก�:  
 1) ก��J���J��4�*ก��
���ก���;�!
������	�*���A�ก�=ก*��ก0���-�78ก��;�!4��#	
����!�0-  
 2) ก��4����;�!������3�?#��4����6+ �8�� ���3�4��#��ก����!ก��H3�ก��  
 3) ก���4��	4������4�*ก��
���ก���;�!
������	�*�	�ก������?��������1��+�  
 4) ก���4��	4����-�ก�$�6��4�*ก��
���ก���;�!
������	ก�3�	4����ก          
 5) ก��4����;�!6�>������!ก��ก���3���*	�  
 6) ก���4��	4�����0��0
����4�*ก��"3	"� 
  
 ��ก��������������"���;��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 B���0�1 1 (6.-. 2545 � 2549) =��
ก���*��ก����4�*ก������*	�;�!ก����������6�1	
< � ��	=�2<�����$�6ก������0�1�6�1	
< � ;�!ก��4����ก0�1�6�1		�ก
< � �����=�
ก@��	 ก�������	;�!��!�	����
�� 44�. 6���� ก��6�>��;�!ก���*�ก��4���4�3�4�	��2����3��e�*	��=���6���4���
*�<1� ��4�*ก��0�1	�����$�6�1�� ���*�����;���� ����	 ��	2<����	��3�������ก���
��2<�;*���03�6�4	#�� 4�����*�ก�����0��
;��;	��0ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 B���0�1 2 (6.-. 2550-2554) =��	3������ก���4��	4����#��	
;
@�;ก����*�ก��ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	�6+1��*�4�	��2����?�=�������4	�3� �����+1��;�!��1��+� 0� �������

���;�!#3C$�6 ?��	3��*���0�1�!�*@�ก���������H3�ก��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	�H��	�$���� 	�ก�����
����ก��	�*	� I 	���!�3ก�5�"��<1��!0���*�����$�6�6�1	4�
< � ($�60�1 3-1) 
 ��ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	��	;��ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 B���
0�1 2 =�����;�กก��4���4�3���ก��A� 2 �!��� =��;ก� �!���4�
�H3�ก�� (Sector or Firm Level) ;�!�!�������!ก��ก�� 
(Individual Level) ���!���4�
�H3�ก�� ก��4���4�3�#���#�3	0� �$�#ก������ $�#ก��#��;�!$�#���ก�� 
C!0�1���!���
����!ก��ก�� =�����;�ก��ก��A� 2 ก�3�	 #+� ก�3�	����!ก��ก���*	�;�!����!ก��ก�����	 
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R & D / Innovation / Productivity

ก��',��.,#�'5�����" / ��Y)�*

������ - '��.�.�+% - ��
,ก���

Micro SEs MEs LEs

#5�
ก��
xR�: 

#5���� - R&D #�
ก�����	+
",- ���"

ก��',��.,#�'5����Y)�*

/����)���� ���,)�* ��
,ก���
	�
ก'���2ก�!

* '*%+�SMEs
Dynamic & 

Knowledge based
Enterprises

 
)�*�%4 3-1 ���
+�
��(���������ก���-�'��������	ก�!���"ก���������"+- �1�+ 

0�1	�: ;��ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 B���0�1 2 (6.-. 2550-2554) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)�*�%4 3-2 ก��-�'�?�	��+� �ก���-�'��������	ก�!���"ก���������"+- �1�+ 
0�1	�: ;��ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 B���0�1 2 (6.-. 2550-2554) 

SMEs '�?�	��+

1. )��ก�����,

1.1 ก�3�	�3�4�*ก��	�� ����	 (Indigenous)

• �3� .� �� : 4�1� 0� ���� 0� � ��� 	C�
�#�+1����!��� 4�1�6�	65 ����3$�Cg5

• �3�.��-�ก�� : ?�*ก�� �#�+1����ก�ก� 
;	�6�	65 �#�+1���"�=JJe�����@ก0����ก45 
"� �4���������5

• �3� .0�1 � "� 0��6 � �ก � : ��*�� � � 
4	3�=6� �J��5�� ����5=	�  ����$�C g5
���  ����$�Cg5����	�ก45;�!
��
��� 

��"������ 
���ก;�������

1.2 ก�3�	�3�4�*ก��	�*	� (New Wave)

• ����$�C g50�1 =�� �! ��� *���?��#3C#�� 
(Value Chain)  ��ก�3�	�3�.�� ����	

• � �� � $� C g5 0�1 	� �� 0 � � � * 	� I  � "� � 
6���� ��0�;0� �3�ก�C5��!*���
6������

3. )�����ก��

3.1  ก �3� 	� �� ก ��0��� � 0�1 � �;� ! H3 �ก��
�����+1�� : ?��;�	0�16�ก ������*�� ����

��
��0�1�!�<ก 
�4����ก0����0�1�� 4�� 
H3�ก� �0�1 � ก�1 � �� �+1 �� ก�� ก ���� �� �! "3	 
(MICE) ��A����
3.2  ก�3�	� ��ก ���+1�I  : (0�1 � *�� �� ก ��
�����?$#*�+ �H3�ก��) : 4��4��0-;� !
��J05;��5 (��	0� �  digital content) 0�1
��<ก7�;�!4���4�3�H3�ก�� 43
$�6;�!
#��	��	 ��ก;��-ก��4����  ?���4��ก45 
ก��-<ก7� ;�!H3�ก������0��

2. )��ก����

2.1 #�����ก
2.2 #��4��
2.3 Trading firm

4. )���)������ �;�4�

4 . 1  4 � 
 � ก � � � �� �
ก��#�� ���ก��
4 . 2  � �� �$� C g5 ; � !
���ก��"3	"�0���2�1�
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 �����=�ก@��	 ����
�����ก��
������!	�C$�#��80���*�����ก��*��ก�3�	��e�*	����4�*ก��
���ก���;�!
���
���	0�1�!�*�ก��4���4�3� ($�60�1 3-2) 4��*���ก�3�	��e�*	����$�#ก��������!ก������ (1) ก�3�	�3�4�*ก��	�� ����	 
(Indigenous) =��;ก� ก�3�	�3�4�*ก��	��� (�"�� 4�1�0� �#�+1���3��*�	 ����0��) ก�3�	�3�4�*ก��	��-�ก�� (�"�� �#�+1����ก�ก� 
����@ก0����ก45 ;�!�#�+1���"�=JJe�) ;�!ก�3�	�3�4�*ก��	0�1�"�0��6��ก� (�"�� ��*�� �� �J��5������5) (2) ก�3�	�3�4�*ก��	
�*	� (New Wave) =��;ก� 6������0�;0� ;�!����$�Cg50�1�
��4��!���0�14�
< �
��*���?��#3C#�� (Value Chain) ��
�3�4�*ก��	�� ����	 
 ��ก��4���4�3�$�#ก��#��=�����;�ก��A� ก��#��4�� ก��#�����ก ;�!���7�0ก��#�� 4�����$�#���ก�� 44�. =���*�
#��	4��#��ก��4�
����ก�� 2 ก�3�	*��ก =��;ก� ���ก��0����0�1��;�!H3�ก�������+1�� (�"�� ?��;�	0�16�ก ������*�� c�c) ;�!
ก�3�	���ก���+1� I ��ก 7 4�
����� (4��4��0-;�!��J�5;��5 ���ก��0�1��<ก7�;�!4���4�3�H3�ก�� ���ก��43
$�6;�!#��	
��	 ���ก����ก;��-ก��4���� ���ก��?���4��ก45 H3�ก������0�� ;�!���ก��ก��-<ก7�) 

 ก��-<ก7���ก����������?����;�!	���ก��4���4�3����� I 
��*�������$�#��8 �������:�*��3�4��#0�1
�ก��
< ���ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1����	� 4�����*� 44�. =��ก��*���30H-�4��5ก��4���4��	��4�*ก��
���
ก���;�!
������	 �% 2550-2554 (B���0�1 2) =�������  

 +��/��,�(�%4 1 ก��4����;�!6�>������!ก��ก�� �6+1��4��	4����
��#��	4�	��2
������!ก��ก��0� �����*	�
;�!������	 �*�4�	��2����4��#��0�1;
��
��=�� ?��ก��4����#3C#��;�!����ก�����4���#��	����ก��
��������
�!���ก���
< �=� 

 +��/���,�(�%4 2 ก���6�1	����$�6;�!#��	4�	��20������ก��	
����4�*ก��
���ก���;�!
������	��$�#
ก������ �*�4�	��26�>����ก������������� (OEM) =���A���4�	��2��ก;�� (ODM) ;�!��A���4���������1*�� (OBM) 

 +��/���,�(�%4 3 ก���6�1	��!4�0H�$�6;�!����ก�!0�0�1�ก����กก��;
��
��ก��H3�ก��ก��#��4	���*	�
����*�� 
(Modern Trade)  

 +��/���,�(�%4 4 ก��4���4��	$�#���ก����ก��4����#3C#��;�!	�#���6�1	 ?��4���4�3�ก���"���#5#��	�� 
��>�H��	=0� $	��:���=0� ;�!�0#?�?��� ��ก��4����#3C#��;�!	�#���6�1	 ��	0� �4����#��	�"+1�	?���!*������4�*ก��

���ก���;�!
������	 $�#���ก��ก��H3�ก��
����*�� 

 +��/���,�(�%4 5 ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	��$	�$�#;�!0���2�1��*��ก���#�+�
���;�!#��	
�"+1�	?��0��H3�ก�� ��	2<�ก��6�>��-�ก�$�60� �����ก������;�!ก�����*�����ก��H3�ก��?���"��0#?�?��� ��>�H��	;�!
$	��:���=0� 

 +��/���,�(�%4 6 ก��6�>���:������+ ���ก���������H3�ก��4��*�����4�*ก��
���ก���;�!
������	 �"�� 4�1�
������#��	4!��ก ?#��4����6+ �8������ I ��	2<�4$�6;�����	�*�4�	��2�������H3�ก��=�������	���!4�0H�$�6	�ก
��1�
< �  

 
 ��e�*	��0�1 44�. =��ก��*��=����;��ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 �% 2550-2554 ��!ก������: 
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 	�#������$�Cg5	����	
����4�*ก��
���ก���;�!
������	�6�1	
< ���A������! 42 
������$�Cg5	��
��	0� ���!�0- ���% 2554 

 �����ก��
������ก��4����ก
����4�*ก��
���ก���;�!
������	�6�1	
< �=	�����ก��������ก��
������
��
ก��4����ก��	 

 ����$�6ก������?����	
����4�*ก��
���ก���;�!
������	
������=	�����ก��������! 3 ����% ;�!
����$�6
��4�
���e�*	��;�!����$�6;�����
����4�*ก��
���ก���;�!
������	
������=	��1��ก���
�����! 5 ����% 

 
 

3.1.2 	�-�+����%4#	ก����
���������	ก�!���"ก���������"+- � 
 
"���.+��+ 
<\�)ก��)<���<�$��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

 4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 *�+� 44�. ����� �
< ���	6�!��"�������4���4��	��4�*ก��

���ก���;�!
������	 6.-. 2543 	�42��!��A�*�������
����8 $�����ก��ก��ก���;�
��#C!ก��	ก�� 2 #C! 
��!ก������ (1) #C!ก��	ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 	�������*���0�1��ก��ก��*���?����;�!
;��ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 6���	0� �ก��ก��ก������������
��#C!ก��	ก�����*��c ;�! (2) 
#C!ก��	ก�����*��4����ก���4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 	�������*���0�1��ก��ก��*���?���� 
���*����� #��#3	 ก��ก���;�;�!������"����ก��ก��
�� 44�. ��4���6��Hก��
�� 44�. ��!ก������: 

• ก���4��;�!�?����;�!ก��*��;��;	��0;�!;���������ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	
0� ��!���$�6��	 ���4�
� ;�!���6+ �0�1 ��	0� ��4��;�!ก��������3�ก}*	��;�!ก}�!�����0�1�ก�1��
���
ก��ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 

• ก�����ก��� 4���4�3� �������ก�� ;�!��!4��ก������������ #��	���		+�
��*�������$�#��8;�!��ก"�
0� ���;�!������!�0- �����������	;�!��!�	����ก�������������*���A�=������	���!4�0H�$�6 

• ก��6�>��-��5
��	���4�*ก��
���ก���;�!
������	;*��"��� ;�!
��	���+��$��0�1#��2��� 2ก���� 
0��4	�� ��	0� �-<ก7� ���#��!*5����� ;�!������42��ก��C5�6+1���!?�"�5��ก��ก��*���?����ก��
����������4���4��	;�!�*����ก��;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 

• ก��6�>���!��4���4��	��4�*ก��;�!�������?#��ก��������� ?#��ก����C�ก�� ;�!?#��ก���B6�!ก��
���������6+1�ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	���	ก��*��������+1�0�1�ก�1��
��� 

• ก���"�ก��03�4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	�ก�����*�����ก�������	���!4�0H�$�6�*���A�
�#�+1��	+���ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 
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 0�1����	� 44�. =��ก��*��ก��ก��	����I �6+1�4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	 0� �����ก7C!ก��
�3�*�3�?������*�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ;�!ก��4���4�3�����!	�C�*�ก��*����������*����ก����4�*ก��

���ก���;�!
������	 ?��?#��ก��;�!ก��ก��	0�1 44�. =���������ก�� ��0� ?#��ก�� ASEAN SME Partnership 
Roadmap ?#��ก�� SME Flying Geese ?#��ก���4��	4�����#�+�
��� SMEs Consortium 4������������ (ก�3�	
�3�4�*ก��	ก��4����;�!�3�4�*ก��	�����+1��) ��A����  

 

"��ก������� 

<\�)ก��)�9�ก���ก��<���<�$�ก���� ()  

 ��ก��กก���*�4�0H�;�!��!?�"�5;ก�?#��ก��0�1	�����!?�"�5����-�78ก�������;0����� ��	2<�?#��ก��0�1�"�
*��กก�����*��;�!ก�����ก����#5ก�0�1�� (Good Governance) �:��3��� 4����ก���#C!ก��	ก��4���4��	ก����03� *�+���
?�=� ����*�#��	4��#��ก��ก��4���4��	�3�4�*ก��	
���ก���;�!
������	 ?��ก��*����+1��=
������03�
� ��1��
��
?#��ก��0�1=�����ก��4���4��	�6��� 500,000 ��0 (=	���	#��0�1���;�!����03�*	3������) ��A�H3�ก��0�1	�#�=0�2+�*3��=	�����ก���
�����! 51 
������03���0!����� ��	2<�	������*�� 4�����03�=	��ก�� 3:1 4��*���4�0H���!?�"�50�1=����� ��!ก������ ก��
�ก������ก�
��
���#�+1����ก�=	������ �������
��� ;�!ก��=������ก����$�7�����=�������3##���A��!�!���� 8 �%=	������ �������
�
�� 

 

ก��<���<�$�
(�<��ก��� ก�� ���
(�<��ก��� 

 ก�	4���4��	�3�4�*ก��	 =������� �-��5H3�ก���3�4�*ก��	 (Business Opportunity Center: BOC) �6+1��*����ก��

��	�;�!#����<ก7�;�!����ก�1��ก��?�ก�4��ก����03� ก��#�� ;�!ก�����ก��H3�ก��;ก���4�����03���H3�ก���*	� *�+�
����!ก��ก���3�4�*ก��	0�1����ก��
���ก��ก������4�*ก��
���ก���;�!
������	 ?�����:��3���	�-��5H3�ก��0�1����� �

< �;��������� 13 ;*�� �� 13 ���*��� =��;ก� �"����*	� ������ 6�7C3?�ก 6����� �3��H��� 
��;ก�� �#���"4�	� 
�3����"H��� 436��C�3�� "��3��   43��7}�5H��� 4�
�� ;�!ก�3��06	*��#� ����!�����;4���� http://boc.dip.go.th/  
 

"��ก��'��� 

Z)����Ne)��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
��������� !E � 

 H��#��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	;*����!�0-=0� *�+�����ก?�������� SME Bank �*�ก��
4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	������ก������0� �����
��ก���*�4���"+1��!�!4� �;�!�!�!��� ��ก��ก��   
SME Bank ���	�ก���*����ก����ก*���4+�# ����!ก�� ���ก��ก�������*�+�ก������������ ���ก�����	03� ;�!���ก����<ก7�
;�!��� ก���*�4���"+1�	�0� �0�1�*���A�;��?#��ก��6��-7 �"�� 4��#��?#��ก��"����*�+�����ก������;ก�����!ก��H3�ก��0����0�1�� 
4���"+1�#���=0�4�?�ก 4���"+1�?#��ก�� OTOP ��A����  
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7��" ���ก)<$)���>

(�<��ก���	)�4��
�  

 ���7�0��!ก��4���"+1��3�4�*ก��	
������	 *�+� �4�. ��A�42����ก�������B6�!ก��
����8 $�����ก��ก��ก��
�;�
��ก�!0���ก��#��� 	�*���0�14����#��		�1����*�ก��42����ก��������ก���*�4���"+1�;ก��3�4�*ก��	
������	 �<1��!
0���*��3�4�*ก��	
������	=��4���"+1�	�ก
< � ?�� �4�. �!�*����ก��# ����!ก��4���"+1�;ก�����!ก��ก����4�*ก��
���
ก���;�!
������	03ก��!�$0H3�ก�� 0� ���  ก��ก��0�1 �4�. �*�ก��# ����!ก��������A�ก��ก��0�1=	�
�����ก}*	��;�!-��H��	
����� 
 

"��ก��,��" 

ก��<���<�$�ก��<��

ก ก�� ���N�9$��[ 

 ก�	4���4��	ก��4����ก =������� �-��5 SME Export Center 
< �0�1�����C"� � 3 ��#��ก�	4���4��	ก��4����ก 
(4��	���� ��) �6+1��*�#��;�!���;�!��<ก7�ก��0��H3�ก��ก��#��;�!ก��4����ก;ก�����!ก��ก��
���ก���;�!
������	  
?��	����"�1��"���B6�!�����*�#����<ก7� 0� ��������� ����6�>������$�Cg5 ����ก}*	�� �!�������ก��4����ก=� 
;���!��!�0- ��A���� ?��#��*������ -��5���ก�����!"������ก����*���4�*ก��
���ก���;�!
������		�	�#��ก��4����ก
�6�1	
< � *�+�	�����!ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	��A���4����ก����*	�	�ก
< � 
 

 ��ก��กก�	4���4��	ก��4����ก *��������+1� I 0�1	�ก��ก��	*�+�?#��ก���6+1�4���4��	������ก������;ก���4�*ก��

���ก���;�!
������	 �"�� ก�	ก��#��$���� ก�	ก��#��������!�0- ��A���� 
 

"��ก��*
9��'��.�.�+% 

 �:��3���*�������0�1�*�ก��4���4�3�������ก��6�>���0#?�?���
��=0�	�*���;*�� �"��  

 42�����������0��-�4��5;�!�0#?�?���;*����!�0-=0� (Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research: TISTR) *�+� �0. ��A�-��5ก���ก�����ก����0��-�4��5;�!�0#?�?���������*�� ����$�Cg543
$�6 �#�+1��	+�
;60�5 6������0�;0�;�!4�1�;�����	   

 4����ก���6�>����0��-�4��5;�!�0#?�?���;*��"��� (National Science and Technology Development 
Agency: NSTDA) *�+� 4�0". ��A�*���������ก��ก��
��ก�!0�����0��-�4��5;�!�0#?�?��� 4�0". 	�*���0�1��ก������� 
6�>�� ��ก;����������-�ก��	 ��	2<�ก��4���4��	ก��6�>������ก�����#� ;�!?#��4����6+ �8��  

 4����ก���	���8������$�Cg5�3�4�*ก��	 (Thai Industrial Standards Institute) *�+� 4	�. 	�*���0�1ก��*��
	���8��;�!ก��ก���;�#3C$�64��#��;�!���ก���*���A�=���	
��ก��*�� ;�!�*�4��#����ก��;��0��4�ก� ��	2<�ก��
�*���������;�!ก�����ก��
��4��0-����	���8�� ;�!ก��4�����#�+�
�������	���8��
����!�0-�*���A���ก$�6  
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3.1.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �#����'��1�+ 

!�"��w� (Strengths)

	�0�ก7!���������-���d
	��������ก���*����ก��
$	��:���=0�0�14�	��2���	���A��3�
��;�!�4��	��A��3�;
@�

��4��#��=0�

!�" - � (Weaknesses)

 #��	4�	��2��ก���
��2<�;*���03��1��
 ก������0#?�?���4	���*	�	��"���ก�!���ก������	�����
 
��ก�������;�!6�>��
 
��0�ก7!��ก�����*�����4	���*	�
 0�ก7!��ก��4+1�4��$�7�������!�0-������ก���B6�!ก�3�	
 ก���
��2<�
��	�;�!ก��
����ก��4���4�3���ก$�#��8	�����

. ก�� (Opportunities)

ก���"��3�;
@�
����!�0-�6+1�������6+1�4���4��	�*�
����!ก��ก��=0�	�#��	�
�	;
@�	�ก
< �
����	�
����*��
< �
ก��4���4��	;�!4���4�3�
��*�������$�#��8

)
+��ก��� (Threats)

ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก���
�:�*�#��	=	�4��0��ก���	+��
#��	������
����#�� ��	��
*�������ก�����ก����!4������!*����*�������$�#��8
0�14 ���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	���=	���A�0�1
��	���

 
)�*�%4 3-3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� �1�+ 

 

%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�E � 

1. 	�0�ก7!���������-���d  

 �	+1��������0���ก��0�ก7!;�������ก�3�	������� ;�����=0�	��3�;
@�������ก��6�>��0�ก7!w%	+�;����������
�����-���d=����ก���;�������*�����!�0- ;���:��3���#������;�����0�14�
< �����������+1��=����A��:����0�10���*�#��	
=���������������� ���� 

 

2. 	��������ก���*����ก�� 

 #��		�� ����;�!��A�	��������A�#3C4	����?��0�1�=�
��#�=0� 4�����*�ก�����A��3�;
@�
����4�*ก��=0�
?���B6�!ก�3�	0�1�����$�#���ก�� 

3. $	��:���=0�0�14�	��2���	���A��3�
��;�!�4��	��A��3�;
@�
��4��#��=0� 
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 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�14�	��2��!�3ก�5$	��:���=0��*��
��ก��4��#��*�+����ก��=��������*	�!4	 
�!0���*�4��#��*�+����ก��
�������	���ก��ก7C50�1?������;�!=	�� ��;���#� 

 

%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�E � 

1. #��	4�	��2��ก���
��2<�;*���03�������กCg5�1�� 

 ��4�*ก��?���B6�!
������	;�!��4�*ก��������� 	�
�����ก������+1������03� ��	2<�
��*��ก0��6�5# ����!ก���6+1�

�4���"+1� ��ก��ก��  ��H�ก�����0<ก���"�0�1���=	�	�#��	"�����;�!=	�#��2��� 0���*�����6<1�4���"+1���ก�!���<1�	�$��!
��ก��� �4�	�ก 

2. ก������0#?�?���4	���*	�	��"���ก�!���ก������	����� 

 ;	����*�������$�#��8=���*�ก��4���4�3�?��ก�����w~ก���	��*��ก4������ I ;��?��0�1�=���4�*ก��
���ก���
;�!
������	����"��0#?�?�����ก�!���ก������0�1=	����������+1����ก
�����ก������������03���	2<�

��0�ก7!#��	����ก���"��#�+1��	+�4	���*	� 4�����*�
��#��	4�	��2��ก��;
��
������ 

3. 
��ก�������;�!6�>�� 

 �:��3���ก������4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	4����*�������A�;���� ����	 ��4�*ก��
���ก���
;�!
������	�������0�1�*�#��	4��#��ก��ก�������;�!ก��6�>��4��#�� ��;������$�Cg5 ����3$�Cg5 c�c 

4. 
��0�ก7!��ก�����*�����4	���*	� 

 ��4�*ก��0�1	�ก��ก���� �	���A��!�!�������?���B6�!��4�*ก����$�#ก��#������"���;��ก�����*�����;��
�� ����	0� ���������H�ก��0������ ก����!"�4�	6��H5 ก��������ก��4���4��	ก��
�� c�c 0���*�	�
��#��	4�	��2��
ก��;
��
��0�1�1���	+1�������"��ก��ก�3�	ก��#�����ก4	���*	� �"�� Modern Trade 

5. 0�ก7!��ก��4+1�4��$�7�������!�0-������ก���B6�!ก�3�	 

 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�14�	��24+1�4������$�7�������!�0-���	�=	�	�ก ��A��3�4��#��ก��
4+1�4��ก�C�����ก��4��4��#��=����*������������!�0- ;	����4��#��0�1����=��	�#3C$�6;�!=��	���8�������	#��	
����ก��
������ 

 

6. ก���
��2<�
��	�;�!ก��
����ก��4���4�3���ก$�#��8	����� 

          ��4�*ก��
���ก���;�!
������	������	�ก����� �ก��ก��0�1	���;��=	���A�0��ก�� �"�� ������	����  ����
����ก7C!?�����*���;2� =	�	�ก����0!�����?����� 0!�����6�C�"�5*�+�0!�����ก��#�� 0���*�
��ก��4+1�4��
�!*����*�������$�#��8;�!����!ก��ก�� *�+�;	�;��ก��ก��*�+�?�����0�1	�ก����0!�����2ก����;�!�
��	����ก��
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4���4�3���ก$�#��8���	����� ��+1����ก	�������	�ก0�1�������=	�2ก��������$�7���ก� ก����ก7�4�1�;�����	�*�=��
	���8����	ก}*	�� c�c 

 

O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�E � 

1. ก���"��3�;
@�
����!�0-�6+1�������6+1�4���4��	�*�����!ก��ก��=0�	�#��	�
�	;
@�	�ก
< � 

 ��!�0-4	�"�ก��ก�3�	�������0�1	�6�	;�����ก����!�0-=0� ?���B6�!4��.��� ก�	6"� ;�!4*$�66	�� �<1�
���	�0��6��ก�H��	"���0�1�3�	4	��C5;�!	��3�;
@�*��� I ���� ����� � *�ก����!ก��ก��=0�4�	��24����#��	
�"+1�	?��;�!����3�;
@�
����!�0-�6+1������	��"���ก���������H3�ก��
�����!��A�?�ก�44��*�������!ก��ก��=0�0�1
0��=������ก�����!�0-4	�"�ก��������+1� ��+1����ก��!�0-	�6�	;�����ก�� 

2. ����	�
����*��
< � 

 ก����	ก�3�	��A���!"�#	�-�78ก���������0���*�
��������6+1�������4��#��0�1����=��	�
����*��
< � �<1��!��A�
?�ก�44��*�������!ก��ก��0�1����4��#��=����	0�1���������������ก�� 

3. ก��4���4��	;�!4���4�3�
��*�������$�#��8 

 #��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	0���*�$�#��8�*�ก��4���4��	;�!4���4�3�����;������ I 
����� � ��4�*ก��0�1=�����ก��4���4�3��!4�	��2�6�1	
��#��	4�	��2��ก��;
��
��=���6�1		�ก
< � 

 

]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�E � 

1. ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก���  
 �?����ก����9��4��0��ก��#��0���*�4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก���ก�����A�#�;
��4��#��;�!4����
ก�!0��������!ก��ก��=0�0�1	�����$�6�1�� 0���*����0�1=	�4�	��2�������=��������ก��ก����=� 

2. �:�*�#��	=	�4��0��ก���	+�� 
 #��	=	�4��0��ก���	+������!�0-0���*���"��#��	�"+1�	�1�
�������?$#���� 4�����*�#��	����ก��������
���� 

3. #��	������
����#�� ��	�� 
 � ��	�������A��:����4��#��0�14����ก�!0�������03�ก������4��#�� #��	������
����#�� ��	��0���*����03�ก��
�����6�1	4�
< � 
��#��	4�	��2��ก��;
��
������ 

4. *�������ก�����ก����!4������!*����*�������$�#��80�14���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	���=	�=�����
ก����	��� 
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 ก���*@�2<�#��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	0���*�*�������$�#��8
��=0�*���;*������
ก��*��;��0��ก��4���4��	;�!ก��4���4�3����������� I ;	�����:��3����!	�ก������� �*�������ก����6+1�
��!4������!*����*�������$�#��8;�����=	�=�����ก����	����������@	0�1 0���*���!4�0H�$�6��ก��0��������� 
 
 

3.1.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��1�+ 

• �6+1��*�6���	���ก��ก����	ก�3�	��A���!"�#	�-�78ก��������� *�������$�#��8=0�=���������ก������;��
����I �6+1�4����#��	��!*��ก;�!�����	#��	6���	�*�ก������!ก��ก�� 

• *�������$�#��86����	������3�;��0��ก�������������*�	�#��	ก�!"��;�!#�������	�ก
< � 
 

ก���������ก������;������I �6+1�
4����#��	��!*��ก;�!�����	#��	

6���	�*�ก������!ก��ก��

*�������$�#��86����	������3�;��
0��ก�������������*�	�#��	ก�!"��

;�!#�������	�ก
< �

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

 
 

)�*�%4 3-4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��1�+ 
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3.2 ���'������.��( 
 

3.2.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 

 ��8���4��#?��5=�����0��;��;	��0 �SME Master Plan� �6+1�4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 ?��	�
���23��!4�#5��ก��4����;�!4���4��	
��#��	4�	��2
����4�*ก�� �<1�;��0��0�1�*�#��	4��#����!ก������:  

 1) ก��6�>���������0#?�?���  

 2) ก��6�>��0��6��ก��3##�  

 3) ก���6�1	?�ก�40��ก�������*	� I  

 4) ก��4�����!�����"�;�!ก������0�1?�����4  

 5) ก��������3�#3C$�6ก������ 
   

 ���03�ก���������0�14�ก�����!�0-�6+1������ 0���*���8���4��#?��5=��ก��*���30H-�4��50�1����ก��� SME 21 �6+1�
�6�1	
��#��	4�	��2
����4�*ก��
���ก���;�!
������	�*�4�	��2����4��#��*�+����ก��0�1	�	�#��4�
< � ?��ก��*��
��e�*	�����$�����% 2553 �!4�	��2���ก����*���4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	����=�� 10 ������0	��������6�1		�ก

< ���ก 2,000 ��� ��A� 6,000 ��� 
C!0�1;��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	B����*	� (�% 2554-2563) =��
�� ���e�*	������!���ก����*���4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��26�>��-�ก�$�6;�!ก�����A�����!ก��ก�����
�*�� ?����"���0�1�������ก��-<ก7�?#��ก���� ก��������0������!�����
��;��c B����*	� 

2000 2010 2020

'*�4�!����� 
SMEs �%4�%

+ "��+ 10 
������

��
ก"
�
SMEs 

#	'�7���
���ก �

ก����+#	P-

 
)�*�%4 3-5 '�?�	��+#�ก��*
9������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'������.��( 

0�1	�: SPRING ;�!��กก��4�	$�7C5 

 2543  
2563 

 
2553 
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 ��ก��6�>��-�ก�$�6
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��8���4��#?��5=��ก��*��;��0��ก������������=�� 
3 �!��� =��;ก� �!���H3�ก�� �!���$�# ;�!�!����?���� ?�����!���H3�ก�� SPRING �<1���A�*�������ก�����ก��4���4��	
;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	;�!*�������0�1�ก�1��
���=������*�	�*��ก4��w~ก���	0� �������ก�����*��
���ก��;�!�����0#��# ก������*�	�-��5��	�6�!�0#?�?��� (Technology Incubator) ก�����-��5�*�#����<ก7�;��#��
����;ก�����!ก��ก�� (SME Business Support Center)  

 ;��0��ก��4���4�3����!���$�# ��8���4��#?��5=��	3�������*��ก��ก����	ก�3�	�!*��������!ก��ก���6+1��*�=��
��!?�"�5����+1��#��	��!*�����ก
��� (Economy of Scale) ก�����4�1�������#��	4!��ก�*�ก������!ก��ก��4�	��2
�"����	ก���6+1���#���"����� ��A���� 4���ก��4���4�3����!����?������A�ก��6����C�ก���*�#��	"����*�+�������
ก������ (�"�� ?#��ก��4���4�3��*�;ก�����!ก��ก��0�1	�;��#���*	� I ?#��ก��4���4�3��*�;ก� ��กH3�ก���3������5 ��A����) 
ก��������#��	4!��ก��ก���
��4�����0� ���;�!������!�0- ก��ก�!�3���*��ก��ก���"��!������@ก0����ก45��ก��
���*��H3�ก��	�ก
< � (�"�� 	�ก�����*����4��#�����=��5) ก��4���� �One Stop SME� �<1���A�ก�����0����@�=��5�B6�!�6+1��*�
����!ก��ก��4�	��2�
��2<�
��	�0� �*	���ก;*�������� (�"�� Enterprise One) ��A���� 
  

 
 

 
)�*�%4 3-6 ,
� +-��� � One Stop SME �%4#5#�����.��( 

0�1	�: http://www.business.gov.sg/ 
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 �6+1��*�����!ก��ก��4�	��2����4��#��=��	���8����A�0�1��	��� SPRING =��ก��*��	���8��
��4��#?��5
< � 0�1
����ก��� �Spring Standards, Productivity and Innovation Board of Singapore� ?��*�������$�#��8�!�������*���0�1
��ก����4��;�!��!�	��2<�#3C$�6���4��#��0�1������A�=���		���8��0�1ก��*��*�+�=	� 
 

 
 

)�*�%4 3-7 ก��ก��	�"��,�2������.��( 
0�1	�: http://www.spring.gov.sg/qualitystandards/pages/overview.aspx 

 
 
3.2.2 	�-�+����%4#	ก����
���������	ก�!���"ก���������"+- � 
"���.+��+ 
�9�ก���ก������#�)F�$�]�N���)��ก����������� !<$��O��[  

 #C!ก��	ก��	���8������$�6;�!����ก��	;*����!�0-4��#?��5  �Standards, Productivity and Innovation 
Board of Singapore� *�+�0�1����ก?�������� SPRING ��A�*�������0�10��*���0�1ก��*���?����;�!;��0��ก��4���4��	����
$�6;�!
��#��	4�	��2
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��ก��ก��  SPRING ���0��*���0�1��ก����!4�����ก��
*����������� I ��ก���*�#��	"����*�+���4�*ก��0� �������ก������ �������*�����ก�� �0#?�?���;�!#��	0��4	������ I 
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��	0� �ก���
��4����� �0��00�14��#����ก��!ก��*�<1�
�� SPRING #+� ก��6�>��;�!4���4�3�	���8��
��4��#?��5�*�
�0���=��ก���!���4�ก��6+1�4���4��	#��	4�	��2��ก��;
��
��;�!4���4�3�0������ก��#����ก���� 

 ก��4���4��	��������$�60�1#C!ก��	ก��	���8������$�6;�!����ก��	;*����!�0-4��#?��5 *�+� SPRING =��
�������ก�� ��!ก������:  

� ก��4���4��	�6+1��6�1	����$�6;�!�ก��#��	#�������1	4����4��#5 (Productivity and Innovation) �6+1�4����
#��	��A����-0��H3�ก���*�=�4�	���8���!�������"��� ?��ก��6�>��-�ก�$�6;�!#3C$�6
��;�����  

� ก��4���4��	�*�4��#��=��#3C$�6;�!	�	���8��4	1���4	� (Standards and Quality) ?�� SPRING �!0��
*���0�1ก��ก���;��*���4�*ก�����������		���8��;�!#3C$�64�ก��6+1��*�4��#��;�!ก�����ก��
��4��#?��5
4�	��2�
��4�����������!�0-=�� 

 
 ������ก���*�ก��4���4�3�0��ก������ SPRING �!�*�ก��# ����!ก��#��	�4�1����?#��ก��0�1��4�*ก������ก��
6�>��;�!������3���#5ก�?������0#?�?���4	���*	�	������"�;�!=���������ก��
�4���"+1���ก42����ก������ *�+�
4���4�3���A�����4��������� 5,000 ������54��#?��5 0� ���  ��4�*ก��0�14�	��2
����ก��4���4�3�����ก7C!�� ����	���2+�*3��
��A�"��4��#?��5��4��4��������! 30 ;�!	�������03�����ก��� 15 ����������54��#?��5 
 
 
International Enterprise Singapore  
 International Enterprise Singapore *�+�����ก?�������� IE 	�*���0�1��ก��ก��*���?����ก��4���4�3���4�*ก��
4��#?��5��ก����03�������������!�0- 4��*������ก��;�!4�1�������#��	4!��ก0�1��������	�*�ก����ก��03�0�14��� �"�� 
ก�����*�
��	�ก������ ก��-<ก7�#��	��A�=�=����ก���������ก��#�� ;�!ก�����*	��/���*�#�#����������!�0- 
��	2<�ก��ก��*��	���ก�������*���ก��03�"��������!�0-��03���4��#?��5  

 	���ก��4��#�� 3 ��!ก��0�1*������� IE =��ก��*��
< ��6+1�4����#��	�"+1�	�1��*�ก������!ก��ก�� 

� ก���
��4������*	�0�1	�?�ก�40��ก��#�� ?�� IE �!�*�ก��4���4�3�;�!"����*�+�������#���"�����
���4��� �"�� #��H��	����	��ก�����4����ก4�� ��A����  

� ก��6�>�������ก�-
��4��#?��5�*���A�-��5ก���ก��#����$	�$�# ?�� IE �!�*�ก��4���4�3����
���	ก�����*��ก������;�!ก��6�>��ก��4����ก ก��4����#��	��!*��ก;�!�����2<�����!?�"�5

��ก��0��ก��#��ก����!�0-#�#��0�1	�ก��������
�ก��#���4�� (Free Trade Are: FTA) ��A���� 

� ก���6�1	
��#��	4�	��2��ก��;
��
��
��$�#H3�ก���!���0���2�1��*�;
��
��=�����!�������"��� ?��
�!��!4��ก��*�������0�1�ก�1��
��� �"�� SPRING ��ก��4���4��	;�!4���4�3�����������I  
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3.2.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �#����'������.��( 
 

!�"��w� (Strengths)

#��	4�	��2��ก��4+1�4��$�7�������!�0-
ก������0#?�?����*	� I 	��"���ก�!���ก������;�!ก�����ก��
ก��ก��*���?����0�1�
�	����6+1���ก����!0���;�!���*�3�
���
��;�����
ก���*�#��	4��#��ก��4����;����5

!�" - � (Weaknesses)

 #������;�����4�

. ก�� (Opportunities)

ก����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����	�
����*��
< �
ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	;���*������
ก����03�����!�0-ก�����6�>���6+1��*�=��4�0H����ก��4��4��#��
=����*������!�0-��ก$	�$�#�������

)
+��ก��� (Threats)

ก��;
��
����ก��!�0-0�1	����03��1��ก���
��!�0-	�6+ �0�1���ก��0���*����03��+1�I 0�1�ก�1��
���ก��ก��
�������H3�ก��4�

 

  
)�*�%4 3-8 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� �����.�� [ 

 
 
%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. #��	4�	��2��ก��4+1�4��$�7�������!�0- 

 $�7����กa7;�!$�7������A�$�7�0�1�"���ก��4+1�4��?��0�1�=�����!�0-4��#?��5 �<1�0� �4��$�7���A�$�7�0�1�"�
4+1�4���!*������!�0-0���*�ก�������H3�ก��	���!4�0H�$�6	�ก
< � 

2. ก������0#?�?����*	� I 	��"���ก�!���ก������;�!ก�����ก�� 
 ��+1����ก#������;���������!�0-4��#?��5������กCg50�14� ����� � �6+1��*�=��������0�14�
< ��<1��!��A�ก�������03�
�B��1����*���� ��4�*ก��
���ก���;�!
������	��4��#?��5�!����0#?�?����*	� I 	�"�����ก�!���ก������ ��	2<�
ก�����*�����ก��;��4	���*	� ก��4�����
�� Integral Solutions Asia 6���� *�ก�������0����!*���� 4 ��!�0-��
ก�3�	4	�"�ก������� =��;ก� 4��#?��5 	������� J9����9�45 ;�!=0� 6���� ��4�*ก��
���ก���;�!
������	��4��#?��5
	��!���ก���������ก��	�*	�I 	��"�4�0�143� �����	� =��;ก� 	�������;�!=0�  

3. ก��ก��*���?����0�1�
�	����6+1���ก����!0���;�!���*�3����
��;����� 
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 4*$�6;�����;�!��ก��*���?����=���"�ก��30H50�1�
�	�����	2<�ก��ก��*��	���ก��0�1��+ ����ก��6�>��
4$�6;�����	0��H3�ก���6+1��*�;����������"�;������!=	���ก	���!0���*�+�����ก��������+1������I ;��0�����ก����=��
4����#��	�"+1�	�1��*�ก������!ก��ก��?���B6�!��ก��03���ก������!�0- 

4. ก���*�#��	4��#��ก��4����;����5 
 �6+1��6�1	#��	����"+1�2+��*�ก��H3�ก��
����	�ก
< ��<1��!0���*�H3�ก��������;�!	�#��	4�	��2��ก��0��ก��=�=���� 
ก��4����;����5��A�ก��30H5*�<1�0�1��4�*ก��
���ก���;�!
������	��4��#?��5=���*�#��	4��#��	�ก 

 
%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. #������;�����4� 

 4��#?��5��A���!�0-0�1	�#������;�����4�0�143���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 0���*����03���ก���������H3�ก��4�
ก�����!�0-�+1�I 
 

O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. ก����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����	�
����*��
< � 

 4��#?��5��A���!�0-0�1	���!"�ก��6��� 5 ����#� 0���*�����$������!�0-	�
�����@ก	�ก ก����	ก�3�	��A�
��!"�#	�-�78ก���������0���*�������e�*	��
��4��#?��5	�
����*��
< � 

2. ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	;���*������ 
 ��8���	��?����4���4�3�?#��ก��0�1	�����ก��	�*	� I ;�!��A�ก��4���4�3�;���*������ 0���*���4�*ก��
���
ก���;�!
������		�;������;�!�6���6����	#��#��?#��ก���*	�I ;�!�ก��H3�ก��0�1	�#��	�
�	;
@� 

3. ก����03�����!�0-ก�����6�>���6+1��*�=��4�0H����ก��4��4��#��=����*������!�0-��ก$	�$�#������� 
 ��+1����ก4��#?��5��A���!�0-0�1	�
�����@ก ��4�*ก��0�1	�-�ก�$�6�<��*�#��	4���;�!*�"���0��ก����03���
��!�0-�+1�I ก����9���!�0-	�ก
< �
��ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	� (ก�	6"� 4��.��� 4*$�66	�� ;�!
�������	) ��A�?�ก�44��*�����4�*ก��4��#?��50�1�!=����!?�"�5��กก������;�����0�1	����03��1��ก���;�!�"���!?�"�5
��ก?#����
����!�0-0�1��03��6+1�4��4��#��=����*�������������ก$	�$�#�������=�� 
 

]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. ก��;
��
����ก��!�0-0�1	����03��1��ก��� 

 4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก���?���B6�!��ก��!�0-4�H��C��8��!"�"������A�#�;
��0�14��#��
4��*��������?$#��ก�3�	0�1	����=���!�������  

2. ��!�0-	�6+ �0�1���ก��0���*����03��+1�I 0�1�ก�1��
���ก��ก���������H3�ก��������กCg50�14� 
 4��#?��5��A���!�0-0�1	�6+ �0�1�6��� 699.4 �����ก�?��	�� 0���*����03���4���0�1��� #���"��0�1��� 	������4�ก���
��!�0-�+1�I *����0��  
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3.2.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'������.��( 

• 4��#?��5��A���!�0-0�1	�ก��ก��*����e�*	����ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1"����� ?��
*�����ก�������ก��=�;��� 2-3 �% �!�������ก����!�	�����6+1�*��3��ก6����;�!������3�;��ก�������������*	� 
0���*�0�1����	� 4��#?��54�	��26�>���*���4�*ก��
������		����=���6�1	
< �=����	;�� ;�!=���� ���e�*	�����=�
����!���ก����*���4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	�-�ก�$�6����?���A���4�*ก��
����*�� ;��0��ก��6�>��
��4�*ก��0�1"�����0���*�*�������0�1�*�ก��4���4��	��	2<���4�*ก��0�1=�����ก��4���4�3�	�#��	�
�	;
@�;�!6����	
�������ก���*�=����	��e�*	�� 

• ����!ก��ก������*	���4��#?��50�14�	��2;4���*��*@����H3�ก��0�1����4��	�;��?��	0�14��4�!=����������3�*�3�
;���*������ �<1��!"����*��ก����ก��03�����*	�0�1	�#��	�
�	;
@�;�!	�-�ก�$�6 

• ��8���4��#?��5=��6����	6�>��	���8��4��#?��5�6+1��"���ก����!�	������$�Cg5�*���A�0�1��	���0� ���;�!
������!�0- ?������� �#C!0�����0� ���4���ก��ก��*��	���8�� ก���*�#��	�� ;�!��!�	���� ?��#��*������ 
ก������4��;�!ก��ก��ก���;�0�1�!	���!��� �!0���*�	���8��
��4��#?��5��A�0�1��	���;�!4�	��2�0����#���
=��ก��	���8���!�������"��� 

 

ก��ก��*����e�*	����
ก��4���4��	��4�*ก��
���

ก���;�!
������	0�1
"����� 

ก��6�>��	���8��
4��#?��5�*���A�0�1��	�����

�!���4�ก�

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

ก��4���4�3������3�*�3�
;���*������;ก���4�*ก��


���ก���;�!
������	
0�1	�;��?��	��

 
 
)�*�%4 3-9 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'������.��( 
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3.3 ���'����'�'6%+ 
 

3.3.1 �����-��/ ���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 
 #��	4��#��
��ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	��ก��4������� 4�������=���*�ก����!�0- 0���*���8���
	�������	�ก��0������"����C�ก�������������� ��4���
��ก��4���4��	��4�*ก��
������;�!
������	=��	�ก������� �
#C!ก��	ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 (National SME Development Council *�+�����ก?�������� 
NSDC) �<1���!ก��������8	������ก 15 ก�!0��� �6+1�0��*���0�1ก��*���?����;�!�30H-�4��5ก��4���4��	;�!4���4�3�
��4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��ก��ก��  ��8���	�������=������� �*������� �SME Corp� ?��	�*���0�1ก��*��
�?����ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	;�!���4������!	�C�*�ก��*����������� I 0�1�ก�1��
���ก��ก��
4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	 �<1����:��3���	�=	�����ก��� 60 *������� ��ก��ก��  SME Corp 
�����A�*�������ก���0�1�*�
��	�;�!#����<ก7�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 
 ��4��0�-�5
�� SME Corp #+� ก����A���#5ก�"� ������ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	�6+1��*��ก��
#��		�1�#�1���4��#	 ?��	3������ก��6�>������!ก��ก���*�	�-�ก�$�6;�!0�ก7!�6�1	
< � (Building Capacity and 
Capability) 	�ก��4����#��	�"+1�	?���!*��������!ก��ก��;�!ก������0#?�?����*	� I 	��"���ก���������H3�ก�� 
��ก��ก��  ��8������6����	6�>��?#��4����6+ �8��0�1�����A��*�	�������6���6� (Strengthening Enabling 
Infrastructure) ;�!
����3�4��#���� I �6+1��*�ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��2�
��2<�;*���03� (Enhancing 
Access to Finance)  

3 STRATEGIC 
THRUSTS

STRENGTHENING 
ENABLING

INFRASTRUCTURE

BUILDING CAPACITY 
AND CAPABILITY

ENHANCING ACCESS TO 
FINANCING 

 
)�*�%4 3-10 ������� �ก��*
9������	ก�!���"ก���������"+- ���'�'6%+ 

0�1	�: SME Corp 
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,�����%4 3-1 .���ก��*
9������	ก�!���"ก���������"+- �#��R 2552 

+��/���,�( !�����.���ก�� !����� SMEs �%4
1"�
����.+5�( 

�������Y 

(������) 

ก��*
9��.����� � �*:$ � 2��#	 �% � ���
��w��ก�-� 

22 278,246 676.2 

ก��'���������
ก+)�*������������; 119 289,239 7,709.7 

ก���-�'����#	�����;'��;���	�-���� 21 35,688 20,866.4 

��� 162 603,173 29,252.3 

0�1	�: SME Annual Report 2009/10, National SME Development Council 

*	���*�3: 1 ���ก�� �0��ก�� 9.59154 ��0 (www.ex.com) 

 

 ��ก��ก��  #C!ก��	ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	;*��"���	������� =��6����		3����ก}/ 
�!�����0�1��A��3�4��#���ก���������H3�ก��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	���������� I �"�� ก����0!���������� �
H3�ก���*�4�	��2;����4�@�=��$���� 1 ��� ;�!
�����3���=��$���� 15 ��0� ก��
����"������"����
��	�0�����=��
$���� 7 ��� ก��
����!�!�����*�;���������"���0�1	�0�ก7!4�	��20�����=����ก���	 2 �%��A� 5 �% ��	2<�ก�����ก����*�
�ก��;��4���4��	����ก��	4��*��� SME ;*��"��� ก�����0���!��ก���*�4���"+1�;��=	�	���ก��� � (	�#�����*�����ก�������! 
4) ?���"�"+1��!����� �TEKUN� �*�;ก���4�*ก��"3	"�;�!��4�*ก��������� ?����A�4���"+1�0�1	�#��	�+�*�3��4� �6+1����=��"�
��A�����03�*	3������4��*���H3�ก��;�����=��"���������;���#+� *�+�#+�$���� 1 4����*5 *�+� 1 ��+��  ��	;����!�$0
��H3�ก�� 
?��H3�ก��0�14�	��2�"��!��4���"+1�"�����  =��;ก� H3�ก��ก���ก7�� ��� ��4���5 �4��	4�� H3�ก���0#?�?���4��4��0- H3�ก��*��
���;����� H3�ก����*�� ;�!ก�3�	H3�ก�����ก��0�1�=� �"�� H3�ก����ก��� �����	�2 

 �6+1��*�4��#����ก��0�-0��ก��6�>���-�78ก��
����!�0-	�������B����*	�0�1	3��*����!�6�1	����$�Cg5	����	
���*�� (GDP Per Capita) ��ก 7,000 ������54*��8c ��A� 15,000 ������54*��8c ���% 2020 #C!ก��	ก��4���4��	
��4�*ก��
���ก���;�!
������	 =��ก��*�� 8 ก��30H5��ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	
	������� �����   

1. ก���6�1	#��	;
@�;ก����*�ก��$�#��ก"� ?��ก��4���4�3��*�	�ก������0#?�?����*	� I 	��"���ก�3�	��4�*ก��

���ก���;�!
������		�ก
< � ��	2<�ก��
����:�*��3�4��#��ก���
��2<�;*�������03�?���B6�!��ก�3�	
��4�*ก���������  

2. ก���6�1	#3C$�6
��0�ก7!;���������!�0-�6+1���ก��6<1�6��;�������ก������!�0-  
3. ก��4�����-�78ก������!�0-�*�	�#��	4�	��2��ก��;
��
��	�ก
< � ?��ก����	���ก��0�10���*������ก��

#��	�����+�� �"�� ก��#��#3	��#� *�+�ก���*�ก���3�*�3���ก$�#��8  
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4. ก��4����#��	�
�	;
@��*�ก��$�#��8 ?�����*�����ก������!	�C;��	3����4�	a0H�� (Result-based 
budgeting)  

5. ก��4�����*��ก�������ก�-0�1��A�	���;�!	�#��	?�����4 �ก��#��	�0���0��	ก����ก���������H3�ก�� 
6. ก��4����?#��4����6+ �8����������#5#��	���*�	�������6���6� 
7. ก��4���4��	;�!4���4�3�$�#H3�ก��0�1	�;��?��	����?�4�;�!H3�ก����4�
��*	� I 
8. ก��4���4��	H3�ก��0�1�*�����ก��4�1�;�����	 ����!ก��ก��0�1��03���H3�ก��0�1��A�	���ก��4�1�;�����	���=�����

ก���ก����=	�����	�*��ก��!ก����ก���+1�
�����ก� 
 
�F)Ne)��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� (�� 2554-2558) 
 ;��0��ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	��"����% 2554-2558 =������3=����
;��6�>����!�0-	������� B���0�1 10 ?��	���e�*	����ก��4���4��	�*�����!ก��ก��ก�3�	�� 	����=���6�1	
< � ;�!4���4�3�
�*����0�1	�-�ก�$�6	�
��#��	4�	��2��A�0�1��	������!���$	�$�#;�!�!���?�ก ;�!�6+1��*�����3��e�*	��0�1ก��*��=�� 
��8���=��ก��*��;��0��ก�������������� 6 ���� ($�60�1 3-9) =��;ก�:  
 (1) ก���
��2<�;*���03� (Access to Financing)  
 (2) ก��4���4��	�*��
��2<�����������!�0- (Green Lane for Procurement)  
 (3) ก��6�>��0�ก7! (Skills Upgrading)  
 (4) ;��0���*	���ก��6�>��ก�3�	$	��3�� (Bumiputera Development Agenda: New Approach)  
 (5) �?�����*�#��	�3��H��	;ก�4��#	 (Social Justice Policy)  
 (6)��!4�0H�$�6
������;����� (Labour Market Efficiency)  
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������ก��*
9�� SMEs 
)�+#,���*
9����'�'6%+ |�
��%4 10 

(�R 2554-2558)

ก���-�'����#	'��;���	�-����
(Access to Financing)

ก���-�'����#	'��;��,��",-�����'��
(Green Lane for Procurement)

ก��*
9���
ก��
(Skill Upgrading)

������#	�-#�ก��*
9��ก��-�)�����,� 
(Bumiputera Development Agenda: 

New Approach)

�.+��+#	����+�,�/����ก-�
��� 
(Social Justice Policy)

������/�)�*� �,��"������ 
(LabourMarket Efficiency)

 
 

)�*�%4 3-11 ������ก��*
9������	ก�!���"ก���������"+- � �R 2554-2558 
0�1	�: SME Annual Report 2009/10, National SME Development Council 

 
 ����ก���
��2<�;*���03� (Access to Financing) � ��8���=�����4������!	�C 3 *	+1�������04��*���ก���*�ก�
�6+1��6�1	4$�6#���� ?��#�<1�*�<1�
������!	�C4����� �!�*�4�0H�ก��ก�3�	$	��3����A�������;�ก ��ก��ก��  ���	�ก�����4��
����!	�C������ 5 6��������0�6+1��"���4���ก��4���4��	�*��ก������ก��	�*	� I ��	2<�ก�����4������!	�C�*�
�6���6�ก��?#��ก������ I 0�1 SME Corp ก��*��
< � 
 ก��4���4��	�*�4�	��2�
��2<�����������!�0- (Green Lane for Procurement) � ��4�*ก��0�1	�-�ก�$�6�!=�����
ก��4���4��	�*��
��4�����������!�0-	�ก
< �?���B6�!ก�3�	������4��#�� 
 ����ก��6�>��0�ก7! � ก�����4������!	�C������ 5 6��������0�6+1���A�ก��03���ก��6�>��0�ก7!w%	+�
;����� ก��
���ก���;��0��ก��4���4��	ก��6�>��0�ก7!w%	+�;�����
�� SME Corp ��	2<�ก��6�>��0�ก7!w%	+�
;�����������"�0�1��ก��ก$�#ก��-<ก7�ก���#�� 
  ;��0���*	���ก��6�>��ก�3�	$	��3�� (Bumiputera Development Agenda: New Approach) � ��ก��กก��
4���4�3�������;*���03� ��8���	�������=��ก��*��;��0��ก��6�>��;�!4���4��	����!ก��ก��ก�3�	$	��3����	2<�ก��
;ก�=
�3�����
��ก�3�	�� �*�#���#�3	���������� I 	�ก
< � �"�� ก��6�>���*�4�	��2��A�����!ก��ก�� ก��;ก�=
�:�*�
��+1��
��*��ก0��6�5��ก��# ����!ก�� ��A���� 
 �?�����*�#��	�3��H��	;ก�4��#	 (Social Justice Policy) � *��กก��4��#������!��@���  #+� ก����ก��#��#3	
��#�4��#�� ��	2<�ก����ก���3�*�3� (Subsidies) �6+1��*�����!ก��ก��	�#��	�
�	;
@�	�ก
< � 
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 ��!4�0H�$�6
������;����� (Labour Market Efficiency) � ��8���	�������6����	4���4��	;�������
��!�0-�*�	�#��	�� #��	4�	��2�6�1		�ก
< ��6+1���ก������
��;�������ก������!�0- 
 
 
3.3.2 	�-�+����%4��
���������-�'��������	ก�!���"ก���������"+- � 

"���.+��+ 

 �SME Corp� ��A�*�������$�#��8$�����ก��ก��ก���;�
��ก�!0���ก��#���!*������!�0-;�!�3�4�*ก��	 
(Ministry of International Trade and Industry: MITI) 	�*���0�1ก��*���?����ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
���
���	 ;�!���4������!	�C�*�ก��*����������� I 0�1�ก�1��
���ก��ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
���
���	 �<1����:��3���	�=	�����ก��� 60 *������� ��ก��ก��  SME Corp �����A�*�������ก���0�1�*�
��	�;�!#����<ก7�;ก�
��4�*ก��
���ก���;�!
������	  
 ��ก��กก��ก��*���?����;�!;��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 SME Corp ����*�ก��4���4�3�
�������+1� I �"�� ก���*�03�4���4�3��6+1�6�>������;�!�����+1� I ก���*�#����<ก7�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 
ก��4���4��	�����������1*�� ก��4���4��	ก���������H3�ก�����=��5 ��A���� 
 
"��ก��'��� 
 SME Bank ��A�*�������$�#��80�1�*�ก��4���4��	;�!4���4�3�������ก����A�;*�������ก�0� ��!�!4� �;�!�!�!
���;ก�����!ก��ก�� 
C!0�1ก�!0���ก��#��� (Ministry of Finance: MOF) �!�*�ก��4���4�3�0������ก������;ก�
����!ก��ก��03กก�3�	?���B6�!ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1�������H3�ก��f���� 
 

"��ก��,��" 
 ��ก��ก SME Corp ก�!0���0�1�ก�1��
���ก��ก��6�>������$�Cg5;�!ก��4���4��	����ก������ =��;ก� ก�!0���
�3�4�*ก��	������0�1	���ก4��;�!4��#��?$#$�Cg5 (Ministry of Plantation Industries and Commodities: MPIC) 
ก�!0���ก��#��$������!�0- 4*ก�C5 ;�!�6+1�4���4��	ก�����?$# (Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and 
Consumerism (MDTCC) ก�!0���ก��6�>��4��� #���#���;�!"3	"� (Ministry of Woman, Family and Community 
Development: MWFCD)  

 

"��'��.�.�+% 

 ก�!0�����0��-�4��5 �0#?�?��� ;�!����ก��	 (Ministry of Science, Technology and Innovation: MOSTI) �!
�*�ก��4���4�3���ก�������;�!6�>����4�
����� I 
C!0�1*��������+1� �"�� ก�!0����ก7��;�!�3�4�*ก��	0�1  	���ก
$�#�ก7�� (Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry: MOA) �!�*�#��	4��#��ก��H3�ก����$�#ก���ก7�� 
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ก�!0����3�4�*ก��	������0�1	���ก4��;�!4��#��?$#$�Cg5 (Ministry of Plantation Industries and Commodities: 
MPIC) �!�*�ก��4���4��	H3�ก��0�1��A���������ก4����!�$0���� I �"�� 4����� 4�����5	  
"��*
9����
*+�ก�����+( 
 ก�!0���ก��-<ก7� (Ministry of Higher Education: MOHE) ก�!0���6�>��0��6��ก�	�37�5 (Ministry of Human 
Resources: MOHR) ;�!ก�!0���6�>���3�4�*ก��	 (Ministry of Industrial Development: MID) ��A�*�������0�1�*�
ก��4���4��	;�!6�>��������0�ก7!���� I 4���ก�!0���0����0�1�� (Ministry of Industry: MOTOUR) �!	�ก�����w~ก���	
�*�#��	���B6�!���� �"�� H3�ก��?f	4���5 4����ก���ก��8	���� (Prime Minister�s Department: JPM) �*�#��	��;�!�*�ก��
4���4�3�����!ก��ก��ก�3�	0�1������*��;�!���w%	+� 
 
"�� :4� r  
 ก�!0���ก���ก#���4���0���2�1� (Ministry of Housing and Local Government: MHLG) ��A�*�������0�1
6�>��6+ �0�1�*��*	�!4	4��*���$�#H3�ก�� 4���ก�!0���ก��6�>��$	�$�# (Ministry of Rural and Regional 
Development: MRRD) �!�*�ก��4���4�3�;�!6�>������������ I (�"�� ก��0��H3�ก�� ก��4���4��	����ก������ c�c) ;ก�
ก�3�	$	��3��0�1�����$	�$�# 

 
 

3.3.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)�*�%4 3-12 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� ���'�'6%+ 

!�"��w� (Strengths)

��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��24+1�4��=��*���
$�7�
ก���
��4�����	34��		����03��1��ก���=0�

!�" - � (Weaknesses)

��4�*ก��
���ก���;�!
������	=	�0���2<�;*�������03�
�����#������;�����4�
;�����=	��6���6�ก��#��	����ก��
ก������0#?�?����*	�I 	��"���ก�!���ก��������ก�3�	��4�*ก��

������	;�!��4�*ก���������	�����
ก���
��2<�;*���
��	����� I 
������!ก��ก��?���B6�!����
"���0��ก���������	�����

. ก�� (Opportunities)

ก����	�����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����	�

����*��
< �
ก��4���4��	��ก$�#��8�*�4�	��24����ก=��	�ก
< �
#��	6���	������?#��4����6+ �8��
ก���"���!?�"�5��กก����03�����!�0- CLMV

)
+��ก��� (Threats)

��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1=	��"�ก�3�	$	��3���!
=�����ก��4���4�3���ก$�#��8
��	���������A�������
�����	�
ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก���
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%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !�����56� 
1. ��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��24+1�4��=��*���$�7�  

 ��+1����ก$�7����กa7 $�7���� ;�!$�7�	����5 ��A�$�7�0�1�"������;6��*�������!�0-	������� 4�����*�
��4�*ก��4�	��24+1�4��=��	�กก��� 1 $�7� �<1���A�;��	���0�10���*�ก�������H3�ก��	�#��	����+1�	�ก
< � ��+1����ก
$�7�0�1�"�4+1�4������!�0-	���������A�$�7�0�14�	��2�"�4+1�4��=��0� ��������������;�!������ก$	�$�#
������� 

2. ก���
��4�����	34��		����03��1��ก���=0� 
 ��+1����ก��ก��4��4��#��=����*����������	34��	����=�����ก������4��;�!4!0��������#�+1��*	�� �f����� 
��
C!0�1ก������4������!�0-	�������=�����ก����	�����ก����	34��	 0���*�=	�����	�ก������� �� ;�!	�
#���"������1��ก���0�1����!ก��ก��=0�����;�ก���#���"����� 

 
%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !�����56� 
1. ��4�*ก��
���ก���;�!
������	=	�0���2<�;*�������03�  

 ��4�*ก��
���ก���;�!
������		�ก��!4��:�*���������03�0� ���4�������03�*	3������;�!����03��6+1�
���
ก����03� ;�!4����*��	��:�*���+1��
��;#��*��ก0��6�5# ����!ก��0���*�=	�4�	��2
�ก���ก42����ก������=�� ;	�
��8���=��	�ก��;ก�=
�:�*����ก����?���*�6����C������;0�;�!#��	��A�=�=����ก?#��ก����A�������;�ก 4���
*��ก0��6�5# ����!ก���*�����!ก��ก�����	�;4����$��*��� ;������!ก��ก��0�1=	�0���2<�	���ก��4���4�3�
���ก�������	���ก	�ก 

2. �����#������;�����4� 
 #������;�����
� ��1����	��������B��1���!	�C����! 10.7 ������54*��8c �	+1��������0��������#������;�����
��ก�3�	��!�0-������� #������;�������	�������4���A�������4�������ก4��#?��5 4�����*����03�ก������4� 

3. ;�����=	��6���6�ก��#��	����ก��  
 ;�����
��;#����A��:�*�0�1�ก��
< �ก��H3�ก��03ก��!�$0����!�0-	������� �<1�0�1����	�����!ก��ก��;ก�=

�:�*��� ����ก������
��;�������ก������!�0-��	2<�ก������#�+1����ก�	��"���ก�!���ก�������6�1		�ก
< � ;	������
4���*����!"����*�����$�6�6�1	4�
< � ;��#��	�����A�0�1��������
��;�����0�1	�0�ก7!4�����*����03���ก�������6�1	
4�
< � �����=�ก@��	 �:�*��� 4���	�ก�ก��
< �ก����4�*ก��
���ก��� 
C!0�1�:�*�;�����
��;#��0�1�ก��
< ���ก�3�	
��4�*ก��
�����@ก;�!��4�*ก��������� ��A��:�*�������;�����0�1	�0�ก7!�!�*�#��	4���0���������#5ก�
���
�*��	�กก��� 

4. ก������0#?�?����*	�I 	��"���ก�!���ก��������ก�3�	��4�*ก��
������	;�!��4�*ก���������	����� 
 
�����ก��������;*���03�;�!ก�����*�����;���� ����	 0���*���4�*ก��
������	;�!��4�*ก������������
�0#?�?���4	���*	�	��"�=	�	�ก  
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5. ก���
��2<�;*���
��	����� I 
������!ก��ก��?���B6�!����"���0��ก���������	����� 
 ;	����$�#��8=����!"�4�	6��H5;�!�*�
��	�
���4��ก��4���4�3�����������I ;�����=	�4�	��2�
��2<���4�*ก��=��
0� �*	�?���B6�!��4�*ก��
������	;�!������� 

 
O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !�����56� 
1. ก����	�����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����	�
����*��
< � 

 
�������0�1�*��
< ���กก����	�����A���!"�#	�-�78ก��������� ��	2<�ก����	���ก��ก��ก��0��ก��#���!
"����*���4�*ก��	�"���0��ก�����*����	�ก
< � 

2. ก��4���4��	��ก$�#��8�*�4�	��24����ก=��	�ก
< � 
 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	�-�ก�$�6�!���*�<1��!=�����ก��4���4��	;�!4���4�3���ก$�#��8
��
	�������	�ก
< ��6+1��*�4�	��24����ก=�� 

3. #��	6���	������?#��4����6+ �8�� 
 ��8���	�������=���*@�2<�#��	4��#��
���!��?���4��ก45 0���*�	�ก����03�4����?#��4����6+ �8���6+1������	
#��	6���	 4�����*����03���ก��4��4��#���1��ก���=0� 

4. ก���"���!?�"�5��กก����03�����!�0- CLMV 
 ��4�*ก��0�1	�-�ก�$�64�	��2����8��ก������*�+�
���8��ก������=������!�0-��ก�3�	 CLMV �6+1������03�
;�!�"���!?�"�5��ก?#����0�1��!�0-��ก�3�	�� �=������6+1�4����ก=�������ก$	�$�#�������=�� 

 
]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !�����56� 
1. ��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1=	��"�ก�3�	$	��3���!=�����ก��4���4�3���ก$�#��8
��	���������A�������

�����	� 
 ;	�����?����;�!	���ก��4���4�3�
����8���	��������!#���#�3	����!ก��ก��0� �ก�3�	$	��3��;�!0�1=	��"�
$	��3�� ;��ก�����4������!	�C ก��ก��*��*��ก�กCg5;�!��+1��=
���� I ��ก��
����ก��4���4�3�=����+ ���!?�"�5
�*�ก��ก�3�	$	��3��	�กก��� 

2. ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก���  
 4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก��� �"�� 4�H��C��8��!"�"���� 0���*�ก��;
��
��0��#��	�3�;��	�ก
< � 
��4�*ก��0�1=	�4�	��2�������=�����������ก��กH3�ก�� 

 
4.3.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'����'�'6%+ 

• �6+1���
�����ก��;�!�3�4��#��ก���
��2<�;*�������03�
������!ก��ก����	������� SME Bank �<1���A�H��#��
$�����ก��ก��ก���;�
��ก�!0���ก��#���!*������!�0-;�!�3�4�*ก��	 =���*�#��	4��#��ก��#��	��A�=�=��

��?#��ก����A�������;�ก;�!6����C�*��ก0��6�5# ����!ก����A�������2��=� ��ก�C�?#��ก��0�1���4��� 
����!ก��ก��0�1
�4���"+1�4�	��2���*��ก0��6�5# ����!ก��	��+1�=����$��*��� 
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• *�������4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	
����!�0-	������� *�+� SME Corp =���������?#��ก��
��!�	��-�ก�$�6��4�*ก��
���ก���;�!
������	 ?�����:��3���=�����;�ก=�� 5 �!��� ��4�*ก��
���ก���;�!

������	0�1	�-�ก�$�6�� �;���!��� 3 
< �=� �!=�����ก��4���4�3�����"���0��ก������������!�0-	�ก
< �  

• ��8���	�������=��ก��*����e�*	����ก��6�>����!�0-��"��� 10 �%
���*��� =�������"����� ?��ก��*���*�
���=�����*���6�1	
< ���ก 7,000 ������54*��8c����% ��A� 15,000 ������54*��8c����% 0�-0�����ก����=����A�
��e�*	��0�1*�������4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	=�����=��"���ก��ก��*��;��0��ก��4���4��	
;�!4���4�3���4�*ก���6+1��*��ก��#��	4��#����ก�� 

ก����
�����ก��;�!
�3�4��#��ก���
��2<�

;*�������03�

ก����!�	��-�ก�$�6
��4�*ก��
���ก���;�!

������	�6+1�4���4��	�*�

4�	��24����ก 

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

ก��ก��*����e�*	����
ก��6�>����!�0-=��

�����"����� 

 
 

)�*�%4 3-13 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'����'�'6%+ 
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3.4 ���'��dp����p��( 
 

3.4.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 

 ��4�*ก��
���ก���;�!
������		��0��04��#����ก��6�>���-�78ก��
����!�0-J9����9�45 ?�������! 98 

��H3�ก��0� �*	�0�1��0!���������!�0-��A�H3�ก��
���ก���;�!
������	 �<1�#���#�3	ก��������������! 69.9 
��
ก�����;�����0� �*	� ��ก��ก��  ��4�*ก��
���ก���;�!
������	�����A�;*���0�14�������=���*�ก����!�0- ?�������! 32 

������$�Cg5	����	$������!�0- (GDP) 	���กก���������H3�ก��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	  �����*�3��  
��8���J9����9�45�<�ก��*���30H-�4��50�1#������;�!�������ก����C�ก���6+1�4���4�3��*���4�*ก��
���ก���;�!
���
���		�ก������?��������1��+� �<1��30H-�4��50�1ก��*��
< �#���#�3	�:����0�14��#����03ก I �����"�������ก����!�0-�+1� =��;ก� 
�0#?�?��� ก��6�>������ก������;�!����03� ก��w~ก���	 ก������  

  ��4	��0�1 Gloria Macapagal ��A���!H���H����=������3;��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 (SME 
Development Plan) �*���A�*�<1��� 10 ��+1��0�1	�#��	4��#�� *�+�0�1����ก��� 10-Point National Development Agenda ?��
	����23��!4�#5�6+1�;ก�=
�:�*�#��	��ก������ก��4�������	�ก
< � �������� �=��ก��*����e*	��0�1�!4������� 6-10 
�������;*���$���� 6 �% 6���	0� ��6�1	?�ก�4�*�ก������!ก��ก��?��ก���6�1	������4���"+1��*���4�*ก��
���ก���;�!

������	��ก 3 �0�� �6+1��*���4�*ก��	�#��	;
@�;ก���;�!4�	��2;
��
��=������0�?�ก 4��*�����e�*	��
��;��6�>��
��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1ก��*��
< ���;���% 2547-2553 	������  

1. ����$�Cg5	����	0�1	���ก��4�*ก��
���ก���;�!
������	�6�1	
< ���A������! 40 
������$�Cg5	��
��	0� ���!�0-  

2. 4���4��	�*���4�*ก��4�	��2�6�1	������;�!ก�����*����4��#��=��	�ก
< �  

3. ก���6�1		�#��ก��4����ก
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ?���B��1���;���!�%=	�����ก��������! 16 

��	�#��ก��4����ก0� �*	�  

4. 4���4��	;�!4���4�3��*��ก��ก��ก����ก�3�	��4�*ก���������0�1����H3�ก��;��4����4��#5 

��"���ก���;�� 10-Point National Development Agenda ��!H���H���� Arroyo =����!ก�-?��;ก�	0�1	�"+1���� 
The SME Unified Lending Opportunities for National Growth (SULONG) ?��;��6�>�����ก����	3��
���8��H3�ก��
?������1��ก�����;�ก42����!ก��ก��
������	 
�����@ก ;�!
���ก���
< ��*	� �6+1��*�4�	��2�
��2<�#��	"����*�+�
��ก��8���=�������0�1�2<� 0� ��� #����� �SULONG� ��$�7�J9����9�45*	��2<� �4������ ?��	�#��		3��*������;���� �!"���
6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	�*�	���!4�0H���	�ก
< � ��ก��ก��  #��	6����	��ก��6�>����4�*ก��
���
ก���;�!
������	����!�0-0���*�	�ก�����ก����*�ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	��A�4���*�<1������!
;*��"��� ก������������=��	3������ก��4+1�4��;�!ก����!4�����������ก��"���!*����*�������4��#���6+1���ก��0�����0�1
� ������  
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��ก������������ ��8���J9����9�45=������� �*������� Small and Medium Enterprise Development (SMED) 
?��	���8	�������ก��ก�!0���ก��#��;�!�3�4�*ก��	��A���!H�� ;�!#C!ก��	ก����!ก��������������ก��6�>��
�-�78ก��;�!4��#	;*��"��� (NEDA) ��
��3ก��;������ก7�� ;����� ��0��-�4��5;�!�0#?�?��� ;�!ก��0����0�1�� 
��ก��ก�� � �����!ก��������!H��#C!ก��	ก��ก������ ;�!���7�0����03�# ����!ก��H3�ก��
�����@ก ��;0���ก
$�#��ก"� 3 #� ;�!��;0���ก$�#H��#����ก"� SMED 	�*���0�1ก��*���?����;�!;��6�>����4�*ก��
���ก���
;�!
������	���������� I =��;ก� ก������ ก��6�>��w~ก���	 ;����� ;�!0��6��ก� ����ก������ ����ก��6�>��
4��#�� ;�!����ก���"��0#?�?����6+1�4�1�;�����	 ���;4����$�60�1 3-13 

 

 
)�*�%4 3-14 ก� ������"#�ก��*
9������	ก�!���"ก���������"+- �#����'����'�'6%+ 

	��+'	,�:  BDT ���	���ก Bureau of Domestic Trade 

 BETP ���	���ก Bureau of Export Trade Promotion   

 BSMED ���	���ก Bureau of Small and Medium Enterprise Development 

 CITC ���	���ก Cottage Industry Technology Centre 

 CITEM ���	���ก Centre for International Trade Expositions and Missions 

 CMDF ���	���ก Construction Manpower Development Foundation 

 DOST ���	���ก Department of Science and Technology 

 PDDCP ���	���ก Product Development and Design Centre of the Philippines 

 PTTC ���	���ก Philippine Trade Training Centre  

 SB Corp ���	���ก Small Business Corporation  
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"��ก��'��� 

 O���ก�� SULONG 

 ?#��ก�� SULONG ��A�"+1�
��?#��ก������ก������$�����ก���������ก����	;��6�>����4�*ก��
���ก���
;�!
������	
����8���J9����9�45 ?#��ก���� ��A�ก��0��������	ก���!*����42����ก������ก��*�������$�#��8 0���*�ก��
ก��+	��A�=������	��!����� ;��;��;�!	�	���8�� ?��;*�������03�0�1�*�ก��4���4�3� �"�� Land Bank of the 
Philippines (LBP), Development Bank of the Philippines (DBP), Small Business Corporation (SB Corp.), Quedan 
and Rural Credit Corporation (Quedancor), Philippines Export-Import Credit Agency (PHILEXIM), and the 
National Livelihood Support Fund (NLSF) ?��ก��*���������ก��� �#�0�1�����! 9 ����%4��*�������ก��!�!4� � �� �;���% 
2546 ��2<��:��3���=��	�ก���*�����ก��+	;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1���!�0-	�ก2<� 368,000 ��� #���#�3	��
����ก�0� �4� � 35.3 6��������?� *�+���!	�C 640 ����������54*��8c  

 

O���ก�� 1 ���
� 1 F�$�]9l[ 1 �A�)��O5 (One Town, One Product, One Million Pesos Programme) 

  ?#��ก�� 1 �	+�� 1 ����$�Cg5 1 ������?� *�+�0�1����ก?�������� OTOP ��A�?#��ก��0�1	3��*����*���4�*ก��
���
ก���;�!
������	4�	��26<1�6������=�� ?����8����!���4������ 1 ������?� (*�+���!	�C 18,200 ������54*��8��
������ �) �*�ก��;���!�	+�� �<1���4�*ก��0�1	�#3C4	���������	0�1ก��*���!4�	��2ก��+	����;*��������*�ก��+	0�1��8���ก��*��

< � ?#��ก���� ���$�����ก���;�
��4����กก��#��;�!�3�4�*ก��	 (Department of Trade and Industry: DTI) ���	ก��
*���������"ก����0���2�1� (LGUs) 4��*����������ก��� �����ก�$�����?#��ก�� OTOP �!����ก�ก@�������������! 10 ����% 

 

"��ก��,��"  

 ก��������;4��4��#��0� �����!�0-;�!������!�0-��A�$��ก��0�1�������ก��$�����ก���;�
��4����กก��#��;�!
�3�4�*ก��	 ��A�ก���6�1	"���0��ก�����*����4��#��;�!ก��;4��4��#��
������!ก��ก��J9����9�450�1	�-�ก�$�6 ?����
;���!�%�!	�ก��������;4��4��#��*���#�� � ���0�1	�
����*�� #+� ���;4��4��#����!����%;*��"��� (National Trade 
Fair: NTF) �<1��!���
< ���A��!�!���� 5 ��� 4������;4��4��#�����!�������"���0�1	�ก�������;���!�% �"�� Manila 
F.A.M.E. International ��� International Food Exhibition Philippines (IFEX) ��A���� 

 

ก��*
9����
*+�ก�����+( 

  ก��6�>��0�ก7!
������!ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	��A����!*�<1�0�1����3�����!;*��"���
��
J9����9�45 ?��	�ก������� �-��5��4�*ก��
���ก���;�!
������	 (SME Center) $�����ก���;�
��4����กก��#��;�!
�3�4�*ก��	 25 ;*��0�1���!�0- �6+1��*�
��	�;�!#����<ก7����������� I �"�� ก������ ก��6�>������$�Cg5 c�c ;ก�
����!ก��ก�� 
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ก��*
9�����,)
YZ(���ก��#5'��.�.�+%'*:4 ก�����, 

  ��ก��4���4�3�ก��6�>������$�Cg5;�!ก��4���4��	ก������0#?�?���4	���*	�	��"���ก������ 0���*���8���
J9����9�45=������� �*����������� I ��0� -��56�>������$�Cg5;�!����3$�Cg5;*��J9����9�45 (Product Development and 
Design Centre of the Philippines: PDDCP) 42����4���4��	ก����!�3ก�5�"��0#?�?��� (Industrial Technology 
Development Institute: ITDI) -��5�����;�!ก����ก;������$�Cg5;*��J9����9�45 (Packaging Research and Design 
Centre of the Philippines: PRDCP) c�c �6+1��*�#����<ก7�;ก�����!ก��ก����ก����!�3ก�5�"��0#?�?����6+1�ก������ 
��	2<�ก��6�>������$�Cg5 

 

ก����
�����"���)�*��"� ����/��ก�! 

  �6+1��6�1	
��#��	4�	��2��ก��;
��
���*�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��8���J9����9�45=����กก}*	�� 
2 B��� =��;ก� Republic Act (RA) 6977 *�+� the Magna Carta for Small Enterprises ;�!;ก�=
ก}*	�� RA 8289 ;�! 
RA 9178 *�+�0�1����กก������	 Barangay Micro Business Enterprises (BMBEs) ���% 2545  

 ��ก}*	�� RA 6977 ��A�
�����#��
����8����6+1�"�����4�*ก��
���ก���;�!
������	��ก��4����
4$�6;�����	0��H3�ก��0�1��+ ����ก�������6�>�� ;�!#��	4�	��2��ก���
��2<�;*����0#?�?��� 6���	0� �ก�����*�����03�
�6+1��*�ก��4���4�3�H3�ก��������6���6� �?����ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	$�����
ก}*	��B����� �����	2<�ก�����*��ก4��ก��w~ก���	�6+1��6�1	6�0�ก7!ก����A�����!ก��ก��;�!;����� ก��4�����*��ก��
#��	�"+1�	?���!*������4�*ก��
���ก���;�!
������	;�!��4�*ก��
����*�� ��	=�2<�ก������*�	�?#��ก�����	03�
�!*����*�������$�#��8ก��$�#��ก"�  

  4��*���ก}*	�� RA 9178 ��A�ก��ก��*��ก���ก���*�ก��4���4�3���4�*ก��ก�3�	 ��4�*ก��������� (BMBEs) 
*�+���ก�3�	0�1	�
���4��0��6�5����ก��� 3 ������?� (*�+���!	�C 545,450 ������54*��8c�������� �) �<1���;��ก���*�
ก��4���4�3�	�0� �ก��=�����ก���ก����$�7������3##� (*�ก��A�=���	0�1ก��*��) ก��=�����ก��2���0���0#?�?���ก������ 
��	2<�ก���6�1	6�0�ก7!;�!#��	���������+1� I ����*��ก4��ก��w~ก���	  
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3.4.2 	�-�+����%4#	ก����
������ก-����	ก�!���"ก���������"+- �#����'��dp����p��( 
 

"���.+��+ 
 ��8���J9����9�45=������� �#C!ก��	ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	
< � (The Small and Medium 
Enterprises Development Council: SMED Council) SMED Council 	�*���0�1��ก��ก��*���?����;�!�30H-�4��5��
ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 �<1��?����;���!�����!2ก4�����=����*�������0�1�ก�1��
����6+1����=�ก��*��
��A�;��������������ก"� �*�<1� ?��	�4����ก6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 (Bureau of Small and Medium 
Enterprise Development: BSMBD) 0��*���0�1��ก����!4����� 

 
"��ก��*
9�����,)
YZ( 
 -��56�>������$�Cg5;�!ก����ก;��
��J9����9�45 (Product Development and Design Center of the 
Philippines) ��A�*�������0�10��*���0�1��ก�������;�!6�>�� �6+1�4���4��	�*���4�*ก��4�	��2�������������=���!�3ก�5�"�
;�!6�>��4��#��
�����*�	�#3C$�6��
< � 

 
"��ก��*
9����
*+�ก�����+( 
 -��5w~ก���	ก��#��
��J9����9�45 (Philippines Trade Training Center) ��A�*�������0�1	�*���0�1��ก��6�>��
*��ก4��w~ก���	 ��	2<�ก������*�	�ก�����	 ก��4�		���6+1��6�1	6�0�ก7! ;�!#��	���*�ก������!ก��ก�� 

 
"��'��.�.�+% 
 -��5�0#?�?����3�4�*ก��	 (Industry Technology Center) ��A�*�������0�1�*�ก��4���4��	;�!4���4�3�������
ก��6�>���0#?�?����*	� I ;�!���ก����*�����0#?�?���=��"�?���B6�!��ก�3�	0�1����4��#����#�����+�� 

 
 ������;��ก�����*����!�0-0�1	�ก��;�����A��!������*���;�!�!���$�# 0���*���;���!$�#�!	�ก������� �4�
�
����
�� DTI �6+1��*�ก��4���4��	;�!4���4�3����������� I ��ก��ก��  ���	�*�������0���2�1�0�10��*���0�1��!4�����
���	ก����#5ก���4�!��ก�����?#��ก������ I �6+1��6�1	6�0�ก7!;�!�*�#��	"����*�+�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 
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3.4.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- ����'��dp����p��( 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)�*�%4 3-15 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� �dp����p��( 

 
%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. 	�;�����������	�ก  

 ��ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� J9����9�45��A���!�0-0�1	���!"�ก�4�2<� 92 ����#� *�+���A�������4�������ก
���?������� 0���*�J9����9�45	���!"�ก������0�����	�ก2<� 50 ����#� ;�!=	�	��:�*�
��;#��;����� 

2. 4�	��24+1�4����A�$�7����กa7=����  

 $�7����กa7��A�$�7�0�1�"�?��0�1�=���J9����9�45 0���*���4�*ก��4�	��2���������H3�ก��?���B6�!ก������
������!�0-=�������	���!4�0H�$�6 

 
 
 
 
 
 

!�"��w� (Strengths)

 	�;�����������	�ก
 4�	��24+1�4����A�$�7����กa7=����

!�" - � (Weaknesses)

��4�*ก��?���B6�!
������	;�!�������=	�4�	��2�
��2<�
;*���03�=��
0�ก7!��ก�����*�����ก�������A�;���� ����	;�!	�ก�����
�0#?�?���4	���*	�	��"�����
;�����0�1	�w%	+�	�ก�!=�0�������������!�0-��+1����ก=��#������
;�����4�ก���

. ก�� (Opportunities)

ก����	�����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����0�1
������4��#��0�1����=��	�
����*��
< �
ก������3�*�ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	
��A����!;*��"���

)
+��ก��� (Threats)

?#��4����0��$	�-�4��50�1��A��ก�! 0���*�ก��4���4�3�=	�
0�1�2<�
ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก���
ก�!���ก��0�����
��$�#��8������"��;�!=	�?�����4
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%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. ��4�*ก��?���B6�!
������	;�!�������=	�4�	��2�
��2<�;*���03�=�� 

 ;	�$�#��8;�!*�������0�1�ก�1��
����!ก��*��	���ก��4���4�3�������;*���03� ;����4�*ก����J9����9�45
?���B6�!ก�3�	0�1	�
������	;�!�������=	�4�	��2�
��2<�;*�������03�=�� ��+1����ก
��*��ก0��6�5# ����!ก�� *�+���
���ก�C�=	�4�	��2;4��;*������=��=�������"����� 

2. 0�ก7!��ก�����*�����ก�������A�;���� ����	;�!	�ก������0#?�?���4	���*	�	��"�����  

 ��4�*ก����ก�3�	0�1�������H3�ก��	����*�+����*���=ก���ก�
��	+��	�ก�!���*�����ก��;���� ����	 ��	2<�������
�0#?�?���4	���*	�	��"�=	�	�ก��ก 0���*�ก�����*�����=	�	���!4�0H�$�6*�+�=	�4�	��2����4��#���*�	�	���8��
4	1���4	� 

3. ;�����0�1	�w%	+�	�ก�!=�0�������������!�0-��+1����ก=��#������;�����4�ก��� 

 ��+1����ก"��J9����9�454����*��4�	��24+1�4������$�7����กa7 0���*�	�?�ก�40�1�!=�0�������������!�0-
=��	�ก?���B6�!ก�3�	;�����	�w%	+�;�!;������!������*�� 4�����*�;�����0�10�����ก����4�*ก����J9����9�45
?���B6�!
������	;�!���������A�;�����0�1	�0�ก7!����ก��� 

 

O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. ก����	�����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����0�1������4��#��0�1����=��	�
����*��
< �  

 ��#��	��A�������ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� ����J9����9�45������	�
����*����A�������4�������ก
���?������� ����� � *�ก��4�*ก��4�	��2����4��#��=�������	#��	����ก�� 	�#3C$�6;�!��#�;
��
��=�� ������
��!�0-��������A�����0�1�*�� �����=�ก@��	 ก����A�4	�"�ก����!"�#	�-�78ก��������� ���	0���*�?�ก�4��0��
ก������	�	�ก
< � 

2. ก������3�*�ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	��A����!;*��"��� 

 #��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 0���*���8���J9����9�45�6�1	#��	4��#��;�!����3ก��
4���4�3���4�*ก��ก�3�	�� �*���A����!;*��"��� ?���B6�!ก��4���4�3�����+1��ก���
��2<�;*���03� 

 

]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. ?#��4����0��$	�-�4��50�1��A��ก�! 0���*�ก��4���4�3�=	�0�1�2<� 

 J9����9�45��A���!�0-0�1��!ก�������ก�!��@ก�ก�!����	�ก2<� 7,107 �ก�! 0���*�ก�����*�����
��$�#��8	�
#��	��ก�����ก	�ก��1�
< � ?���B6�!ก���*�ก��4���4�3�;ก���4�*ก��0�1�� �������ก�!��@กI *���=ก���ก�
��	+�� 
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2. ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��ก��� 

 ;	����J9����9�45�!	�;�����������	�ก ;���:��3���#������;�����
� ��1��
��J9����9�45���0�1 8.3 ������54*��8c���
��� �<1�4�ก�����!�0-�+1�I ��ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������ก����	�������;�!4��#?��5  

3. ก�!���ก��0�����
��$�#��8������"��;�!=	�?�����4 
 ก��#��5���"�1������A��:�*�4��#������!�0-J9����9�45 ��ก��ก��  ��8���"3��:��3���0�1�*�#��	4��#��ก��ก��4����
$�6��ก7C5
����!�0-	�กก��� 0���*�ก��0�����
��$�#��8���=	�	���!4�0H�$�6	�ก��ก 

 

3.4.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��dp����p��( 

• ก������3�*�ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	��A����!;*��"��� 0���*�	�?#��ก��4���4�3�
����!ก��ก��������	�ก ?���B6�!������;*���03� 

• #��	6����	��ก��;ก�=
�:�*�;�!�3���������I �"�� ก������	;�!���;�ก����!ก��ก���*�	�#��	"����� 
�6+1��*�ก��4���4�3�4�	��2�
��=�=�������0�1�2<�	�ก
< � 

 

ก������3�*�ก��4���4�3���4�*ก��

���ก���;�!
������	��A�

���!;*��"���

ก��;ก�=
�:�*�;�!�3���������I 
�6+1��*�ก��4���4�3�4�	��2�
��

0�1�2<�	�ก
< �

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

 
 

)�*�%4 3-16 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��dp����p��( 
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3.5 ���'�� ��."�%'6%+ 
 

3.5.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 

 ���?������������A���!�0-0�1	���!"�ก�	�ก0�143���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� ��
C!�����ก�� ��������4�*ก��

���ก���;�!
������	�����?�������ก@	�	�ก2<� 52 ������� �<1�#����A������! 99.99 
������������!ก��ก��0� �*	� 
0���*���8������?��������*�#��	4��#��;�!6����	*�	���ก��4���4��	;�!4���4�3� ��	2<� *�;��0��;ก�=
�:�*�
��
��4�*ก��?���B6�!��ก�3�	��4�*ก���������  

 �3�����
����4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-���?�������=	�;�ก������ก0�1�ก��
< �����!�0-�+1� I 
ก����#+� 
��4$�6#����;�!=	�	�*��ก0��6�5# ����!ก�� (Lack of Capital) 
��0�ก7!#��	����ก���������H3�ก�� (Limited 
Skill) ;�!=	�4�	��2�
��2<�
��	� (No Access to Information) ��A��:�*�0�16�	�ก�����?������� �<1���8���=��;ก�=

�:�*�����+1��4$�6#����?���B6�!4��*���ก�3�	��4�*ก��������� ����ก�����4������!	�C������ 20 6���������%�*5 
(*�+���!	�C 2 ����������54*��8c) ����?#��ก�� Micro-Credit Support Programme (KUR) 0�1�������ก��?��H��#��
6�C�"�5
����8  

 $�����?#��ก�� KUR ��4�*ก��
���ก���;�!
������	��ก��ก�!4�	��2ก��������������ก��� ��1��ก����ก�� 
ก����#+� ��ก��ก��� �����ก�0�1�=�0�1����ก�ก@�������������! 20-30 ก��ก���������?#��ก�� KUR  	�ก������ก�ก@���ก��� ���
����������! 22 ��ก��ก��  ������ก�4�43�4��*�����4�*ก�������������6�1	
< ���ก���	 5 �������%�*5������ (��!	�C 500 
������54*��8c) ��A� 20 �������%�*5������ (��!	�C 2,000 ������54*��8c) ?��0�1����	��� �;����+��	ก��#	 � 
ก�ก}�#	 2553 	�����!ก��ก�������� 680,270 ��� =���������ก���	��A��������0� �4� � 6.5 6���������%�*5  

 ก��;ก�=
�3���������+1��
��0�ก7!;�!#��	����ก���������H3�ก��=�����=�4�ก�����?��;ก�	ก��w~ก���	*��ก4��
���� I 0� ����������*��;�!�����0#��# ?��ก�!0����3�4�*ก��	
�����?�������=������� �-��5w~ก���	�����0#��# 19 ;*�� 
;�!-��5������3�4�*ก��	;�!ก��#����	2<�����	���8�������� 13 ;*�� ก�!�����;���!���*��� ;�!���% 2551 ��8���
���?�������=������3;��0��ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	��6�!��"��������������ก����03�
;*��"���B����*	� (National Investment Law) ;�!6�!��"���������4�*ก��
���ก���;�!
������	 B���0�1 20 (SME 
Law no.20) �<1�4��!4��#����ก}*	��B�����  #+� ก��4����#��	�"+1�	?��;�!��!4������!*����*�������0�1�*�ก��
4���4�3� ��8���0���2�1� ;�!��4�*ก��
������� I �
������ก�� ?��*�������0�1�ก�1��
���=�����ก���;��0��0�1ก��*����
6�!��"�������=����0����A�;���������ก���6+1�4���4��	;�!4���4�3���4�*ก������������I 0� �������ก������ ก��6�>��
�0#?�?��� ก���
��2<����� ;�!ก��6�>��0��6��ก�	�37�5 
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3.5.2 	�-�+����%4��
���������	ก�!���"ก���������"+- �#� ��."�%'6%+ 

"���.+��+ 

 ก�!0���4*ก�C5;�!��4�*ก��
���ก���;�!
������	 (State Ministry of Cooperative and SME) ��A�
*�������0�1����� �
< ��6+1�ก��*���?����;�!;��0��ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��	2<�4����#��	
�"+1�	?���!*������4�*ก��
���ก���;�!
������	ก��*��������+1� I  

 

"��ก��'��� 

 ก�!0���4*ก�C5;�!��4�*ก��
���ก���;�!
������	 �!��!4�����ก��H��#��;*����!�0-���?������� 
(Bank Indonesia) �6+1��*�ก��4���4�3�������ก������ 

 

"��ก��,��" 

 ��8������?������������ �ก�!0���ก��#�� (Ministry of Trade) �6+1��*����ก��;�!4���4�3�������ก��#��0� ���;�!
������!�0- ?���������ก����	ก����?����$�#��80�1����ก��	3������ก������0�1	�#��	;
@�;ก���4�	��2;
��
��=������0�
?�ก ���ก��
� �6+ �8��0�1�*�ก����4�*ก�� �"�� 
��	�����ก������
��-4����ก 
��	��ก�1��ก�������$�7�����
��-4����ก 
� ����
ก���"�4�0H���!?�"�5��กก���������ก�������I (�"�� FTA) ��A���� 4���ก��4���4�3������+1�I ;ก���4�*ก�� �"�� ก�����
���	/4�		�� ก���*�#����<ก7� ;�!ก��������;4��4��#�� 

 

"��ก����!
+ 

 ��8������?������������ �ก�!0����3�4�*ก��	 (Ministry of Industry) �6+1�4���4��	ก�������;�!6�>��������0�1
�ก�1��
���ก���3�4�*ก��	 ��	2<�ก������� �-��54���4��	�������0#��#�����*����*�� I �"�� ��ก��5�� ����3� ��A����  

 	*���0�����;�!42����0�1�ก�1��
���ก��ก�������;�!6�>�� �"�� *��������6+1�ก����!�	����;�!ก����!�3ก�5�"�
�0#?�?��� (The Agency for the Assessment and Application of Technology: BPPT) 42������0��-�4��5;*��
���?������� (The Indonesian Institutes of Sciences: LIPI) c�c ��A�*�������0�1	��0��04��#����ก��6�>��0�ก7!��
�������� I ;ก���4�*ก�������?������� 03������0�1=�����	���ก0� �$�#��8;�!$�#��ก"� 0���*�42���������	��3�ก�C50�10��4	��
;�!	���ก�����0�14����@�ก��-<ก7���ก42����ก��-<ก7�0�1	�"+1��4���0�1�?�ก  

 

"��ก��*
9����
*+�ก�����+( 

 ก�!0���4*ก�C5;�!��4�*ก��
���ก���;�!
������	 �!��!4��������	ก��*�������$�#��8�+1� I �"�� 
ก�!0���-<ก7�;�!��>�H��	 (Ministry of Education and Culture) �6+1�ก��*��*��ก4��;�!�*�ก��w~ก���	���!���
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����I ��	2<�*��ก4��ก����A�����!ก��ก�� ��ก��ก��  �����!4�����ก��	*���0������6+1��*�03���ก��0���������ก��
6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	  

 

"�� :4� r 

 *�������$�#��8�+1� I 0�1	�4����ก�1��
���ก��ก��4���4��	;�!6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-
���?������� �"�� ก�!0���ก}*	��;�!4�0H�	�37�"� (Ministry of Law and Human Rights) 0��*���0�1ก��*���?��������
0��6�54��0���:��� ก}�!�����;�!;��0����������ก�1��ก��0��6�54��0���:��� 4���ก�!0���4��4��0-;�!ก��4+1�4�� 
(Ministry of Information and Communication) 0��*���0�1��ก��6�>��?#��4����6+ �8������ก��4+1�4�� 

 

3.5.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- �#����'�� ��."�%'6%+ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)�*�%4 3-17 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� � ��."�%'6%+ 

 

 

!�"��w� (Strengths)

 	�;�����������	�ก
 #������;������1��

!�" - � (Weaknesses)

ก���
��2<�;*�������03�=	�4!��ก�0��0�1#��

��ก���
��2<�;*���
��	����������� I �"�� 
��	��ก�1��ก������ 
��#�4��#�� c�c

��ก��6�>��0�ก7!;�!#��	��
ก������0#?�?���	�"�����ก���������	����� 

. ก�� (Opportunities)

��������!�0-	�
����*��
��8����*�ก���ก�e��H3�ก�������!�$00�1	�;��?��	0�1���*�ก��
��4�*ก��
���ก���;�!
������	

)
+��ก��� (Threats)

 �!��ก��
�4��;�!?���4��ก45���=	�	���!4�0H�$�6
 �!��4�H��C�?$#���=	��6���6�
 	���ก��4���4�3�
��$�#��8=	�4�	��2�
��2<�=��0� �*	�
 �������ก��� �����ก���� ���กCg50�14�	�ก
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%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !
$)O4)6�56� 

1. 	�;�����������	�ก  

 ��!�0-���?�������	���!"�ก�	�ก2<� 237.5 ����#� 0���*�	�;�����	�กก��� 100 ����#� 
C!0�1	������ก��
�������4�2<������! 10 4!0����*��*@�2<�#��	4�	��2��ก��*�;�����������0�1����ก��=��?���B6�!4��*���H3�ก��0�1
����;�����;���
�	
�� (Labor Intensive) 

2. #������;������1�� 

 #������;�����
� ��1�����������กCg50�1�1���	+1��������0���ก��4	�"�ก���	��ก�3�	������� ?�����:��3���#������
� �
�1�����0�1��!	�C 592,438 ���%�*5 �����+�� *�+���!	�C 67 ������54*��8c�����+�� 4�����*����03�ก������4��#��
;�!���ก���1��ก����	+1��������0���ก��=0� 

 

%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !
$)O4)6�56� 

1. ก���
��2<�;*�������03�=	�4!��ก�0��0�1#��  
 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	4����*��
��;#��*��ก0��6�5��ก��# ����!ก���6+1�
�4���"+1� ��ก0� ����	�ก��
���0���!�����"�0�1=	�2ก������	#��	����ก��
��42����ก������ 0���*�=	�4�	��2
�4���"+1���ก42����ก������;�!
�����"���H�ก��ก�������ก��ก�!���<1�	�ก��#���������ก��� �0�14�	�ก 4���������+1��2<�ก��6�>���������+1� I 

2. 
��ก���
��2<�;*���
��	����������� I �"�� 
��	��ก�1��ก������ ��#�4��#�� c�c  
 ��4�*ก��
������	;�!��4�*ก��������� 	�ก=	�0���2<�;*���
��	�0�1�!"����*�ก��6�>��H3�ก��
����	�
��!4�0H�$�6��
< �*�+�	�?�ก�40��H3�ก��	�ก
< � 0���*�ก���������H3�ก��4����*�������A�;���� ����	 

3. 
��ก��6�>��0�ก7!;�!#��	��  
 ;	����*�������$�#��8;�!*�������=	�;4��*���ก��=������?��������!	�������	�ก ;��4����*������� ������
�	+���*�� 0���*�ก��4���4�3���4����� ���=	�4�	��2�
��2<�=��03กก�3�	?���B6�!ก�3�	0�1��������*���0�1*���=ก�*�+���
�ก�!0�1	�
�����@ก 

4. ก������0#?�?���	�"�����ก���������	�����  
 �:�*���ก
��;#������03� ก���� ����*���=ก���ก�
��	+�� 0���*�ก������;�!���*��������� I �����A�;��
�� ����	 ?���B6�!��ก�3�	��4�*ก���������0�1����"���H�ก������;������;�������A�*��ก (Labour Intensive)  
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O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !
$)O4)6�56� 

1. ��������!�0-	�
����*��  
 �������?���������A�����0�1	�
����*��	�ก ����� � *�ก����!ก��ก��4�	��26�>��;�!������3�4��#���*�=��
	���8�� ก�����*�����6�����������!�0-���	0���*�����!ก��ก�����?�������=������������+1���!�!0��ก��
�4��
4��#��  

2. ��8����*�ก���ก�e��H3�ก�������!�$00�1	�;��?��	0�1���*�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 
 ก���ก�e��H3�ก�����4�
� �"�� ��ก�3�	6������ (Clean Industry) �*�ก������!ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!

������	����!�0- 0���*����0�1	�-�ก�$�6	�?�ก�40��H3�ก��0�1��ก���  

 

]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�=)���� !
$)O4)6�56� 

1. �!��ก��
�4��;�!?���4��ก45���=	�	���!4�0H�$�6 
 ���?���������A���!�0-0�1	�$	���!�0-��A��ก�! ��ก0� ���������!"�ก�0�1	�	�ก 0���*�ก��6�>���!��
�4��;�!?�
��4��ก45���=	��6���6� ก��
�4��4��#�����	����03�0�14� 

2. �!��4�H��C�?$#���=	��6���6� 
 ;	�������?��������!��A���!�0-0�1	�0��6��ก���ก�3�	6������	�ก (�"�� � ��	��) ;����+1����ก
���ก���!*����
��!�0-0���*�� ��	��0�1
3�=��4���*�<1�����4��=����*������������!�0- 4�����*�=JJe�0�1����=��=	��6���6�ก��#��	
����ก����$�#ก������  

3. 	���ก��4���4�3�
��$�#��8=	�4�	��2�
��2<�=��0� �*	�  
 ��+1����ก$	���!�0-
�����?�������0�1	��ก�!������	�ก 0���*�ก���*�ก��4���4�3�
��$�#��8=	�4�	��2
#���#�3	=��0� �*	� ?���B6�!�������C0�1*���=ก���ก=���ก����	+�� 

4. �������ก��� �����ก�������กCg50�14�	�ก  
 ;	����$�#��8�!	�	���ก��4���4�3�;*�������03��*�ก������!ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ;��
��ก��� �0�1����ก�ก@����������กCg50�14�	�ก ?����ก�C�0�1�=�	�ก������ก�ก@�4�2<������! 30 ;�!	�กก����� �*�ก��A�
ก��ก���ก�!�� ;�!��ก�C�
��?#��ก��4���4�3�6��-7ก������ก�ก@��������ก��� ����4�2<������! 22 
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3.5.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'�� ��."�%'6%+ 

• ��8����*�ก���ก�e��H3�ก�������!�$00�1	�;��?��	0�1���*�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0- 
?���B6�!��ก�3�	H3�ก��6������4!��� (Clean Energy)  

• ก��;ก�=
�:�*�����+1��4$�6#����?���B6�!4��*���ก�3�	��4�*ก�������������?#��ก�� KUR  
 

ก���ก�e��H3�ก�������!�$00�1	�
;��?��	0�1���*�ก����4�*ก��
���
ก���;�!
������	����!�0- 

ก��;ก�=
�:�*�����+1��4$�6
#����?���B6�!4��*���ก�3�	

��4�*ก���������

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

 
)�*�%4 3-18 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'�� ��."�%'6%+ 
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3.6 ���'�����1�"����6���� 
 

3.6.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 

 -��56�>������!ก��ก�� (Entrepreneurial Development Centre) ��A�*�������$�#��8;*��*�<1�0�14���4��	;�!
4���4�3�ก��6�>��-�ก�$�6ก�3�	����!ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-��=����34����	 -��5
6�>������!ก��ก�����$�����ก��ก��ก���;�
��ก�!0����3�4�*ก��	;�!0��6��ก�H��	"��� (Ministry of Industry and 
Primary Resources) ?��-��5;*���� �!0��*���0�1��A�-��5ก�����ก��ก��*���?����;�!	���ก��4���4�3� ��	2<���A�
*�������0�1��!4��ก��*��������+1�I ��ก���*�ก��4���4�3�;ก�����!ก��ก��ก�3�	��   

 ��ก��ก-��56�>������!ก��ก�� Brunei Economic Development Board (BEDB) �����A�*���������ก;*��
*�<1�0�1��8�������� �
< ��6+1�4���4��	;�!4���4�3�$�#H3�ก����	2<���4�*ก��
���ก���;�!
������	 �*�ก��0�����	�#��	
#�������;�!	���!4�0H�$�6	�ก
< � BEDB �!����!��ก��0�����;��$�#��ก"��
��	��"���ก�����*����� ?��	�ก��
���*������*����#5ก�;��#����+�ก �<1�����!��A�"����=����34����	*�+�=	�ก@=��  

 4��*���ก�3�	��e�*	��0�1��8�����=����34����	�*�ก��4���4�3� ��!ก������ ����!ก��ก��������	;�!���
�*	� ��0�1�ก7��C;�!����ก���������H3�ก�� 42����ก��-<ก7����� I ��	2<� -��5ก��-<ก7���ก�!��;�!ก��-<ก7���	
��H��-�� ��4���	���ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1��8�����=����34����	=����������	
=��	�*������� �����  

 
 )�*�%4 3-19 ��,�ก����
���������	ก�!���"ก���������"+- �!�ก)���
2 

� ����'�����1�"����6���� 
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 ก��6�>��0�ก7!����!ก��ก�� -��56�>������!ก��ก���!���ก��4�		�� w~ก���	 ก��0������5#"��� ��*��
��
���� I 0� �����ก�����*�� ;�!�������0#��# 

 ก������� �-��5��	�6�! $����-��5��	�6�!	�4�1�������#��	4!��ก;�!42��0�1�������H3�ก��4��*�����4�*ก��

������	0�1���1	����������H3�ก��;�!���	�����03�=	�	�ก ��	2<�����*�	����"�1��"��#���*�#����<ก7����������� I 

 ก��4���4�3�������ก������ ;	���8�����=����34����	�!=	�=������� �H��#��6�>����4�*ก��
���ก���;�!

������	 *�+� SME Bank ��A�ก���B6�! ;��ก��4���4�3�������ก������4��*�����4�*ก����ก$�#��8���������	�          3 
��!�$0 =��;ก�:  

1) ก���*�4���"+1��������0�1�=� �<1���A�ก���*�4���"+1�;ก���4�*ก��0�1	��*�;*���03���������=	�	�ก (Microcredit 
Financing Scheme: MFS)  

2) ก���*�4���"+1��!�!��� (Enterprise Facilitation Scheme: EFS) �<1���A�ก���*�4���"+1�0�1	��!�!����ก��ก��+	
4�43�=	��ก�� 10 �%  

3) 4���"+1��6+1�ก��4����ก (Export Refinancing Scheme: ERS) ��A�4���"+1�0�1���
< ��6+1�4���4��	4$�6#����
�*�;ก���4����ก0� �ก���;�!*���ก��4����ก  

 ก��4���4��	������ก������ ก������*�	����;4��4��#��0� ���;�!������!�0- ?��*�������0�1�ก�1��
����!
#����+�ก��4�*ก��0�1	�-�ก�$�6;�!#��	6���	0�1�!�
�����	�����;4��4��#��  

 

3.6.2 	�-�+����%4�-�'��������	ก�!���"ก���������"+- �#����1�"����6���� 

"���.+��+ 

 -��56�>������!ก��ก�� (Entrepreneurial Development Centre) $�����ก��ก��ก���;�
��ก�!0���
�3�4�*ก��	;�!0��6��ก�H��	"��� (Ministry of Industry and Primary Resources) 0��*���0�1��A�-��5ก�����ก��
ก��*���?����;�!	���ก��4���4�3� ��	2<���A�*�������0�1��!4��ก��*��������+1� I ��ก���*�ก��4���4�3�;ก�
����!ก��ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	  

 

"��ก������� "��,��"���"��'��.�.�+% 

 4����ก���#C!ก��	ก��6�>���-�78ก��;*����=����34����	 (Brunei Economic Development Board: 
BEDB) ��A�*�������$�#��80�1�� �
< ��6+1�ก��*���?������	2<��30H-�4��5ก��6�>����!�0- �<1�ก��4���4��	;�!4���4�3�
��4�*ก��
���ก���;�!
������	=��2ก����3=����;��ก��6�>����!�0-�����"��ก�� ;�!�6+1��*�ก��0�����	�#��	
#�������;�!	���!4�0H�$�6	�ก
< � BEDB ���	ก�� 	*���0�����;*��"���
��4��#?��5 (National University of Singapore) 
=������� �*������� icentre 
< ��6+1�4���4��	;�!4���4�3���4�*ก����ก�3�	�0#?�?���4��4��0-;�!ก��4+1�4������;������ 
I �"�� ก��4���4�3�������;*���03� ก��w~ก���	0�ก7!������ก�����*�����ก�� ก���"��0#?�?��� ก���*�#����<ก7���ก��
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�������H3�ก�� ��	=�2<�ก����A�-��5��	�6�! ;�!�6+1��*�ก��0�����	�#��	#������� icentre  =������!��ก��0�����;��
$�#��ก"��
��	��"���ก�����*����� ?��	�ก�����*������*����#5ก�;��#����+�ก �<1�����!��A�"����=����34����	
*�+�=	�ก@=��  

 

"��ก��'��� 

Z)����
$<����������� !7�8E)4��(<5���� 

 ��4���ก��4���4�3�����ก������ H��#����4��	;*����!�0-��=����34����	 (Bank Islam Brunei Darussalam 
Berhad: BIBD) ��A�*�������0�1�*�ก��4���4�3�������4���"+1�;ก�����!ก��ก�� ?����ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
���
���	 ��8���;*����=����34����	�!�*�#��	#3�	#���;�!# ����!ก��#��	�4�1�����4���  

 

3.6.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- �#����'�����1�"����6���� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)�*�%4 3-20 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� ����1�"����6���� 

 

 

!�"��w� (Strengths)

����!ก��ก��4�	��24+1�4��$�7����กa7;�!$�7�	����5=��
��
���03�������6�������1�� ��+1����ก	�0��6��ก�� ��	����A�
��
�����

!�" - � (Weaknesses)

��4�*ก��
���ก���;�!
������	���=	�4�	��2����4��#��0�1=��
	���8�������	�C	�ก
����!ก��ก��4����*��
��0�ก7!��ก�����*�����ก��;�!ก��
����0#?�?���4	���*	�	��"�
ก��
����ก��4���4�3���ก$�#��8	�����
���03�������#������;�����4�
;�����0�1	�#��	��;�!#��	4�	��2����ก��0�������$�#��8
	�กก�����+1����ก�����;0�0�14 �;�!����

. ก�� (Opportunities)

ก����	�����A���!"�#	�-�78ก����������!0���*�����	�

����*��
< �
���f����0�1=�����ก����	���0�1�?�ก

)
+��ก��� (Threats)

��8���4���6+ �0�1�*���A��x�=	�������	�ก 0���*�6+ �0�14��*���
$�#ก������	����ก��
��8���=	�	�ก��ก��ก���;�����+1����
4�0H��������
�	���0���*�
4��#����ก�����;���
��4�����=������
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%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. ����!ก��ก��4�	��24+1�4��$�7����กa7;�!$�7�	����5=����  

 $�7�	����5;�!$�7����กa70�1�"���A�$�7���ก��4+1�4��?���ก�� 0���*�"����=����34����	4�	��24+1�4��=��
�����#����;#��� ��ก��ก��  ���	�"�����0�14�	��24+1�4��$�7����ก���=���� ��������A�;��	���4��*�����4�*ก������=�
���34����	 

2. ���03�������6�������1�� ��+1����ก	�0��6��ก�� ��	����A�
�������  

 ��=����34����	��A���!�0-0�14����ก� ��	����A�*��ก 0���*�� ��	��0�1���*��������=����34����		���#��1��ก���
��!�0-=0��ก+�� 3 �0�� 4�����*����03���ก������4��#���1��ก���	�ก 

 

%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. ��4�*ก��
���ก���;�!
������	���=	�4�	��2����4��#��0�1=��	���8�������	�C	�ก 

 0�1����	� ก������
����=����34����	�6����6+1�4���#��	����ก��
����������!�0-�0���� � ��
C!0�1
��!�0-��=����34����	 	���!"�ก��6��� 4 ;4�#� 0���*�ก�������<�	�ก��A�;���� ����	;�!	�ก����ก���������"��
#3C$�6 �	+1���4�*ก��0�1���4��#��=�;4����������!�0-;�!=�����#��4�1��+ ������	�C	�ก 0���*�=	�4�	��24������
#��	����ก��=�� 

2. ����!ก��ก��4����*��
��0�ก7!��ก�����*�����ก��;�!ก������0#?�?���4	���*	�	��"� 

 ?#��4����ก�������������=����34����	4����*���!ก�!�3ก��������$�#��8 ก����#+� ก��������! 60 
��#���
���0���������0�������A�����*���0�1
��*�������$�#��8 4�����*���0�1�*�#��	4�����!ก��H3�ก��4����*���!0����
��ก7C!#�����+�� ����� � ก�����*�����ก�������A�;���� ����	;�!ก������0#?�?���4	���*	�	��"�	����� 

3. ก��
����ก��4���4�3���ก$�#��8	����� 

 ;	���8����!	�	���ก��4���4��	;�!4���4�3�����������I ;����4�*ก��?���B6�!
������	0�1	�
����ก��
4���4�3����	����� ��+1����ก	�;��#�����ก�!���ก��0�����
��$�#��8	�#��	���"�� 

4. ���03�������#������;�����4�  

 ก������!���-�78ก��
��4��#?��5	������A�6+ �8������!�0-��=����34����	 0���*�#��#���"�6������
#������;��������� I ������กCg50�14�	�ก 

5. ;�����0�1	�#��	��;�!#��	4�	��2����ก��0�������$�#��8	�กก�����+1����ก�����;0�0�14�;�!���� 

 *�������$�#��8=��ก��*��#������;�������	2<�4�0H���!?�"�5����I �*�ก������*���0�1$�#��80�1����ก���
$�#��ก"� 0���*�;�����0�14����@�ก��-<ก7�4����*������ก��0�������$�#��8 
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3.6.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
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 4��4�����4�*ก��
���ก���;�!
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���ก���;�!
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2553 �6+1���A�ก���ก�����*����4�*ก��
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 $����� ASMED �����!ก������*�������������ก 2 ;*�� =��;ก� -��5�*�#��	"����*�+������0#��# (Technical 
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 ��ก���*�ก��4���4�3��!������*��� 4����ก���;��;�!ก����03� (Department of Planning and Investment) 
$�����ก��ก��ก���;�
�� Provincial/Municipal People�s Committee 0��*���0�1��ก����!4�����ก��*�������$�#��8
���� I �"�� -��54���4��	ก��������$�#ก���ก7�� (Agricultural Encouragement Center) $�����ก��ก��ก���;�
��
ก�!0����ก7��;�!ก��6�>��"��0 (Ministry of Agriculture and Rural Development) �6+1��*�ก��4���4�3�;�!
4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	��4�
��� � I  
 

�)�����)]���
ก�) 

 *�������$�#��ก"�0�1	��0��0��ก���*�ก��4���4�3�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 =��;ก� *�ก��#��
;*���������	 (VCCI) -��5ก���*�#��	"����*�+�0��������0��-�4��5;�!�����0#��# (Union of Scientific and 
Technical Assistance) 4	�#	��4�*ก��
���ก���;�!
������	4��*���ก��#����$	�$�# (SME Association for Rural 
Trades) 4	�#	��กH3�ก���3������5;*���������	 (Vietnam Young Businessmen Association) *��������*����� 	��0��0
��ก���*�#��	"����*�+�0� ������0#��# #����<ก7� ก��w~ก���	 ;�!ก�����*�"���0��ก�������*	� I 

PRIME MINISTER

SME Development Council

Ministries,
Agencies, 

Departments

MPI 
ASMED

Provincial 
Authorities

Other Support 
Institutions

• VCCI
• Union of  Scientific 

and Technical 
Associations

• SME Association for  
Rural Trades

• Vietnam Young 
Businessmen 
Association

Technical Assistance Centers in 
Hanoi, Da Nang & HCMC

National 
Business 

Information 
Center

Support agencies of 
Ministries and Central 

level Agencies and 
Departments

DPI (Provincial SME 
Development Coordinator) + 

Support agencies of 
Departments under People]s 

Committees

Business clubs, local 
associations, NGOs

S M E s
)�*�%4 3-22 	�-�+����%4�-�'��������	ก�!���"ก���������"+- �#�'�%+"��� 

0�1	�: ASMED 
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@�;�!��0�4�  

2. #������;��������������กCg50�1�1��  
 �:��3���#������;�����
� ��1��0�1��8���ก���ก��*��	�#��	;�ก����ก��=���;���!���*��� ;��?���B��1��!���
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3. ��4�*ก��
���ก���;�!
������	=������#�+1����ก�	�"�����ก������	�ก
< �  
 ��"���*����%0�1����	� ��4�*ก��
���ก���;�!
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!�"��w� (Strengths)

��4�*ก��	�#��	
���
��;
@�;�!��0�
#������;��������������กCg50�1�1��
��4�*ก��
���ก���;�!
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ก������	�ก
< �

!�" - � (Weaknesses)

0�ก7!���������� I �"�� ก�����*�����ก�� #��	4�	��2��ก��
4+1�4��$�7�������!�0-������ก��
4��#��0�1����?����4�*ก��
���ก���;�!
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. ก�� (Opportunities)

ก����	�����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����	�

����*��	�ก
< �
ก����03�
����ก��03�����"���0���*�ก������?�
��
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$�#��8�*@�2<�#��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
���
���	����!�0-�6�1	
< �

)
+��ก��� (Threats)

#��	=	�"�����;�!#��	;�ก������ก��0�����
��$�#��8
0���*�ก��4���4�3���4�*ก��	���!4�0H�$�6����
��ก�!0���ก$��6�������กH��	"���0�1�ก��
< �03ก�%
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%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. 0�ก7!���������� I �"�� ก�����*�����ก�� #��	4�	��2��ก��4+1�4��$�7�������!�0-������ก��  
 ;	����$�#��8�!	�ก�����*��ก4������ I �6+1�6�>��0�ก7!
������!ก��ก�� ;�����	�������0�1���ก��=	��6���6�ก��
������
������!ก��ก������!�0-�������	 

2. 4��#��0�1����?����4�*ก��
���ก���;�!
������	���=	�=��#3C$�6;�!	���8����	0�1����ก�� 
 ;	�����!	�ก������#�+1����ก�	�"�����ก������	�ก
< �  ;����4�*ก��0�14�	��2����=����	#3C$�6;�!	���8��0�1
���7�0
��	"��� (MNC) ����ก�����	�����  

3. ;������*�#��	4���0���������#5ก�
����*�� 
 ;�����	�#��	#���*@����H3�ก��
���ก���;�!
������		�#��	�4�1��4�0���*�=	�����ก��=�0�������*������� 
�*����� � 0���*�;�����0�1	�0�ก7!=	��6���6�ก��#��	����ก����ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 

4. #��	4�	��2��ก���
��2<�;*�������03����	�����  
 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	���������	
��;#��*��ก0��6�5# ����!ก�� ��	2<���H�ก�����0<ก0�����"����
=	���A�0�1��	��� 0���*�=	�4�	��2�
��2<�;*���03���	42����ก������=�� 

 

O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. ก����	�����A���!"�#	�-�78ก���������0���*�����	�
����*��	�ก
< � 
 ��������!�0-
���������	��������A�����0�1	�
����*��	�ก �����=�ก@��	 ก��ก���4���!"�#	�-�78ก��
�������0���*���4�*ก��
���������	0�1	�-�ก�$�6	�?�ก�4��ก���������H3�ก��	�ก
< � 

2. ก����03�
����ก��03�����"���0���*�ก������?�
���3�4�*ก��	4���4�3�	�4� 
 �� �;���������	��9���!�0- ��ก��03���ก��!�0-���� I =���*�#��	4���0�1�!��03�����!�0-�������		�ก
< � �<1�
�!��A�?�ก�40�10���*��ก��ก���"+1�	?��0��H3�ก��4��*�����4�*ก��
���ก���;�!
������	
���������	=��	�ก 

3. $�#��8�*@�2<�#��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-�6�1	
< � 
 #��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 0���*���8���6����	;ก�=
�3��������������� I �"��   ก��
6�>��;�!������3�?#��4����6+ �8���*�	��6���6�	�ก
< � ก��;ก�=
ก}�!������*���+ ����������ก�����=��"���0��
�������	�ก
< � ก����#��	� ��������ก��0�����
��*�������$�#��8 ��	=�2<�ก��;ก�=
ก}�!�����ก�������4���"+1�
�*�����
< � 
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]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. #��	=	�"�����;�!#��	;�ก������ก��0�����
��$�#��80���*�ก��4���4�3���4�*ก��	���!4�0H�$�6���� 
 ;	�����������	�!��9���!�0-	����ก��� 10 �% ;����������"���ก������1��2�����กก���ก#������!�����@�ก�� 
0���*�ก�!���ก��0�����
��$�#��8���=	�	�#��	?�����4	�ก��ก ��ก��ก��  ก������?����$�#��8	��"���0��������� 
��;���!���*������	�#��	;�ก����ก�� 

2. ��ก�!0���ก$��6�������กH��	"���0�1�ก��
< �03ก�% 
 �������	��A���!�0-0�1���ก��0!�������� 0���*���A���!�0-;�ก0�1������"��ก���		�43	���� I ?��03ก�%�!	�6��3
�ก��
< �;�!4����#��	�4��*���*�;ก��������	��*������*��� 

 
3.7.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��'�%+"��� 

• ก����@��*@�2<�#��	4��#��;�!�0��0
����4�*ก��
���ก���;�!
������	������ก��6�>���-�78ก��
��
��!�0-�������	 0���*���8���=��������
� ����;�!��ก4��0�1�����"���ก��ก���� �ก��ก��	�ก
< � ?�����:��3���
�!�!����0�1�"���ก��ก���� �H3�ก�����������	�B��1���!	�C 50 ��� �	+1����=��������0���ก��ก�3�	��!�0-4	�"�ก
������� �!�!����0�1�"���ก��ก���� �H3�ก�����������	�!4� �ก�����!�0-J9����9�45 ��=����34����	 ���?������� 
ก�	6"� ;�!4��.��� 

• �6+1������*��ก������!ก��ก������*	� ��8����������	=��ก��*��4�0H���!?�"�5����;������I �"�� ก���ก����
$�7������3##� ก����3����*��"������������ก��#����C#���4+1�	0��6�54��ก�C�ก����03����
���03�6��-7 c�c 
?��4�0H���!?�"�50�1�*�=	����ก������!��A���ก��03�"���������	*�+���ก��03�������!�0- 

• ก����!*��ก2<�#��	4��#��
��0��6��ก�	�37�5 0���*���8����������	�*�ก��4���4�3�0�����;�!0�����	�6+1�
6�>��0�ก7!;�!#��	���*�;ก�����!ก��ก������������I 	�ก
< �$��*�����9���!�0-�4�� 

 

ก��������
� ����;�!
��ก4��0�1�����"���ก��

ก���� �ก��ก��

ก���*�4�0H���!?�"�50�1��
��ก����ก��03�����*	�

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558ก��6�>��0��6��ก�

	�37�5

 
)�*�%4 3-24 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��'�%+"��� 
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3.8 ���'���	)�**�-� 
 

3.8.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 

 0�1����	� 4*$�66	��=�����0��;��6�>���-�78ก��;*��"��� ������ 3 B��� ;��c B���0�1 1 (�% 2535 -2538) �*�
#��	4��#��ก��ก��6�>������ก���ก7��;�!�3�4�*ก��	��A�*��ก 4���;��c B���0�1 2 (�% 2539 � 2543) ;�!B���0�1 3 (�% 
2544 - 2548) =���*�#��	4��#��ก��ก��6�>���3�4�*ก��	�ก7��;�!�3�4�*ก��	����6������ ก��
������
$�#�3�4�*ก��	;�!�ก7��ก��	 
���6+ �0�1ก����ก�x� 4��������-34���5;�!��!	��*�	�ก�������6���6�;ก�ก�����?$#
;�!ก��4����ก�*�#��	4��#��ก��#3C$�6
��0��6��ก�	�37�5������43
$�6 ก��-<ก7�;�!#��	��A����
����!"�ก� 
�����=�ก@��	 ��8���6	�����=	�=�����0��;���6+1�6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	��A�ก���B6�! 	���ก��ก��
4���4�3���4�*ก��ก�3�	�� �!��A�4���*�<1�0�1��	�����ก��6�>��H3�ก��0�1�=� 

 
3.8.2 	�-�+����%4#	ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- � 
	�-�+���)���
2 
 *�������0�14���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-4*$�66	��	�*���*������� 
=��;ก� #C!ก��	ก��6�>���3�4�*ก��	 (Industrial Development Committee: IDC) #C!0�����6�>���3�4�*ก��	
;*��4*$�66	�� (Myanmar Industrial Development Working Committee: MIDWC) ก�!0�����0��-�4��5;�!�0#?�?��� 
(Ministry of Science and Technology) ก�!0���6�C�"�5 (Ministry of Commerce) ก�!0���4*ก�C5 (Ministry of 
Cooperative) ก�!0����3�4�*ก��	0�1 1 (Ministry of Industry I) ;�!ก�!0����3�4�*ก��	0�1 2 (Ministry of Industry II) 
 4��*���	���ก��ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1��8���4*$�66	��=��ก��*��
< �	������  
 ����ก��6�>������$�Cg5 � ����*�	�	���ก��4���4�3�ก���6�1		�#��
������$�Cg5 ก�������;�!6�>��#3C$�6

��4��#���*�	�	���8�� ;�!ก��4���4��	�*�	�ก������0#?�?���4	���*	�	��"� 
 �����0#?�?��� � �*����ก��0�������0#��# 	������!ก�-�������;ก�����!ก��ก��0�14�	��2����4��#����	
	���8�� 
 ����ก������ � ก�����4�		��;�!���	�����;4��4��#��0� ���;�!������!�0- 
 ����ก��6�>��0�ก7! � ก�����w~ก���	;�!�*�#����<ก7�0� �������ก�����ก��;�!ก�����*�� 
 ����#��	4�	6��H5������!�0- � ก���
�����	��!"3	��ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 
 
	�-�+���)��' ก5� 
 ��ก��ก*�������$�#��8 *�ก��#��;*��4*$�66	�� (Union of Myanmar Federation of Chamber of 
Commerce and Industry: UMFCCI) �<1���A�*�������0�1=	�;4��*���ก��=� 2+�=�������A�*�������0�1	��0��0��ก���*�
ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	 ?��	�ก�����w~ก���	�6+1��6�1	6�0�ก7! ก���*�#����<ก7�;�!�*�
��	����� 
I ;ก���0�14��� ��	2<�ก��������;4��4��#�� ;�!ก��4�����#�+�
���#��	���		+�0��H3�ก�� 
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3.8.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- �#����'���	)�*
*�-� 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)�*�%4 3-25 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� ��	)�**�-� 

 
%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. ���03�#������;������1��ก�����!�0-�+1� I ;�!�ก���#���ก����!�0-4��. ���  

 �:��3���#������;�����
� ��1������!�0-4*$�66	����!	�C 1 ������54*��8c������ �<1�2+���A������#������
;�����0�1�1��0�143���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 0���*�����!ก��ก��	����03�0�1�1��ก�����!�0-�+1�I ��ก�C�0�1��!ก��
H3�ก��0�1�"�;�����;���
�	
�� (Labour Intensive)  

 
%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. #��	4�	��2��ก���
��2<�;*���03����	����� 

 ��0����������ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-�+1� I ��4�*ก��?���B6�!
������	0�1	�ก�����0<ก

��	�0�����"�=	�2ก���� ��	2<�=	�	�*��ก0��6�5# ����!ก�� 0���*����0�14�	��2
�4���"+1���ก42����ก������	�=	�	�ก 
4����*�����#�6<1�6��������	0�1	���� *�+�ก��+	��ก��ก�!�� 4�����*�ก��6�>��-�ก�$�6=	�#���	���!4�0H�$�6 

2. ก������0#?�?���4	���*	�	��"���ก�!���ก���������	�=	�	�ก 

!�"��w� (Strengths)

���03�#������;������1��ก�����!�0-�+1� I ;�!�ก���#���ก��
��!�0-4��. ���

!�" - � (Weaknesses)

#��	4�	��2��ก���
��2<�;*���03����	�����
ก������0#?�?���4	���*	�	��"���ก�!���ก���������	�=	�	�ก
���03���ก���������ก��0�1�ก�1��
���ก��$�#��8?���B6�!��"���
ก���� ��6�1	4�
< �
;��������1	4��4����C
��;#��
#��	4�	��2��ก���
��2<�;*���
��	��6+1����ก��4���4�3���ก
$�#��8���	����� 

. ก�� (Opportunities)

4*$�66	����A���!�0-0�1���	�0��6��ก�H��	"����3�	
4	��C5���	�ก
ก���6�1	ก�����ก������ก�!;4=JJe�4��*����"�����!�0-

)
+��ก��� (Threats)

ก�����ก������ก�!;4=JJe����:��3������=	�4�	��2������
#��	����ก������!�0-
ก��#	��#	
�4��;�!�!��?���4��ก45���=	�	���!4�0H�$�6
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 ����
�����ก������������03� 0���*���4�*ก��?���B6�!
������	;�!�����������"�ก�!���ก������;���� ����	 
ก����#+� ก������0#?�?���4	���*	�	�"�����ก���������	�=	�	�ก 0���*�����$�6�1�� 

3. ���03���ก���������ก��0�1�ก�1��
���ก��$�#��8?���B6�!��"���ก���� ��6�1	4�
< � 
 ก��0�1��8���6	��=�������	+��*�����ก����ก3��=�����	+�����9���5 0���*�ก��������4+1�4����ก�C�0�1����
���3���
��ก$�#��8�"��������	�ก
< � *�+���ก�C�0�1����ก��#��	�����@�ก@�!�ก��#���"�������ก������0��	�ก
< � 

4. ;��������1	4��4����C
��;#�� 
 ��+1����ก	�;�����0�1����2�1�8��=�0���������!�0-�6+1������	�ก
< � 0���*��ก���:�*�;�����*���ก;�!���1	
��A���!��@�0�1	�ก��ก����2<�	�ก
< � 

5. #��	4�	��2��ก���
��2<�;*���
��	��6+1����ก��4���4�3���ก$�#��8���	����� 
 ;	����$�#��8=����ก	���ก��4���4�3��*�ก������!ก��ก������������ I ;����4�*ก��0�1
����ก��4���4�3����	�=	�
	�ก ��+1����ก=	�0������	�ก��4���4�3�  

 
O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. 4*$�66	����A���!�0-0�1���	�0��6��ก�H��	"����3�	4	��C5���	�ก  

 ��+1����ก4*$�66	���9���!�0-	������	2<��:�*�ก���	+��$������!�0- 0���*�0�1����	� 4*$�66	���!
6<1�6��4��#��0�1������ก������!�0- �"�� =0�;�!4�H��C��8��!"�"���� 0���*�0��6��ก�H��	"�������!�0-���	�
������	�ก�<1���A�?�ก�44��*�����4�*ก��0�1	�;��#����ก������4��#���*	� I  

2. ก���6�1	ก�����ก������ก�!;4=JJe�4��*����"�����!�0- 
 ��8���=����@��*@�2<�#��	����ก��ก�!;4=JJe� 0���*�	�ก����03��6+1�����ก�!;4=JJe�4��*����"�����!�0-	�ก
< � 
�<1�#������!;����4�@����% 2554  

 
]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. ก�����ก������ก�!;4=JJe����:��3������=	�4�	��2������#��	����ก������!�0- 

 ;	����$�#��8=���*�4�	�0����ก������ก�!;4=JJe� ;�����	�C0�1����=�����:��3���4����*������4����ก=����*����
��������!�0- 0���*�ก�����ก������ก�!;4=J0�1�*�+�=	��6���6�ก��#��	����ก������!�0- 0���*�ก�!;4=JJe������
���"���?���B6�!��"���*�������0�1���	�C� ��	����� 4�������-�ก�$�6��ก������;�!���03�ก������ ก����#+� ������
0�1����ก����������������+1�������+ ��#�+1���:��=J	�=��4�����0���*����03�ก������4�
< � 

2. ก��#	��#	
�4��;�!�!��?���4��ก45���=	�	���!4�0H�$�6 
 ก��6�>���!��
�4��;�!�!��?���4��ก450�1����	����=	�4�	��2#���#�3	=��0�1�03ก6+ �0�1 0���*����03���ก��

�4��4��#��4�;�!�"��!�!�������  

 
 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

161 
 

 

3.8.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'���	)�**�-� 

• ��8���=����3	����*�	�ก����03�����ก�!;4=JJe�4��*����"�����!�0-	�ก
< � �<1�#������!4�	��2;ก�=
�:�*�
ก�!;4=JJe����=�� ;�!4���������+1��2<�ก�����ก������0�1�6�1	
< �?���B6�!��4�*ก��
������	;�!�������0�1=	�
4�	��2*��+ ��#�+1���:��=J	��"�  

• ��8���6	��	�ก��!ก�-#��#3	ก������
��4��#�������!�$0�6+1��ก�e��#3�	#���H3�ก��$������!�0-
����  

• ��8���6	��=����@��*@�2<�#��	4��#��
��ก��6�>���3�4�*ก��	 4�����*�	�ก������� ���#	�3�4�*ก��	�6�1	
< �
������	�ก��"����% 2547-2548  ��#	�3�4�*ก��	��4*$�6�	���	��5	������� 19 �
� 4����*���� �������	+�� 
����ก3�� �:��3���	�?�����0�1�� ��������#	�3�4�*ก��	 ��	 6,830 ;*�� ;�!��ก��#	c ��!	�C 37,500 ;*�� 0�1
����	� ��8���6	��=��ก��*���*���#	�3�4�*ก��	 3 ;*�� =��;ก� �
� Mandalay �
� Monywa ;�!�
� Taunggyi 
��A��
���#	�3�4�*ก��	6��-7 0���*�=�����#��	"����*�+���ก��8�����A�6��-7 

 

ก��;ก�=
�:�*�
ก�!;4=JJe����

ก����!ก�-#��#3	ก��
����
��4��#�������!�$0
�6+1��ก�e��#3�	#���H3�ก��

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

ก������� ���#	
�3�4�*ก��	�6�1	
< �

 
 
)�*�%4 3-26 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'���	)�**�-� 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

162 
 

 

 
 

)�*�%4 3-27 ���� �,��	ก���#����'���	)�**�-� 

0�1	�: U Than Myint, 2006 ;�! Aung Kaew, 2009 
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3.9 ���'����/��Y�
2���5�/��1,+���5�5���� 
 

3.9.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 

 $��*�����กก����9���!�0-���% 2529 ��8��� 4��.��� =����@��*@�2<�#��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!

������		�ก
< � ;�!=��ก��*���?������ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ?��	���e�*	���6+1�4����
�����ก�-��ก����03��*���
< �����������I =��;ก� 0�-�#���ก�1��ก��ก����!ก��H3�ก�� ก���
��2<�;*���03� ก��������3�;��
0��ก��ก��ก���;� ;�!ก��4���4��	�*�6�>��
��#��	4�	��2��ก��;
��
���*�4�
< � 

 4����ก���6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	;*��"��� (SMEPDO) =��ก��*���30H-�4��5ก��4���4��	;�!
6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 �% 2553 ?��	�ก�����������!���#��	4��#��
��	���ก����ก��4���4��	;�!
6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	=�������  

• ������3��!��ก��
< �0!�������4�*ก��
���ก���;�!
������	�*�ก�!0�����;�!�����@� ?��ก���"��!��
ก��
< �0!�����ก���ก����ก����3�����!ก��ก���*�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 

• ������3��!��ก����ก����3���;�!*�3�ก���ก@�$�7�0�1=	������A�
��ก�!0���;�!*�������$�#��80�1
�ก�1��
��� 

• 4����;�!6�>������4��*�����4�*ก��
���ก���;�!
������	0� �0�14���ก���;�!0���2�1� 6���	0� ��*�	�ก��
�������ก��������ก��4	1���4	� 

• �6�1	0��ก���*�
��	�
���4������H3�ก��;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	  

• -<ก7�#��#���;�!4���4��	4���4�3��*��ก�� �*�<1��	+��*�<1�����$�Cg5 (One District One Product : ODOP) 

• 4����;�!ก��*����+1��=
ก���*�4���"+1�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	�6+1��6�1	0����+�ก�*�;ก�
����!ก��ก�� 

• ����� �ก��03�;�!H��#��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 

• ��������"� �ก��4����0�-�#��;�!#3C��ก7C!0�1��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	�  ����3=�����!��
ก��-<ก7� 

• 4����;�!���;�����4���4��	�*��ก����กH3�ก���3������5 

• ���0��;����������6+1��ก�!���#��	4�	��2
����4�*ก��
���ก���;�!
������	��	0� �ก�����w~ก���	 
0�-�-<ก7�;�!�+1� I  

• �*�ก��"����*�+�4���4�3���"�ก��;ก� SMEPDO ����ก��4������A�0�1��<ก7��*�ก����4�*ก��
���ก���;�!

������	 
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3.9.2 	�-�+����%4#	ก����
������ก-����	ก�!���"ก���������"+- �#����'�����. ��� 

"���.+��+ 

 4����ก���6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	;*��"��� (The National Small and Medium Sized 
Enterprise Office: SMEPDO) =�����ก������� �
< �$�����ก��ก��ก���;�
��ก�!0����3�4�*ก��	;�!*��2ก��	 (Ministry 
of Industry and Handicrafts) �6+1�ก��ก��;�!4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	
��4��. ������������� I �"�� ก��
��กก}�!�������ก������� �H3�ก�� ก�����ก��������
��	� ;�!ก����!4�����ก��*�������$�#��8�+1�I �6+1�4���4��	
��4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��ก��ก��  SMEPDO ���0��*���0�1��A�4����ก�����
��3ก���*�ก��#C!ก��	ก��4���4��	
;�!6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	;*��"��� (The National Small and Medium Sized Promotion and 
Development Committee: SMEPDC)  

 ��#C!ก��	ก��4���4��	;�!6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	;*��"��� (SMEPDC) ��!ก������ ��;0�
���!�����8	����"������ก����กก�!0���ก��#��� ก�!0����3�4�*ก��	;�!6�C�"�5  ;�!H��#��;*����!�0- 4��. ��� 
��ก��ก��  ���	���;0���ก4	�#	����I =��;ก� 4	�#	ก��0����0�1�� 4	�#	?��;�	;�!$����#�� 4	�#	4��#���ก7��;���� 
;�!4	�#	4��#��*��2ก��	 ?��#C!ก��	ก��c 0��*���0�1��ก��ก��*��0�-0��;�!�30H-�4��5ก��6�>����4�*ก��
���
ก���;�!
������	 �6+1��*�4����ก���6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	;*��"��� ;�!*�������0�1�ก�1��
������=�
ก��*����A�;���������ก�� 

 

"�� :4� r 

 4��*���*��������+1� I 0�1�*�ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	
�� 4��. ��� =��;ก� -��54���4��	
ก��#��;*����!�0- 4��. ��� (Lao Trade Promotion Center: LTPC) �<1��*�#��	"����*�+�;ก���4����ก���������� I �"�� 
ก���*����ก������
��	�����4����ก ก��������;4��4��#�� ��	2<�ก�����#��!*5����������!�0- *�ก��#��;�!
�3�4�*ก��	 4��. ���;*��"��� (Lao National Chamber of Commerce and Industry: LNCCI) 0��*���0�1��ก��4���4��	
0� �������ก��#��;�!ก����03� ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��	2<���A���;0���ก�������0������ก��#��
�!*������!�0-����0�����I 
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3.9.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- �#����'�� ���. ��� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)�*�%4 3-28 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� � ���.��� 

 

%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. #������;��������������กCg50�1�1�� 

 #������;�����������กCg50�1�1���	+1��������0���ก��ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� ?���:��3���#������
� ��1��0�1��8���
ก���ก��*�����0�1����� 10,000 ก�������� *�+���!	�C 40 ��0������  

2. #��	4�	��2�����*��2ก��	 

 4��#��0���������*��2ก��	���������!���0�14�	��2;
��
��=��ก����������ก��!�0-4	�"�ก��������+1�I 
��+1����ก"�����	�w%	+����������*��2ก��	��!ก��ก�����03�������#������;�����
�� 4��. ����1��ก�����!�0-
�+1�I (�	+1��0���ก��#������;���������!�0-ก�	6"� *�+���!�0-�������	) 

 

 

!�"��w� (Strengths)

 #������;��������������กCg50�1�1��
 #��	4�	��2�����*��2ก��	

!�" - � (Weaknesses)

#��	4�	��2��ก���
��2<�;*���03�������กCg50�1�1��
#��	4�	��2��ก��4+1�4������$�7�������!�0-
����4�*ก��

���ก���;�!
������		����ก��
��4�*ก��0�1����0#?�?����*	� I 	��"����	�����
ก���"+1�	?���#�+�
����!*������4�*ก�����	�����

. ก�� (Opportunities)

4��.��� =��?#������ก��4��4��#��=����*��������!�0-
��ก$	�$�#������� 

)
+��ก��� (Threats)

 �!��?#��4����6+ �8�����=	��6���6�
 ���03���ก��
�4��0��0!��4�
 �����$�7�����=�������3##�������กCg50�14�
 ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1��
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%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. #��	4�	��2��ก���
��2<�;*���03�������กCg50�1�1��  

 �� �;��"�����กa�0��ก���������% 2540 ��A����	� 42����ก����������!�0- 4��. ����
�	���ก��ก�������
4���"+1������	�ก ?���B6�!��ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	�<1�	�ก�!	��:�*���+1��
��*��ก0��6�5# ����!ก��
;�!���0�����"�=	�2ก���� 0���*�42����ก��������+�ก0�1�!�*�4���"+1�ก������!ก��ก������*�� 4�����*�;*�������03�0�1
4��#��4��*�����4�*ก��
���ก���;�!
������	#+� ก��ก���ก�!�� 

2. #��	4�	��2��ก��4+1�4������$�7�������!�0-
����4�*ก��
���ก���;�!
������		����ก�� 

 ;	���� 4��. ����#���A��	+��
< �
����!�0-w��1��-4 ;����0�14+1�4������$�7�������!�0-=�����	�����������;�!
ก�!�3ก���������
��	+�� �<1�4����*���!��A���0�14����@�ก��-<ก7��!���4�;�!	�ก=�0����������7�0����"���0�1=���03�
�� 4��. ���*�+���*�������$�#��8 

3. ��4�*ก��0�1����0#?�?����*	� I 	��"����	�����  

 ;	����*�������*���;*�� �"�� 	*���0�����;*��"���
����!�0-4��. ��� (The National University of Lao) 
;�!42������0��-�4��5;�!�0#?�?���4�1�;�����	 (Science and Technology Environment Agency) =��6����	
4���4��	�*���4�*ก��
���ก���;�!
������	����0#?�?����*	� I =��"���$�#ก������ ;����4�*ก��0�1=���
��	�
w~ก���	;�!���=���!�3ก�5�"���$�#ก���������	�����������	�ก 4�����*�4��#��0�1����=	�=��	���8��  

4. ก���"+1�	?���#�+�
����!*������4�*ก�����	�����  

 ;	����ก���
��=���03�
����ก��03�����"����� 4��. ����!�6�1	
< �����������@���"���0�1����	� ;������
�����ก��
������-�ก�$�6
����4�*ก��
���ก���;�!
������	�� 4��. ��� ��	2<�ก��4���4��	;�!4���4�3��*��ก��ก��
�"+1�	?���#�+�
�����ก*�������$�#��8���	����� 0���*�ก���"+1�	?���#�+�
������	�
�����ก�� 

 

O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. 4��.��� =��?#������ก��4��4��#��=����*��������!�0-��ก$	�$�#������� 

 ��+1����ก 4��. ���=�����?#������ก��4����ก4��#�� 0���*�4��#��0�1����=����		���8��4�	��24����ก=�
��!�0-0�1	�ก�����ก��?#���� �"�� �����3?��*�+�����4*��8��	��ก�  
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]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. �!��?#��4����6+ �8�����=	��6���6�  

 ;	������8��� 4��. ���=�������4���4�3���ก*�������=	�;4����ก��=� �"�� Asian Development Bank (ADB) 
��	2<���4���4�3���ก*�������
��$�#��8�6+1�
����4��0��#	��#	0���ก ;���:��3������=	��6���6� ��ก0� �
�4��0������I ���=	�ก�!���;�!#���#�3	03ก6+ �0�1 0���*�ก����03�ก�!�3ก���������	+���*��I �"�� ��������0�5  

2. ���03���ก��
�4��0��0!��4� 

 ��+1����ก 4��. ���=	�	��4��0��ก��#	��#	0��� ��0���*����03���ก��4��4��#����ก=����*������������!�0- 
4�ก�����!�0-�+1�I ��ก�3�	4	�"�ก������� ��+1����ก����4�����=������!�0-�6+1������ �"�� =0� ก���4��=����*������
������!�0- 

3. �����$�7�����=�������3##�������กCg50�14�  

 �:��3�������!ก��ก��0���2�1���������$�7������3##�������������! 35 4���$�7�����=���3##�H��	��2ก����ก�ก@�
�������ก���*��������! 5-40 
C!0�1��ก��03���ก������!�0-2ก����ก�ก@�$�7������3##�������������! 20 ;�!�����
$�7�����=���3##�H��	��2ก����ก�ก@��������#�0�1�����! 20 ;�!�����*�+������! 10 ก�C�=�����ก��4���4��	��ก
4����ก���#C!ก��	ก��4���4��	ก����03�
�� 4��. ��� �����$�7������3##�0�1ก����
������������กCg50�14�ก���
��!�0-��ก�3�	4	�"�ก������� 

4. ก��;
��
��
��4��#��0�1������ก��!�0-0�1	����03��1�� 

 ��+1����ก 4��. ������	�0��6��ก�H��	"����3�	4	��C5���	�ก 0���*�*�����!�0-�*�#��	4��� ?���B6�!
��!�0-0�1	�6�	;�����ก����!�0- 4��. ��� �"�� 4�H��C��8��!"�"���� �<1�4�	��2����4��#��=������#�2ก;�!
ก�����A�#�;
��4��#��0� �4��#��0�1������ 4��. ���;�!4��#��0�1����
����ก=0� 
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3.9.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'�����. ��� 

• ��8���6����	4���4�3��*��ก����4�*ก���*	�I 0���*�6����	��
� ����;�!ก��0�����0�1� ������ 4�����*���"���
���1	����������H3�ก���� 4��.��� 	�#��	4!��ก �<1����% 2553 4��.��� =�����ก�����������0�1 89 
��?�ก������
#��	4!��ก��"������1	����������H3�ก�� �<1���A�������0�14�ก�����!�0-J9����9�45 ��=����34����	 ���?������� 
ก�	6"� ;�!�������	 

 

 

ก����
� ����;�!ก��0�����0�1
� ������  �6+1�4���4�3��*��ก��

��4�*ก������*	�I 

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

 

)�*�%4 3-29 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'�� ���. ��� 
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3.10 ���'��ก
�*�5� 
 

3.10.1 �����-��/���*
9�������ก �ก������	ก�!���"ก���������"+- � 
 ��8���ก�	6"�=������ก���;��0��ก��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	
< ���A�;���!�! 6 �% (2005-
2010) �<1���4��0�-�5��;��6�>��c B�����  #+� ก��4���������ก�-ก����03�0�1��+ ��������6+1��*���4�*ก��
���ก���;�!

������	4�	��2;
��
��=�� �<1��!���=�4�ก��4����;�����0�1	�#3C$�6;�!ก��6�>��4��#��;�!���ก��0�1�*	�!4	;ก�
��!"�"�"��ก�	6"� 
  ��+ �*�0�1����3��;��6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	
��ก�	6"� ���;�ก=����A� 4 4��� =��;ก� ก�����
ก��ก��ก���;�;�!ก}*	��0�1�ก�1��
��� (Regulatory and Legal Framework) ก���
��2<�;*���03� (Access to Finance) 
ก��ก��	*�+�?#��ก���6+1�4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	 (SME Support Activities) 
� ����ก��
��������*���A�=���	ก����?������4�*ก��
���ก���;�!
������	 (SME Policy Framework: Implementation 
Process)  
 ��4���0�1�ก�1��ก��ก���ก��ก��ก���;�;�!ก}*	��0�1�ก�1��
����!6����C�2<�ก����
� ����;�!ก}�!�����0�1
� ������ ก��6�>���3��*����ก����@��4�@� (One Stop Service) ��	2<�ก��ก��*��;��0���e��ก���:�*�#��5���"�1� ;�!ก��
4����#��	?�����4��ก�����*�����
��$�#��8 ������ก���
��2<�;*���03� ��8���ก�	6"�=��ก��*��ก���;��0��ก��
���0<ก���"�0�1=	��������;�!ก��0���!��ก��"���!$�7��*��
�������� �6+1��*���4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��2
�������ก��=�� ��ก��ก��  ���	�ก���"�8��
��	��ก�1��ก����!����0��ก������
����4�*ก��
���ก���;�!
������	�!*����
$�#��8;�!H��#��6�C�"�5���	ก�� �6+1��*�H��#��6�C�"�54�	��2���=��"���ก��6����C���!ก��ก���*�4���"+1�  
 ?#��ก��*�+�ก��ก��	�6+1�6�>��-�ก�$�6;�!4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	ก�	6"��*�	�#��	
;
@�;ก���;�!4�	��2�
��2<�����=��	�ก
< � �"�� ก��6�>��*��ก4��0�1�*	�!4	ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ก��
4���4��	�*�	�ก���"�����0��5��@�	�ก
< � ก��ก�!�3���*���4�*ก��
���ก���;�!
������	�
�����	���;4��4��#�� ก����A�
*�������ก�����ก����!4��#��	���		+��!*����42����ก��-<ก7� *������������ ;�!����!ก��ก�� ��ก��ก��*��;��
0��ก��6�>��4��#���*�	�#3C$�6	�ก
< � c�c ;�!�6+1��*�ก�����������	;�����6�>����4�*ก��
���ก���;�!
���
���		���!4�0H�$�6	�ก
< � ��ก��กก����!�	��;�!�����	���6+1����=�������3�;�������B������=� �����	2<�ก��
���0��8��
��	��6+1��*��
����2<�����!ก��ก����ก�3�	�� 	�ก
< �  
 
3.10.2 	�-�+����%4#	ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- � 

 
"���.+��+���ก����������� 

 ��8���;*��ก�	6"� (The Royal Government of Cambodia) �!��A�wx��0�1ก��*���30H-�4��5��ก��6�>��
����!ก��ก��ก�	6"� ��	2<�ก��6�>��ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	ก�	6"� ��4���ก������?����*��ก=�
������� ��8���=������� �#C!��3ก��	ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 (SME Sub-Committee) 
< � �6+1�0��*���0�1��
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ก����!4�����ก��*�������$�#��8�+1�I ��	2<�4	�#	���� I �6+1�6�>����4�*ก��
���ก���;�!
������	�*���A�=���	
;�� ก������� �#C!��3ก��	ก��"3��� 
< �	��6+1�;ก�=
�:�*�"�������;�!ก��0������ ������0�1�#��ก��
< �������  

 

"��ก���� ก��,��" ���ก���-�  ก 

 ก�!0���6�C�"�5	��0��0��ก��ก��*��0�-0�� ��	2<�	���ก����ก��4���4��	����!ก��ก��������ก��#�� 
ก������;�!ก��4����ก ?��=	�=��ก��*����A�?#��ก��6��-7�6+1�����!ก��ก��ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 
ก������ก���*�<1� ����!ก��ก��0�1	���2+�*3��4��"���ก�	6"���A�=���	0�1$�#��8ก��*���!4�	��2�
�����	?#��ก��0�1
ก�!0���6�C�"�5����*�	�
< � �"�� ก���
�����	��ก�������;4��4��#��0� ���;�!������!�0- ก���
�����ก��w~ก���	 4�		�� 
0�1*����������
< � ��	=�2<�ก���
�����#����<ก7� 

 
"�� :4� r 

 #C!ก��	ก��6�>����!�0-ก�	6"� (The Council for the Development of Cambodia) ��A�*�������0�1	�
*���0�1��ก��6����C���3	���?#��ก�� ก����ก����3���ก������� �H3�ก�� ;�!ก��6����C�4�0H���!?�"�5��กก����03� 
�6+1��*�ก��
�����3���	�#��	�����@� �:��3�������!ก��ก��0�14�����03�*�ก�+1�#��	��!4�#50�1����ก������� �H3�ก������
#C!ก��	ก��"3��� ก@=	������+1���ก4��0�1*��������+1���ก �"�� ก�!0����3�4�*ก��	 ��A����  
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3.10.3 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- �#����'��ก
�*�5� 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)�*�%4 3-30 ก����'����	(�)�*��"� �����
ก+)�*����	ก�!���"ก���������"+- �� �ก
�*�5� 

 
%(4�	D�	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. #������;���������1�� 

 �:��3���#������
� ��1��
��ก�	6"��B��1����0�1����! 2.3 ������54*��8c �	+1��������0�����ก�3�	��!�0-4	�"�ก
������� #������;�����
� ��1��
��ก�	6"�4�ก���6	��;�!4��. �����@ก���� ;���1��ก�����!�0-�+1�0�1�*�+���ก 7 ��!�0- 

 
%(4
�
)	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

1. =	�4�	��2�
��2<�;*�������03�=�� ��+1����กก�����0<ก0�����"�0�1=	�2ก����;�!
��*��ก0��6�5��ก��# ����!ก�� 

 ��4�*ก��?���B6�!
������	;�!�������	�ก	��:�*�������ก�����0<ก���"�0�1=	�2ก���� 0���*�=	�	���ก4��
�6���6���ก��
�4���"+1� ;�!��
C!�����ก�� ��4�*ก��4����*�����
��*��ก0��6�5��ก��# ����!ก�� 4�����*�=	�	�
����03���ก��������3�*�+�
���ก��ก�� 

2. ก�����*��H3�ก�������A�;���� ����	0���*���!4�0H�$�6��ก��0��������� 

!�"��w� (Strengths)

 #������;���������1��

!�" - � (Weaknesses)

=	�4�	��2�
��2<�;*�������03�=�� ��+1����ก�����0<ก0�����"�0�1=	�
2ก����;�!
��*��ก0��6�5��ก��# ����!ก��
ก�����*��H3�ก�������A�;���� ����	0���*���!4�0H�$�6��ก��
0���������
ก������0#?�?���	�"�����ก���������	����� ��+1����ก
��;*���
03�;�!
��0�ก7!
;�����	�w%	+��*�#��	4���0���������#5ก�
����*�� 0���*�
;�����0�1��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��2*�=����A�
;�����=��w%	+�

. ก�� (Opportunities)

$�#��8�*�#��	4���;�!6����	4���4�3���4�*ก��
���
ก���;�!
������		�ก
< �
ก�	6"���A���!�0-*�<1�0�1=�����?#������ก��4��4��#��=�
��!�0-��ก$	�$�#�������
42��ก��C50��ก���	+����ก�	6"����1		��42���$�6	�ก
< �
ก�	6"�	�;*���0����0�1��0�1=�����ก����	���=�0�1�?�ก

)
+��ก��� (Threats)

ก����9��4����03ก I ����0���*��ก��#�;
��
����ก��!�0-0�1	�
���03��1��ก���
�!��ก������ ก��H��#�� ;�!�!��-��=	���A�0�1����"+1�2+�
ก�!���ก��0�����
��$�#��8���=	�?�����40���*�	�ก��
#��5���"�1�	�ก
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 ��4�*ก��
������	;�!�������?���B6�!ก�3�	0�1ก���� �ก��ก����A��!�!�������������*�����;���� ����	 0��
�*���!4�0H�$�6��ก��0��������� 

3. ก������0#?�?���	�"�����ก���������	����� ��+1����ก
��;*���03�;�!
��0�ก7! 
 ����ก#��	=	�4�	��2��ก���
��2<�;*���03���!ก��ก��
��0�ก7!;�!#��	��4	���*	� 0���*�ก������0#?�?���
	�"�����ก���������	�=	�	�ก��ก ก��6�>��;�!�6�1	
��#��	4�	��2��ก��;
��
���<�	����ก�� 

4. ;�����	�w%	+��*�#��	4���0���������#5ก�
����*�� 0���*�;�����0�1��4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��2*�
=����A�;�����=��w%	+� 

 ;�����0�1�6�1�4����@�ก��-<ก7�	�ก�*�#��	4�����ก��0�����ก����#5ก�
����*�� 0���*�;�����0�10�����ก��
��4�*ก��?���B6�!
������	;�!���������A�;�����=��w%	+�*�+�ก�3�	0�1	�6�>��ก��"�� 0���*�ก��6�>����#5ก�=	�	�
#��	ก���*��� 

 
O
ก�<	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. $�#��8�*�#��	4���;�!6����	4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������		�ก
< � 

 ��8����*@�2<�#��	4��#��;�!�
�����:�*�
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 ?���B6�!������ก���
��2<�
;*���03� 0���*�=��ก��*��;��0��;ก�=
�:�*�������ก�����0<ก���"�0�1�
�������� =	��������;�!�*���A�0�1��	���=����ก
42����ก������ �<1��!"����*�����!ก��ก��4�	��2�
��2<�;*���03�=��	�ก
< �   

2. ก�	6"���A���!�0-*�<1�0�1=�����?#������ก��4��4��#��=���!�0-��ก$	�$�#������� 
 ก�	6"�=�����4�0H�6��-7����I ��ก��!�0-0�1��A�������
������*�� �"�� =�����4�0H�6��-7����$�7�-3�ก�ก� (GSP) 
��กก�3�	��!�0-4*$�6�3?�� 4*��8��	��ก� ��1�3x� ก�3�	��!�0-4;ก��������� ;#���� �<1�"����*�����!ก��ก��
4�	��24��4��#��=����*��������!�0-�*����� =������
< � 

3. 42��ก��C50��ก���	+����ก�	6"����1		��42���$�6	�ก
< � 
 -�ก�$�6
������	�?�ก�4
������	�ก
< � ��+1����ก42��ก��C50��ก���	+�����1		��42���$�6 ก��
��������
ก����03���ก������!�0- ก���������?#��ก����03�$�#��8��?#��4����6+ �8������ I *���?#��ก��;�!����ก
42��ก��C50���-�78ก����$	�$�#0�1���1	J������ 

4. ก�	6"�	�;*���0����0�1��0�1=�����ก����	���=�0�1�?�ก 
 ก�	6"�	�;*���0����0�1��0�1�<�����ก��03�����"��� �"�� �#���� �#�H	 c�c 0���*�?�ก�4
��H3�ก��0����0�1��
4�	��26�>��=����ก	�ก 

 
]��(ก���	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 
1. ก����9��4����03ก I ����0���*��ก��#�;
��
����ก��!�0-0�1	����03��1��ก��� 

 ��+1����ก��8���ก�	6"�����ก���*��ก��ก��6�>��0���-�78ก������������@� 0���*�	�ก����!ก�-�?������9��4��
��03กI ����0� �����ก��#��;�!ก����03� 4�����*�"��������!�0-�*�#��	4����
��	���03���	2<����4��#���
��	�
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���*����	�ก	�� ?���B6�!��ก��!�0-0�1	����03�ก������0�1�1�� �"�� 4�H��C��8��!"�"����;�!�������	 ����� � 
��4�*ก����ก�	6"�������������6+1��*�	�-�ก�$�6��ก��;
��
��	�ก
< � 

2. �!��ก������ ก��H��#�� ;�!�!��-��=	���A�0�1����"+1�2+� 
 �:�*�ก���	+��$������!�0-0�1�ก��
< ���A�����"����� 0���*��!��ก������ ก��H��#�� �������!��-�����
=	���A�0�1����"+1�2+���������!�0-	�ก��ก  

3. ก�!���ก��0�����
��$�#��8���=	�?�����40���*�	�ก��#��5���"�1�	�ก 
 ก��ก��*�������;0��*�ก������*���0�1$�#��8�������0�1�1��	�ก?���B6�!����*���0�1�!��������<1�=��#������=	�����
��ก#������;�����
� ��1��	�ก��ก ��!ก��ก��ก�!���ก��0�����
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3.10.4 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��ก
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• ก����!ก�-�"��!�����"�0�1����
< �
��$�#��8"����*�����!ก��ก��?���B6�!��4�*ก��
������	;�!�������
4�	��2���0<ก���"�=�������2ก���� 0���*�42����ก��������3	���4���"+1�=������
< � ?�����:��3���ก�	6"�=�����ก��
���������������#��	4!��ก��ก��
�4���"+1�?��H��#��?�ก0�1 87 
��?�ก �<1������������0�1��ก���J9����9�45 
��=����34����	 ���?������� ;�!4��.���  

• #��	6����	��ก����
� ����ก��0�����0�1� ������
��$�#��80���*��!�!������ก������� �H3�ก����� 85 ��� ��@�
ก���ก������� �H3�ก������=����34����	;�!4��.��� 
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;*���03�

ก����
� ����ก��0�����0�1
� ������
��$�#��8�6+1�4���4��	

ก���ก����4�*ก������*	�

6���	���ก��ก���4�
��!"�#	�-�78ก��
����������% 2558

 
 

)�*�%4 3-31 �,�,- !�ก��,�ก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �� ����'��ก
�*�5� 
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��ก�	6"� �<1��!4�������	�2<�#��	4�	��2��ก���
��2<�;*�������03�=��	�ก
< �  

 

 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

175 
 

 

 

 ก���������ก��	�*	�I 	��"� �����A�;��0��*�<1�0�1"���;ก��:�*�#������;�����0�14���	2<���A�ก���6�1	
��!4�0H�$�6��ก������ �<1��!0���*�
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��
��0�14�
< �;�!	����03�ก������0�1�1������+1����ก=�����
��!?�"�5��กก����!*���
��
��� (Economy of Scale) 4�����*���8���4��#?��5�*�ก��4���4�3�;�!;������;ก�
��4�*ก���6+1��*��������ก��	�*	�I 	��"� 

 ?#��4����4��#	=0�0�1���1	�
��4�4��#	��4����3 (Aging Society) ��A���ก��!��@�0�1*�������0�1�ก�1��
���#���*�
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 ก����	�����A���!"�#	�-�78ก�����������A�;��#��0�1#����#�<�ก��ก����	�����A���!"�#	�-�78ก���3?�� 
(The European Economic Community-EEC) 0�1	�ก��ก���� �
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���0�� �!
��A�
��	�6+ �8��0�14�	��2���	������"�ก��ก�C�
����!�0-=0�=�����=�   

 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�-���%4	��4� 

��ก����!�กก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"+- �
� ����'�����5�ก �'6%+������ก����!�กก��ก����-���5���'���2ก�!

 �'6%+� 

 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

179 
 

 

4.1 ��ก����!�กก���-�'���������
���������	ก�!���"ก���������"
+- �� ����'�����5�ก �'6%+������ก����!�กก��ก����-���5���
'���2ก�! �'6%+� 

 

• ก����-��
�!���%������������ก��$� 

 ก��0�1��8�����03ก��!�0-����6����	�6�1	-�ก�$�6;�!
��#��	4�	��2
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 
���	4�����*�4��#��*�+����ก��0�1����=����ก����!ก��ก��ก�3�	�� 	�#3C$�60�1��
< � ����� � ��ก�C�0�1��!�0-�� � I �#�6<1�6��
ก������
��4��#����ก������!�0- �"�� 4*$�66	�� ก�	6"� 4��. ��� ;�!��=����34����	 #��	4�	��2��ก��;
��
��0�1
4�
< �
����4�*ก��
���ก���;�!
������	��ก#��	6����	��ก��4���4��	;�!4���4�3�
��*�������$�#��8���	0��
�*�4$�6ก��;
��
��
����������!�0-	�#��	�3�;��	�ก
< � ��+1����ก��������!�0-�!��A�����*��ก;�!����;�ก0�1
�!������4��#��*�+����ก��0�1��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1�������!�0-4�	��2����=��  

 

 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0��!	�#�;
��
��	�ก
< � ��ก���	0�1	�;��#�;
��
����ก��!�0-0�1	����03�ก��
�����1��	�ก �"�� 4�H��C��8��!"�"����  �����#���4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-����0��0�1
4����ก��+1����ก4�	��2����;
��
��=��	�ก
< � ;�!��ก#�;
����!�0-0�1#��*���ก��4����ก�6�1	
< � �"�� 	�������
;�!4��#?��5 �!ก�����A�#�;
��0�14��#��  

 
 

 ��ก�3�	��!�0-0�1��8����*�#��	4��#��ก������4����ก �"�� 	������� 4��#?��5 ;�!=0� ��4�*ก��
���ก���;�!

������	�!	�#�;
��
��	�ก
< � ก����#+� ��ก���	0�1	�;��#�;
��
����ก��!�0-0�1	����03�ก�������1��	�ก �"�� 4�H��C��8
��!"�"����  �����#�#�;
��
���!	��������6�1	
< � 0� ���ก��4�*ก��
���ก���;�!
������	����!�0-����0��0�1
4����ก��+1����ก4�	��2����;
��
��=��	�ก
< � ;�!#�;
����ก��!�0-0�1	���e�*	��;�!#��*���ก��4����ก0�1�6�1	
< ���ก
ก����9��4����A���!"�#	�-�78ก��������� �"�� 	�������;�!4��#?��5 

 ��ก�C�
��4��#?��5 ��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	�-�ก�$�6�!=�����ก��4���4�3���ก$�#��8�*�
���
H3�ก����A�
����*����	��e�*	��
��$�#��8 �<1��!0���*����03�ก�������1������กก��=�������!?�"�50�1�ก����ก
��� 
(Economy of Scale) �<1��!0���*�	�#��	;
@�;ก���;�!
��#��	4�	��2��ก��;
��
��	�ก
< � 
C!0�1����4��#?��5��A�
������@ก ���	4�����*���4�*ก��ก�3�	�� 	��*������*	�0� ���;�!��ก$	�$�#������� ก������ก���*�<1� ��4�*ก��ก�3�	�� �!
��A�#�;
��
��0�1���ก���	�ก
< � 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 

180 
 

 

 4��*�����4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�0�1�:��3�����������!�0-��A�����*��ก0�1������4��#��0�1����=��
���	������"��ก��ก��;
��
��0�1	�#��	�3�;��	�ก
< � 0� ���ก#�;
��0�1	����03��1��	�ก �"�� 4�H��C��8��!"�"���� �����#�
4��#����ก��!�0-��ก�3�	4	�"�ก�������0�1	�-�ก�$�6;�!	����03��1��?���B6�!�������	 �!2ก����
��	�����!�0-=0�
	�ก
< � *�ก��4�*ก��
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 5� ก�!0�����ก7��ก� �6��!	�ก��;
��
���6�1	
< ���ก���?�������;�!
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- ?���������
�����@ก
��=0����=	�=��	���8��0���*�;
��
��=����ก 

 '��:4 �#51dd?� ���03�ก����������6�1	
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 ก����03�4�
�42����ก��������ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	� (CLMV) 	�ก
< � 0���*��������ก��� �����  

 	���ก��4���4�3���ก$�#��8����������I 	�ก
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���ก���;�!
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< � ��!ก��ก�����03�����#������;�����
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������� (Size of Local 
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����*��	���!"�ก�ก��� 600 ����#� �<1�0�1����	� =0���A�
��!�0-0�14��#����������� I 
��$	�$�#��  ��+1����ก�����0����0�1�*	�!4	;�!��A�����0�1��!4�#��	4����@�	�ก;*��
*�<1�
�������� 
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?����ก��03�"������!�*�#��	4�����03���4��#?��5��A�������;�ก �����	� #+� �������	;�!���?�������  
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 0����0�1�� �0��$	�-�4��5
��=0���A��3�0�14����#��	4����*���ก��03���ก4�H��C��8��!"�"����=���� 
?���B6�!ก���
�����	����!"�#	�-�78ก��������� 0���*���ก��03�"������*@���� ก����03���=0�0���*�4�	��2
���
����=�4���!�0-4	�"�ก��������+1�I =�� ;���*�3ก��C5#��	=	�4��0��ก���	+����"���0�1����	� 0���*���ก��03�"�����
"!��ก����03�����@ก���� 4��*���ก��ก��0�1��ก��03�"�����=����03�����!�0-=0� �"�� �3�4�*ก��	ก������;�!ก��
;���� ก��ก��4���� ;�!$�#���ก�� ?�����:��3���	���ก��03�"�����0�1��������ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	
��!	�C 400 ��� (0�1	�: Marketeer) 
 0�-0��ก����03�
��4�H��C��8��!"�"���������#�	�;��?��	0�1�!�*�#��	4�����03���=0��6�1		�ก
< � 
?��0�1����	�����+��6a-��ก��� 2553 =��	�ก������	#��	���		+�����ก����03��!*����$�#��ก"�=0�-4�H��C��8
��!"�"���� ������ 4 B��� ��!ก�������������0<ก#��	�
������+1��ก������� ���#	�3�4�*ก��	=0�-4�H��C��8
��!"�"���� 0�1���*����!��� ก��
�������;���5 ��	2<�ก������	������
���ก����ก����03�����=J����5��J��ก45 
;�!����
���ก����ก����03���������2���5 ก���*�#��	4��#��ก��ก����03�������?#��4����6+ �8�� 4!0����*��*@���� 
4�H��C��8��!"�"�������1		��=0���A�8��ก����03�	�ก
< � ?���3�4�*ก��	0�14�H��C��8��!"�"�����!����8��
�
��	���=0� ��!ก������ �3�4�*ก��	����@ก0����ก45 �#�+1���"�=JJe� ;�!�3�4�*ก��	�����+1���3�4�*ก��	������5 
 ��ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	� �<1���!ก������ ก�	6"� 4��.��� 4*$�66	�� ;�!�������	 (CLMV) 
4�H��C��8��!"�"����=���*�#��	4���;�!�
��=��������H3�ก������;�� �Foreign Contract� �<1�ก��ก��0�1�*�#��	
4���;�!=��	�ก����03�����;�������!�0-4*$�66	�� #+� ก��4����42���=JJe�6���� �� 4�����!�0-�������	;�!
ก�	6"���ก��ก?���������=JJe� 4�H��C��8��!"�"�������	�?#��ก���ก�1��ก��ก��4����?#��4����6+ �8���������!��
ก��
�4�� 0������ ��	=�2<�?���������4��#�� ��
C!0�1?#��ก��0�1�������ก���� 4��. ��� ��ก�*�+���ก42�������
ก�!;4=JJe�;�!?���������4��#�� ?#��ก��0�14�H��C��8��!"�"����=���������ก��=�;��������	2<�ก��ก��4����
6�!��"���;�!4��	ก���;*��"��� 
 
���'����/��Y�
2'ก�	�% 

 ��8���
����!�0-4�H��C��8�ก�*��6����	4���4�3��*��ก��ก����03���ก��!�0-	�ก
< ���	;��
��4��0�-�5 FDI 2015 (FDI Vision 2015) ?����ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 4�H��C��8�ก�*���*�#��	4�����03�;�!
�������H3�ก�����������	 ���?������� ;�!4��#?��5 ��+1����ก	�ก������?�0�14� 
C!0�1ก����03���=0���"���;�ก	�=	�	�ก
;�!�6�1		�ก
< ��� �;���% 2549 ��A����	� �<1�ก��ก��0�14�H��C��8�ก�*���*�#��	4�����03���=0� =��;ก� ก�3�	
�3�4�*ก��	�#�+1���"�=JJe�;�!����@ก0����ก45 ก�3�	�*	+��;��;�!����	�ก45 ;�!$�#���ก�� 
 ;��?��	ก����03�
��4�H��C��8�ก�*������!�0-=0�#������!�6�1	
< ���+1����ก4$��!�-�78ก����
4�H��C��8�ก�*��=������J��������ก"���0�1�-�78ก��?�ก�
��4�$��!2�2�� ?�������#��3�4�*ก��	��e�*	��0�1
4�H��C��8�ก�*���*�#��	4�����A�H3�ก��0�1�ก�1��
���ก��ก�3�	6������0�;0� 
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 ��ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	� �<1���!ก������ ก�	6"� 4��.��� 4*$�66	�� ;�!�������	 (CLMV) 
4�H��C��8�ก�*���*�#��	4�����03���ก�	6"� 4��. ���;�!�������	 ��+1����ก�*@������!�0-��ก�3�	�� 	�;��?��	
ก������?�0���-�78ก��0�14� 	�#������;�����0�1�1��;�!	�ก��6�>���
��-�78ก��6��-7
< ������� 4��*���ก��ก��0�1�*�
#��	4���;�!=����03���ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	� �"�� �3�4�*ก��	*��ก ก��ก��4���� ��	2<�ก����9����7�0
����
��4��#����ก��!�0-4�H��C��8�ก�*���6+1����*��������!�0-�*�����  

 
���'��P%4���� 

 0�1����	� 4*��8��	��ก���A���!�0-0�1��ก��03�"����1�3x��*�#��	4���;�!��+�ก=���03�	�ก0�143� 4�����;2�
���"�� ��!�0-0�1	�ก����03�	�ก��A� 3 ������;�ก =��;ก� 4�H��C��8��!"�"���� 4��#?��5;�!=0� ก������ก���*�<1� =0�
��A���!�0-0�1��1�3x�4���;�!��+�ก��03�	�ก0�143���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 
C!0�1��!�0-����0��0�1��1�3x��*�
#��	4���;�!�
��=���03����:��3������1		�0�-0������1��=���@ก���� ก��4�����0�-0��ก����03���"����% 2553-2554 

��ก����!"3	4*��!"�"����������ก��#��;�!ก��6�>�� (UNCTAD) 6���� ��!�0-��;2����"��0�1��1�3x��*�#��	
4����
��=���03�	�ก 3 ������;�ก =��;ก� 4�H��C��8��!"�"���� ������� ;�!�������	  
  �����=�ก@��	 ��0���������ก�����4������+�ก��!�0-����0�� (Investment Destinations) 
< ����ก��4�
�

���3�4�*ก��	0�1�!=���03� ���������"�� ��ก�3�	�3�4�*ก��	������5 *�ก��8���=0�4�	��24����#��	"�����
�ก�1��ก��ก��;ก�=
�:�*����� I ��	����63� ��	2<�ก��;ก�=
�:�*�#��	=	�4��0��ก���	+�� ;�!�?����
��$�#��8
	�#��	;��"��=	�����1��;���=���	4	��
����กก���	+�� ��ก��03���1�3x����#��*�#��	4���;�!�*@����=0���A�8��ก��
����0�1��0�143���ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 
C!0�1��1�3x��!�*�#��	4���;�!��+�ก��03�����!�0-�������	ก�C�0�1��A�
?#��ก���ก�1��ก��ก��4����?#��4����6+ �8��  

 
 

 ��
C!0�1	���ก��4���4�3�;�!4�0H�6��-7����I 0�1�*�ก����ก��03�����"��� ��	2<��3�;
@��+1�I 
����!�0-
��ก�3�	4	�"�ก��������*	� (CLMV) �"�� 	�0��6��ก��3�	4	��C5 #������;������1�� ?���B6�!�������1���8���0�1	�
�42���$�6	�ก
< �;�!=	�	�ก������1��;����?������	�3#4	��
����8��� 0���*���ก��03�0� ���;�!��ก$	�$�#
������������*�#��	4��� �<1�0� �*	����	4����ก�!0����$�#�-�78ก��
��=0�0� ���4���
��ก����03���ก��ก
��03�������!�0-0�1���=	�
���ก����03���=0�;�!*��=���03�����!�0-�+1� *�+��������8��ก������=����
��!�0-0�1	����03��1��ก��� �<1��!4����ก�!0����ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	?���B6�!ก�3�	0�1��A�
������*	�"��� (Subcontractor) ������:��3��� 
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��,�ก��� ��
���ก����,-  SMEs � ����5���'���2ก�!+�.�� 
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4.2 ��,�ก��� ��
���ก����,-  SMEs � ����5���'���2ก�!+�.�� 
 

4.2.1 �;��������������
P� ��	)�*+�.�� 
 ��$�6��	 4*$�6�3?����A�ก�3�	��!�0-0�1	��0��04��#����ก��4����ก�!;4;�!0�-0��ก���	+�� #��	
	�1�#�0���-�78ก��;�!4��#	�!���?�ก �������-�78ก�� 4*$�6�3?����A� 1 �� 3 -��5ก����-�78ก��?�ก0�1	� GDP 
�*��0�143���?�ก ��A�����4��#��;�!���ก�� ����ก������;�!;*���0�1	�
��ก����03�0�14��#��0�143� ��	0� �	����7�0

��	"����!���?�ก��A�������	�ก0�143�  
 ก��
���������4	�"�ก����������+1��4�����*��-�78ก��
��4*$�6�3?��	�
����*��	�ก
< � �����=�4�ก��
6�>���?�������	���������� I ;�!ก�������?#��4����42����;�!ก�����*���6+1��6�1	#��	;
@�;ก����*�ก������
�3?��?����	 
 

4.2.2 ����'�7���� ����5���'���2ก�!+�.�� 
  #��	6����	��ก��J���J�3?���!����ก$��*���4�#��	?�ก#�� �0�14��0� ��������!��ก���	+��;�!�!��
�-�78ก�� ���=�4�;��#��	#����ก��ก���� ��!��#��	���		+�
< ���*	���!�0-�3?���!����ก�������A�
� ���A���� 0��
�*���!�0-���� I 0�1	�#��	4���=�����1	ก��������6+1�2���0��;��#��	#�����ก����;�!����� ���A���#5ก���!*����
��!�0-
< � 
 

 ��ก;��#��	#����ก��ก���� ��!��#��	���		+�=��ก���*��ก��ก����	���;�!����� ���A���#5ก��#��	���		+� 
3 *�������;�ก��A���ก�0-��กก�� �����  

• ��!"�#	�*�@ก;�!2���*���3?�� (The European Coal and Steel Community ECSC) �� �
< �?��4�H�4����
ก�3�����4 #.-. 1951 

• ��!"�#	�-�78ก���3?�� (The European Economic Community-EEC) ก���� �?��4�H�4����ก�3�?�	 
#.-. 1958 

• ��!"�#	6�������!��	�3?�� (The European Atomic Energy Communtiy Euratom) ก���� �?��4�H�4����
ก�3�?�	 #.-. 1958 

 

 ?���������� ���!�0-0�1�
�����	��A�4	�"�ก	�0� �4� � 6 ��!�0- =��;ก� ������1�	 w��1��-4 ����	�� ������ 
��ก��	����5ก ;�!���H��5;���5  
 
 ��!"�#	�-�78ก���3?�� (The European Economic Community - EEC) 	�$��ก����ก������� ��������	;�!
��!4���?�����-�78ก��
��4	�"�ก�������A�����������ก��4���4��	ก��6�>���-�78ก����ก�3�	��!�0-4	�"�ก�*�
4��#����ก�� 	������ก��
����������������+1��;�!	�4	�3� 	�#��	��A��~ก;���	�1�#� �ก�!���4$�6#��	��A����
��
��!"�"� ;�!4����4�	6��H$�6������!*������!�0-4	�"�ก �6+1��*�����3������	C5;�!$��ก��
������ ��!"�#	=��	�
ก���������ก����*��� I ���� �����  
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• �ก���ก$�7�-3�ก�ก� ก��#��#3	ก������
��;�!4����ก4��#������ I ;�!	���ก���� I 0�1	�������ก7C!
�����ก��4��*���ก�3�	��!�0-4	�"�ก 

• ก��*�������$�7�-3�ก�ก�;�!�?����ก��#�����	ก���6+1��"�ก����!�0-0�14�	 

• �ก���ก	���ก��0�1��A��3�4��#���ก���#�+1��������!"�ก� ก���#�+1����������03�������4���!*����
��!�0-4	�"�ก 

• 	�ก��ก��*��ก����?����*��ก�6+1��"����	ก�� �"�� �?����0��ก���ก7�����	 �?����0��ก��
�4��
���	 ��A���� 

• ��!"�#	�!ก������;�	��*��ก��ก�������+��ก��;
��
�����������	 ��	2<�ก���������ก���� I ������
���� I �6+1����#��	4	�3�
���3�ก��"���!�����*��*	�!4	 

• ��!�0-4	�"�ก�!��กก}*	���6+1�������;�!�ก+ �ก����ก������������
���������	 

• ก��ก���� �ก��03� European Social Fund �6+1��4��	4����?�ก�4ก���������;�!�ก�!���	���8��ก��
#���"�6 

• ก������� �H��#�� European Investment Bank �6+1��ก+ �ก�ก��
������0���-�78ก������ก����9�;*���03�
�*	� I 

• ก��4����#��	4�	6��H5ก��������!�0-;�!���;������C����6+1�
���ก��#��  
 
 ?�����% 1985 #C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?��=�����0��4	3��ก
�� (White Paper) 
< � �<1���������B���
���ก����=���!�32<� ก���#�+1������
����!"�"�?���4�� ก���#�+1������4��#��?���4�� ก���#�+1���������ก��?���4��;�!
ก���#�+1����������03�?���4����ก�3�	��!�0-4	�"�ก 
 
 

4.2.3 ��,�ก��� ��
���ก����,-  SMEs � ����5���'���2ก�!+�.�� 

 ��0����������ก����!�0-�+1� I ��4�*ก��
���ก���;�!
������		�#��	4��#������!���-�78ก���3?�� 0� �
������ก��4�������=�� ก��������� ก��6�>������ก��	;�!���ก����0#?�?����*	� I ��	2<���A���4���4�3�6�>��ก��
0��4��#	;ก�"3	"� �:��3��� ��4�*ก��
���ก���;�!
������	��4*$�6�3?��	�=	�����ก��� 23 ������� �<1�#����A������! 
99 
��H3�ก��0� �*	� ?��4�	��24�������=��	�ก2<� 75 �������;*���  
 #��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 0���*�#C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?��=��ก��*��	���ก��
���� I �6+1�4���4��	H3�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	���3?�� ?���"�*��กก�� ����1	�����ก��@ก� ;�!4��;0�ก
�?����ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	�*������03ก�?�������	
��4*$�6�3?��;�!�?����
��;���!
��!�0-4	�"�ก �<1��?����0�1#C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?���*�#��	4��#��	�0� �*	� 9 ����������=���  
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เนนการสราง
ผูประกอบการ

รายใหม ๆ

การสงเสริม
และสนับสนุน
ใหสามารถ
เขาสูตลาด

การลดขั้นตอน
และกฎระเบียบ

ตางๆ ของ
ภาครัฐใหเอ้ือ
กับธุรกิจขนาด

เล็ก

การเพิ่มขีด
ความสามารถ

ใหกับ
วิสาหกิจ

ขนาดกลาง
และขนาด

ยอม

การ
แลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวาง
หนวยงานท่ี
สนับสนุน

วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดยอม

การต้ัง
ศูนยกลาง
เพื่อใหเกิด

การ
แลกเปลี่ยน
หรือถายโอน
เทคโนโลยี

การจัดต้ัง
หนวย

ประสานงาน
แหงชาติ

การสราง
มาตรการเพื่อ

ปกปอง
ทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีมี
ประสิทธิภาพ

การอํานวย
ความสะดวก
แกการโอน

ธุรกิจ

มาตรการรองรับผลกระทบตอ SMEs ของประชาคมเศรษฐกิจยโุรป

 
 
 

• '��ก�����������ก �ก����+#	�- r 
 #��	4�	��2��ก���#�+1����������03�=��������4�� 0���*�#C!ก��	�H�ก��c �*@���� #��*�;��0����ก��4����
�����ก�-0�14���4�3��*��ก��#��	4�����ก����!ก��H3�ก��;0�ก��	��*�#��		�1�#���กก����A��ก���� ��	2<�ก��
ก��*��	���ก��4���4�3��6+1���#��	�4�1����กก����A�����!ก��ก�� ;�!ก��6�>��0�ก7!�*�����!ก��ก���ก��#��	
�����1	�*	� I �<1��!"�����������H3�ก��0�1��	�*���*��*�+�����0�143� ��ก��กก��4���4��	;�!4���4�3�����!ก��ก��0�1�=�
���������� I �"�� ก�����*��ก4��w~ก���	�6+1��6�1	6�0�ก7! ก������0#?�?������=��5	��"���
� ����ก����0!�����
H3�ก�� ก�3�	0�1#C!ก��	�H�ก��c �*�#��	4�����A�6��-7��ก��4���4��	;�!4���4�3��*��ก��ก������� �H3�ก�� =��;ก� ก�3�	��ก
H3�ก���3������5 ก�3�	��กH3�ก���ก7��C ก�3�	��กH3�ก��*��� ;�!"�ก�3�	���� 
 

•••• ก���-�'���������
�����#	�����;'����-,��" 
 ��"���;�ก
��ก������� ���!"�#	�-�78ก���3?�� ;	�4*$�6�3?���!��	�����A���������� ;����4�*ก��
���
ก���;�!
������	���=	�=�������!?�"�5��กก����9��4����A���������� ;��0��ก��;ก�=
�:�*��� ��"���;�ก #+� ก��
����� �-��5
��	�;*��4*$�6�3?�� (Euro Info Centres) �6+1����#�0��ก��#���!*��������!ก��ก�� ;�!���!�!���	� 
	���ก��0�1=�����	��"��6+1��*���4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��2�
��4�����=��	�ก
< � ?���B6�!����ก��#��
"��;�� #+� ก��4���4�3��*���4�*ก������4��#��=��	���8��;�!ก��4�����*��ก��#��	��!*��ก����+1��0��6�54��0��
�:���	�ก
< � 
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•••• ก���"�
$�, ����ก���'�%+�,-��r � �)���
2#	' :$ ก
�/��ก�!���"'�wก 
 #C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?����@��*@���� ก}�!�����;�!
� ����0�1���������A��3�4��#��ก���������H3�ก��
4��*���H3�ก��
�����@ก ����� � ��ก��ก��*��ก}�!�����;�!
� �������� I �<����*��กก�� �#��2<�ก�3�	��@ก I ��A�������
;�ก� (Think Small First) 	��"�0�1�4*$�6�3?�� �<1���ก��กก����
� ����;�!ก}�!��������� I 0�1�"�ก��ก��ก�3�	
����!ก��ก��
�����@ก #C!ก��	�H�ก��c ���4���������ก�-0�14���4�3��*�����!ก��ก��
�����@ก4���0�1�!�
��	�
�������H3�ก��	�ก
< � �"�� ก���������#��H��	����	4��*���ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 ก��������3���;��
������0�1����!ก��ก���������4���*�;ก�$�#��8�*�	�#��	�
�������� c�c ?���"+1����
���������0�1��+ ��������!"����*�
����!ก��ก���
��	�������!��	�ก
< � �<1��!0���*�ก������ก@�$�7�	���!4�0H�$�6	�ก
< ���0���0�143�  
 

•••• ก��'*�4��%"���������;#	ก
�����	ก�!���"ก���������"+- � 
 �3�4��#4��#����!ก��*�<1�
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 #+� ก���
��2<�;*�������03�;�!ก�����
����ก��	�*	�I 	�"�����ก���������H3�ก�� 	���ก��0�1#C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?��=�����	��"���ก��;ก�=
�:�*�
���ก���� #+� ก��ก��*��?#��ก��4���4�3�;�������+1�� (Multiannual Programme for Enterprise and 
Entrepreneurship) ?�����4������!	�C������ 450 �����?� 4��*���ก��4���4�3���A��!�!���� 5 �%  
 ������
��ก���
��2<�;*���03� �6+1����:�*��3�4��#0�1�ก��
< �ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 
#C!ก��	�H�ก��c =������*�	�ก����!"3	?��!ก�	�!*����42����ก������;�!��4�*ก��
���ก���;�!
������	 
�6+1�2ก2<�;��0��;ก�=
  
 ก����!�	����ก������������03ก 2 �% 0���*� #C!ก��	�H�ก��c =�����4������!	�C4���4�3��6�1	���	��
?#��ก�� Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)  
 

•••• ก����ก'��%4+�� �����	�-��	�-�+����%4��
���������	ก�!���"ก���������"+- � 
 �:�*�0�10���*�ก��4���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������		���!4�0H�$�6���� #+� ก��
;�ก����1��
��	��!*����*����������=	�	���!4�0H�$�6 �<1�ก��;ก�=
�:�*��� ��"���;�ก#+� ก������� �-��5
��	�;*��
4*$�6�3?�� (Euro Info Centres) 
< � ������ก��� 250 ;*��0�1�4*$�6�3?��  ��ก��ก��A�;*���
��	� -��5
��	�;*���� 
���0��*���0�1��ก���*�#��	"����*�+�;�!#����<ก7�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 ��	2<�ก�����*�?#��ก��
�*�;ก���4�*ก��0�1	�-�ก�$�6��ก���������ก�� ?�����:��3���-��5
��	�;*��4*$�6�3?��	��6�1	
< ���A� 300 ;*��ก�!���
��	��!�0-4	�"�ก 45 ��!�0- ;�!=������1��"+1���A� �#�+�
�����#5ก�;*��4*$�6�3?�� (Enterprise Europe Network)  
 

•••• ก��,
$����+(ก���'*:4 #	'ก�"ก����ก'��%4+�	�: ;-�+. �'��.�.�+% 
 #C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?��=��ก���� �-��52���0������2ก��	 (Innovation Relay Centers: IRC) 
< � ?��
	����23��!4�#5�6+1���A�-��5ก�����ก��4�����#�+�
����*��ก��ก��2���0��*�+�;�ก����1������ก��	�!*������4�*ก��
ก����� �<1�#C!ก��	�H�ก��c =��ก���� �-��52���0������ก��	
< ������� 71 ;*�� ;�!	�4�
�������ก 236 ;*���� 33 
��!�0- 
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•••• ก��!
",
$�	�-�+����������	-�5�,� 
�6+1��*��ก��ก��6�>��;�!#��#���0#?�?����*	� I #C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?��=������� �*������!4�����

;*��"��� (National Contact Points: NCPs) 
< � �<1�ก��4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
������	�*��ก��ก��
��!�3ก�5�"��0#?�?����*	� I ��	2<�ก��4���4�3��*�03��6+1������;�!6�>��=����A����!*�<1�0�1=������3=����*�������;*��
��  ?����;���!�% �����! 15 
������!	�C0�1*�������;*���� =������!���4��=���*�;ก���4�*ก��
���ก���;�!
������	 
 

•••• ก��������,�ก��'*:4 �ก�? ���
*+(�������>PP��%4�%������/�)�* 
 ����#�� �0�1��4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	�#��	#�������1	4����4��#5�*	�I ;��=	�	�����03� 	�ก2ก
��ก�����;��4��#�� #C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?��=��ก��*��	���ก��;�!;��0��0�1�
�	���	�ก
< ��6+1��ก�e��
0��6�54��0���:����*�ก����4�*ก��ก�3�	��  
 

•••• ก�� ����+������"�ก�ก-ก��. �/��ก�! 
 �30H-�4��5*�<1�0�1#C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?�������1	�6+1�4���4�3�H3�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	 
=��;ก� #��	6����	��ก��;ก��:�*�#��	�3����ก��ก������1��;�������
��H3�ก��*�+�ก��?��H3�ก�� �<1���A���!��@�
4��#��0�1	�ก��2ก�2�����ก����!"3	 Spring Summit 0� ��� ��+1����ก H3�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	0�1	�8��!
ก��������������	�ก������	���ก=�03ก�%��+1����ก6��3�4��#��ก������1��;���#��	��A�����
�� ��
C!�����ก��ก��0�1
��กH3�ก���3?��ก��� 1 �� 3 
������!ก��ก����4*$�6�3?�� �
��4�����ก7��C;�!=	�	�ก��4+�0��ก���������H3�ก�� �<1�
#��ก��C5����!	�H3�ก��	�ก2<� 690,000 ;*�� 0�1	�ก��������������� 2.8 �������;*���=�������ก�!0���;���!�% ก��?��
����1������
��H3�ก��0�14!��ก;�!=�����ก��4���4�3��!"����*�ก��ก�����#�����������=� 
 �����*�3�����ก����
������ 0���*�#C!ก��	�H�ก��c =����ก	���ก��4���4�3�����;������ I �"�� ก����
��ก��� �����ก��*�ก����0�14����!�+ �ก��ก�������ก����
�����	 ก��# ����!ก������ก��6+1��*�#����� ���!ก��#��	�4�1������ 
ก���ก����$�7�4��*���ก����03�0�1	�ก������1��?��ก��ก�� c�c �����=�ก@��	 	���ก�����ก����	�ก����!ก�-�"��� 
;���!��!�0-����;��0�1;�ก����ก��=� 
 ��ก��ก��  �6+1��*�ก��������+ �-
��H3�ก��4�	��24�3�=��?������ #C!ก��	�H�ก��c =������*�	�����ก����6+1�
��A�"���0����ก�������0��H3�ก�� ��	2<��*�
��	����� I 0�1���+ �-��
������ก�� 
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F�ก�� 7 6>�ก$4%�ก<���<�$����<)7<)()�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�	
����� !<���$ก
��56�)���%�ก
ก��กA��<8���������!�"#ก$%
��56�) 

 ก����	ก�3�	��A���!"�#	�-�78ก����������6+1�	3��4�ก����A�����;�!8��ก���������	ก�� (Single Market 
and Single Product Base) �<1�*	��2<�ก����9��4��������ก��#�� ก�����ก�� ก����03� ;�!ก���#�+1������
;�����������4���� � ���	ก���*��ก����ก�!0�0� �������ก;�!������ ก����	ก�3�	��A����������0���*�����	�

����*��
< ��<1��!��A�?�ก�44��*�����4�*ก��0�1	�-�ก�$�6 ;������ก����*�<1� ก��;
��
�����	0��#��	�3�;��	�ก

< � ����� � *�������$�#��8��;���!��!�0-�<�6����	4���4��	;�!4���4�3��*���4�*ก��
���ก���;�!
���
���		�#��	;
@�;ก���	�ก
< � ��	2<�ก��*�;��0���6+1�
����:�*�*�+�;ก�=
�3���������������I 
����4�*ก���*�	�
������ ก���������ก����;��0�����ก�������	4����ก�!0������4�*ก��=0�?���B6�!ก�3�	0�1	�
��#��	4�	��2��
ก��;
��
�����ก���-�1�� ก����#+� ����!�0-0�1�#�6<1�6��4��#������
����ก=0� ���	*��=��+ �4��#��0�1����=��
	���8��	�ก
< ���ก��4�*ก��$������!�0- 4���ก�3�	0�1	�ก������+ ��1���!�*�#��	4���ก��4��#��0�1������ก
��!�0-0�1	����03��1��	�กI �"�� 4�H��C��8��!"�"����  

 ��ก��;
��
������$������!�0-
��=0� ��ก��ก#�;
����ก��!�0-0�1	����03��1�� �"�� 4�H��C��8
��!"�"���� �����#� ��4�*ก��=0����������"��ก��#�;
���*	�0�1	�-�ก�$�6	�ก
< �;�!	����03��1��ก���=0� 
?���B6�!��กก�3�	��!�0-�6+1������ 

 ก��4�����*��ก��#��	�"+1�	?��;�!�#�+�
�����ก�3�	��4�*ก����A���ก;��0��*�<1�0�103ก��!�0-�����*�
#��	4��#�� ��!�0-0�14�	��24����#��	�"+1�	?��;�!�#�+�
���=�������;
@�;ก������	=����������ก��;
��
�� 

 ก��	�0��6��ก�H��	"���0�1����3�	4	��C5;�!	�#������;������1�� ��	2<�ก��4�����:����0�1��+ ��������*��ก��
ก����03���A�4�1�����;ก���ก��03�?��0�1�=� �<1���8�����ก�3�	��!�0-4	�"�ก��������*	� ��!ก������ ก�	6"� 
4��.��� 4*$�66	�� ;�!�������	 =��*��	��*�#��	4���;�!�"���A��#�+1��	+�"�ก"���*��ก������!ก��ก�����
�*	�0� ���ก�3�	0�1=	��#���03���$	�$�#�������;�!ก�3�	0�1��03�����!�0-�+1� �"�� =0� ;���������8��ก������
=���!�0-�*����� �*�ก�:����4���4�3�	�#��	���4���;�!#��	=���������"���������0���
��=0����1	*	���  
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��7F�ก�� 7��
 SMEs 	
���������!�"#ก$%�(O�� 

 #��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	 0���*�#C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?��=��ก��*��
	���ก������ I �6+1�4���4��	H3�ก����4�*ก��
���ก���;�!
������	���3?�� ?���"�*��กก�� ����1	�����ก��@ก� 
;�!4��;0�ก�?����ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	�*������03ก�?�������	
��4*$�6�3?��
;�!�?����
��;���!��!�0-4	�"�ก �<1��?����0�1#C!ก��	�H�ก����!"�#	�3?���*�#��	4��#��	�0� �*	�  
9 ����������=���   

 ก��4���������ก�-0�14���4�3��*��ก��#��	4�����ก����!ก��H3�ก���6+1�4�����*��ก������!ก��ก��
����*	� 

 ก������� �-��5
��	�;*��4*$�6�3?�� (Euro Info Centres) �6+1����#�0��ก��#���!*��������!ก��ก�� �<1�
0���*���4�*ก��
���ก���;�!
������	4�	��2�
��4�����=��	�ก
< � ?���B6�!����ก��#��"��;�� 

 ก����
� ����;�!ก}�!���������I 
��$�#��8 �"�� #��H��	����	 ก��������3���;���������*����� 
�6+1��*���+ �ก��H3�ก��
�����@ก 

 ก��ก��*��?#��ก��4���4�3�;�������+1���6+1��6�1	
��#��	4�	��2��ก��;
��
���*�ก����4�*ก��
���
ก���;�!
������	 

 ก������?#��4����-��5
��	�;*��4*$�6�3?�� (Euro Info Centres) ��A��#�+�
�����#5ก�;*��4*$�6
�3?�� (Enterprise Europe Network)  �6+1��*�ก��;�ก����1��
��	�	���!4�0H�$�6	�ก
< � 

 ก������� �-��52���0������2ก��	 (Innovation Relay Centers: IRC) �6+1���A�-��5ก�����ก��4����
�#�+�
����*��ก��ก��2���0��*�+�;�ก����1������ก��	�!*������4�*ก�� 

 ก������� �*������!4�����;*��"��� (National Contact Points: NCPs) 
< ��6+1��*��ก��ก��6�>��;�!
#��#���0#?�?����*	�I 

 ก��4����	���ก���6+1��ก�e��0��6�54��0���:���0�1	���!4�0H�$�6 
 ก��������#��	4!��ก;ก�ก��?��H3�ก���6+1��*�ก��ก��0�1	�;��?��	0�1��4�	��2����������=�=�� 
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� '�� ���'5���.+��+�����,�ก��'*:4 � ��
�����	ก�!
���"ก���������"+- �1�+,- ก��ก����-���5���'���2ก�!

 �'6%+� 
 

 

���4��;�!0�1����4�����0�� ��A�����กก�����#��!*52<�	���ก������I 0�1*�������$�#��8��ก�3�	��!�0-

4	�"�ก�������=�����	��"� ��ก��ก��  �����������4���0�1=����กก��0�0��2<�	���ก��0�1#C!ก��	�H�ก����!"�#	
�3?��=���������ก���6+1�4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	4��*���ก�3�	��!�0-4	�"�ก��4*$�6�3?�� �<1�0�1��<ก7�
�*@����4�	��2���	���!�3ก�5�"�ก����!�0-=0�=�� ก������4����+ �*����0�� �!���1	��ก�0���#��!*52<�-�ก�$�6
��
��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�;�!��ก���������ก����กก��4���4��	;�!4���4�3�
��*�������$�#��8 �6+1��*�
�*@�2<��3�;
@�;�!�3�����ก������=�4�
���4��;�!�"���?����;�!	���ก���6+1�����������!ก��ก����4�*ก��
���ก���
;�!
������	=0����ก��ก���4���!"�#	�-�78ก��������� 

  

5.1 �
ก+)�*� �����	ก�!���"ก���������"+- �1�+�����ก��
"��'���ก��!�กก���-�'���������
������ �	�-�+���)���
2 
������0�1=����กก���������ก��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	��03ก��!�0-�����A�4���4��#��0�14����

���=���*�ก����!�0- ;��
C!�����ก�� ��4�*ก����ก�3�	�� 	�ก	��3�������*���I ���� 0� �������ก���
��2<�;*���03� ก��
�
��2<�
��	��6+1�ก��#�� ก��6�>��0�ก7! c�c 4�����*�*�������$�#��8�����*�#��	"����*�+�;�!4���4�3�����;��
����I ;�!��+1����ก4$�6;�����	0��H3�ก�� (Business Environment) ��	2<��!���
��#��	4�	��2
����4�*ก��
���
ก���;�!
������	��;���!��!�0-	�#��	;�ก����ก�� 4�����*�ก��ก��*���?���� ������	���ก��ก��4���4��	;�!
4���4�3�
��;���!;*��	�#��	*��ก*��� ����� � ก��-<ก7�2<�;��0��ก��4���4��	;�!4���4�3�0�1�*	�!4	ก����4�*ก��

���ก���;�!
������	=0� ?	����6"� (Diamond Model) �<1�#��#��?�� ��.=	�#�� 6��5����5 (Michael Porter) �!
"����*�ก�����#��!*5#���#�3	��03ก���� ���0�1;4��=����$�60�1 5-1 ?����?	����6"� ��A�ก��6����C���ก��+1��=
0�1
;�ก����ก���� 4 ���� =��;ก�:  
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)�*�%4 5-1 .�'"�'*5�� �1�'��� * �(', �( 
 

 ���>
)E		
��;%%�ก��F�$� (Factor Conditions) ��0�1�� *	��2<� 0��6��ก�H��	"��� 0��6��ก�	�37�5 c�c �<1�
$�����;��#��
�� 6��5����5 ��!�0-0�1	���+1��=

���:����ก������0�1��	�#3C$�6��A�6+ �8��0�1"���4����
��=��������
0��ก��;
��
���*�;ก���!�0-=�� ;�!*�ก��!�0-�� �I 4�	��26�>��;�!�ก�!����:����ก�������*�	�	�#���6�1	��
��ก7C!0�1;�ก����=���ก#�;
��
�� ?��0�1#�;
��
��=	�4�	��2��ก�����;��*�+�0����	=���!4����#��	=��������0��ก��
;
��
���*�	��6�1		�ก
< � 

 ������0
��ก�����#��!*5��+1��=
�����:����ก��������?#��ก���� �!	3������2<�-�ก�$�6
��0��6��ก�	�37�5�<1�
��A�ก�=ก4��#����ก��
���#�+1��H3�ก����ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 ก�����#��!*5�!0���*��*@�2<�#��	
�����A���4���ก��6�>��0�ก7!;�!
��#��	4�	��2
����4�*ก��
���ก���;�!
������	=������1�
< � 

 

���>
)E	 ��4A�)
(�<��[ (Demand Conditions) ��0�1�� ��A�ก��6����C�2<�#��	����ก��
����4�*ก��
���
ก���;�!
������	���#��	"����*�+���ก*�������$�#��8 ก���
����2<�#��	����ก��
������!ก��ก���!0���*�ก��
ก��*��	���ก��*�+���H�ก��4���4��	;�!4���4�3�	���!4�0H�$�6	�ก��1�
< �  

 

 
(�<��ก��� 6>�ก6>��O�����<)7<)()ก) (Related and Supporting Industries) $�����?	����6"� *�ก
�3�4�*ก��	0�1�ก�1��?��;�!4���4�3�ก��	�-�ก�$�6 ��	0� �	�#��	�"+1�	?������ก7C!
��#��	���		+�������ก��"��
�!*�����3�4�*ก��	����I 0� ���;�����;�!;���� ��!"����ก�!���
��#��	4�	��2��ก��;
��
���6�1		�ก
< � 0� ��� 
��+1����ก#��	���		+�������ก��"��"����*�ก��6�>��H3�ก���ก����!?�"�5����3�4�*ก��	?����	 ��
C!�����ก��H3�ก��
4�	��2�
��2<��:����ก����������ก7C!0�14��#����ก��#��	����ก��
����=��	�ก
< � 

 

Government 

Factor 
Conditions 

Firm Strategy, 
Structure and 

Rivalry 

Related and 
Supporting Industries 

Demand 
Conditions 
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 O���<�A�����4/ก���	��	)���ก��( Z[ ��Z(�ก$%	
�
��[ก� (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
��ก�*�+���กก������1��;���0�1�ก��
< ����:��3����<1���A�=�����ก7C!6�����0�10���*�����!ก��ก�����������������*�
6���	���ก��ก��;
��
��0� ���ก$����;�!������!�0-����������� �?����
��$�#��8��A����;��4��#����!ก��*�<1�0�1
	���ก�!0�?#��4��������;�!ก���������H3�ก�� �"�� ก��ก��*��ก��������#5ก�$�#��ก"�����ก7C!�"����0�1���
��	�����ก�3�	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 �:�������ก�������	4�������ก�����4�0H���!?�"�5ก���*�ก��4���4�3�
��ก$�#��80�1;�ก����ก��=� ;�!4���������+1��2<�
��#��	4�	��2��ก��;
��
��0�1;�ก����ก���	+1�����;
��
��ก���!*����
��!�0- 

 

��ก��ก��  ก�����#��!*5�����	2<�����ก�?����4�H��C!�<1���0�1�� *	��2<��?����;�!	���ก��0�1�ก�1��
���
ก��ก��6�>��;�!4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 

 

5.1.1 -�ก�$�6
����4�*ก��
���ก���;�!
������	=0� 

����<����?	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

 ก��-<ก7�#�� ���  6���� ;	������4�*ก��=0��!	�#��	4�	��2���������-���d;�!	�����ก���ก�� �<1���A�0�ก7!0�1
4���4��	ก���������H3�ก�������4�
� ;��
�����ก��
����4�*ก��=0��������+1�I =��;ก� #��	4�	��2��ก���
��2<�;*���03�
0�1�1�� 4�����*�#��	4�	��2��ก������0#?�?���4	���*	�	��"���ก�����*�����;�!ก������	����� 
��ก�������;�!
6�>�� 0���*�-�ก�$�6;�!
��#��	4�	��2
����4�*ก��=0��1��ก��������!�0-��ก�3�	4	�"�ก������� �"�� 4��#?��5
;�!	�������  

 #��	4�	��2��ก���
��2<�
��	�0�1�1��0���*���4�*ก��=	�0���2<�"���0��ก�������*	�I ��	2<�;*���0�1	�ก���*�
ก��4���4�3� �����=�ก@��	 ��4�*ก����ก�3�	0�10���2<�"���0��ก�������*	�I ���4���������"��ก���3�4��#����+1��
ก��4+1�4����+1����ก=	�4�	��24+1�4������$�7�������!�0- �<1���A��3�����0�14��#���	+1�����;
��
��ก����!�0-0�1	�ก��
4+1�4������$�7����กa7 �"�� 4��#?��5 	������� ;�!J9����9�45 
 

�����A
�ก��	
��$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
�  

 ก��-<ก7�#�� ���  6���� ��4�*ก��=0�����ก��#��	"����*�+���ก$�#��8��03กI ���� ?���B6�!������ก��
�
��2<�;*���03� ��+1����ก��4�*ก��=0�?���B6�!
������	;�!��4�*ก���������4����*��	�ก
��;#��*��ก0��6�5# ��
��!ก�� 	�ก�������0<กก���������H3�ก��0�1=	�#��2���4	��C5 *�+����4���=	���0!������
�����!��H3�ก�� 0���*�42����
ก������=	�4�	��2��3	����*�4���"+1�=�� 0�1����	��<�;ก�=
�:�*�����ก��ก��+	��ก��ก�!�� 4���������+1��2<�$��!��ก��� �
����ก�0�14� -�ก�$�6;�!
��#��	4�	��2��ก��;
��
������ 

 ������ก��6�>��0�ก7! ;	��!=�����ก��w~ก���	 ;��#��	4�	��2��ก�����	���!�3ก�5�"����	����ก�� ��4�*ก��
��ก�3�	0�1	�-�ก�$�6�1������ก��6�1��� ����A�0�1��<ก7��!�!*�<1� 
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�;%%��
��
<\���7�$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

 ก��-<ก7�#�� ���  6���� ก������	;�!�*�#�����ก��#��	��4�*ก����;���!��!�0-4	�"�ก�������;�ก����ก��=� 
4�����*��ก��#��	�*�+1�	� ����ก��
����ก��4���4�3���ก*�������$�#��8 ���������"�� ��8���4��#?��5 �*�#�����ก��
#��	��4�*ก��0�1ก����ก���
��=0� ก����#+� ��4�*ก����0�1	�ก�������������ก��� 200 #� ;�!	�	�#��0��6�54������ก��� 
15 ����������54��#?��5 (*�+���!	�C 360 ������0=0�) �!2ก�����	��A���4�*ก��
������	 ��
C!0�1������ก��
�������;�!	�#��0��6�54�����!������ก�����!2ก�����	��A���4�*ก��
����*����ก�C�
��=0� ก���*�#�����ก��#��	0�1
;�ก����ก��4���������4�*ก�����0�1����ก��
����ก��4���4�3�*�+������ก�C�	������ก��=�����4�0H���!?�"�5�+1�I 0�1
*�������$�#��8���4���*� ;�!��A��:�����*�
��#��	4�	��2��ก��;
��
��	�#��	;�ก����ก��=� 

 ก��ก��*��$��!0��$�7���ก�0�1;�ก����ก����A���!��@�0�14�����*�
��#��	4�	��2��ก��;
��
��
����4�*ก��
=	��0���0��	ก�� ����!�0-0�1�����$�7��1��ก���=0� �"�� 4��#?��5 	������� ;�!�������	 4�����*���4�*ก��	���ก��=�	�ก

< � 	�����03���ก��
���ก��ก��	�ก
< � �<1�*	��2<� 	�?�ก�4��ก������0#?�?����*	�I 	��"� ��	2<�ก���*�#��	4��#��
ก��ก�������;�!6�>������������I �6�1	
< � 

 

ก��<�A������
	���=)ก�(���$<��ก$%	)�4ก������	)�4��
� 

 #��	6����	
��*�������$�#��80�1����	�0���*���4�*ก��=0����:��3������1	�
����;�!�*@�2<�#��	4��#����
ก��4�����#�+�
����6+1��*��ก��#��	���		+�������ก��"�� �����=�ก@��	 #��	�"+1�	?��0�1�ก��
< ����:��3������ก���6������
ก�3�	 ก�3�	0�1�ก��#��	�"+1�	?������*�+����=	�4�	��2��	���ก��=����4����*����A�ก�3�	��4�*ก��
������	;�!��4�*ก��
������� ��+1����ก���=	��
����2<���!?�"�50�1�ก����กก����	ก�3�	��A��#�+�
���  

 

5.1.2 ����ก�?����;�!	���ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	 

 #��	4��#��
����4�*ก��
���ก���;�!
������	0���*�*�������$�#��8����ก��*��	���ก��4���4��	;�!
4���4�3�����;������I �6+1�;ก�=
�3����� ��	2<�ก������� �*��������B6�!�6+1�0��*���0�1ก��*���?����;�!;��ก��
4���4��	�B6�!���� ;��0�����ก����*�ก���=��������0���ก��ก�3�	��!�0-4	�"�ก������� 6���� ��8���=0��*�
#��	4��#�������	�ก���ก�����ก����*���4�*ก��ก�3�	�� 	�-�ก�$�6;�!	�
��#��	4�	��2��ก��;
��
���6�1		�ก
< � 

 �����=�ก@��	 �	+1����?#��4������#5ก�*�������0�1	�*���0�14���4��	;�!4���4�3���4�*ก��
���ก���;�!
���
���		�6����C� (�<1���0�1�� *	��2<� 44�.) 6���� ��+1��=
�����!ก��0�1ก��*��
< ����:��3���0���*�
��#��	4�	��2��
ก������������
��*����������� ?����+1��=
*��กI 0�1	���ก�!0� #+� ก��ก��*���*� 44�. 	�*���0�1��ก��ก��*��
�?����;��=	�	�4�����ก�����;��ก��4���4��	��4�*ก��
���ก���;�!
������	=��"���A�ก�����ก�����4��
����!	�C�*�ก��*��������������=���������@	0�1 4�����*�ก�����=�
�����4�$�#��������ก��#��	� �����������#�� � ��ก
0� �4����#��	4��4��*�ก����4�*ก��0�1����ก��
����ก��4���4�3�  
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�>!!
+ก�����, 
� ��4�*ก��
���ก���;�!
������	=0�	�#��	4�	��2�����
-���d;�!	�����ก���ก�� 
� 0�ก7!������ก��4+1�4��$�7�������!�0-���ก���6������ก�3�	
0���*�	��:�*���ก�C������ก��#���!*������!�0- 
� ก������0#?�?���	��"���ก�3�	��4�*ก��
������	;�!�������
���	����� 
� ก�����*�����
����4�*ก��?���B6�!
������	;�!�������
�����A�;���� ����	0���*���!4�0H�$�6ก��0����������	+1�
�������0���ก��#�;
��
��0�1���*��;��4	���*	� ��������0�1"����� 

�"�� ก���������H3�ก��$�##�����ก4	���*	� (Modern Trade) 
 

Government 

Factor 
Conditions 

Firm Strategy, 
Structure and 

Rivalry 

Related and 
Supporting Industries 

 

Demand 
Conditions 

����, �ก������5-�+'	�: !�ก	�-�+���)���
2 
� ��4�*ก������ก��#��	"����*�+���ก$�#��8��03กI 
���� ?���B6�!����ก���
��2<�;*���03� "���0��ก������ 
ก��6�>��0�ก7!w%	+�;����� 
� ก��;ก��:�*���+1��
��*��ก0��6�5# ����!ก��;�!��H�ก��
���0<ก���"�0�1�����!"���;ก�=
�:�*�ก���
��2<�;*���03�
4��*�����4�*ก��
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แนวทางการศกึษา 

โครงการการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 

 

1. กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ 
1.1 การทบทวนแนวคิดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 อาเซียนให้ความส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  หลังจากการ
ด าเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุเป้าหมายในปี 
2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวม การศึกษา
ในครั้งนี้ได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากหน่วยงานที่ได้ร่วมประชุมในการ
จัดตั้งประชาคมฯ อาทิ ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้า เป็นต้น ในประเด็นหลักๆ 
ดังนี ้

- ความเป็นมาของการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 
- เป้าหมายของ AEC 
- พิมพ์เขียวเพื่อจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
- แนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น AEC 
- แผนการด าเนินงาน  

 
1.2 การทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่น้อยไปกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคในประเด็น
ส าคัญๆ จะช่วยให้เห็นถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยประเด็นหลักๆ ที่ได้มีการทบทวนใน
การศึกษาครั้งนี้ เช่น จ านวนประชากรทั้งประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สินค้าหลักที่มีการส่งออก-
น าเข้า ตลาดหลักที่มีการส่งออก-น าเข้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า-การลงทุน เป็นต้น 

 
1.3 การทบทวนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ความแตกต่างในนโยบายการบริหารประเทศรวมถึงการให้ความส าคัญในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกันไป ได้ส่งผลต่อ
ผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการรองรับ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอาเซียนในชั้นแรกจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเข้าใจถึง
ศักยภาพของผู้ประกอบการซึ่งแสดงในรูปของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ 
(Internet Penetration Rate, e-Commerce business) ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้ความส าคัญข้อมูลระดับจุลภาคหรือในที่นี้หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ท าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในบางประเด็นปรากฎเพียง
บางประเทศเท่านั้น 

 
1.4 การทบทวนถึงนโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในส่วนบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การศึกษาในครั้งนี้ ได้
ทบทวนว่ามีหน่วยงานใดที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีนโยบาย/ มาตรการ อย่างไรบ้าง เนื่องจากการให้
ความส าคัญแก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ท าให้นโยบาย/ มาตรการ ที่มีย่อมแตกต่างกันไป 
โดยบางประเทศอาจมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละด้าน มีการก าหนด
เป็นแผนแม่บท (Master Plan) หรือแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Development Plan) ขึ้นมา
อย่างชัดเจน ขณะที่บางประเทศหน่วยงานที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ ใน
กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเท่านั้น ท าให้ไม่มีการก าหนดแผนพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่น าไปรวมไว้ใน
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมแทน (Industrial Policy) ส่งผลให้ข้อมูลท่ีทบทวนได้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กัน  

 
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบาย มาตรการภาครัฐในการเตรียมการผู้ประกอบการ SMEs เพื่อก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิก 
ข้อมูลท่ีทบทวนได้ถูกน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนใดทีม่กีารใหใ้น

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ไม่มีในไทย หรือแม้จะมีการใช้มาตรการเหล่านั้นในประเทศไทย แต่มีวิธีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ผลการวิเคราะห์ท าให้เห็นถึงแต้มต่อที่ผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆ ได้รับ โดยเฉพาะหากต้องมี
การแข่งขันกันเองในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
1.6 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบต่อ SMEs ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นทิศทางที่คล้ายกับการรวมกลุ่มของประเทศในทวีปยุโรปและ
จัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ทบทวนถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อ SMEs ของ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์และคัดเลือกในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย โดยน าเสนอไว้ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาใน
ครั้งนี ้
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ก ากับดูแลและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน  
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2.2 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการภาครัฐในการเตรียมการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิก โดยขอบเขตที่ได้มีด าเนินการมีดังนี้ 
2.2.1 ทบทวนนโยบายและมาตรการภาครัฐในการเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างน้อย 2 องค์กรในกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม ได้แก่ ไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน 

2.2.3 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานส าคัญด้านนโยบายขององค์กรที่รับผิดชอบ
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 1-2 องค์กรในกลุ่มประเทศสมาชิก
ใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  

2.2.4 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ อาทิ ผู้แทนจากหอการค้า ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการหรือ
สมาคมต่างๆ ฯลฯ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน  

2.2.5 การจัดประชุมระดมสมองกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตลอดจน
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประมวลข้อคิดเห็นที่อาจมีเพิ่มเติมจากข้อมูลและข้อเสนอแนะผลการศึกษาที่
ทีมที่ปรึกษาได้น าเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

3. ข้อจ ากัดของการศึกษาในคร้ังน้ี 
 เนื่องจากการจัดเก็บและการเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละประเทศที่ศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างกันมาก บางประเทศมี
ระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศสหภาพพม่า กัมพูชา สปป.ลาว บรูไนดารุสซาลาม 
หรือบางประเทศมีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่ลงรายละเอียด เช่น ประเทศสปป.ลาว ฯลฯ ส่งผลให้การเปรียบเทียบในบาง
ประเด็นมีข้อมูลไม่ครบทุกประเทศ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ได้น าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ 
ท าให้ผลการวิเคราะห์บางส่วนเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ทีมที่ปรึกษาเห็นว่า ผลการศึกษาที่ได้ยังสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลต่อไปได้ 
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ภาคผนวก ข 

บทสรุปผลการจัดประชุมระดมสมองและ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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บทสรุปผลการจัดประชุมระดมสมอง 

โครงการการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. 

ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมระดมสมอง 

 ภายหลังการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จ าเป็นและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย มาตรการ
ภาครัฐในการเตรียมการผู้ประกอบการ SMEs เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิก รวมถึง
เปรียบเทียบแนวทางและทิศทางการการส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างประเทศ
สมาชิกแล้วนั้น   

 คณะที่ปรึกษาของ TMA โดย ดร.นิตยา  สุนทรสิริพงศ์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมระดมสมองในวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี
รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรและผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการศึกษาเพื่อน ามาประมวลในรายงานที่จะน าเสนอ 
สสว.  

 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 ผู้ที่ให้ความสนใจและได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมระดมสมองมีทั้งส้ิน 203 คน เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 117 หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้มีจ านวน 127 คน 
จาก 87 หน่วยงาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของผู้เข้าประชุมได้ดังนี้ 

 หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  32 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 56 คน 

 หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน  55 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 71 คน 
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ประเด็นส าคัญที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมอง 

 เห็นด้วยว่า การก าหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น “วาระแห่งชาติ” จะท าให้
ผลลัพธ์ของการส่งเสริมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ควรมีหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าที่ประสานในด้านต่างๆ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพกร ฯลฯ แต่วิสาหกิจส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ 

 ปัจจุบันแต่ละหนว่ยงานต่างจัดเก็บข้อมูลและใช้ในหน่วยงาน ท าให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ไม่ได้มาจาก
แหล่งเดียวกัน ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจมีประสิทธิภาพลดลง 
เนื่องจากหน่วยงานแต่ละแห่งก าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป 

 การให้ค าจ ากัดความวิสาหกิจยังไม่เป็นเอกภาพ ท าให้การสนับสนุนมีประสิทธิภาพลดลง  

 วิสาหกิจโดยเฉพาะรายย่อยยังไม่เข้าสู่ระบบ (ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) นอกจากนี้ ยังไม่นิยมบันทึกข้อมูลว่ามี
รายได้และผลตอบแทนเป็นอย่างไร ท าให้ขาดข้อมูลท่ีสถาบันการเงินต้องการน ามาใช้ในการพิจารณาอนุมัติให้สินเชือ่ 
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ถูกระบบ  
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ก���������	
�����ก��ก��             

1              

ก������������	
�����ก��ก��             

1 121 �������0�, !�ก,   19/285  =.������ ����$� ������ ก�*���3I 10150  �*<����3� �����.*J�.� 0-2876-0880-1  

2 121 �������0�, !�ก,   19/285  =.������ ����$� ������ ก�*���3I 10150  �*<	���.��< ��M�?�ก*� 0-2876-0880-1  

3 AKE SUPPLY          �*<�*ก��-� �*<<ก����ก*�   
4 Bodycare          �*<�*?�.��<  �����.��-�\   

5 PENLUX & CO.  12  =.����3��?/  b�����  b�����  ก�*���3I 10100  �*<������ก�/ ��*����*.��< 0-2225-0141  ���ก�� 

6 Research in Motion Co., Ltd.          -�.� ���h ����<��*-�     

7 SASANUT & CO.          �*<���� !�+���3��?/  0-2225-0141  
8 SNAG-ON (THAILAND) 

CO.,LTD. 
         �*<m������ @�����?�\     

9 SNAG-ON (THAILAND) 
CO.,LTD.  

         �*<.���� �����3�	/     

10 ก3�.  59  =.3��<*��ก �����-� -*��� ก�*���3I 10300  �*<��	��   0-2356-9999  

11 ก��ก���$��+������	  44/100 1 =.��������M � ���ก���� ��E�� ����*�� 11000  �*<�*>�.-�  @����*ก#�ก���� 0-2547-4771  
12 ก��ก���$��+������	  44/100 1 =.��������M � ���ก���� ��E�� ����*�� 11000  �*<�#��ก�  �������	�/ 0-2547-4771  

13 ก��ก��3�J���*���  ����� B ��M� 
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	#��/���ก��
�n���3���ก����� 

=.��$�.�J��   !��ก��0 ก�*���3I 10210  �*<>�hh>��  ����� 0-2141-6047  

14 ก��3�J��op�E�������  �����ก��
3�J��op�E�

������ 

  =.����@���� -���-� -���-� ก�*���3I 10400   �*<�*�����  �������     

15 ก���+������ก���ก���  2143/1   =.3!���?��   ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<��h�*�?/  >�<*��� 0-2579-0121-27   

16 ก���+�������!ก�</   12   =.ก�*��ก�� .�-���3���� 3����� ก�*���3I 10200   �*<?���	�ก-�\ 0-2281-1900   

17 ก����.�ก������ ก��	*�ก�ก�    1   =.�*����ก��   ������� ก�*���3I 10110   �*<���-� 3��3/ก��.� 0-2667-7100   

18 ก����.�ก������ ก��   1   =.�*����ก��   ������� ก�*���3I 10110   �*<��3�	 �*hh�3���/  0-2667-7100   
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	*�ก�ก�  

19 ก����.�ก������ 
ก�����3�ก�  

  90 �.3!���?�� 7 =.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<����� �#�ก�* 0-2272-8000   

20 ก����.�ก������ 
ก�����3�ก�  

  90 �.3!���?�� 7 =.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<���.��?/ �����  0-2272-8000   

21 ก����.�3�<���/ ก��ก���$�
>��)�  

  44/100   =.����*��1 ���ก���� ��E�� ����*�� 11000   �*<����>����/ ����3��?/  0-2507-6111   

22 ก����.�3�<���/ ก��3�J��
?*�ก��ก���$�  

  44/100   =.����*��1 ���ก���� ��E�� ����*�� 11000   �*<����� 3��/3��?*/  0-2547-5050   

23 ก����.�3�<���/ ก���+������
ก���+���ก  

  44/100   =.����*��1 ���ก���� ��E�� ����*�� 11000   �*<��<� �����-�  0-2507-7999   

24 ก����.��*���!ก���        =.3����� 6   �����.� ก�*���3I 10400   �*<.��<� �������h	����*G  0-2202-3000   
25 ก����.��*���!ก���  

ก���������*���!ก���  
  75/6   =.3����� 6 �*+�3h�@� �����.� ก�*���3I 10400   �*<.���3��?/ 	���3��?*/ 0-2202-4000   

26 ก����.��*���!ก��� 
ก���+�������*���!ก���  

      =.3����� 6 �*+�3h�@� �����.� ก�*���3I 10400   �*<��ก�3� �*+�����/  0-2202-4414-18   

27 ก���*�?	����/������E�G+��
3�J��op�E������� ก����.�
������ 

   ก��3�J��op�E�
������ 

=.����@���� -���-� -���-� ก�*���3I 10400   �*<�����/�3� ���0��3����� 0-2643-6036   

28 ก�������*���!ก����!+�
����	@�� 

  618   =.������กก���� ��กก���� �����.� ก�*���3I 10400   �*<ก�ก�  ��#+3�����- 0-2253-0561   

29 ก��.��������--�M�, !�ก.   17 4 =.���q���� �����. ��-ก����� ก�*���3I 10520   �*<�*3� 4ก�/-�  0-2988-5201 "������� �!�+��
�M ����!�+��E0� 

30 ��.��r�.��� ���������, ��ก.   100/3   =.��	���
�������!/ 

��-��. ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<.���.��< �*�?�3���ก�/  0-2954-3455 ?*�ก���*���!ก��� 
���E0����ก�ก� ��!� 

31 ���������, ��ก.   176/5 1   ���.�. ����ก� n��������� 24180   �*<<��3��/ �>��<s/��ก�� 038-538-968 �*��!ก����ก��� 

32 ���������, ��ก.   176/5 1   ���.�. ����ก� n��������� 24180   �*<���.*J� ���!/���  038-538-968 �*��!ก����ก��� 

33 �����0�@�tu, !�ก.                   �*<���3�	/ �3��*��3�	/      

34 �*-����ก��3�J��
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G��-�+�� (�ก..) ov��
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=.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   "	.-�. ��<s�� ���<.�	/  0-2278-8200   

35 �*-����ก��3�J��   979/17-21 ����� ��� ��r� =.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<�3��	 3���*w� 0-2278-8200   
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36 ����-� @�� ���/�����0�, ��ก.    700/58 1 =.�����-���- 
ก���������0 58 

�$���ก+� 3����� ���*�� 20160   �*<�*?� ���3����/  0-2267-6300 ����rก�����ก�/-
�+.���ก�� 

37 ������� ��33����/, ��ก.   94/1 6 =.���.�	/.�� �*+����!$�� !��ก��0 ก�*���3I 10210   �*<����� n�������ก*�ก�� 0-2831-5999 ��.���� �!�+��"���>�<s/
�3E0��.����->��)�ก��
� ���� 

38 ���-!��ก���3�/�!+�����	
@�� 

  62   =.���-�>���ก   ������� ก�*���3I 10110   �*<���-� �*.��<	���/ 0-2229-2222   

39 ��0�
ก�� ��� ��r� 3�, ��ก.   38 ��.�x$��/
����.��/ 

=.����.��/ ���� �����ก ก�*���3I 10500   �*<3�<��3�/  �*���q��3� 0-2632-1322 -$��กy!��� 

40 ?�����ก�*�@��, ���.   35   =.�*G*�.�� �������
�!�E� 

.�J�� ก�*���3I 10110   �*<�*>ก��  �*h���M�� 0-2208-8271-8   

41 ?�����ก�*�@��, ���.   35   =.�*G*�.�� �������
�!�E� 

.�J�� ก�*���3I 10110   �*<3��3/���  �n���3��/ 0-2208-8271-8   

42 ?�����3�J��.���!ก��G��-
ก������G��-�+�� 

  310   =.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<��	�ก-�\ @���-� 0-2265-3000   

43 ?�����3�J��.���!ก��G��-
ก������G��-�+�� 

  310   =.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<.�s#��/ ��.	�ก-�\ 
(�*<�*���  �*G������/ - ��
���) 

0-2265-3000   

44 ?������3E0�ก���+���ก���
� ��G$��!+�����	@�� 

  1193 �������rก��� =.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<��� �*<�����  0-2271-3700   

45 ?������3E0�ก���+���ก���
� ��G$��!+�����	@�� 

  1193 �������rก��� =.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<.��?�� ����	��  0-2271-3700   

46 ��������ก�������E0�
�*���!ก���G��-�+�� 

  2922/243 �������h�����
��.�.��/ 2 ��M� 
17-18 

=.�3���*����-
)!�+ 

���ก�m !$.�G.�� ก�*���3I 10310   �*<-*��-�  ��3.��/ 0-2308-2741   

47 ��������ก�������E0�
�*���!ก���G��-�+�� 

  2922/243 �������h�����
��.�.��/ 2 ��M� 
17-18 

=.�3���*����-
)!�+ 

���ก�m !$.�G.�� ก�*���3I 10310   �*<��hh��*�  ����*� 0-2308-2741   

48 ��-��r� ���--�M� ����/.�����, 
��ก. 

  31/10 1 =.	���������/ ����ก$. ���3�� ��*����ก�� 10540   �*<ก��<� �ก$.�*+� 021-009-1707 � ��G$�-�+���ก����$��ก��� 
��!�� 

49 @����� ��t (����	@��), 
��ก. 

  1 ��.�x$��/�*�3��� 
��M� 27 !$�� 2763 

=.����)�$ �*+��!���q ���� ก�*���3I 10120   �*<ก�.�ก� 3��*G����ก��  0-2610-3761 )!$� ��
ก�����?*�ก�����
ก����-ก�� 



�4 

�E0�"#$��ก��ก�� �!��
"#$��ก��

ก�� 

ก��ก��/�=����ก��ก�� �E0���$�G��
ก��ก�� 

�E0�"#$�G$��+.����*� !�����G���	�3�/ ���>���G�?*�ก�� 

��G��0 !�#+��0 �E0�!�#+�$��/�$�� � ���/�G.� � ��>�/�G� ���!.�- �!��@��<��/ 

50 3��#��/����M �3��ก�"�@����+
�����, �. 

  68/10 12 =.���������� 	���
?����3�/ 

�.�.�J�� ก�*���3I 10170   �*<�*��.-� 3����  0-2441-3595-8 "���>�<s/��!�� 

51 �3���ก�� ��r��.��/�, ��ก.   56   =.�������
��� 

����E0� ����E0� ก�*���3I     -�.?������/ ���0��ก��    G��������E0��� �����/ 

52 �3������.� ก�*z   50/234-275 3 =.������-
������ก 

��-�.��   �*�?��� 12150   �*<3�	�ก-�\ ���0��	���ก��  0-2577-8888 "��������-� �!�+��
���E0��� ���� 

53 t�����$, ��ก.                    �*<3���	�ก-�\ ��+�)�      

54 t�����$, ��ก.                    �*<.����� ��0��#�����      

55 �!�.��������ก���	����/   50   =.3!���?�� ��-��. ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<�����/  3�>3....�����/ 0-2579-0113   
56 �!�.��������ก���	����/

�=�����$��.$����3�J��
"���>�<s/��!��   

  50 �����>#������/ �.
�ก���	����/ 

=.3!���?�� ��-��. ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<��-�� x�����  0-2942-8629-35   

57 �!�.��������#�3� 	#��/.������
�����ก�/���ก����-ก��  

  169 !$�� 301 ��M� 3 
�<��������ก�/ 
�.�#�3� 

=.��!�-���
��� 

����*G ��E�� ���*�� 20131   "	.-�. �.�	�ก-�\ ��33���ก�/ 038-390-005   

58 �#��-�z� �������/����0����, 
��ก. 

  1387 �.94 =.��-3�$�. .�����!��� .�����!��� ก�*���3I 10310   �*<3��-� ��+���><  0-2935-6220 � �!�+���*ก�</� ��.��
����- 

59 �������ก��������, !�ก.   64 �.12 =.����>�3 )���E�� ��E�� ���������� 30000   �*<��4�?�\ �#t{ก 044-352-353 �������=��	
ก�� 
60 .�3� @�� ���-, !�ก.                   �*<<��?>�</ >�-�.�ก*�      

61 	#��/�
ก��ก����!��-
3������ - !�ก���$�@�� 

  150   =.����3�? .�-����3�? 3����� ก�*���3I 10200   �*<�n���3� ��������.�	/  0-2622-1860-75   

62 	#��/�
ก��ก����!��-
3������ - !�ก���$�@�� 

  150   =.����3�? .�-����3�? 3����� ก�*���3I 10200   �*<?.����� ���������  0-2622-1860-75   

63 	#��/.����.�.�     3 �$��-���$�� .�.� ��+��.� ��������     �*<-�*<�  �����.�������/ 053-605-941   
64 	#��/.�����	���	����/

���*ก�/ 
  50 ��M� 1, 3 �����

���->#������ 
�<�
�	���	����/ �.
�ก���	����/ 

=.3!���?�� ��-��. ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<3���./  n�0����� � 0-2561-5037   

65 �=����@��3�J�/   333/9 ����������>�
��.�.��/ �.
��������
��	��� 1 
���-�>���ก 32 

=.���-�>���ก ������ก�� ��*��ก� ก�*���3I 10900   -�.3�3�J�/  ��-34��ก�� 0-2930-5227   



�5 

�E0�"#$��ก��ก�� �!��
"#$��ก��

ก�� 

ก��ก��/�=����ก��ก�� �E0���$�G��
ก��ก�� 

�E0�"#$�G$��+.����*� !�����G���	�3�/ ���>���G�?*�ก�� 

��G��0 !�#+��0 �E0�!�#+�$��/�$�� � ���/�G.� � ��>�/�G� ���!.�- �!��@��<��/ 

(��>�>����/)  

66 �=����3�J���*���!ก�����0�
�� 

    �.������� ก�$.�
�M �@� 

=.3����� 4 3���G�� ������� ก�*���3I 10110   �*<.��-� 3������ 0-2713-5492-9   

67 �=����3�J���*���!ก�����0�
�� 

    �.������� ก�$.�
�M �@� 

=.3����� 4 3���G�� ������� ก�*���3I 10110   �*<����� ������.�� 0-2713-5492-9   

68 �=�����3�0�"�"����!+�����    1025 ��������#��/ 
��M� 12-15 

=.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<�*��3��?*/ �����*� 0-2619-5500   

69 �=�����������������
@������ 

  1025 ��������#��/ 
��M�11 

=.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<������ก�</ �������ก*�����/ 0-2617-1723-36   

70 �=�����������������
@������ 

  1025 ��������#��/ 
��M�11 

=.3!���?�� ������)� 3h�@� ก�*���3I 10400   �*<���3� 3������ก�� 0-2617-1723-36   

71 �=����.�����3E0�ก��3�J��
����	@�� (TDRI)  

  565 �.���� ��!� 39 
(��3����) 

    .�����!��� ก�*���3I 10310   �*<G����� x����#�  0-2718-5460   

72 �=����.�����3E0�ก��3�J��
����	@�� (TDRI)  

  565 �.���� ��!� 39 
(��3����) 

    .�����!��� ก�*���3I 10310   �*<���n����  �������	�/ 0-2718-5460   

73 �=����.����.����	����/���
����������!+�����	@�� 

  35 3 �����?��� =.
���������!$� 

����!$� ����!�.� �*�?��� 12120   �*<���.��< 0-2577-9000   

74 �=������!�� �"�ก.����
������ ov��.����������ก��
G$��#�  

  2008 �.��*<�������/ 
36 

  �����0G�� ���3��- ก�*���3I 10700   �*<@�����/ 3�����  0-2886-8088   

75 �>�G$����ก������#ก�$���!+�
�!�.����������� ��!� 

        !�.!��ก ���ก�m ก�*���3I 10240   �*<����  .��<	��     

76 �>��*���!ก����!+�����	
@��  

  60 ����� ��M� 4 	#��/
ก�����*�
�!+���������ก���\ 

=.���-�>���ก��-
)!�+ 

������� ������� ก�*���3I 10110   �*<��ก�� ��3��3/  0-2345-1000   

77 �>��*���!ก����!+�����	
@��  

  60 ����� ��M� 4 	#��/
ก�����*�
�!+���������ก���\ 

=.���-�>���ก��-
)!�+ 

������� ������� ก�*���3I 10110   �*<3���� �*���!/���  0-2345-1000   

78 �>��*���!ก����!+�����	
@��  

  60 ����� ��M� 4 	#��/
ก�����*�
�!+���������ก���\ 

=.���-�>���ก��-
)!�+ 

������� ������� ก�*���3I 10110   �*<�*@�����/ ��>������ก*� 0-2345-1000   

79 �����ก���$����
�*���!ก���m�������@�� 

  26/56 ������� 3� @� 
��.�.��/ ��M� 8 

=.�����/��-)!�+   ���� ก�*���3I 10120   �*<���� ���0�.@3����/  0-2678-5050   

80 �����ก���$����   26/56 ������� 3� @� =.�����/��-)!�+   ���� ก�*���3I 10120   �*<>�ก� ���0�.@3����/ 0-2678-5050   



�6 

�E0�"#$��ก��ก�� �!��
"#$��ก��

ก�� 

ก��ก��/�=����ก��ก�� �E0���$�G��
ก��ก�� 

�E0�"#$�G$��+.����*� !�����G���	�3�/ ���>���G�?*�ก�� 

��G��0 !�#+��0 �E0�!�#+�$��/�$�� � ���/�G.� � ��>�/�G� ���!.�- �!��@��<��/ 

�*���!ก���m�������@�� ��.�.��/ ��M� 8 

81 �����ก����-ก��?*�ก���!+�
����	@�� 

  276 �.���� ��!� 39 
(��3���� 1) 

=.���� ��!� 3���3�� .�����!��� ก�*���3I 10310   �*<�3�ก$� �����/�*G�.��-�\  0-2718-5610-4   

82 �����@���+���ก���� ��G$�
ก��t 

  1300   =.���.�- ��ก�.��-�\ ���3��?.�	/ ก�*���3I 10100   �*<����h �*h��>�.���� 0-2221-1264   

83 �����"#$�+���กG$�.@��   37 �.���-#3�� =.3����� 4 �*+��!���q ���� ก�*���3I 10120   �*<�h���� ��!����� 0-2287-2674-7   
84 �����������@��    203-209/3   =.���- �����

ก��� 
  �.����.	 ก�*���3I 10200   �*<����������?�\ @��>��?�

����/  
0-2281-9496   

85 ������+��������������� 
(@�� - h�0*v�)  

  5-7 �.�*G*�.�� 29 =.�*G*�.�� �������
�!�E� 

.�J�� ก�*���3I 10110   �*<ก4�<� ?��.��� 0-2258-0320-5   

86 ������+��������������� 
(@�� - h�0*v�)  

  5-7 �.�*G*�.�� 29 =.�*G*�.�� �������
�!�E� 

.�J�� ก�*���3I 10110   �*<������ ���-- 0-2258-0320-5   

87 �������!����+��E�ก�Gr�@��   92/6 �������?�?��� 
2 ��M� 6 

=.�����!�E� ���� �����ก ก�*���3I 10500   �*<.����.��</ ��-� 0-2235-5622-4   

88 ������*���!ก���
������������E0���E��3��/
@�� 

  88 ����� -�.�กx��/ 
����/ ��M� 11 

=.ก�*���3ก��s� !�.!��ก ���ก�m ก�*���3I 10240   �*<���#� 	��.�<���/  0-2379-4279-80   

89 ������*���!ก���3�����ก
@��  

  127/2   =.3h�@�$ ���-r�
��$�3���� 

������� ก�*���3I 10600   �*<ก����3��/ .*J����/  0-2438-9457   

90 ����ก�ก������/, ��ก.   891/1 ��M� 13 =.3����� 1 .��)!�+ �*�.�� ก�*���3I 10300   �*<.���� ���ก*����  0-2215-3136   

91 ����ก�ก������/, ��ก.   891/1 ��M� 13 =.3����� 1 .��)!�+ �*�.�� ก�*���3I 10300   �*<ก����� *<<�!������/  0-2215-3136   
92 �.+����rก��/� ��ก.    307-307/1   =.�*�.�	/ �*���.�	/ �����ก ก�*���3I 10500   �*<��w>� �>?���G�� 0-2266-5571-3 "���-�+���ก ���E0����-�� 

93 � ���ก����<�ก���ก�� 
ก.�.�.  

  93/1 �������3���t 
.���* ��M� 10, 13-
16 

=..���* �*�3��� �*�.�� ก�*���3I 10330   �*<.�>�.� �!�3�.����  0-2695-9999   

94 � ���ก���
�<�ก���ก��������
.����	����/ ������������
�.��ก����!+�����  

  319 �������*���
����*�� ��M� 14 

=.3h�@� �*�.�� �*�.�� ก�*���3I 10330   �*<����.��� �����*< 0-2160-5432   

95 � ���ก����<�ก���ก��
3�J���	���ก����������
�!+�����  

  962   =.ก�*��ก�� .�-������ b�����	���#
3+�� 

ก�*���3I 10100   �*<.��<��� ����	��� 0-2280-4058  

96 � ���ก����<�ก���ก��
3�J���	���ก����������

  962   =.ก�*��ก�� .�-������ b�����	���#
3+�� 

ก�*���3I 10100   �*<3���ก �����+.� 0-2280-4058  



�7 

�E0�"#$��ก��ก�� �!��
"#$��ก��

ก�� 

ก��ก��/�=����ก��ก�� �E0���$�G��
ก��ก�� 

�E0�"#$�G$��+.����*� !�����G���	�3�/ ���>���G�?*�ก�� 

��G��0 !�#+��0 �E0�!�#+�$��/�$�� � ���/�G.� � ��>�/�G� ���!.�- �!��@��<��/ 

�!+�����  

97 � ���ก����<�ก���ก��
3�J���	���ก����������
�!+�����  

  962  =.ก�*��ก�� .�-������ b�����	���#
3+�� 

ก�*���3I 10100   �*<�?�hh� 	�	��u 0-2280-4058  

98 � ���ก����<�ก���ก��
�+������ก�����*� 

  555  =..�>�.-�������  ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<�*-�����/ 3��/3���ก�/  0-2553-8111  

99 � ���ก����������
"���>�<s/�*���!ก��� 

     =.3����� 6  �����.� ก�*���3I 10400   �*<�*3���� ��M�������*G 0-2202-3412  

100 � ���ก����������
"���>�<s/�*���!ก��� 
� ���ก����������"���>�<s/
�*���  

     =.3����� 6  �����.� ก�*���3I 10400   �*<�>�	�ก-�\ 3#��.��-�\  0-2202-3345-6  

101 � ���ก�����G��*ก��
�<�ก���ก���+������
.���!ก���*��� 

  2143/1 ����� 6  =.3!���?��  ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<����  0-2940-6171  

102 � ���ก����	���ก��ก���ก���       =.3!���?��  ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<�*>�3  �*�?���ก�/ 0-2940-5550-1  

103 � ���ก����+������.���!ก��
G��-ก������G��-�+�� 

  21 ������������ 
��M� G, 17-20,23 

=..�>�.-������� ���3� ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<3���>�  �*.3���� 0-2278-8800  

104 � ���ก����+������.���!ก��
G��-ก������G��-�+�� 

  21 ������������ 
��M� G, 17-20, 23 

=..�>�.-������� ���3� ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<�!��?� 34�?�\G����� 0-2278-8800  

105 � ���ก����+������.���!ก��
G��-ก������G��-�+�� 

  21 ������������ 
��M� G, 17-20, 23 

=..�>�.-������� ���3� ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<������  กm�=� < ��*?�� 0-2278-8800  

106 � ���ก����+������.���!ก��
G��-ก������G��-�+�� 

  21 ������������ 
��M� G, 17-20, 23 

=..�>�.-������� ���3� ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<���3�  !��ก*� 0-2278-8800   

107 � ���ก����+������.���!ก��
G��-ก������G��-�+�� 

  21 ������������ 
��M� G, 17-20, 23 

=..�>�.-������� ���3� ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<��h���	  ������	 0-2278-8800   

108 � ���ก����+������.���!ก��
G��-ก������G��-�+�� 

  21 ������������ 
��M� G, 17-20, 23 

=..�>�.-������� ���3� ��*��ก� ก�*���3I 10900   �*<<�|��  ������ 0-2278-8800   

109 � ���ก����+������.���!ก��
G��-ก������G��-�+�� 

  21 ������������ 
��M� G, 17-20, 23 
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การประชุมระดมสมอง
โครงการศึกษา  

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการ 

SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา (08.30 – 13.00 น)
ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



ประเด็นที่น าเสนอ

„ ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

„ แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ

„ ผลกระทบจากมาตรการและแต้มต่อทางธุรกิจ

„ ประเด็นการประชุมระดมสมอง
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ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน
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จ านวนประชากร
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ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ บรูไน อินโดนเีซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม

หนว่ย : ล้านคน

ที่มา : ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (2552) , เอกสารกรมเจรจาการค้า (2551-2552) , เอกสาร DFT (2552) ,                                                    
รายงาน Laos PDR. Country Profile ม.ธรรมศาสตร์ (2552), Final Report ม.ธรรมศาสตร์ (2552)

4



อายุ

ที่มา : เอกสารกรมเจรจาการค้า, เอกสาร DFT,รายงาน Laos PDR. Country Profile ม.ธรรมศาสตร์
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หน่วย : ร้อยละ (%)
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GDP

ที่มา : World Bank Database 2010
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ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ บรูไน อินโดนเีซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม

หนว่ย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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GDP per Capita และ GDP per Capita (PPP)

3,760
7,640

37,220

49,850

7,230

13,530

1,790
3,540

53,100
50,920

2,230
4,060

650
1,850

442 N/A 880
2,210

1,010
2,850

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ บรูไน อินโดนเีซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม

หนว่ย : เหรียญสหรัฐฯ
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ที่มา : World Bank Database 2010



อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่มา : สสว. Thailand White Paper 2009, เอกสารกรมเจรจาการค้า (2551-2552) , เอกสาร DFT (2551-2552)

ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ บรูไน อินโดนเีซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม
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หนว่ย : %Growth
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อัตราการว่างงาน

ที่มา : เอกสารกรมเจรจาการค้า (2550-2552) , เอกสาร DFT, Final Report ม.ธรรมศาสตร์ (2552)
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หนว่ย : ร้อยละ (%)
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ความสะดวกในการก่อตั้งธุรกิจ
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หนว่ย : ล าดบัที่

ที่มา : Doing Business 2010, World Bank
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ความสะดวกในช่วงเริ่มต้นด าเนินธุรกิจ

ที่มา : Doing Business 2010, World Bank
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หนว่ย : ล าดบัที่
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ความสะดวกในช่วงด าเนินการ
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หนว่ย : ล าดบัที่

ที่มา : Doing Business 2010, World Bank
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ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตั้งธุรกิจ
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หนว่ย : วนั

ที่มา : Doing Business 2010, World Bank
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ต้นทุนในการก่อตั้งธุรกิจ

ที่มา : Doing Business 2010, World Bank
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ความสะดวกในการขอสินเชื่อ

ที่มา : Doing Business 2010, World Bank
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ต้นทุนการส่งออก
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หนว่ย : US$ ตอ่ตู้

ที่มา : Doing Business 2010, World Bank
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จ านวนผู้ประกอบการโดยรวม

2,900,759
169,670 552,849 734,889 9,302

52,764,603

375,095 43,503 142,105
2,720,479

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ บรูไน อินโดนเีซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม

หนว่ย : ราย

17



จ านวนและสัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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GDP ที่เกิดจาก SMEs
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ระดับการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกลุ่ม SMEs
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ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ บรูไน อินโดนเีซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม

หนว่ย : ระดบั

ที่มา : Integral Solutions Asia, 2009
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การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs
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หนว่ย : ร้อยละ (%)

ที่มา : Integral Solutions Asia, 2009
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แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ

และผลกระทบจากมาตรการและแต้มต่อทางธุรกจิ

22



วิสัยทัศน์และทศิทางการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ปี 2550-2554

ที่มา:แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
23



กลุ่มเป้าหมายของการสง่เสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย

ที่มา:แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 24



Singapore

2000 2010 2020

เพ่ิมจ านวน 
SMEs ที่มี
ยอดขาย 10 
ล้านบาท

ผลักดัน
SMEs

ให้เป็นผู้
ประกอบ

การรายใหญ่

การก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา SMEs ที่ชัดเจน
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„ การให้รางวัลแก่องค์กรท้องถิ่นที่น านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้

„ การสร้าง One-Stop SME แบบครบวงจร “Enterprise One”

„ การให้เงินทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า “Yes Startups”

„ การผลักดันมาตรฐานที่สิงคโปร์ก าหนดให้เป็นที่ยอมรับ

(การจัดตั้ง Spring Standards, Productivity and Innovation Board of 
Singapore)  การตรวจสอบและประเมินอย่างเข้มงวด

„ การหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศ (ลาว 
กัมพูชา)

Singapore แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : 
ประเทศสิงคโปร์
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Singapore แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : 
ประเทศสิงคโปร์

27

: แรงงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/ ภาษาจีนได้
: โครงสร้างพื้นฐานพร้อม
: ความมีระเบียบวินัย

ปัจจัยการผลิต



2010 2020

GDP per Capita 
ปัจจุบัน 7,866 เหรียญสหรฐั 
(ประมาณ 233,620.2 บาท)

GDP per Capita 
15,000 เหรียญสหรัฐ 

(ประมาณ 445,500 บาท)

หมายเหต อัตราแลกเปลี่ยน ณ พฤศจิกายน 2553 (1 เหรัยญสหรัฐ เท่ากับ 29.70 บาท)

Malaysia

การก าหนดทิศทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ชัดเจน
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„ การให้คะแนน SMEs และส่งเสริมผู้ประกอบการรายที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ให้
สามารถส่งออกได้

„ การจัดท าระบบการให้สินเชื่อระยะสั้น (ภายใน 1 เดือน) แบบไม่มีดอกเบี้ย (ธุรกิจ
ที่สนับสนุนสินเชื่อประเภทนี้ได้แก่ ธุรกิจเกษตร เลี้ยงสัตว์ เสริมสวย ธุรกิจไอที 
หาบเร่แผงลอย ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบริการขนาดเล็ก เช่น ซักรีด อู่ซ่อมรถ)

„ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ เพื่อลดการน าเข้าแรงงาน

„ การให้ความสนใจในเรื่องหลักทรัพย์ค้ าประกันเป็นล าดับถัดไป

„ การเปิดให้ตลาดภายในประเทศมีการแข่งขันเสรีมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับอุตสาหกรรม

Malaysia

แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศมาเลเซีย
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Malaysia

แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศมาเลเซีย

30

: แรงงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/ ภาษาจีนได้
: การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ
: ยังมีทรัพยากรในระดับที่พอเพยีง

ปัจจัยการผลิต



แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศเวียดนาม

: การจัดท าดัชนีความสามารถในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้
ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดแข่งขันกันเอง

: การลดขั้นตอน / ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
: การให้ Tax exemption กับธุรกิจรายใหม่
: ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล

: ประชากรในระดับแรงงานมีสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี

: ค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนต่างๆ ต่ ากว่าไทย
: แรงงานมีความขยันขันแข็ง
: ประเทศยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก

ภาครัฐ

ปัจจัยการผลิต
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แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศอินโดนีเซีย

: การส่งเสริมสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับ SMEs ระดับ Micro 

Enterprise มากขึ้น (ขยายวงเงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง) 
: การปกป้องธุรกิจในกลุ่ม “Clean Energy” ให้กับ SMEs

: มีแรงงานจ านวนมากและค่าจ้างแรงงานยังต่ า

ภาครัฐ

ปัจจัยการผลิต

: ตลาดมีขนาดใหญ่ด้านตลาด
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แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศฟิลิปปนิส์

: ก าหนดการพัฒนา SMEs ให้เป็นวาระแห่งชาติ
: การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับกลุ่ม SMEs
: การยกเว้นการคุ้มครองจากกฎหมายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า

: แรงงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ภาครัฐ

ปัจจัยการผลิต
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แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศบรูไน

: มีแผนการส่งเสริม SMEs กลุ่มวัยเกษียณ

: แรงงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/ ภาษาจีนได้

ภาครัฐ

ปัจจัยการผลิต
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แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศกัมพูชา

: มีทรัพยากรจ านวนมาก
: ค่าจ้างแรงงานยังต่ า

ปัจจัยการผลิต

: ได้โควต้าในการส่งออกตลาดส่งออก

35

:  การก าหนดกรอบการท าบัญชีและแบบฟอร์ม/ ขั้นตอนการเสีย
ภาษีส าหรับกลุ่ม SMEs ที่ง่ายและไม่ซับซ้อนและให้เป็นที่ยอมรบั
โดยสถาบันการเงินในกัมพูชา

ภาครัฐ



แต้มต่อในการด าเนินธุรกิจ : ประเทศลาว

: มีทรัพยากรจ านวนมาก
: ค่าจ้างแรงงานยังต่ า

ปัจจัยการผลิต

: ได้โควต้าในการส่งออกตลาดส่งออก

36



ประเทศส่วนใหญ่มองว่า การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้ 

มีการแข่งขันมากขึ้น ท าให้ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

และแรงงาน เพื่อให้พร้อมกบัการเข้าสู่ตลาดเสรี

ประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าประเทศสมาชิก คือคู่แข่งขัน

ผลกระทบจากมาตรการและแต้มต่อทางธุรกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ประเทศที่มีนโยบายเปิดเสรีในด้านการค้าการลงทุนของชาวต่างประเทศ

เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม พยายามหามาตรการเพื่อกระตุ้น

ให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

ประเทศที่ยังมรีะดับการพัฒนาด้อยกว่าต่างมองหาพันธมิตร

จากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ผลกระทบจากมาตรการและแต้มต่อทางธุรกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
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39

เพื่อให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs 
ไทยให้เข้มแข็งและส่งเสริม
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับใน

ตลาดอาเซียนมากขึ้น

เพื่อส่งเสริม SMEs ที่สนใจ

ไปลงทุนในประเทศสมาชิก
อาเซียน 

(โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ



เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

„ การก าหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เป็นวาระแห่งชาติ

„ การจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ประสานงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนในด้านต่างๆ

„ การผลักดันระบบ Single Window มาใช้โดยเร็วและให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

„ การสร้าง One Single Portal เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
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เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้เข้มแข็งและส่งเสริมสินค้าไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดอาเซียนมากขึ้น

„ การจัดหามาตรการที่จูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs น านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน
การผลิตและการบริหารงานมากขึ้น

„ การพัฒนาทักษะในด้านภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น

„ การวัดระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมกลุ่มที่สามารถ
พัฒนาและมีมาตรฐานที่ยอมรับได้ให้สามารถส่งออก

„ การจัดค่าเกณฑ์วัดความเสี่ยงส าหรับ SMEs ในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

„ การปรับค่าธรรมเนียม SMEs ในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 
Micro enterprise
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เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้เข้มแข็งและส่งเสริมสินค้าไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดอาเซียนมากขึ้น (ต่อ)

„ การปรับวิธีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและแบบฟอร์มการเสียภาษีส าหรับ SMEs ที่
เข้าใจง่าย พร้อมทั้งให้สถาบันการเงินยอมรับในวิธีการ

„ การพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ของสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น

„ การสนับสนุนให้น าแนวคิดของงานศิลปะไปผสมผสานในสินค้าไทยมากขึ้น

„ การรณรงค์ให้แรงงานไทยมีระเบยีบวินัยและอดทน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตและลดต้นทุน
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„ การสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคีในภาคเอกชนกับกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้น

„ การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความ
เคารพศรัทธา/ ความเชื่อในกลุ่มประเทศ CLMV แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทั้ง
ด้านการค้าและการลงทุนในประเทศเหล่านั้น

„ การผลักดันให้เกิดการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก (เช่น e-passport) บริเวณด่าน
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

เพื่อส่งเสริม SMEs ที่สนใจไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
(โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV)
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„ การให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนที่สร้างความเชื่อมโยงกับ SMEs ไทย และ
เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

„ การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ของประเทศไทย

„ การสร้างให้เกิดความมั่นใจว่า นโยบายภาครัฐของไทยมีความแน่นอนและไม่
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของรัฐบาล

„ การลดขั้นตอน/ กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่ซ้ าซ้อน

„ การจัดท ากฏหมาย/ กฎระเบียบของไทยให้มีหลายภาษา

„ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการท างานของแรงงานไทยอย่างมี
ระบบและมีวินัย เพื่อลดการน าเข้าแรงงาน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย
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ประเด็นการประชุมระดมสมอง

„ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับผู้ประกอบการ 
SMEs ไทยต่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
‟ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

‟ แนวทางการส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน

‟ แนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในประเทศสมาชิก
อาเซียน

‟ แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน

    ในประเทศไทย
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ขอบคุณและสวัสดี
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ประเทศไทย 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ชื่อ-นามสกุล นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หน่วยงาน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่อยู่ กระทรวงอุตสาหกรรม  

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 202 4301 
โทรสาร 02 644 8817 
  
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ชื่อ-นามสกุล นายวัฒนพงศ์ ภูมิถาวร 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
หน่วยงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ที่อยู่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

44/100 ถนนนนทบุรี 1 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02 507 7244 
  
ชื่อ-นามสกุล นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
หน่วยงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ที่อยู่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

44/100 ถนนนนทบุรี 1 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02 507 7240 
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ประเทศสิงคโปร์ 
SPRING SINGAPORE  
ชื่อ-นามสกุล Cheong Tak Leong 
ต าแหน่ง Deputy Director, Standards  
ที่อยู่ 2 Bukit Merah Central Singapore 159835 
โทรศัพท์ 65 6279 3115 
โทรสาร 65 6278 6990 
มือถือ 65 9875 8629 
E-mail address cheong_tak_leong@spring.gov.sg 
  
ชื่อ-นามสกุล Mr. Lim Wee Chuan Dave 
ต าแหน่ง Head, Planning  
ที่อยู่ 2 Bukit Merah Central Singapore 159835 
โทรศัพท์ 62 6279 3373 
โทรสาร 62 6273 6260 
E-mail address Dave_lim@spring.gov.sg 
  
ชื่อ-นามสกุล Mr. Chua Yung Chuan 
ต าแหน่ง Senior Officer, Planning 
ที่อยู่ 2 Bukit Merah Central Singapore 159835 
โทรศัพท์ 65 6279 3115 
โทรสาร 65 6278 6990 
  
IE Singapore 
ชื่อ-นามสกุล Mr. Terence Seow 
ต าแหน่ง Group Director, Planning 
ที่อยู่ 230 Victoria Street #10-00 

South America Room 
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ประเทศมาเลเซีย 
SME Corp  
ชื่อ-นามสกุล Izniza Afzan Mustafa Albakri 
ต าแหน่ง Assistant Manager, Programme Coordination Division 
ที่อยู่ Level 20, West wing, Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta, 

50480 Kuala Lumpur, Malaysia 
โทรศัพท์ 6 03-6207 6000 
โทรสาร 6 03-6207 6213 
E-mail address izniza@smecorp.gov.my 
  
ชื่อ-นามสกุล Kausalya Gopal 
ต าแหน่ง Senior Manager, Economic and Policy Planning Division 
ที่อยู่ Level 20, West wing, Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta, 

50480 Kuala Lumpur, Malaysia 
โทรศัพท์ 6 03-6207 6000 
โทรสาร 6 03-6203 7410 
E-mail address kausalya@smecorp.gov.my 
  
Malaysian Industrial Development Authority 
ชื่อ-นามสกุล Rajendran 
ต าแหน่ง Director (Asia Oceania) Foreign Investment Promotion Division 
ที่อยู่ 3rd floor, Block 4, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur, P.O. Box 

10618, 50720 Kuala Lumpur, MALAYSIA 
โทรศัพท์ 03-2267 3633 (GL), 03-2267 6633 (DID) 
โทรสาร 03-2267 6688 
E-mail address rajendran@mida.gov.my 
Website www.mida.gov.my 
  
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad 
ชื่อ-นามสกุล Hayati Enjah 
ต าแหน่ง Assistant  Manager, Corporate Communications 
ที่อยู่ P.O.Box 12352, 50774 Kuala Lumpur, MALAYSIA 
โทรศัพท์ 603 2615 2020, 603 2615 2828 (GL),  603 2615 2122 (DID) 
โทรสาร 603 2698 1659 
E-mail address hayati@smebank.com.my 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

                   
                              

ค5 

 

Website www.smebank.com.my 
  
ชื่อ-นามสกุล Norani Mohd Noor 
ต าแหน่ง Manager/ Head, Mass Portfolio Management 
ที่อยู่ P.O.Box 12352, 50774 Kuala Lumpur, MALAYSIA 
โทรศัพท์ 603 2615 2020, 603 2615 2828 (GL),  603 2615 2928 (DID) 
โทรสาร 603 2693 2512 
E-mail address norani@smebank.com.my 
Website www.smebank.com.my 
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ประเทศฟิลิปปินส ์
UACT  
ชื่อ-นามสกุล Ryan Patrick G. Evangelista 
ต าแหน่ง Executive Directive 
ที่อยู่ 3/F ECC Bldg., 355 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City 1200 PHILIPPINES 
โทรศัพท์ 632 8904845 ext 123 
โทรสาร 632 8979605 
มือถือ 639 209126078 
E-mail address ryan@uactphilippines.org 
Website www.uactphilippines.org 
  
Department of Trade and Industry 
ชื่อ-นามสกุล Atty. Lucky Siegfred M. Balleque 
ต าแหน่ง Center Manager, NERBAC Davao 

Chief, Investment Promotion and Business Licensing Division 
ที่อยู่ XI Mintrade Realty Bldg., Monteverde Ave., Davao City 

PHILIPPINES 
โทรศัพท์ (6382) 224-0511 loc. 203 
โทรสาร (6382) 225-4847 
มือถือ 0917-718-5547 
E-mail address luckyballeque@yahoo.com, ebizdvo@yahoo.com 
  
Phillippine Exporter Confederation, INC. 
ชื่อ-นามสกุล Mr. Sergio Ortiz Luis, JR. 
ต าแหน่ง President 
โทรศัพท์ (632) 8312023 
E-mail address sol@philexport.ph 
Website www.philexport.ph 
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ประเทศอินโดนีเซีย 
Ministry of Cooperatives and SMEs 
ชื่อ-นามสกุล Mr. I Wayan Dipta 
ต าแหน่ง Deputy Minister for Research and Development of Cooperative & SME Resources 
โทรศัพท์ +62 812 1914 126 
โทรสาร +62-21 794 2721 
E-mail address Wayan_dipta@yahoo.com 
  
Ministry of Industry 
ชื่อ-นามสกุล Mr. Eddy Siswanto 
ต าแหน่ง Director of Food Industry, Directorate General of Small and Medium Industry 
โทรศัพท์ +62 21 525 3526 
โทรสาร +62 21 525 3526 
E-mail address maseddysis@yahoo.com 
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ประเทศบรูไน 
Badan Kemajuan Industry Brunei (BINA) 
ชื่อ-นามสกุล Pehin Dato Haji Mahdini Dato Haji Basir 
ต าแหน่ง Deputy President 
ที่อยู่ Km. 8, Jalan Gadong BE 1118 Negara Brunei Darussalam 
โทรศัพท์ 673 2444100 
โทรสาร 673 8710252 
มือถือ 673 242 3300 
E-mail address nuningmahdini@hotmail.com 
  
SIAMBRU SDN BHD 
ชื่อ-นามสกุล Monchai Apichatmontree 
ต าแหน่ง Director 
ที่อยู่ No.11, Spg.51-36-5, Kg.Menglait, Jln.Gadong BE3919, Bandar Seri Begawan, 

Negara Brunei Darussalam 
โทรศัพท์ 673 2239768 
โทรสาร 673 223 9769 
มือถือ 673 7181889 
E-mail address monchai@siambru.com 
  
Ministry of Industry and Primary Resources 
ชื่อ-นามสกุล Rita Suzanty Andry 
ต าแหน่ง Special Duties Officer 
หน่วยงาน Promotion and Facilitation Service Division 
ที่อยู่ 3rd Floor, Jalan Menteri Besar, Berakas BB3910 Negara Brunei Darussalam 
โทรศัพท์ 673 2380004 
โทรสาร 673 2382835 
E-mail address rita.andry@industry.gov.bn 
  
ชื่อ-นามสกุล Effandi Bin Hj Salleh 
ต าแหน่ง Senior Special Duties Officer, Head of Entrepreneurial Development Centre 
หน่วยงาน Entrepreneurial Development Centre 
ที่อยู่ SPG 32-15 Bangunan B19, PWD 1507, Kampung Anggerek Desa, Jalan 

Berakas, BB3713, Negara Brunei Darussalam 
โทรศัพท์ 673 2334172 
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โทรสาร 673 2333964, 673 4240596 
E-mail address effandisalleh@gmail.com 
  
ชื่อ-นามสกุล Ms Najeebah Pehin Dato Haji Saluiman 
ต าแหน่ง Project Officer 
หน่วยงาน Entrepreneurial Development Centre 
ที่อยู่ B19, Simpang 32-15, Kampung Anggerek Desa, Jalan Berakas, BB3713, Negara 

Brunei Darussalam 
โทรศัพท์ 673 2333964 
โทรสาร 673 2334136 
E-mail address najeebah.sulaiman@hotmail.com 
  
ชื่อ-นามสกุล Zurairatul Amanee binti Haji Ahmad 
ต าแหน่ง Project Officer 
หน่วยงาน Entrepreneurial Development Centre 
ที่อยู่ B19, Simpang 32-15, Kampung Anggerek Desa, Jalan Berakas, BB3713, Negara 

Brunei Darussalam 
โทรศัพท์ 673 2334192/ 2333964 
โทรสาร 673 2334136 
E-mail address amanee_0198@hotmail.com, zurairatul.ahmad@industry.gov.bn 
  
BIMP-EAGA Business Council 
ชื่อ-นามสกุล Hj.Ismail Damit 
ต าแหน่ง Interim Chairman 
ที่อยู่ No.89, Jalan Anggerek Desa, Berakas, B.S.Begawan,  Negara Brunei 

Darussalam BB3713 
โทรศัพท์ 673 8750541 
โทรสาร 673 2333218 
E-mail address Iiamaildamit@ymail.com 
Skype 852 8191 1616 
  
The Brunei Economic Development Board 
ชื่อ-นามสกุล Tuty Hallawaty Mahmod 
ต าแหน่ง Business Development  Manager, Local Business Development 
ที่อยู่ Block 2K, Bangunan Kerajaan, Jalan Ong Sum Ping, Bandar Seri Begawan 
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BA1311, Negara Brunei Darussalam 
โทรศัพท์ 673 2230111 ext. 209 
โทรสาร 673 223 0064 
E-mail address tuty@bedb.com.bn 
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ประเทศเวียดนาม 
Department of Planning and Investment, Ho Chi Min City 
ชื่อ-นามสกุล Nguyen Trong Nghia 
ต าแหน่ง Deputy Chief, Investment Registration Division 
ที่อยู่ 32 Le Thanh Ton St., Dist 1., Ho Chi Minh City, Viet Nam 
โทรศัพท์ 84-8 38227495 - 38224009 
โทรสาร 84-8 38295008 
มือถือ 090 3 7270 84 
Website www.dpi.hochimincity.gov.vn 
  
Chamber of Commerce and Industry of Vietnam (Ho Chi Minh City Branch) 
ชื่อ-นามสกุล MMVB. NGUYEN DUC BINH 
ต าแหน่ง Director SMEs Promotion Center 
ที่อยู่ R.403, 4th Floor, 171 Vo Thi Sau, Dist. 3rd, HCM City VIETNAM 
โทรศัพท์ 84.8 3932 5085 - 3932 0033 
โทรสาร 84.8 3932 5472 
มือถือ 0938 333 898 
E-mail address binhsme@vcci-hcm.org.vn, binhsme@gmail.com 
Website www.vcci-hcm.org 
  
International Affairs Bureau 
ชื่อ-นามสกุล Nguyen Thanh Nam 
ต าแหน่ง Specialist 
ที่อยู่ 32, Le Thanh Ton Str., District 1 - HCM City, VIETNAM 
โทรศัพท์ 84.8 3822 7495 
โทรสาร 84.8 3829 5008 
มือถือ 0902 093 490 
E-mail address thanhnamdpi@gmail.com 
Website www.dpi.hochimincity.gov.vn 
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ประเทศสหภาพพม่า 
Royal Thai Embassy  
ชื่อ-นามสกุล Mr.Prajuab (P.J.) Supinee 
ต าแหน่ง Minister Counseller 
หน่วยงาน Office of Commercial Affairs 
ที่อยู่ 22-24, Kaba Aye Pagoda Road, (Golden Hill Tower) Bahan Township, Yangon, 

Union of Myanmar 
โทรศัพท์ (951) 558628, 558556 Ext.7041 
โทรสาร (951) 558644, 558557 
E-mail address depthailand@gmail.com 
  
Ministry of Industry  
ชื่อ-นามสกุล Mrs. Aye Aye Win 
ต าแหน่ง Deputy Director 
หน่วยงาน Industrial Zone Supervision Department 
ที่อยู่ Ministry of Industry No. (2) Office No. (30), Nay Pyi Taw 
โทรศัพท์ 067 405336 
 
Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Honorary Patron, Myanmar 
Industries Association 
ชื่อ-นามสกุล Dr.Kyaw Htin 
ต าแหน่ง Adviser 
ที่อยู่ Shwe Ingyin, Rm. V(2), 1st Floor, Wayzayantar Road, Thingangyun Tsp, Yangon, 

Myanmar 
โทรศัพท์ 95-1-561892 to 95-1-561899 Ext. 228(Res.) 
โทรสาร 95-1-214832 (off) 
E-mail address mia@myanmar.com.mm 
  
Golden Galon Co., Ltd. 
ชื่อ-นามสกุล Sonny Aung Khin 
ต าแหน่ง Director 
ที่อยู่ E Condo No.4 A Block,2nd Floor, Room No.2, Zay-Myauk-Lan, Dagon Township, 

Yangon, Myanmar 
โทรศัพท์ (951) 375416 
โทรสาร (951) 375416 



 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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โทรศัพท์บ้าน (959) 5409469, 8032909 
E-mail address goldengalon@mptmail.net.mm 
  
Department of Commerce, Yangon Institute of Economics, Myanmar 
ชื่อ-นามสกุล Aung Kyaw, Ph.D 
ต าแหน่ง Assistant Lecturer 
ที่อยู่ Kamayut, Yangon 11041, Yangon Division, Myanmar 
โทรศัพท์ (951) 585070 
โทรศัพท์บ้าน (951) 580984, 723075 
มือถือ (959) 5156475 
E-mail address aung1310@yahoo.com, draungkyaw@gmail.com 
  
The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry 
ชื่อ-นามสกุล U Aung Myint 
ต าแหน่ง Consultant 
ที่อยู่ No.29, Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Towmship, Yangon, Myanmar 
โทรศัพท์ (951) 214344-49 
โทรสาร (951) 214484 
E-mail address aung.myint900@gmail.com 
ที่อยู่บ้าน No.63/65, 1st Floor, Myayagone St, (127th st Corner), Mingalar Taung Township, 

Yangon, Myanmar 
โทรศัพท์บ้าน (951) 291800 
  
ชื่อ-นามสกุล Dr.Myo Thet 
ต าแหน่ง Joint Secretary General 
ที่อยู่ 29, Min Ye Kyaw Swar Street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar 
โทรศัพท์ (951) 214-343, 214-3447-9 
โทรสาร (951) 214 484 
มือถือ (950) 040-871 
E-mail address myothet.sywh@gmail.com, dr.myothet@gmail.com 
  
Myanmar Fruit and Vegetable Producers and Exporters Association 
ชื่อ-นามสกุล Aung Zaw Oo 
ต าแหน่ง Joint Secretary-2 
ต าแหน่ง Central Executive Member 
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มือถือ (959) 501-8392, 5035797 
E-mail address aungzawjohn@gmail.com 
  
The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry 
ชื่อ-นามสกุล Dr.Thin Nwe Win 
ต าแหน่ง CEC 
E-mail address royalruby@mptmail.net.mm, royalruby@myanmar.com.mm 
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ประเทศสปป.ลาว 
ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (Agricultural Promotion Bank) 
ชื่อ-นามสกุล นายถาวร เข็มค า 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการธนาคาร 
ที่อยู่ 58 Haengboun Road, Ban Haisok , Vientiane  Lao PDR. 
โทรศัพท์ 856-20 55511955  856-21 241391 
  
ชื่อ-นามสกุล นายอุลา ธนวงษา 
ต าแหน่ง ฝ่ายส่งเสริมการตลาดธนาคาร 
ที่อยู่ 58 Haengboun Road, Ban Haisok , Vientiane  Lao PDR. 
โทรศัพท์ 856-20 5335452   856-21 254073 
  
ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว(Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao) 
ชื่อ-นามสกุล นายศรชัย   สินพะไชย 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการธนาคาร 
ที่อยู่ No 1 Pangkham Street  Vientiane Capital  Lao PDR.  P.O.Box 2925 
โทรศัพท์ 856-21 213 200-1 , 223 243-4 ,  217 899 , 222 495. 
  
ชื่อ-นามสกุล นายตุลาฤทธิ์  พรมสุรินทร์ 
ต าแหน่ง ฝ่ายส่งเสริมการตลาดธนาคาร 
ที่อยู่ No 1 Pangkham Street  Vientiane Capital  Lao PDR.  P.O.Box 2925 
โทรศัพท์ 856-21 213 200-1 , 223 243-4 ,  217 899 , 222 495. 
  
ส านักงานพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง  
(Small and Medium Enterprise Promotion And Development Office) 
ชื่อ-นามสกุล นายสมดี อินมีชัย (Mr.Somdy  Inmyxai) 
ต าแหน่ง กรรมการท่ัวไป (Director General SMEPDO) 
ที่อยู่ Mininstry of Industry and Commerce, Nong bone Road, P.O. Box :474, Vientiane, 

Lao PDP.    
โทรศัพท์ 856-21 414064 ext 207   , 856-20 5513193 
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ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ประเทศกัมพูชา 
Phanom Penh Small and Medium Industry Association 
ชื่อ-นามสกุล Heng Heang 
ต าแหน่ง Chairman 
ที่อยู่ No.552-556, National Road2, Sangkat Chak Angreleu, Khan Meanchey, Phanom 

Penh, Kingdom of Cambodia 
โทรศัพท์ 855-23-993-618 
โทรสาร 855-23-993-618 
โทรศัพท์บ้าน 855-12-647-888 
E-mail address info@psmia.org 
Website www.psmia.org 

  

Department of Public Relations and Investment Promotion Council for the Development of Cambodia 
ชื่อ-นามสกุล Suon Sophol 
ต าแหน่ง Deputy Director 
ที่อยู่ Government Palace, Sisowat Quay, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia 
โทรศัพท์ 885-90 691-168, 885-16 288 789 
โทรสาร 885-23 427 597 
E-mail address sophalsuon@gmail.com, cdc.cib@online.com.kh 

  

Ministry of Industry, Mines and Energy, Department of Cooperation and ASEAN Affairs 
ชื่อ-นามสกุล Chea Dara 
ต าแหน่ง Director 
ที่อยู่ No.45 Norodom Blvd., Khan Duan Pehn, Phnom Penh, Cambodia 
โทรศัพท์ 855 81636786 
โทรสาร 855 23 21 65 36 
E-mail address chdara15@yahoo.com 

  

Trade Promotion Department, Ministry of Commerce 
ชื่อ-นามสกุล Seun Sotha 
หนว่ยงาน Director 
ที่อยู่ 65-69, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I Khan Daun Penh, Phnom Penh, 

Cambodia 
โทรศัพท์ 855- 23 211 745 
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ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โทรสาร 855-12 900 968 
E-mail address seunsothal@yahoo.com 
Website ww.tpd.gov.kh 

  
ชื่อ-นามสกุล Ouproum Virak 
ต าแหน่ง Deputy Director 
ที่อยู่ 65-67, St. 136 Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh, 

Cambodia 
โทรศัพท์ 855 23 217 353 
โทรสาร 855 23 211 745 
โทรศัพท์บ้าน 855 17/16 555 799 
E-mail address virakmba@yahoo.com 
Website ww.tpd.gov.kh 
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ง1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
โอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า เวียดนาม) 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง2 

 

 

ตารางที่ ง1 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าอปุโภค
บริโภค 

กัมพูชาไม่สามารถผลิต
สินค้าใช้เอง คาดวา่จะมี
แนวโน้มน าเข้าสูงขึ้น 
ทุกพื้นที่มีศักยภาพใน
การเติบโต ให้
ความส าคัญกับราคา 

เพื่อการชะล้าง และเพื่อ
ความงาม 

ผู้มีรายได้ปานกลางและ
รายได้สูง ชาวต่างชาติที่
เข้าไปท างานและ
ท่องเที่ยว 

- สินค้าคุณภาพดี ขายที่
ห้างสรรพสินค้า 

- สินค้าคุณภาพต่ าขาย
ตามตลาดนัด 

สินค้าที่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน ผู้บริโภค
มีทุกระดับ ผู้ค้าและ
ห้างสรรพสินค้า ช าระ
เงินสด 

จีน และเวียดนาม 

กลุ่มสนิค้าเกษตรและ
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

มีการเติบโตต่อเนื่อง
จากการขยายพื้นท่ี
เพาะปลูก พื้นที่เมือง
เป็นแหล่งการค้าไปยงั
จังหวดัอื่นจงึมีการ
เติบโตสูงกว่านอกเมือง 

สินค้าเกษตร เมล็ด
พันธุ์/ยาฆ่าแมลง/
ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรกล 
และเครื่องสูบน้ า/ รถไถ
เดินตาม 

ร้านค้าปลีก/ ตวัแทน
จ าหน่ายและเกษตรกร 

สามารถเข้าถึงได้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ไม่
ว่าจะผ่านร้านค้าปลีก 
หรือตัวแทนจ าหน่าย 

ตามเขตเมืองและนอก
เขตเมืองขึ้นกับฤดกูาร
ปลูกระดับคุณภาพ 
ราคา และความสะดวก
ในการใชง้าน ช าระเงิน
สด 

จีนร้อยละ 60 และ
เวียดนามร้อยละ 15 

กลุ่มสนิค้าและบริการ
ท่องเที่ยวและธุรกจิ
ต่อเนื่อง 

มีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีเส้นทาง
ท่องเที่ยวต่อไปยงั
จังหวดัอื่น และมีการ
ไหลเวียนของ

บริการท่องเทีย่ว รถเชา่ 
จักรยานยนตเ์ช่า เรือเชา่ 
บริการทัวร์ ของที่ระลึก
และบริการท่ัวไป 
(ร้านอาหาร สปา) 

บริษัทน าเทีย่ว 
นักท่องเที่ยวและ
ผู้บริโภครายได้สูง 

ผ่านบริษัททัวร์ บริษัท
ขายตัว๋ งานนิทรรศการ
และอินเทอร์เน็ต 

นักท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น
ท าให้เกิดธุรกจิ
เกี่ยวเนื่องหรือบริการ
ท่องเที่ยวไม่วา่จะที่พกั 
บริการ สินค้า และ

- บริการ-กัมพชูาและ
เวียดนาม 

- ที่ระลึก -จีนและ
เวียดนาม 
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กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
ส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการไทย 

บริการท่ัวไป ช าระเงิน
สด 

กลุ่มสนิค้าก่อสร้าง
และวัสดุกอ่สร้าง 

มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ในปี 2547-2550 รายได้
ต่อหัวสูงขึ้น ความ
ต้องการส่ิงปลูกสร้างทีด่ี 
ส่งผลต่อการเติบโตที่
สูงขึ้น 

รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง 
และวัสดุก่อสร้าง-
ตกแตง่ภายใน 

ลูกค้าทั่วไป ลูกคา้
โครงการ คอนโด บ้าน
เดี่ยว บริษัทรับเหมา-
ตกแตง่และผู้ซื้อราย
ย่อย 

สามารถเข้าได้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 
จากตัวแทนจ าหน่าย 
ร้านค้าปลีก 

มีความต้องการในทุก
ช่วงเวลาเลือกสินคา้/ 
บริการจากคุณภาพ 
และความสะดวกในการ
ขนส่ง ช าระเงินสด 

จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้ายานยนต์
และบริการซ่อมบ ารุง 

อัตราการขยายตวัการ
ใช้ยานยนตม์ีสูงขึ้น 
ได้รับความนิยมทัง้ใน
เมืองและนอกเมือง 
กิจการอู่ซ่อมจึงเป็น
ตลาดที่มศีักยภาพ 

บริการซ่อมบ ารุงและ
สินค้าซ่อมบ ารุง 
(อะไหล่จักรยานยนต์ 
และรถยนต์) 

ผู้ใช้รถ และศูนยซ์่อม
บ ารุง อู่ขนาดเล็ก 

เข้าถงึได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ผ่าน
ร้านค้าปลีก 

ต้องการทุกชว่งเวลา มี
ความน่าเชื่อถือใน
ผลงาน การบริหาร
จัดการ คุณภาพสินค้า 
ช าระเงินสด 

กัมพูชาร้อยละ 60 
เวียดนามร้อยละ 30 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 
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ตารางที่ ง2 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจ
ต่อเนื่อง 

การท่องเที่ยว เป็นปัจจยั
ดึงดดูการลงทุนจากทั้ง
ในและต่างประเทศ 
จ านวนนกัท่องเที่ยวร้อย
ละ 63.16 เพิม่ขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 21.85 มี
แผนพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

บริการ: น าเที่ยว/
โรงแรม/เกสเฮ้าส์/
ร้านอาหาร/นวด/สปา 

สินค้า: น้ ามันนวดตวั/
น้ ามันหอมระเหย/ธูป
หอม/เทียนหอม/ลูก
ประคบ 

นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
ตะวันออก เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ ชาว
ยุโรปและอเมริกันนิยม
การท่องเที่ยวเชงิ
วัฒนธรรม 

ตลาดทางตรงและตลาด
ทางอ้อม ผ่านตัวแทน
จ าหน่าย/ ค้าปลีก
อินเทอร์เน็ต 

-ฤดูท่องเที่ยวเดือน
กันยายนถึงเดือน
มีนาคม 

-การซื้อส่วนมากตาม
ร้านค้าปลีก ในขณะท่ี
การติดต่อการบริการน า
เที่ยว โรงแรม/เกสเฮ้าส์
มีทั้งติดต่อโดยตรงและ
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

เกาหลีใต้ ญี่ปุน่   และส
หราชอาณาจกัร 

กลุ่ มสิ นค้ า อุ ป โภค
บริโภค 

มีความต้องการน าเข้า
สินค้าอาหารเพิ่มสูงขึ้น
ตามจ านวนนักท่อง 
เที่ยวทีม่ีจ านวนมากขึ้น 
เป็นตลาดรองรับสินค้า
อาหารและเครื่องดืม่
ขนาดใหญ่สุดในกมัพูชา 

อาหาร: นมและอาหาร
เสริม/เครื่องดื่มตา่งๆ/
น้ าตาลทราย/ผงชูรส 

สินค้าอุปโภค: 
เครื่องส าอางค์/สบู/่
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว/
ผงซักฟอก 

นักท่องเที่ยว แรงงานใน
ภาคบริการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ส่วนมากเป็นนักศกึษา
วัยรุ่นหญิง อายุไม่เกิน 
30 ปี การศกึษาตัง้แต่
ระดับมัธยมศึกษา/
อนุปริญญาขึ้นไป 

ค่อนข้างซับซ้อน ท าได้
หลายช่องทาง ค้าปลีก 
ร้านสะดวกซื้อ ผ่าน
ตัวแทนจ าหน่าย มีการ 
repackaging แบ่งขาย 
เพื่อสะดวกในการขาย 

ซื้อสินค้าแยกชิ้นผ่าน
ช่องทางคา้ปลีก/ตัวแทน
จ าหน่าย การซื้อ-ขาย
เป็นแบบช าระเงินสด 

จีนและเวยีดนาม 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง5 

 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าก่อสร้าง
และวัสดุกอ่สร้าง 

ค่าใช้จา่ยในดา้นท่ีพักมี
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 
49.1 ในเขตเมืองและ
ร้อยละ 40 ในนอกเมือง 
มีโครงการปรับปรุง
เส้นทางร่วมกับประเทศ
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 

ปูนซีเมนต์/สีทาบา้น/
เหล็กเส้นและผลิตภัณฑ์ 

การลงทุนขนาดกลาง
และขนาดย่อมของ
ประชาชน/ เอกชนใน
จังหวดัเสียมเรียบ 

กระจายไปตามผูค้้าราย
ย่อยในพ้ืนท่ีตา่งๆ และ
ผ่านการคา้ชายแดนไทย
และกระจายเขา้สู่เสียม
เรียบยังมีจ านวนน้อย 

ช าระเงินสด และเลือก
จากราคาสินค้า 
คุณภาพ การส่งเสริม
การขาย และความ
สะดวกของช่องทางการ
จ าหน่าย 

จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้าอะไหล่
จักรยานยนต์และ
บริการซ่อมบ ารุง 
(ศักยภาพน้อย) 

มีอู่ซ่อมเพยีง 1 แห่ง 
ตลาดสินคา้มีขนาดเล็ก 
หากลงทุนอาจมีปัญหา
การคืนทุนชา้ 

การใหเ้ชา่จักรยานยนต์ วันรุ่นในจงัหวดั ร้านค้าปลีก และอู่ซ่อม
รถ 

ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจน จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้าเกษตรและ
เครื่องจักรกล
การเกษตร (ศักยภาพ
น้อย) 

ภูมิประเทศไม่เหมาะกับ
การเพาะปลูก เกดิ
ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
หากลงทุนมีปัญหาการ
คืนทุนช้า 

สินค้าเกษตร เมล็ด
พันธุ์/ยาฆ่าแมลง/
ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรกล 
และเครื่องสูบน้ า/ รถไถ
เดินตาม 

1. เกษตรกร 

2. ร้านค้าเครื่องมือ 
อุปกรณ์เคมีภัณฑ์และ
เมล็ดพันธุ ์

3. หน่วยงานส่งเสริม
เกษตร 

ผู้ค้าในกมัพูชาเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อส่ง
ต่อไปยังผู้ค้าส่งและ
ปลีกในพ้ืนท่ีต่างๆ 

มักซื้อในฤดกูาล
เพาะปลูก นิยมซื้อใน
บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก 
ราคาถูก เลือกคุณภาพ
สินค้า และช าระเงินสด
เป็นหลัก 

จีนและเวยีดนาม 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ตารางที่ ง3 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าเกษตรและ
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

เป็นเมืองเกษตรกรรม
และมีศักยภาพสูงกว่าที่
อื่น สัดส่วนพื้นท่ีท า
การเกษตรสูง ส่งผลให้มี
การใช้ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ 
เครื่องจักรกล 

เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ (ตลาดเฉพาะ
กลุ่ม) เครื่องสูบน้ า และ
รถไถเดินตาม 

1. เกษตรกร 

2. ร้านค้าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เคมกีารเกษตร
และเมล็ดพันธุ ์

3. หน่วยงานส่งเสริม
ด้านการเกษตร 

ผู้ค้าในกมัพูชาเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อส่ง
ต่อไปยังผู้ค้าส่งและ
ปลีกในพื้นที่ต่างๆ ต้อง
จดทะเบยีนการค้าและ
ท าเครื่องหมายก่อนท า
การคา้ 

มักซื้อในฤดกูาล
เพาะปลูก นิยมซื้อใน
บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก 
ราคาถูก และเมือ่มีการ
ส่งเสริมการขาย สินคา้
ของไทยเป็นที่นิยม 
ช าระเงินสดเป็นหลัก 

จีนและเวยีดนาม 

กลุ่มสนิค้าอปุโภค
บริโภค 

มีจ านวนประชากร 1 
ล้านคนเศษ ตลาด
สินค้ากลุ่มอุปโภค
บริโภคมีความน่าสนใจ
มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวดัอื่นๆ ของ
ประเทศ 

อาหาร: ผลิตภัณฑ์ 
อาหารส าเร็จรูป/ 
เครื่องดื่ม 

สินค้าอุปโภค: 
เครื่องส าอางค์/ สินค้า
ในชีวติประจ าวัน 

วัยหนุ่มสาว/ กลางคน 
ครัวเรือนในจังหวัด 
ประชาชนทัว่ไป และ
สถานประกอบการ 

อาศัยการตลาดแบบ
ดั้งเดิมโดยผ่านตัวแทน
จ าหน่าย หรือท าการค้า
ผ่านผู้ค้าส่งและร้านค้า
ปลีกโดยตรง 

ซื้อทุกชว่งเวลา
โดยเฉพาะช่วงงาน
เทศกาล ปัจจัยทีใ่ช้
เลือกสินค้าพจิารณา
จากราคาเป็นหลัก นิยม
ซื้อตามการโฆษณาและ
ความสะดวกในการซือ้
สินค้า ช าระเงินสดเป็น
หลัก 

 

จีน เวียดนาม สิงคโปร์ 
มาเลเซียและเกาหลีใต้ 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ง7 

 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัด
จ าหนา่ย 

รูปแบบการซื้อ คู่แข่ง 

กลุ่มสนิค้าและบริการ
ท่องเที่ยวและธุรกจิ
ต่อเนื่อง 

เป็นตลาดทีม่ีศักยภาพ
มากในอนาคต ทาง
จังหวดัมีนโยบายหลัก
ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

บริษัทน าเทีย่ว ธุรกจิ
อาหารและเครื่องดืม่ 
(ส าเรจ็รูป/วัตถดุิบ) ของ
ฝาก/ของที่ระลึก 

นักท่องเที่ยวยา่นเอเชีย/ 
ชาวไทย โรงแรมที่พัก/
ร้านอาหาร/สถาน
บันเทิง 
 ย่านการค้าในจงัหวัด/ 
ร้านค้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ภาคบริการ จด
ทะเบียนธุรกจิหา
พันธมิตรกับคูค่้าทาง
ธุรกิจ 

- ภาคสินค้า ผ่านผู้ค้าส่ง
หรือผู้น าเข้า ผ่านตลาด
การคา้ชายแดน 

ซื้อสินค้าตามฤดูกาล
ท่องเที่ยว และสภาพ
เศรษฐกิจโลก การ
โฆษณาของกลุ่มบริษัท
ท่องเที่ยว การให้บริการ 
โปรโมชั่นต่างๆ ราคาไม่
แพงจนเกินไป และมี
ความปลอดภัย ช าระ
ด้วยเงินสด/บัตรเครดิต 

เวียดนามและจีน 

กลุ่ ม สิ น ค้ า อ ะ ไหล่
จั ก ร ย าน ยนต์ แล ะ
บริการซ่อมบ ารุง 

มีตัวแทนจ าหน่าย
จักรยานยนตจ์ านวน
มาก อู่ซ่อมมจี านวน
มากไม่สมควรลงทุน 

อะไหล่จักรยานยนต ์ ประชาชนในจงัหวดั ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 
อู่ซ่อม 

นิยมซื้อจักรยานยนต์
ใหม ่

เวียดนามและจีน 

กลุ่มสินค้าก่อส ร้าง
และวัสดุก่อสร้าง 

ไม่มีโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์การ
ลงทุนในกลุ่มสินคา้นี้ยัง
ไม่สดใสมากนัก 

ทราย อิฐ กระเบื้อง ประชาชนในจงัหวดั ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย ซื้อเพราะจะสร้างบ้าน
ใหม่ หรือจะต่อเตมิและ
ซ่อมแซม นิยมช าระดว้ย
เงินสด 

เวียดนามและจีน 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 



การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ตารางที่ ง4 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศสปป.ลาว 

กลุ่มสนิค้าและบริการ นครหลวงเวียงจนัทน ์ หลวงพระบาง จ าปาสัก 

กลุ่มสนิค้าอปุโภคบริโภค - เป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางและศูนยก์ระจาย
สินค้า 

- เป็นศูนย์กลางกระจาย
สินค้าในแถบภาคเหนือ 

- เป็นศูนย์กลางกระจาย
สินค้าในแถบภาคใต ้

กลุ่มสนิค้าเกี่ยวกับ
การเกษตรและ
เครื่องจักรกลการเกษตร 

- เป็นแหล่งเกษตรที่ส าคัญ 
(ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
อ้อย) 

- เป็นแหล่งเกษตรที่ส าคัญ 
(องุ่น) 

- เป็นแหล่งเกษตรที่ส าคัญ 
(กาแฟ ข้าว อ้อย ยางพารา) 

กลุ่มสนิค้าเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ในการกอ่สร้าง 

- มีโครงการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอย่าง
กว้างขวาง 

- มีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ า 

- ชาวลาวมีความต้องการส่ิง
ปลูกสร้างใหม่และการ
ตกแตง่ 

- มีโครงการขยายเมือง เพิ่ม
เส้นทางการขนส่งและ
ปรับปรุงสนามบิน 

- มีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ า 

- มีโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ปรับปรุงสนามบิน 

- มีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ า 

กลุ่มสนิค้าเกี่ยวกับยาน
ยนต์และชิน้ส่วนอะไหล ่

- มีโครงการตัดถนนและสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่ง 

- ชาวลาวมีรายได้สูงขึ้นและมคีวามจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะมากขึ้น 

กลุ่มสนิค้าบริการ 
สุขภาพในพืน้ที่เป้าหมาย 

- อุตสาหกรรมท่องเทีย่วและธุรกจิต่อเนื่องมีการขยายตวั 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 
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ตารางที่ ง5 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศสหภาพพม่า 

เมืองที่ส าคัญ ความพร้อม โอกาสทางการค้าและการลงทนุ 

ย่างกุ้ง – อดีตเมือง
ห ล ว ง ข อ ง
ประเทศ 

- เป็นศูนย์กลางการคา้อัญมณี
และการส่งออกไม้สัก 

- มีเขตนคิมอุตสาหกรรมที่มี 
ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
มากกวา่เมืองอื่น ๆ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสากรรมการผลิตสินค้า    เพื่อ
การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการประมง  ธุรกิจ
การท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อม
รถ และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมไม้แปรรูป การผลิต     ของ
ช าร่วยและส่ิงประดิษฐ์ที่ท าจากไม้ 

มัณฑะเลย์ - เมืองใหญ่อันดับสองทีเ่ป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ    เขต
สหภาพเมียนมาร์ตอนบน (รฐัชิน 
รัฐกะฉิ่น และรัฐฉาน) และเป็น
เส้นทางการคา้  ระหว่างอินเดยี
กับจีน 

ธุรกิจท่องเที่ยว และหัตถกรรม 

หงสาวดี - เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม 

โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ     และ
ร้านท าผม 

เมียวดี - เป็นเมืองการค้าชายแดนตดิกับ
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

อุตสาหกรรมการเกษตร และอัญมณี 

ที่มา: มิงกะลาบา สวัสดีเมียนมาร์ คู่มือการค้าการลงทุนในสหภาพเมียนมาร์ 2552 
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ตารางที่ ง6 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง 

อะไหล่และอุปกรณ์
ตกแตง่รถจักรยานยนต ์

- เวียดนามใช้จกัรยานยนต์
เป็นพาหนะหลัก คาดวา่ในปี 
2553 จะมีจ านวนถงึ 24 
ล้านคัน และปี 58 จะมีถึง 
29 ล้านคัน (สัดส่วน
ประชากร 4 คน ตอ่ รถ 1 
คัน) 

- ตลาดชิ้นส่วนจกัรยานยนต์
มีมูลค่าถึง 2.5 พันล้าน USD 

1. อะไหล่ทดแทน 

2. อุปกรณ์ประดับตกแต่ง 

- ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดมิใน
ย่านการค้าสินคา้
รถจักรยานยนต ์

- นิยมซื้อผ่านร้านคา้แบบ
ดั้งเดิม ซึง่มีอยูก่วา่ร้อยละ 
80 

- นิยมรับค าแนะน าในการซื้อ
สินค้าจากร้านค้า 

สินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน 
เกาหลีและเวียดนาม 

บริการรถจักรยานยนต ์ - เวียดนามใช้จกัรยานยนต์
เป็นพาหนะหลัก คาดวา่ในปี 
53 จะมีจ านวนถงึ 24 ล้าน
คัน และปี 58 จะมถีึง 29 
ล้านคัน (สัดส่วนประชากร 4 
คน ต่อ รถ 1 คัน) 

- บริการด้านรถจกัรยานยนต์
ในเวยีดนามยงัมีไมม่าก 

- บริการดูแลรักษา
รถจักรยานยนต ์

- ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ผลิต
จากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก 

- เน้นบริการล้างท าความ
สะอาดรถจกัรยานยนต์แบบ
ธรรมดาไม่มีบริการเสริม 

- ร้านค้าขนาดเล็ก 

- ศูนย์บริการของคน
เวียดนาม 
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กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง 

บริการก่อสร้าง - ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
เวียดนามเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 21 (ปี 
2546-2551) 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม 
โดยก าหนดไว้ในแผนการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่อยู่อาศัย 

- บริการด้านการก่อสร้าง - การก่อสร้างที่เกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย (Residential Sector) 

- บริการรับก่อสร้าง 

- บริการออกแบบ 

- บริการท่ีปรึกษาโครงการ 

- บริการติดตั้งงานระบบ 

- ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ 
เกาหลี เวียดนาม 

วัสดกุ่อสร้าง - ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
เวียดนามเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 21 (ปี 
2546-2551) 

- วัสดุก่อสร้าง - การก่อสร้างที่เกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย (Residential Sector) 

- จ าหน่ายผ่านรา้นค้าปลีก - สินค้าที่ผลิตจากประเทศ
จีน และกลุ่มประเทศในแถบ
ยุโรป 

สินค้าอุปโภคบริโภค - มีการน าเขา้สินคา้จาก
ต่างประเทศ ประมาณร้อย
ละ 60 ของมูลคา่การน าเข้า
ทั้งหมด อัตราการเติบโต
เฉล่ียร้อยละ 10-12 ต่อป ี

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเครื่อง 
ส าอางค ์

- ผู้หญิงวัยรุ่นถึงวัยท างาน 
(อายุระหว่าง 15-35 ปี) 

- จ าหน่ายผ่านรา้นค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ซึง่มีอยูก่วา่ร้อย
ละ 83 ร้านคา้แบบสมัยใหม่ 
ร้อยละ 14 และขายตรง ร้อย
ละ 3 

- สินค้าที่ผลิตจากประเทศ
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน 
สิงคโปร์ ประเทศแถบยุโรป
และเวียดนาม 
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กลุ่มสนิค้าและบริการ สภาพและโอกาสด้าน
การตลาด 

สาขาที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบการจัดจ าหน่าย คู่แข่ง 

การท่องเที่ยว - อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง มี
นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้นจ านวน
มากและ รัฐบาลเวยีดนามมี
นโยบายสนับสนุนธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

- ปี 2551 มีมูลคา่ตลาดสูง
ถึง 4.0 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

1. บริการท่องเทีย่วแบบ 
Inbound 

2. บริการท่องเทีย่วแบบ 
Outbound 

- ทั้งนักท่องเที่ยวไทย และ
ชาวต่างชาติทีเ่ข้ามาเทีย่ว
ไทย 

- ให้บริการน าเทีย่วโดยการ
จัดเป็นแพกเกจท่องเที่ยว 

- จีน ไทย กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2552 
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 ความหมาย 

  

10-Point National Development Agenda แผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนดว้ยการสร้างงาน
มากขึ้นของประเทศฟิลิปปินส์ 

  

A  

Access to International/Regional Market โอกาสในการขยายตลาดเขา้สู่ภูมิภาค 

ACIA กรอบความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียน 

AEC Blueprint กฎบัตรและปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

AFAS กรอบความตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการ 

AFTA ข้อตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน 

Agency for SME Development:  ASMED ส านักพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศเวียดนาม 

Aging Society สังคมผู้สูงอาย ุ

Agricultural Encouragement Center ศูนย์ส่งเสริมการผลิตในภาคการเกษตรของประเทศ
เวียดนาม 

AHTN การระบบพิกัดอตัราศุลกากรฮารโ์มไนซ์อาเซยีน 

ASEAN Comprehensive Investment Agreement: 
ACIA 

ความตกลงใหม่ด้านการลงทุน (AIA) 

ASEAN Economic Community: AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

ASEAN Free Trade Area: AFTA การเจรจาเขตการคา้เสรีอาเซยีน 

ASEAN Vision 2020 วิสัยทัศน์อาเซยีน 

Association of South East Asian Nations: ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้หรือ
อาเซยีน 

AUN เครือข่ายมหาวิทยาลัยของอาเซยีน 
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 ความหมาย 

B  

Bahasa Indonesia ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซยี 

Bali Concord II แถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 

Bangkok Declaration ปฏิญญากรุงเทพฯ 

Bank Islam Brunei Darussalam Berhad: BIBD ธนาคารอิสลามแห่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

Brunei Economic Development Board (BEDB) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแหง่บรูไนดารุส
ซาลาม 

Building Capacity and Capability การพัฒนาผู้ประกอบการให้มศีักยภาพและทักษะเพิ่มขึ้น 

Bumiputera Development Agenda: New Approach แนวทางใหมใ่นการพัฒนากลุ่มภูมิบุตร 

Bureau of Small and Medium Enterprise 
Development: BSMBD 

ส านักพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศฟิลิปปินส์ 

Business Environment สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

Business Opportunity Center: BOC ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม 

  

C  

Cebu Declaration on the Accelartion of the 
Establishment of an ASEAN Community by 2015 

ปฏิญญาเซบวู่าดว้ยการเรง่รัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

Celebes Sea ทะเลเซเรเบส 

Clean Energy กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด 

CLMV กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนใหม ่ซึ่งประกอบดว้ย กมัพูชา 
สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวยีดนาม 

Comparative Advantage ความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ 

Currency สกุลเงิน 

  

D  

Days of Starting Business จ านวนวันที่ใช้ในการจดัตัง้ธุรกิจ 
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 ความหมาย 

Declaration of ASEAN Concord ปฎิญญาสมานฉันท์อาเซียน 

Declaration on the AEC Blueprint ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน 

Demand Conditions เงื่อนไขทางด้านอุปสงค์ 

Department of Planning and Investment ส านักวางแผนและการลงทุนของประเทศเวียดนาม 

Domestic Market ตลาดภายในประเทศ 

  

E  

Ease of Doing Business ความงา่ยในการท าธุรกจิโดยรวม 

Economy of Scale การได้รับประโยชน์จากการประหยัดขนาด 

e-Government การบริหารภาครฐัแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

Enterprise Europe Network เครือข่ายองค์กรแห่งสหภาพยุโรป 

Enterprise Facilitation Scheme: EFS การให้สินเชื่อระยะยาว 

E-Passport หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนกิส์ 

Euro Info Centres ศูนย์ข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป 

European Investment Bank ธนาคารที่ตั้งขึ้นเพื่อเกื้อกูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจดว้ย
การเปิดแหล่งทุนใหม่ ๆ 

European Social Fund กองทุนที่ตัง้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างโอกาสการจา้งงานและ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 

Exchange Rate อัตราแลกเปล่ียน 

Export Refinancing Scheme: ERS สินเชื่อเพื่อการส่งออก 

extra-ASEAN trade การคา้ระหวา่งอาเซยีนกับประเทศนอกกลุ่ม 

  

F  

Foreign Direct Investment การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

Framework Agreement on the ASEAN Investment กรอบความตกลงดา้นการลงทุนของอาเซียน 
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 ความหมาย 
Area: AIA 

Free Trade Area: FTA การจดัท าความตกลงเปิดเสรีทางการคา้ 

  

G  

GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

GDP per Capita ผลิตภัณฑ์มวลรวมตอ่หัว 

GDP per Capita, PPP ผลิตภัณฑ์มวลรวมตอ่หัว 

Good Governance หลักการบริหารและการจัดการองค์กรท่ีดี 

Green Lane for Procurement การส่งเสริมให้เขา้ถงึตลาดตา่งประเทศ 

Growth Rate อัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิ 

GSP สิทธิพิเศษดา้นภาษีศุลกากร 

  

I  

Indigenous กลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม 

Industrial Development Committee: IDC คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศพมา่ 

Industrial Technology Development Institute: ITDI สถาบันส่งเสริมการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีของประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

Inflation Rate อัตราเงินเฟ้อ 

Innovation Relay Centers: IRC ศูนย์ถ่ายทอดนวัตถกรรม 

International Enterprise Singapore: IE หน่วยงานท่ีมีหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายการสนับสนุน
วิสาหกิจสงิคโปร์ในการลงทุนในตลาดตา่งประเทศ 

  

L  

Labour Intensive ผู้ประกอบการกลุ่มทีใ่ช้แรงงานแบบเข้มข้น 

Labour Market Efficiency ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน 

Lao National Chamber of Commerce and Industry: อุตสาหกรรมสปป. ลาวแหง่ชาต ิ
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 ความหมาย 
LNCCI 

Lao Trade Promotion Center: LTPC ศูนย์ส่งเสริมการคา้แห่งประเทศสปป. ลาว 

  

M  

Medium enterprises วิสาหกิจขนาดกลาง 

Micro enterprises วิสาหกิจรายย่อย 

Microcredit Financing Scheme: MFS การให้สินเชื่อรายย่อยทัว่ไป ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่
วิสาหกิจทีม่องหาแหล่งทุนในจ านวนไม่มาก 

Micro-Credit Support Programme (KUR) โครงการของรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่อง
สภาพคล่องโดยเฉพาะส าหรับกลุ่มวิสาหกจิรายย่อยด้วย
การจดัสรรงบประมาณด าเนินการโดยธนาคารพาณชิย์ของ
รัฐ 

Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry: 
MOA 

กระทรวงเกษตร 

Ministry of Agriculture and Rural Development กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท 

Ministry of Commerce กระทรวงพาณิชย ์

Ministry of Cooperative กระทรวงสหกรณ ์

Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and 
Consumerism: MDTCC 

กระทรวงการค้าภายในประเทศ สหกรณ์ และเพื่อส่งเสริมการ
บริโภคของมาเลเซีย 

Ministry of Finance: MOF กระทรวงการคลัง 

Ministry of Higher Education: MOHE กระทรวงการศึกษาของมาเลเซีย 

Ministry of Housing and Local Government: MHLG กระทรวงการปกครองส่วนท้องถิน่ของมาเลเซีย 

Ministry of Human Resources: MOHR กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซยี 

Ministry of Industrial Development: MID กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมของมาเลเซยี 

Ministry of Industry กระทรวงอุตสาหกรรม 

Ministry of Industry and Primary Resources กระทรวงอตุสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม 
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 ความหมาย 

Ministry of Industry I กระทรวงอุตสาหกรรมที่ 1 ของประเทศพมา่ 

Ministry of Industry II กระทรวงอตุสาหกรรมที่ 2 ของประเทศพมา่ 

Ministry of Industry: MOTOUR กระทรวงท่องเที่ยวของมาเลเซยี 

Ministry of Information and Communication กระทรวงสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศอินโดนีเซยี 

Ministry of International Trade and Industry: MITI กระทรวงการคา้ระหวา่งประเทศและอุตสาหกรรมของ
มาเลเซีย 

Ministry of Law and Human Rights กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนษุยชนของประเทศ
อินโดนีเซีย 

Ministry of Planning and Development กระทรวงการวางแผนและการพัฒนาของประเทศเวียดนาม 

Ministry of Plantation Industries and Commodities: 
MPIC 

กระทรวงอตุสาหกรรมผลิตผลที่มาจากสวนและสินคา้โภค
ภัณฑ์ของมาเลเซยี 

Ministry of Rural and Regional Development: MRRD กระทรวงการพัฒนาภูมิภาคของมาเลเซีย 

Ministry of Science and Technology กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศพมา่ 

Ministry of Science, Technology and Innovation: 
MOSTI 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
มาเลเซีย 

Ministry of Trade กระทรวงการคา้ของประเทศอินโดนีเซีย 

Ministry of Woman, Family and Community 
Development: MWFCD 

กระทรวงการพัฒนาสตรี ครอบครัวและชุมชนของมาเลเซีย 

Modern Trade ธุรกิจการค้าสมยัใหม่ขนาดใหญ ่

Mutual Recognition Arrangements: MRAs ระบบการยอมรับร่วมกัน 

  

Myanmar Industrial Development Working Committee: 
MIDWC 

คณะท างานพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหภาพพม่า 

  

N  

National Business Information Center ศูนย์ธุรกิจสารสนเทศแหง่ชาติของประเทศเวียดนาม 

National Contact Points: NCPs หน่วยประสานงานแห่งชาต ิ
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 ความหมาย 

National Science and Technology Development 
Agency: NSTDA 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

National Single Window ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

National SME Development Council: NSDC คณะกรรมการส่งเสริม SMEs ของมาเลเซยี 

New Wave กลุ่มอุตสาหกรรมใหม ่

No Access to Information ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 

Number of Procedures กระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ 

  

O  

OBM ผู้สร้างตรายี่ห้อ 

ODM ผู้สามารถออกแบบ 

OEM ผู้รับจ้างผลิต 

One District One Product : ODOP หนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสปป.ลาว 

One Stop Service จุดให้บริการเบด็เสร็จ 

One Stop SME เว็บไซตเ์ฉพาะเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเขา้ถงึข้อมูล
ทั้งหมดจากแหล่งเดยีวของสิงคโปร ์

  

P  

Packaging Research and Design Centre of the 
Philippines: PRDCP 

ศูนย์วจิัยและการออกแบบผลิตภณัฑ์แห่งฟิลิปปินส์ 

Partial Cumulation Rule of Origin กฎการได้แหล่งก าเนดิสินค้าของอาเซยีแบบสะสมบางส่วน 

Philippine Trade Training Center ศูนย์ฝึกอบรมการคา้ของฟิลิปปินส์ 

Product Development and Design Centre of the 
Philippines: PDDCP 

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภัุณฑ์แห่งฟิลิปปินส์ 
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 ความหมาย 

S  

Science and Technology Environment Agency สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของสปป.
ลาว 

Single Market and Single Product Base  การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 

Small and Medium Enterprise Development: SMED หน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในดา้นตา่ง ๆ ของ
ประเทศฟิลิปปินส์ 

Small enterprises วิสาหกิจขนาดย่อม 

SME Association for Rural Trades สมาคมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับการค้า
ในภูมิภาคของประเทศเวยีดนาม 

SME Business Support Center ศูนย์ให้ค าปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการของ
รัฐบาลสิงคโปร ์

SME Corp หน่วยงานมีหน้าทีก่ าหนดนโยบายการส่งเสริม SMEs และ
จัดสรรงบประมาณให้กับหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมของมาเลเซยี 

SME Development Promotion Council คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศเวียดนาม 

SME Policy Framework: Implementation Process ขั้นตอนการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกรอบนโยบายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศกัมพชูา 

Social Justice Policy นโยบายใหค้วามยตุิธรรมแก่สงัคม 

Standards, Productivity and Innovation Board of 
Singapore: SPRING 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมแหง่
ประเทศสิงคโปร ์

State Ministry of Cooperative and SME กระทรวงสหกรณ์และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศอินโดนเีซีย 

Subcontractor ผู้รับเหมาชว่ง 

Substantial Transformation กฎการได้แหล่งก าเนดิสินค้าโดยวิธีการแปรสภาพอย่าง
เพียงพอ 
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 ความหมาย 

SWOT Analysis การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 

  

T  

Technology Incubator ศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี 

Thai Industrial Standards Institute ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research: TISTR 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

The Agency for the Assessment and Application of 
Technology: BPPT 

หน่วยงานเพื่อการประเมินผลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ของประเทศอินโดนเีซีย 

The Council for the Development of Cambodia คณะกรรมการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

The European Atomic Energy Communtiy Euratom ประชาคมพลังงานอะตอมยุโรป 

The European Coal and Steel Community ECSC ประชาคมเหล็กและถ่านหินยุโรป 

The European Economic Community-EEC ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 

The Indonesian Institutes of Sciences: LIPI สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอินโดนเีซีย 

The National Small and Medium Sized Enterprise 
Office: SMEPDO 

ส านักงานพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งชาติของสปป.ลาว 

The National Small and Medium Sized Promotion and 
Development Committee: SMEPDC 

คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งชาติของสปป.ลาว 

The Royal Government of Cambodia รัฐบาลแห่งกมัพูชา 

The Small and Medium Enterprises Development 
Council: SMED Council 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศฟิลิปปินส์ 

The SME Unified Lending Opportunities for National 
Growth: SULONG 

แผนพัฒนาเพื่อมุ่งขยายฐานธุรกจิโดยเปล่ียนการจ าแนก
สถานประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถงึความชว่ยเหลือจากรัฐบาลได้
อย่างทัว่ถงึของประเทศฟิลิปปินส์ 

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asai: 
TAC 

สนธิสัญญาไมตรีและความรว่มมือในเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต ้
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�(	�)�*�ก�)������*�+����,��ก�	�-�*ก�
ก��ก�����ก�����
ก���������	��)�.��-�*���/)0�
102�*��	����(� 0	�)�.���
��������.� ��3�-��*�������+(45� 1���(	����������)�,�ก�
�6)���7(�ก���������ก�����ก���������	������� 
7���5�
� ��ก��6���0ก���-��	 8 �9���(ก0:-;*<=�����6-�*
���05�)�����>��=3�  

O �>�+	���05�4@:�������������ก�����ก���������	��)�����=3�)9A��*��
�� 42 ������05�4@:��������3�9��)�" -�9B 2554 
O ��0�ก����0��ก��	���ก�������ก�����ก���������	��)�����=3�2�	
�*��ก�	��0�ก����0�����ก��	���ก��� 
O  ���05�ก����01������������ก�����ก���������	�����0��2�	
�*��ก�	�*���� 3 0	�9B ������05������)9D���������05���������
����ก�����ก���������	�����0��2�	0�6ก�	�*���� 5 0	�9B 
O  �>�+	���05�4@:�������������ก�����ก���������	��)�����=3�)9A��*��
�� 42 ������05�4@:��������3�9��)�" -�9B 2554 
O  ��0�ก����0��ก��	���ก�������ก�����ก���������	��)�����=3�2�	
�*��ก�	��0�ก����0�����ก��	���ก��� 
O  ���05�ก����01������������ก�����ก���������	�����0��2�	
�*��ก�	�*���� 3 0	�9B ������05������)9D���������05���������
����ก�����ก���������	�����0��2�	0�6ก�	�*���� 5 0	�9B 

!&#�"/� +.� ��ก�ก6���)9D������;��)�� 
!&#���� +.� ��*9E��(
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��(�����ก��
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9���4)�.���	�)��������ก��
���ก���������	�������	����5+��F��3�������)9A���กG4�0	�HI�
0	��6 �6-�*)ก��ก��6�����<36<*�� 

����2��+ 
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���ก��������

�	���
�
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����
�
9B 2554-2563  

-������������ก�����ก���������	�� �
�
9B 2544-
2553 2�*ก6���)9D��������)�����6�������ก���������2�* 10 
�*�
� -�*�ก�=3� �	�������������ก�����ก�����
����	�� �
�
9B 2554-2563 2�*ก6���)9D�����������ก���
-�*����ก�����ก���������	�����/����"�ก�5�
���ก��)9A��>*9��ก�
ก���-�K	 

)9D�����������������ก�����ก���������	�� �
�
9B 2544-2553 
+.� )�����6�������ก���������2�* 10 �*�
� �ก 2,000 �� )9A� 6,000 �� 
�	��)9D�����������������ก�����ก���������	�� �
�
9B 2554-
2563 -�;	�����"=กG1+��ก���3�����>	-�����	�ก�����6����)���� 

!&#�"/� +.� ก�ก6�����"�����)9D���ก��������;��)�� �������6+�K +.� 
��ก����0�3�+4�ก���ก��0�F����05�������0ก�����	�9��)�"���+19�:  
MStandards, Productivity and Innovation Board of Singaporeb ��.����)���ก1��
�	��	 SPRING )9A���	����ก������6��*���ก6����1�
���������ก�
�	�)�������05�������+�����/�������ก�����ก���������	�� 
��ก�ก��3 SPRING ����6��*���-�ก�9������ก�
��	����0	� 8 �	���-�*
2�	)ก��ก��6�����<36<*�� 
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)�.���	�)����-�*�>*9��ก�
ก�ก�(	���3����2�*)�����=3� ������
��(�-�*
�������"�ก�5������+�����/)9A���������
-�����
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��(� ��F
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�	��)�����=3� 165,000 06���	� 

!&#�"/� +.� ��ก�ก6���)9D������;��)�� 
!&#���� +.� 9E��(
�����2�	����	����ก������6��*���9���������
�������
9���4 �6-�*ก��6�������+��<36<*�� ��ก�ก��3 ก�

�������

ก�����6���6-�*ก��	�)����������
��(�����ก�����
2�	����/=����)�	)����ก�� 

� ������� 
�1�
�ก��	�)����
����ก�����ก��

�������	�� 

ก��	�)����������
��(�-��*�0	�8 )�.��)�������+�����/���
����ก�����ก���������	�� 

2�	2�*ก6��� KPI ���;��)�� !&#���� +.� 2�	��ก�ก6���)9D������;��)�� ��ก�ก��3 9E��(
����F
�
���-�*+���6+�Kก�
ก�9��ก�
7(�ก�����-�K	 );	� 1�������0
ก����2{{D �กก�	ก��ก����)�,ก �6-�*ก��	�)����������
��(����
2�	)�.3��6���-�*ก�
����ก�����ก���������	���ก��ก 

���.$�� 
�1�
�ก��	�)����
����ก�����ก��

�������	�� 

)�.����*�
���ก"-�ก����(�-�*���=3�-��*�0	�8 2�*�ก	 ��"�+0�
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