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 รัฐบาลกำาลังเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศท้ังระบบ ภายใต้โมเดล ประเทศไทย ๔.๐ 

เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักความยากจน 

ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศให้ขยายตัวและเติบโต ท่ีสำาคัญเป็นแหล่งจ้างแรงงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

รวมท้ังเป็นส่วนสำาคัญท่ีเช่ือมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่และภาคการผลิตอ่ืน รัฐบาลได้มีมาตรการ

ส่งเสริม ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SME รวมท้ังการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้ 

ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และสามารถใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 

SME เข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ 

SME เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

 ผมขอชื่นชมสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นหน่วยงานหลัก

ในการผลักดันการส่งเสริม SME ของประเทศ และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ SME ของประเทศให้เข้มแข็ง และนำาพา

ประเทศไทยไปยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

 ในโอกาสจัดทำาหนังสือรายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ประจำาปี ๒๕๖๐ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย 

ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพื่อร่วมกันเป็น 

พลังสำาคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

สารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

        พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
        นายกรัฐมนตรี



  The Royal Thai Government is expediting the structural reforms of the national  

economic system under the Thailand 4.0 model, which will lay the foundation for the nation’s 

long-term development, allow it to escape the poverty trap, and become a stable, prosperous, 

and sustainable high-income nation, in accordance with the objectives set out in the 20-Year 

National Strategy.

  Small and medium enterprises (SME) have an important role in the growth and  

expansion of the national economy. They are important sources of employment and income 

for the population and an important interface between large-scale businesses and other  

manufacturing sectors. The Royal Thai Government has enacted measures to promote, assist, 

and develop SME operators, together with a raft of incentives that will allow SME operators 

to increase their business knowledge and capacity, use technology and innovation in adding 

value to their products and services, as well as support market access for SME operators both 

at home and abroad, which will increase their competitive capacity and allow SME to grow  

in a stable, prosperous, and sustainable manner into the future.  

  I wish to express my sincere appreciation to the Office of Small and Medium  

Enterprises Promotion, which is the main national agency for advancing SME promotion, 

as well as coordinating the efforts of state and private agencies to develop the potential of 

the country’s SMEs to become resilient and lead Thailand to international competitiveness.

  On the occasion of the issuing of the Annual Report of the Office of Small and  

Medium Enterprises Promotion, 2017, I wish to call on the power of the Triple Gem and 

all of the holy things in this world, to bless the Executive Board and all officials of OSMEP 

with happiness and prosperity so that they can continue to be an important force in the  

development of small and medium enterprises of Thailand to greater prosperity in the future.

Message from His Excellency General Prayuth Chan-o-cha
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
Chairman of the National Board of Small and Medium Enterprises Promotion 
(Ad Hoc)



	 รัฐบาลได้เร่งดำาเนินการส่งเสริมและพัฒนา	 SME	 ไทยในทุกระดับให้มีศักยภาพ	

และขีดความสามารถในการแข่งขัน	 เพื่อยกระดับ	 SME	 ให้มีความแข็งแกร่ง	 มีการนำา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน	มีมูลค่าสูง 

สามารถแข่งขันในตลาด	ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 ซึ่งในป	ี

๒๕๖๐	ประเทศไทยมี	SME	มากกว่า	๓	ล้านกิจการ	ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า	

๑๐	 ล้านคนทั่วประเทศ	 SME	 จึงนับเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	

	 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดำาเนินงานตาม 

ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ	SME	ได้อย่างเป็นรูปธรรม	โดยบูรณาการ 

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ด้วยการช่วยเหลือ 

และสนับสนุนผู้ประกอบการ	ท้ังในด้านการให้ความรู้	การเข้าถึงแหล่งเงินทุน	การเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล	การพัฒนาผู้ประกอบการตามวงจรธุรกิจ	ซึ่งเอื้อต่อการทำา

ธุรกิจ	และนำาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ	SME	๔.๐	อย่างแท้จริง		

	 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี							

ด้วยความทุ่มเท	 เสียสละ	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 และ

ร่วมเป็นกำาลังสำาคัญ	ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป	

สารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี



	 The	Royal	Thai	Government	has	expedited	the	promotion	and	development	of	Thai	SME	at	all	levels, 

increasing	their	capabilities	and	competitiveness,	thereby	raising	the	resilience	of	SME	via	the	utilisation	

of	technology	and	innovation	in	the	production	process,	quality	services,	maintenance	of	standards, 

increasing	 product	 value,	 and	 the	 ability	 to	 fully	 compete	 in	 the	 domestic	 and	 international	markets.	

In	2017,	Thailand	had	more	than	3	million	SME	businesses,	which	generated	more	than	10	million 

jobs	throughout	the	country.	Thus,	this	sector	is	an	important	mechanism	in	the	secure,	prosperous,	

and	sustainable	economic	advancement	of	the	country.

	 The	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	was	able	to	fulfil	its	mission	to	concretely	

promote	and	support	SME	operators	through	the	integration	of	efforts	with	the	relevant	agencies	so	as	

to	form	a	unified	response	to	assist	and	support	operators,	whether	in	terms	of	passing	on	knowhow,	

accessing	capital,	 increasing	readiness	 for	 the	digital	world,	or	developing	operators	according	to	 

the	business	cycle,	all	of	which	facilitates	the	doing	of	business	and	the	advent	of	SME	4.0	operators.

	 I	wish	 to	express	my	sincere	 thanks	 to	all	 of	 the	management	 and	staff	 involved,	who	have	 

performed	their	duties	with	dedication	and	sacrifice	and	hope	that	they	will	continue	to	be	blessed	with	

happiness	and	prosperity	in	their	important	task	of	developing	the	national	economy	to	be	prosperous	

into	the	future.

Message from His Excellency Mr. Somkid Jatusripitak
Deputy Prime Minister  
Vice-chairman of the National Board of Small and Medium Enterprise Promotion 
(Ad Hoc)



	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	 และวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Start	 Up)	 นับเป็น 

ผู้ประกอบการท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจ	ท้ังในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic	 Growth)	 และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำา	 (Economic	 Inequality)	 ยิ่งในยุคนี้ที่มี 

พัฒนาการทางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 ประกอบกับความก้าวหน้า 

ของดิจิทัลเทคโนโลยี	 ทำาให้	 SME	 และ	 Start	 Up	 มีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่าง 

ก้าวกระโดด	 รัฐบาลจึงให้ความสำาคัญต่อการปฏิรูปและส่งเสริมผู้ประกอบการ	 “คนตัวเล็ก” 

ในทุกระดับ	 ทุกพ้ืนท่ี	 ด้วยมาตรการท่ีครบวงจร	 มุ่งหวังให้คนตัวเล็กสามารถใช้เทคโนโลยี 

ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ	 รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำา 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน	และยกระดับก้าวสู่สากลได้ในท่ีสุด	ซ่ึงจะมีผลให้	“คนตัวเล็ก”	

เป็นฐานสำาคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศให้เป็น	ประเทศไทย	๔.๐

	 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 เป็นหน่วยงานสำาคัญ 

ในการปฏิรูปและส่งเสริมผู้ประกอบการคนตัวเล็ก	 โดยประสานให้เกิดบูรณาการความร่วมมือ 

กับเครือข่ายประชารัฐต่างๆ	 เพื่อสร้างพลังประสาน	 (Synergy)	 ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 

สำาคัญ	ซึ่งในปี	๒๕๖๐	ที่ผ่านมานี้	สสว.	ได้ดำาเนินการหลายโครงการ	อาทิ	การปรับปรุงนิยาม	

SME	ให้ครอบคลุมและสะท้อนสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ของ	SME	รวมถึงการกำาหนดการจัดสรรเงินสนับสนุน	และได้ริเริ่มโครงการ	SME	ONE	ให้เป็น	 

Platform	ข้อมูลการให้บริการ	SME	ทั้งประเทศ	 รวมถึงจัดตั้ง	National	Startup	Center	 และ

ศูนย์ความเป็นเลิศ	(Center	of	Excellence)	ในด้านต่างๆ	เพื่อทำาหน้าที่บ่มเพาะและสนับสนุน 

ผู้ประกอบการ	SME	ทุกกลุ่มทุกมิติ

	 รายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ประจำาปี	 

๒๕๖๐	 ฉบับนี้	 แสดงถึงความสำาเร็จในการดำาเนินงานของ	 สสว.	 ในช่วงปี	 ๒๕๖๐	 ที่ผ่านมา	 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆ	 ไป	 สสว.	 จะทำาหน้าที่สำาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและ

ส่งเสริม	 SME	 ด้วยหลากหลายมาตรการที่ตอบโจทย์คนตัวเล็กได้อย่างตรงความต้องการของ	

SME	และสามารถเปลี่ยนอุปสรรคความท้าทายของโลกยุคใหม่ให้กลายเป็นโอกาส	SME	 ไทย

อย่างแท้จริง

สารจาก นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายอุตตม  สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



	 SME	and	startup	are	vital	 to	the	national	economy	in	terms	of	both	sustaining	economic	

growth	and	reducing	economic	inequality.	In	this	era	of	innovation	to	better	satisfy	consumer’s	 

needs	 with	 the	 fast	 pace	 of	 digital	 technology	 development,	 SME	 and	 startup	 have	 great	 

potential	to	develop	their	products	and	services	by	leaps	and	bounds.	The	Royal	Thai	Government	 

attaches	great	importance	to	the	reform	and	promotion	of	“entrepreneurs”	at	all	levels	and	in	all	

regions	through	the	establishment	of	comprehensive	measures.	The	key	goal	is	to	help	the	small	

entrepreneurs	to	leverage	appropriate	technologies	for	higher	efficiency	and	productivity	in	doing	

business.	At	the	same	time,	various	financial	measures	are	offered	to	improve	access	to	capital	

to	enable	entrepreneurs’	growth	and	progress.	These	measures	will	concretely	raise	the	capacity	

and	competitiveness	of	Thai	SMEs	as	well	as	their	ability	to	innovate	and	connect	into	various	

global	 value	 chains.	 Small	 entrepreneurs	will	 become	 crucial	 parts	 in	 transforming	 our	 nation 

to	be	Thailand	4.0.

	 The	 Office	 of	 Small	 and	 Medium	 Enterprises	 Promotion	 (OSMEP)	 plays	 important	 roles 

in	 transforming	entrepreneurs.	 In	2017,	OSMEP	has	done	a	number	of	 high	 impact	projects,	

e.g.	 redefining	 the	 definition	 of	 SME	 to	 reflect	 the	 current	 economic	 situations,	 compiling 

an	SME	confidence	index,	as	well	as	determining	the	criteria	for	financial	allocations	to	SMEs.	 

Furthermore,	 the	 SME	 ONE	 project	 was	 initiated	 to	 provide	 an	 online	 national	 platform	 for	 

information	on	services	for	SMEs,	while	the	National	Startup	Centre	and	the	Centre	of	Excellence	

have	been	established	to	comprehensively	incubate	and	support	entrepreneurs	in	all	categories.

	 The	Annual	Report	of	the	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	2017	demonstrates	the	

successes	of	OSMEP	throughout	2017.	It	is	my	sincere	hope	that	in	the	coming	years,	OSMEP	

will	continue	to	play	an	 integral	 role	 in	advancing	the	reform	and	promotion	of	SMEs	through 

a	variety	of	accessible	and	comprehensive	measures	that	will	meet	the	needs	of	Thai	entrepreneurs	

to	advance	successfully	in	today’s	fast	changing	global	environment.

Message from His Excellency Mr. Uttama Savanayana  
Minister of Industry 
Chairman of the Executive Sub-committee  
for the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) 



	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้พยายามอย่างยิ่งที่จะรวบรวมแนวคิดจากทุกภาคส่วน 

เพื่อแปลงมาสู่แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศท่ีเป็นรูปธรรม	 และสามารถตอบโจทย์ 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	 โดยหนึ่งในเป้าหมายสำาคัญคือการแก้ไขปัญหา

ความยากจน	และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย	โดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	ซึ่งถือเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 

ประเทศ

 ในปีท่ีผ่านมา	รัฐบาลได้มอบหมายให้สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.)	 เป็นหน่วยงานกำาหนดยุทธศาสตร์	 และเป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมต่องานส่งเสริม	 

SME	ของประเทศ	โดยนโยบายที่มอบหมายให้	สสว.	เร่งดำาเนินการคือการจัดทำาฐานข้อมูล 

ขนาดใหญ่สำาหรับ	SME	 (Big	Data)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลผู้ประกอบการแห่งชาต ิ

ที่จะสามารถสะท้อนตัวตน	 และรองรับแนวทางการส่งเสริมที่ต่อเนื่องและสอดคล้องอย่าง

เป็นระบบ

 นอกจากน้ัน	 รัฐบาลยังได้มอบหมายให้	 สสว.	 เป็นเจ้าภาพในการจัดทำางบประมาณ 

บูรณาการด้านการส่งเสริม	 SME	 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

รวมทั้งดูแลด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ	 ผ่านการพัฒนาจุดเด่นของแต่ละพื้นที ่

ให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ	 อันจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งจากภายใน 

สู่ภายนอก	 และเป็นเคร่ืองมือสำาคัญท่ีจะช่วยลดความเหล่ือมล้ำาและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถ่ิน	

อย่างทั่วถึง

 ผมขอเป็นกำาลังใจแก่ผู้บริหาร	 และพนักงานเจ้าหน้าที่	 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกท่าน	 ให้ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	 มีแรงกายแรงใจ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย	 และผมพร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำาลัง

ความสามารถ	เพื่อให้	สสว.	เป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งสำาหรับ	SME	ไทยอย่างแท้จริง

สารจาก นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล 
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
ผู้กำ�กับดูแลสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

น�ยกอบศักดิ์ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี



	 Throughout	 its	 tenure,	 the	 Royal	 Thai	 Government	 has	 attempted	 its	 utmost	 to	 integrate 

the	ideas	of	all	sectors	and	transform	them	into	a	concrete	strategic	plan	for	national	reform	that	

can	truly	meet	the	needs	of	the	people.	One	of	the	most	important	objectives	of	this	plan	was	to	

eliminate	poverty	 and	 to	develop	 the	 competitiveness	of	 Thai	 entrepreneurs,	 especially	 those	 in	

small	and	medium	enterprises	(SME),	that	form	the	basis	of	the	nation’s	economic	advancement.

	 In	the	past	year,	the	Royal	Thai	Government	has	assigned	the	Office	of	Small	and	Medium	

Enterprises	Promotion	(OSMEP)	to	be	the	national	and	central	agency	for	determining	strategy	and	

coordination	for	SME	promotion	activities.	The	priority	policy	that	was	delegated	to	OSMEP	was 

to	build	a	Big	Data	database	for	SME	that	can	act	as	the	central	and	national	information	database	

for	 entrepreneurs	 that	 can	 reflect	 and	support	 the	continuous,	 consistent,	 and	systematic	effort 

to	promote	SME.	Furthermore,	the	Royal	Thai	Government	has	assigned	OSMEP	to	be	the	main	

agency	in	setting	an	integrated	budget	for	the	promotion	of	SME,	in	coordination	with	other	agencies, 

that	 will	 conform	 with	 the	 national	 strategic	 plan.	 OSMEP	 has	 also	 been	 assigned	 to	 oversee 

the	national	effort	to	promote	SME	through	developing	the	distinct	characteristics	of	each	region 

to	reach	their	true	potential,	thereby	upgrading	the	grassroots	economy	to	grow	in	strength	from	

the	 inside	 and	 be	 an	 important	 tool	 to	 reduce	 inequality	 and	 re-distribute	 income	 throughout 

the	local	regions.

	 I	wish	to	express	my	support	for	all	members	of	OSMEP’s	management	and	staff	and	wish	

for	their	every	success	in	their	work.	May	they	continue	to	have	health	and	morale	to	promote	and	

support	Thai	entrepreneurs.	In	this	task,	I	stand	ready	to	render	support	with	all	of	my	effort	to	make	

OSMEP	the	centre	and	true	guardian	of	Thai	SME.

Message from His Excellency Mr. Kobsak Pootrakool
Minister Attached to the Prime Minister’s Office of Thailand 
SupervisoroftheOfficeofSmallandMediumEnterprisesPromotion(OSMEP)



	 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	

ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ยุค	 SME	 ๔.๐	 ที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

โดยกำาหนดให้การส่งเสริม	SME	 เป็นวาระแห่งชาติ	 เนื่องจาก	SME	 เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย	

ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ในวงกว้าง	 ทั้งยังมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา 

ในมิติต่างๆ	ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปีของไทย

		 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการ

กำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม	 SME	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมต่อ

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ในการส่งเสริม	SME	อย่างครบวงจร	ได้ดำาเนินงานในปี	๒๕๖๐	

ตามแผนยุทธศาสตร์	 สสว.	 ปี	 ๒๕๖๐	 -	๒๕๖๔	ที่มุ่งขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ	SME	สู่ความ

มั่งคั่งอย่างยั่งยืน	 ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ	 โดยมีผลการ

ดำาเนินงานที่สำาคัญ	อาทิ	๑)	ด้านการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของ	

SME	และ	Micro	SME	 โดยเฉพาะการพลิกฟื้นและฟื้นฟูกิจการที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ	หรือจาก 

ภัยธรรมชาติต่างๆ	 ภายใต้วงเงินงบประมาณรวม	 ๓,๐๐๐	 ล้านบาท	 ๒)	 ด้านการสนับสนุน	 SME	 

ตามวงจรธุรกิจ	 (Business	 Life	 Cycle)	 อันประกอบด้วย	 การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	 (Start	 Up)	

การพัฒนาผู้ประกอบการทั่วไป	(Regular)	การพัฒนาผู้ประกอบการ	SME	ที่มีศักยภาพแล้ว	(Strong)	

รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SME	 ที่ประสบปัญหาธุรกิจ	 (Turn	 Around)	 และ	 ๓)	 ด้านการ

สนับสนุนปัจจัยเอื้อเฟื้อเพื่ออำานวยความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจ	 เช่น	 การพัฒนาและเชื่อมโยง

ระบบฐานข้อมูล	 SME	 (Big	 Data)	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 การพัฒนาศูนย์ให้บริการ	 SME	 

ครบวงจร	(SME	One-stop	Service	Center:	OSS)	ทั่วประเทศ	รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ	SME	

ในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ภาษี	 การเงิน	 แรงงาน	 การตลาด	 การเพิ่มขีดความสามารถ	 นวัตกรรม	 และ

กฎหมาย	เป็นต้น	

		 นอกจากนั้น	สสว.	ยังได้วางรากฐานการสร้างอนาคตให้	SME	 ไทย	 เพื่อรองรับการแข่งขันใน

โลกธุรกิจยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ภายใต้แนวคิด	“Reinventing	SME	Future”	พลิก	SME	 

ไทยสู่อนาคต	ซึ่งประกอบด้วย	๓	แนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ได้แก่	

	 ๑)	 การปรับเปล่ียนรูปแบบ	(Transformation)	ผู้ประกอบการ	SME	ต้องเรียนรู้ต่อการเปล่ียนแปลง 

ต่อความท้าทายใหม่ๆ	กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง	ข้ามพ้นการติดกับดักเดิมๆ	ของสิ่งที่เคยปฏิบัติมาจาก

ความเคยชิน

	 ๒)	 การปรับเปล่ียนแนวคิด	SME	สู่สากล	(Internationalization)	ผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการ	

SME	ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศมากขึ้น

	 ๓)	 การพัฒนาเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง	 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย	 SME	 รุ่นใหม่	

ผ่านองค์ความรู้ต่างๆ	และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่	ส่งต่อไปสู่ผู้ประกอบการ	SME

	 ซ่ึงแนวทางต่างๆ	เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้	SME	ไทย	เรียนรู้ท่ีจะอยู่รอด	พร้อมท่ีจะ 

แข่งขัน	และสามารถนำาพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนอย่างแท้จริง

สารจาก นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)

น�ยสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม



	 The	Royal	Thai	Government	attaches	great	importance	to	the	promotion	and	development	of	

small	and	medium	enterprises	(SME)	with	the	aim	of	strengthening	and	developing	them	into	SME	

4.0,	that	can	compete	domestically	and	abroad.	The	promotion	of	SMEs	is	a	national	agenda	since	

SMEs	form	the	basis	of	the	Thai	economy,	provides	mass	employment,	and	have	a	significant	role	

in	reducing	inequality	in	various	dimensions,	which	is	at	the	heart	of	the	reforms	under	the	20-year	

National	Strategy	of	Thailand.

	 The	 Office	 of	 Small	 and	 Medium	 Enterprises	 Promotion	 (OSMEP),	 as	 the	 main	 agency 

in	determining	SME	promotion	policy	and	strategy,	as	well	as	the	focal	point	for	the	cooperation	

between	different	sectors	 in	 the	comprehensive	promotion	of	SMEs,	has	 implemented	OSMEP’s	

Strategic	Plan,	2017	-	2021,	which	aims	to	advance	and	build	 the	capacity	of	SMEs	to	achieve	 

prosperity	 and	 sustainability	 through	 the	 integration	 of	 cooperation	 of	 all	 sectors	 in	 accordance	

with	the	“Pracharath”	model.	Important	achievements	included:	(1)	Financial	support	to	resolve	the	 

problems	of	accessibility	to	capital	for	SME	and	Micro	SME,	especially	in	the	revival	of	enterprises	

that	are	experiencing	business	or	natural	disaster-related	problems,	with	a	 total	budget	of	3,000	

million	baht;	(2)	Supporting	SMEs	according	to	the	Business	Life	Cycle,	which	consists	of	developing	 

operators	 of	 Start	 Ups,	 developing	 regular	 operators,	 developing	 SMEs	 with	 strong	 capacity,	 

as	well	as	rendering	assistance	to	operators	of	SMEs	experiencing	business	problems	(Turn	Around);	

and	(3)	Facilitation	services,	such	as	developing	and	linking	the	SME	(Big	Data)	database	with	the	 

relevant	 agencies,	 development	 of	 the	 comprehensive	 SME	 One-stop	 Service	 Centre	 (OSS)	 

nationwide,	as	well	as	assistance	for	SMEs	in	various	areas	such	as	taxes,	finance,	labour,	marketing,	 

building	capacity	for	innovation,	and	legal	advice.		

	 Furthermore,	under	the	“Reinventing	SME	Future”	concept,	OSMEP	has	laid	the	basis	for	the	

future	of	Thai	SMEs	that	will	allow	them	to	compete	in	a	rapidly	changing	business	environment.	

This	concept	consists	of	three	important	measures:	(1)	Transformation	of	SME	operators,	who	must	

be	acquainted	with	changes	and	new	challenges,	be	emboldened	to	escape	the	trap	of	 routine; 

(2)	 Internationalisation	of	SMEs,	where	operators	will	be	encouraged	and	promoted	 to	build	and	

increase	 links	 to	 foreign	markets;	and	 (3)	Development	of	networks	 to	promote	 learning	 to	build 

a	network	for	a	new	generation	of	SMEs	through	various	knowledge-bases	and	the	transmission	of	

knowledge	to	SME	operators.

	 These	measures	will	help	promote	and	support	Thai	SMEs	to	learn	how	to	survive,	be	ready	

to	compete,	and	lead	the	nation	to	a	future	that	is	truly	secure,	prosperous,	and	sustainable.

Message from Mr. Suwanchai Lohawatanakul 
Director General  
of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)



“เป็นผู้นำ�ในก�รขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภ�พ SME 
 สู่คว�มมั่งคั่งอย่�งยั่งยืน”

“To be the leader in driving and enhancing   
  SME competency towards prosperity 

  with sustainability”

VISION
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์



บูรณ�ก�ร และผลักดันก�รส่งเสริม SME 
ของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน  เพื่อให้ SME 

ส�ม�รถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับส�กล (Smart SME)

Integrate and drive the SME promotion activities  of 
the public and private sectors so that SME can grow 

and compete internationally (Smart SME)

พันธกิจพันธกิจ
MISSION







ภาพรวม

ประจำาปี พ.ศ. 2560
ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บริหารโดย สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การจัดสรรงบประมาณ



85.06% 
งบประมาณดำาเนินการ
ส่งเสริมและ 
สนับสนุน SME 
1,494,086,600 บาท

ภาพรวม
งบประมาณ

 1,756,585,600 
บาท

14.94% 
ค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินงาน 
และบริหารกองทุน 
262,499,000 บาท 

 สสว. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี 2560 จำานวนทั้งสิ้น 1,756,585,600 บาท 
สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหารกองทุน จำานวน 262,499,000 บาท และ
สำาหรับดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน SME จำานวน 1,494,086,600 บาท (32 โครงการ)

3.15%
11.61%

1.99%

68.31%

1 32 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1

บูรณาการ
ความร่วมมือกับ

หน่วยงานส่งเสริม 
SME

55,358,600 
บาท 

(8 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพ

องค์กร

34,900,000
บาท 

(3 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างการเข้าถึง

บริการเพื่อพัฒนา 
SME

203,925,000 
บาท 

(4 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลักดันงาน

ตามแผนการส่งเสริม 
SME

1,199,903,000 
บาท 

(17 โครงการ)



 1 แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560 - 2564
แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560 - 2564 ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร 
สสว. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 และฉบับทบทวนปี 2561 - 2564 ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการ บริหาร สสว. เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561

ภาพรวม

ปี 2560 - 2564
สู่แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ สสว. ปี 2560

แผนยุทธศาสตร์ สสว.

VISION

MISSION

STRATEGIC 
PUSH

STRATEGIC 
SUSTAIN

พัฒนาฐานข้อมูล SME

วิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ

Pilot Project

Ecosystem

ขึ้นทะเบียน SME

ให้บริการ SME ผ่าน ICT

ติดตาม 
ประเมินผล 

การส่งเสริม SME

บูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานส่งเสริม SME

ผลักดันงานตามแผน
การส่งเสริม SME1 สร้างการเข้าถึง

บริการเพื่อ SME2 3

เพิ่มศักยภาพองค์กร4

“เป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ SME 
สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล (Smart SME)

ออกแบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
และเน้นธรรมาภิบาล 

(Good Governance)

พัฒนาบุคลากร (HR) 
Skill / Talent / Motivate / 
Knowledge Management

กระบวนการและเทคโนโลย ี
(Process & Technology)

วัฒนธรรมองค์กร 
(Culture)

สนับสนุนข้อมูล 
ข้อวิเคราะห์ (GAP Analysis)

สนับสนุน 
การดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาการให้บริการ SME 
(OSS)

พัฒนาเครื่องมือ / ข้อมูล 
องค์ความรู้แก่ SME

บูรณาการแผน

งบประมาณ และ Joint KPIs

เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ



 2 ค่านิยมองค์กร

 3 แผนปฏิบัติการ สสว. ปี 2560 

แผนปฏิบัติการ สสว. ปี 2560 ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ภายใต้แนวทางการส่งเสริม SME 4 แนวทาง

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม SME
  งบประมาณ  55,358,600 บาท (8 โครงการ)
   คิดเป็นร้อยละ 3.71% ของงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน SME

P O MR S E
Professional Ownership Merit IntegrityRelationship Service Mind Excellence 

บุคลากร
มีความเป็น
มืออาชีพ

มีความรัก 
ในองค์กร

ทำางานโปร่งใส 
มีคุณธรรม

มีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน มีจิตบริการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์
และความเป็นเลิศ

ในผลงาน

บูรณาการงานส่งเสริม SME ทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
(Co-creation of Service)

1.1 แผนงานบูรณาการ การจัดทำา
 แผนการส่งเสริม SME

 เป้าประสงค์ของแผนมีการดำาเนินงาน
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 

1) งานจัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME
2) งานจัดทำายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME
 รายสาขา รายพื้นที่ รายประเด็น

1.3 แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล SME  ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่รองรับการส่งเสริม
และติดตามประเมินผล

1)  งานจัดทำาและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย
 ประจำาปี

1.2 แผนงานสร้างความร่วมมือ
 ในการส่งเสริม SME ทั้งใน
 และต่างประเทศ

 จำานวนเครือข่ายความร่วมมือ
 การส่งเสริม SME ทั้งในและต่างประเทศ
 ไม่น้อยกว่า 25 เครือข่าย

1)  งานดำาเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2)  งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
3) งานดำาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำางานอาเซียน 
 ด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: 
 ASEAN SMEWG)

1.4 แผนงานพัฒนาและจัดทำาฐาน
 ข้อมูล SME (Data Analysis)

 ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจ
 ของผู้ใช้บริการ

1)  งานจัดทำารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อม ประจำาปี
2)  งานจัดทำาดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำาหรับ SME

Ecosystem



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME
  งบประมาณ 1,199,903,000 บาท (17 โครงการ)
   คิดเป็นร้อยละ 80.30 ของงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน SME

เกิดผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนเป้าหมายการส่งเสริม SME (Co-delivery of Service)  
ร่วมกันดำาเนินโครงการในการส่งเสริม SME

2.1 แผนงานสนับสนุนการดำาเนินงาน
 ตามแผนการส่งเสริม SME

 จำานวน SME ที่ได้รับการส่งเสริมและ
 ช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า 60,000 ราย

1)    โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

2.2 แผนงานสนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์
 และประเด็นการส่งเสริม SME 
 (Gap Analysis)

 จำานวนรายงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
 SME 1 เรื่อง

13) โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจ
 เพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์
 การเกษตร
14) โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยี
 และนวัตกรรม กรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal 
 Innovation)
15) โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำานวยความสะดวก
 ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)

 จำานวน SME ที่เข้าสู่ระบบภาษี 3) โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME  ใน 18 กลุ่มจังหวัด
4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
 สู่ตลาดสากล

2.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการติดตามประเมินผล
 การส่งเสริม SME

 จำานวนหน่วยงานที่นำาเข้าข้อมูลสูู่ระบบ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 ร้อยละ 80 ของผลการประเมินที่ได้
 ผลสำาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบ
 ที่ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

16) งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME
17) งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน

 จำานวน SME ได้รับมาตรฐาน 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
 (SME Strong / Regular Level)

2.3 แผนงานสร้างสภาวะแวดล้อม
 ที่เอื้อต่อ SME

 จำานวนเรื่องการปรับปรุง
 ทบทวนกฎหมาย เพื่อ SME 3 เรื่อง

 งานเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย
 เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริม SME

 จำานวนโครงการนำาร่อง 1 เรื่อง 5) โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด
 (SME Provincial Champions)
6) โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพ
 ตามแนวพระราชดำาริ
8) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
 แก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ
9) โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกัน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

10) โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำาหรับ SME

11) โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power
 เพื่อวันใหม่ แก่ ธพว.
12) โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือ SME
 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี 2553 แก่ ธพว.

Regular &
 Turn Around

Ecosystem
Start Up

Strong



 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างการเข้าถึงบริการเพื่อพัฒนา SME
  งบประมาณ 203,925,000 บาท (4 โครงการ)
   คิดเป็นร้อยละ 13.65 ของงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน SME

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร
  งบประมาณ 34,900,000 บาท (3 โครงการ)
   คิดเป็นร้อยละ 2.34 ของงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน SME

สร้างการเข้าถึงบริการของ สสว. ให้มากขึ้น

3.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
 การให้บริการศูนย์ OSS

 ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจ
 ของผู้ใช้บริการ

1) โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)

3.3 แผนงานส่งเสริมและใช้ประโยชน์
 จากการขึ้นทะเบียน SME

 จำานวนข้อมูลทะเบียน SME
 สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้

  งานสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกอบการ SME

3.2 แผนงานพัฒนาเครื่องมือ
 และองค์ความรู้ SME

 จำานวน SME ที่เข้าถึงบริการ
 60,000 ราย

2) งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล
 SME Knowledge Center
3) โครงการประกวด SME National Awards
 & Start Up Awards

3.4 แผนงานส่งเสริมระบบเทคโนโลยี
 ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการ
 SME

 จำานวน SME ที่เข้าถึงบริการของ สสว. 
 ผ่านสื่อ Online 65,000 ราย

4) โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 สำาหรับ SME

Ecosystem

Regular & 
Turn Around

Ecosystem

Regular & 
Turn Around

พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

4.1 แผนงานผลักดันองค์กรให้เน้น
 ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

 ร้อยละบุคลากรได้รับการปลูกฝัง
 ค่านิยมที่ดี

 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร
 งานส่งเสริมการทำางานที่มีความโปร่งใส

 ตามหลักธรรมภิบาล

4.3 แผนงานยกระดับกระบวนการ
 (Process) และเทคโนโลยี 
 (Technology)

2) งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 และนโยบายของรัฐ

 งานเสนอแนะการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเอื้อต่อ
 การดำาเนินงานของ สสว.

4.2 แผนงานพัฒนาเครื่องมือ
 และองค์ความรู้ SME

 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการ
 อบรมสัมมนาตามแผนงานที่กำาหนด

 จำานวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน

1) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.4 แผนงานส่งเสริมการสร้าง
 วัฒนธรรมองค์กร

 มีแนวทาง/การดำาเนินงานตามเกณฑ์
 มาตรฐาน (PMQA FL)

 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในองค์กรและสังคม

Ecosystem



Overview of 2017 

Allocations
For the SMEs Promotion Fund

Managed by OSMEP

Budget



85.06% 
Expenditure 
on the promotion 
and support of SMEs 
1,494,086,600 baht

Overview of 
Expenditures

 (from a total of 
1,756,585,600 

baht) 

14.94% 
Expenditure  
on the administration 
and management of 
the Fund 
262,499,000 baht             

For the year 2018, OSMEP was allocated a total budget of 1,756,585,600 baht.
  262,499,000 baht was allocated for the administration and management of the Fund
  1,494,086,600 baht was allocated to the promotion and support of SMEs across 32 projects.

3.15%
11.61%

1.99%

68.31%

1 32 4
Strategy 1

Integration of 
cooperation with 
agencies relevant 

to the promotion of 
SMEs

55,358,600 
baht 

(8 projects)

Strategy 4 
Organisational 

Capacity-building 

34,900,000
baht 

(3 projects)

Strategy 3
Building 

accessibility to 
SMEs development 

services

203,925,000 
baht 

(4 projects)

Strategy 2
Implementing 

activities under the 
SMEs Promotion 

Plan

1,199,903,000 
baht

(17 projects)



 1  The OSMEP Strategic Plan, 2017 - 2021
The OSMEP Strategic Plan for the years 2017 to 2021 was approved by OSMEP’s Executive 
Subcommittee on 30 August 2016 and the revised version of the plan for the years 2018 
to 2021 was approved by the Executive Subcommittee on 15 January 2018.

Overview of OSMEP

2017 - 2021
Implementing the OSMEP Action Plan for 2017

Strategic Plan,

VISION

MISSION

STRATEGIC 
PUSH

STRATEGIC 
SUSTAIN

Development of SMEs Database

Information analysis  
in variuos dimensions 

Pilot Project

Ecosystem

Registration of SMEs

Development of ICT  
to provide services to SMEs

Monitoring and 
evaluation of 

SME promotion

Integrate cooperative  
efforts with agencies  

involved in SMEs promotion
Propel the Implementation  

of the SMEs Promotion Plan1 Increase the accessibility  
of services for SMEs2 3

Enhance OSMEP’s 
capability4

“To be the leader in driving and enhancing SME competency  
towards prosperity with sustainability”

Integrate and drive the SME promotion activities of the public and private sectors 
so that SME can grow and compete internationally (Smart SME)

Redesign of OSMEP’s  
Organisation Structure to enhance 
effectiveness and good governance

Development of Human Resources 
skills / talent / motivation / 

knowledge management
Work Process  

and Technology

Organisational 
Culture

Support to the work on database 
development and information analysis 

(GAP Analysis)

Support to the implementation of plans Development of service facilities for SMEs 
via the SME One-stop Service Centers

Development of tools 
and knowledge for SMEs

Integration of plans

Budget and joint KPIs

Domestic and International Networks



 2  Organisational Values

 3  OSMEP Action Plan, 2017

The 2017 OSMEP Action Plan is composed of 
4 strategies under 4 SME promotion paths

 Strategy 1 Integration of cooperation with agencies relevant to the promotion of SMEs 
   55,358,600 baht (8 projects)
   Comprising of 3.71% of the total budget for the promotion and support of SMEs

P O MR S E
Professional Ownership Merit IntegrityRelationship Service Mind Excellence 

Personnel with 
professionalism

Building 
organisational 

loyalty

Transparency 
and morality

Establishment of 
good relations

Service-minded 
attitude

Emphasis on 
success and 

excellent outcomes

Integration of SME promotion efforts in all sectors in a uniform way  
and build strong cooperative networks (Co-creation of Service) 

1.1 Work Plan for the 
 integration of SME 
 promotion plans

 At least 70% of the plan’s 
 objectives must be accomplished
 

1) Formulation of a SME Promotion Action Plan
2) Formulation of strategies and Action Plan for SMEs 
 in individual sectors, areas, and issues

1.3 Work Plan for the 
 development of the SME 
 Database

 Percentage of success for the 
development of the database 
system that can serve promotion 
and evaluation activities

1) Annual creation and improvement of 
 Thailand’s SME Database

1.2 Work Plan for the building 
of cooperation in SME 
promotion, both domestically 
and abroad

 At least 25 domestic and
 international cooperative networks 
   for the promotion of SMEs

1) Activities under international cooperation 
 frameworks
2) International network-building activities
3) Activities under the ASEAN framework (ASEAN SME 
 Agencies Working Group: ASEAN SMEWG)

1.4 Work Plan for the development
 and creation of the SME
 Database (Data Analysis)

 80% satisfaction rate from users 
 of the service

1) Compilation of the annual report on the situation 
 of SMEs (SME White Paper)
2) Creation of the annual economic index for SMEs

Ecosystem



 Strategy 2 Implementing activities under the SMEs Promotion Plan
   1,199,903,000 baht (17 projects)
   Comprising of 80.30% of the total budget for the promotion and support of SMEs

Achievement of targets in the Co-delivery of Service for SMEs

2.1 Work Plan to support the 
 implementation of the SME 
 Promotion Plan

 At least 60,000 SMEs receive 
 promotion and assistance

1)  Start Up Development Project

2.2 Work Plan to provide data 
support, data analysis, and 
issues in SME promotion  
(GAP Analysis)

 1 study/research report for the 
 development of SMEs

13) Project to study the methods of SME promotion 
in the Social Business group, using the case study 
of Agricultural Cooperatives

14) Project to study the methods of SME promotion  
 in the technological and innovation sector,  
  using the case study of grassroots technology 
   (Frugal Innovation)
15) Project to study the advancement of facilitation 
 for doing business

 Number of SMEs entering 
 the tax system

3) Project to support SME networks in 18 provincial 
 groups
4) Project to develop products to build capacity for 
 the international market

2.4 Work Plan to increase 
effectiveness in the evaluation 
of SME promotion activities

 At least 75% of agencies submit 
 data into the system

 80% of the evaluation results for 
 the success, outcome, and impact 
 is further used

16) Monitoring and evaluating performance  
        of SME promotion projects
17) Administration and management 
 of the joint-investment fund

 Number of SMEs that meet 
 the standards

2) SME Strong / Regular Level Promotion and 
 Development Project

2.3 Work Plan for the building of 
 a conducive environment for 
 SMEs

 3 reforms of SME-relevant laws  Recommendations for the reform of laws that 
 will be conducive to the promotion of SMEs

 1 pilot project 5) SME Provincial Champions Project
6) Project to promote community enterprises 
 for sustainable development
7) Project to develop artisanal entrepreneurs 
 in accordance with the royal guidelines
8) Project to develop entrepreneurs to build 

the resilience of community businesses  
in accordance with the royal guidelines

9) Project to increase the knowledge of SMEs 
 in managing the risk of currency exchange

10) Development of marketing channels for SMEs

11) Interest rate subsidy project under the SME Power 
 for a new day project for the SME Development Bank
12) Interest rate subsidy project for SMEs affected by 
	 the	2010	floods	for	the	SME	Development	Bank

Regular &
 Turn Around

Ecosystem
Start Up

Strong



 Strategy 3  Building accessibility to SMEs development services
   203,925,000 baht (4 projects)
   Comprising of 13.65% of the total budget for the promotion and support of SMEs

 Strategy 4 Organisational Capacity-building 
   34,900,000 baht (3 projects)
   Comprising of 2.34% of the total budget for the promotion and support of SMEs

Enhancing Accessibility and Increasing outreach

3.1  Work Plan to increase 
         the effectiveness of 
         the OSS centre

	 80%	of	users	satisfied	
 with service

1) SME One Stop Service Center (OSS) Project

3.3  Work Plan to promote and 
         utilise SME registration

 Number of data in the registry 
 that can be utilised

  Incentives for SME entrepreneurs

3.2  Work Plan to develop tools 
         and SME knowledge

 60,000 SMEs can access services 2) Development of SME Knowledge Centre
3) SME National Awards & Start Up Awards
 Competition

3.4 Work Plan to promote 
 technological systems 
 that will link information 
 for SME services

 65,000 SMEs can access OSMEP’s 
 services online

4) Project to promote the development of 
 an e-Market for SME

Ecosystem

Regular & 
Turn Around

Ecosystem

Regular & 
Turn Around

Building Capability and Improving Productivity

4.1 Work Plan to enhance 
 organisational effectiveness 
 and good governance

 Percentage of personnel 
 inculcated with good values

 Organisational support and planning
 Promotion of transparency and good governance

4.3 Work Plan to upgrade 
 process and technology

2) Development of ICT capacity
3) Project to increase the effectiveness of the 
 implementation of relevant government policies

 Recommendations to amend regulations and rules 
 to facilitate OSMEP’s work

4.2 Work Plan to develop tools 
 and SME knowledge

 80% of personnel have attended 
 training and seminars in accordance
 with the plan

 Amount of knowledge exchanged

1) Human Resources Development

4.4 Work Plan to promote 
 the building of 
 organisational culture

 Existence and implementation of 
 standards (PMQA FL)

 Promotion of intra-organisational and social 
 ownership 

Ecosystem



Sale



Transformation
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

	 1.		 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
  (SME Strong/Regular Level) 
	 2.		โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด	ในการก้าวสู่	
  Thailand 4.0 (SME Provincial Champions) 
	 3.		งานประกวด	SME	National	Awards	&	Start	up	Awards	
	 4.	 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับเอสเอ็มอี
	 5.	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล



ส่วนที่

ผลการดำาเนินงาน 
ประจำ�ปี 2560
ของกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจ
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม



ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2560

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2560
ของกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

 SME ได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์ 
 251,452 ราย

ปี 2559
พัฒนา SME
231,820

ราย

พัฒนา 
SME 8.03%

	 ปี	2560	มี	SME	และผู้ประกอบการรายย่อย	/	ฐานราก	 

รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

ของ	สสว.	เพิ่มขึ้น	จำานวน	18,632	ราย	จาก	231,820	ราย	

ในปี	2559	เป็น	251,452	ราย	ในปี	2560	คิดเป็นร้อยละ	

8.03	เมื่อเทียบกับจำานวน	SME	ในปีที่ผ่านมา

 

	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจ	 /	 การวินิจฉัย	

(Coaching)	 /	 Self-Assessment	 /	 Business	 Model	 / 

สร้างพี่เลี้ยงธุรกิจ	/	มาตรฐานทางธุรกิจ	TQA	/	มาตรฐาน

สินค้า	 อย.	 /	 เตรียมความพร้อมสู่ตลาด	 e-commerce,	

B2B,	MAI	/	ศูนย์บริการ	OSS	/	ที่ปรึกษาธุรกิจ	/	พัฒนา

เครือข่าย	 /	 Knowledge	 Center	 (ข้อมูลสถิติ	 SME, 

ดัชนีความเชื่อมั่น	SME,	การดำาเนินธุรกิจ)	เป็นต้น

พัฒนา SME
251,452 

ราย

ปี 2560
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 สร้างรายได้ / เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ / การลดต้นทุน 
 2,723.20 ล้านบาท

	 สสว.	 ดำาเนินงานส่งเสริม	 SME	 และ

พัฒนากลไกการส่งเสริม	 SME	 ให้นำาไปสู่การ 

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 มุ่งเน้นการส่งเสริม	

SME	ให้เติบโตตาม	Business	Life	Cycle	โดยมี 

SME	 และผู้ประกอบการรายย่อย/ฐานราก	

สามารถสร้างรายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด	 กิจกรรมร้านค้าประชารัฐ	 

ตลอดจนกิจกรรมการสนับสนุนเครือข่าย	

SME	ที่สามารถทำาให้	SME	ในเครือข่ายมีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และสามารถลดต้นทุน

ทางธุรกิจได้	จำานวน	2,723.20	ล้านบาท	และ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	

ทำาให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)	

จำานวน	5,228	คู่ธุรกิจ	

 เกิดการจ้างงาน / แรงงานใหม่ 
 393,334 ราย / 1,886 ราย

  	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 มีการ

จ้างงานเพิ่มขึ้น	6,457	ราย	

  	 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	 ร้านค้าประชารัฐ	 มีวิสาหกิจ

ชุมชนหรือผู้ประกอบการ	 SME	 มีการจ้างงานในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น	

386,877	 ราย	 (ร้อยละ	5.49	 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่

ร้อยละ	10)	โดยเป็นแรงงานใหม่	1,866	ราย

 เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
 5,228 คู่ธุรกิจ

		 สสว.	ผลักดันให้ผู้ประกอบการ	SME	 ท่ีผ่านกระบวนการวินิจฉัย	 

เข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	ทั้งในและต่างประเทศกว่า	20	ครั้ง	

เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่าง	SME	ไทย	กับคู่ค้าในประเทศ	ตลอดจน

คู่ค้าต่างประเทศ

  	 เกิดการจับคู่ในประเทศ	4,568	คู่ธุรกิจ

  	 เกิดการจับคู่ต่างประเทศ	660	คู่ธุรกิจ	(ตุรกี	ไต้หวัน	จีน	

ญี่ปุ่น	โอมาน	ฮ่องกง	เวียดนาม)

SME Provincial 
Champion

ร้านค้าประชารัฐ

สนับสนุน
เครือข่าย SME

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

พัฒนาช่องทาง
การตลาด

558 ล้�นบ�ท

340 ล้�นบ�ท

244.8 ล้�นบ�ท

35.62 ล้�นบ�ท

11.65 ล้�นบ�ท

1,533.13 ล้�นบ�ท

OSMEP Annual Report 201736



ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2560

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 ผู้ประกอบการ	 SME	 ได้รับการพัฒนาเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

ตลาดออนไลน์สำาหรับ	SME	จำานวน	140,615	ผลิตภัณฑ์	โดยจัดทำา	Shop	SME	Go	Online	แหล่งรวบรวม

สินค้า/บริการ	 โดยเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เพื่อเป็น

ช่องทางตลาดของ	SME	และให้สิทธิประโยชน์แก่	SME

 สนับสนุนเครือข่าย SME (Networking)
 478 เครือข่าย

 สนับสนุนเครือข่าย SME

 	 เครือข่ายมะพร้าว	26	เครือข่าย	สามารถลดต้นทุน 

ในการดำาเนินธุรกิจได้กว่า	 121.802	 ล้านบาทต่อปีและ 

เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ	 SME	 

ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	84	ล้านบาท

 	 เครือข่ายสมุนไพร	 9	 เครือข่าย	 คาดการณ์ว่า

จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ	ไม่น้อยกว่า	21	ล้านบาท	และลดต้นทุนการผลิต

ได้ไม่น้อยกว่า	18		ล้านบาท

Shop SME Go Online

1) Lazada
2) Weloveshopping
3) Lnwshop  
4) PCHome
5) Shopee  
6) 11street
7) Tarad.com

8) Thailand mall 
9) sme siam  
10) Pinsouq

11) Buzzebee 
12) Thai e-Commerce Association

13) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
14) บริษัท เอ็กซ์คอมเมิร์ช จำากัด

รายงานประจำาปี สสว. ๒๕๖๐ 37



 เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

 	 4	เครือข่ายผู้ให้บริการ	ทำาหน้าที่เป็น

พี่เลี้ยง	 /	 ให้คำาปรึกษา	 SME	 ของไทย	 ในการ

ดำาเนินธุรกิจกับประเทศเวียดนาม	 ลาว	 รัสเซีย	

และอินเดีย

 	 5	 เครือข่ายของโครงการ	 THAI	 AIM	

2016	 สร้างผู้ประกอบการใหม่และส่งเสริม

สินค้าไทย	 /	 ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค	์

ผ่านเครือข่าย	(สมาคมของขวัญของชำาร่วยไทย

และของตกแต่งบ้าน	 สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

แนวดีไซน์	 สมาคมการค้าเคร่ืองใช้ในครัวเรือน	

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	สมาพันธ ์

เอสเอ็มอีไทย)	

 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 23	 เครือข่ายการประชุมตามกรอบ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 เครือข่าย SME กลุ่มพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ

	 411	 เครือข่ายผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนา 

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ	SME

 ยกระดับ SME ให้ได้มาตรฐานทางธุรกิจ

 SME 315 กิจการ 915 ราย 

	 ผ่านการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการ 

สู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ	 ได้รับความรู้เรื่องมาตรฐาน

การบริหารจัดการ	(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	7	ด้าน	และ 

แลกเปล่ียน	Good	Practices	กับบริษัทท่ีได้รับรางวัลสุดยอด	SMEs 

แห่งชาติ	 รวมถึงแนวทางการประเมินตนเอง	 (Self-Assessment) 

ให้กับผู้แทนกิจการ

 9th SMEs National Awards & SMEs Startup Awards 2017

 SMEs National 36 ราย

 	 รางวัลสุดยอด	SMEs	แห่งชาติ	11	ราย

 	 รางวัล	SMEs	ดีเด่น	20	ราย

 	 รางวัลมาตรฐาน	SMEs	5	ราย

 Start Up 100 ราย

 	 รางวัลสุดยอด	SMEs	Startup	33	ราย

 	 รางวัลมาตรฐาน	SMEs	Startup	37	ราย

จากกลุ่มเป้าหมาย 4 ภาคอุตสาหกรรม (20 กลุ่มธุรกิจย่อย)

  ภาคการผลิต	 (11	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 อาหารและเครื่องดื่ม	

/	 ชิ้นส่วนยานยนต์	 /	 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 /	 อุตสาหกรรม 

การแพทย์ครบวงจร	 /	 ส่ิงทอและแฟช่ัน	 /	 เฟอร์นิเจอร์และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้	/	อัญมณีและเครื่องประดับ	/	เครื่องจักรกลและ

อุปกรณ์	 /	พลาสติกและยาง	 /	สิ่งพิมพ์	 /	 เซรามิกและผลิตภัณฑ ์

ที่ทำาจากแร่อโลหะ)

  ภาคการค้า (2	ธุรกิจ	ได้แก่	ค้าปลีก	/	ธุรกิจเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม)

  ภาคบริการ	 (6	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 โรงแรม	 ท่องเที่ยว	 และ

ภัตตาคาร	/	โลจิสติกส์	/	ธุรกิจเพื่อสุขภาพ	/	งานสร้างสรรค์และ

ออกแบบ	/	ก่อสร้าง	/	ซ่อมบำารุง)

  ภาคการเกษตร	 (1	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ)
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ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2560

 ผลักดัน SME ให้เข้าสู่ระบบภาษี

 SME Provincial Champions

 469 สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

	 พัฒนาธุรกิจให้กับ	SME	กลุ่ม	Start	Up	กลุ่ม	Rising	Star	และกลุ่ม	

Turn	Around	ประกอบด้วย	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านการตลาด	ด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยี	 ด้านการผลิต/บริการด้านการจัดการองค์กร	 ด้านการเงิน	

โดยแบ่งประเภทของผู้ประกอบการ	 ออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มอาหาร	

(Food)	จำานวน	231	สถานประกอบการ	และกลุ่มที่มิใช่อาหาร	(Non-Food)	

จำานวน	238	สถานประกอบการ	เน้น	Service	&	Trade	โดยมีจุดมุ่งหมาย

หลักเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่มบริการเพื่อสุขภาพ	 (Medical	

Hub)	ตลอดจนกลุ่ม	Logistics	และ	E-Commerce

SME	เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่	ขยายธุรกิจ	เข้าสู่ระบบภาษี	จำานวน	3,048	กิจการ

อยู่ระหว่างยื่นเข้าระบบภาษี

ขยายธุรกิจ

เข้าสู่ระบบภาษี

จัดตั้งธุรกิจใหม่

SME ภาคเกษตรSME ภาคทั่วไป

295
544

180

1,018
585

245

112

69
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	 สำาหรับผลวิเคราะห์ยอดขายของกิจการหลังเข้าร่วมโครงการ	 SME	 Provincial	 

Champions	 พบว่า	 ในภาพรวมของโครงการ	 มูลค่ายอดขายของผู้ประกอบการ	 

มีมูลค่าประมาณ	 1,861.190	 ล้านบาท	 และผลการประมาณการศักยภาพของ

ธุรกิจ	 ในการเพิ่มมูลค่ายอดขายในอนาคตหลังเข้าร่วมโครงการ	 ผู้ประกอบการ 

จะมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น	2,451.596	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง	

ร้อยละ	31.72
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	 จากมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	30	กันยายน	2546	ได้อนุมัติให้หน่วยงาน 

ต่างๆ	 ที่มีเงินนอกงบประมาณ	 ถือปฏิบัติตามมาตรการกำากับดูแลเงิน 

นอกงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 นำาเสนอเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานทุนหมุนเวียนให้สูงขึ้น

		 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ซึ่งบริหารโดย	

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 หรือ	 สสว.	 ได้เข้าสู่

ระบบประเมินผลการดำาเนินงานทุนหมุนเวียน	 ตั้งแต่ปี	 2548	 เป็นต้นมา	 

โดยกรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 ได้จัดจ้างบริษัท	 ทริส	 คอร์ปอเรชั่น	

จำากัด	 (TRIS)	 ศึกษาและจัดทำาระบบประเมินผลการดำาเนินงานทุนหมุนเวียน	

โดยนำาเกณฑ์วัดแบบ	 Balanced	 Scorecard	 (BSC)	 มาใช้ในการวัดผล 

การดำาเนินงาน	4	ด้าน	ประกอบด้วย

   1)		ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน	

  2)		การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   3)		ผลการดำาเนินงานด้านปฏิบัติการ

   4)		การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

	 ในการประเมินผลการดำาเนินงานกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 ปี	 2560	 ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัด	 โดยใช้เกณฑ์	 Balanced	

Scorecard	(BSC)	อย่างต่อเนื่องใน	4	มิติ	ดังนี้

ผลการประเมินที่สำาคัญ 
ประจำาปี 2560

 รายงานผลการดำาเนินงานทุนหมุนเวียนส่งเสริมวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปีบัญชี 2560 
 (ประเมินผลโดย : กรมบัญชีกลาง)
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ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2560

มิติที่ 4:  ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน* 

	 4.1	บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

	 4.2	การบริหารความเสี่ยง

	 4.3	การควบคุมภายใน

	 4.4	การตรวจสอบภายใน

	 4.5	การบริหารจัดการสารสนเทศ

	 4.6	การบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ *เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของกองทุนฯ

ร้อยละ	30 2.8710

	 		 โดยสรุป	กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ได้รับผลคะแนนจากการประเมินผลการดำาเนินงานประจำาป ี

บัญชี	2559	ของกรมบัญชีกลาง	จำานวน 3.8264 คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5.0000

มิติที่ 1:  ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน 

	 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ

มิติที่ 2: การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

	 2.1	การสำารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 2.2	ระดับความสำาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 3:  ผลการดำาเนินงานด้านปฏิบัติการ  

	 3.1	การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	/	กระทรวงการคลัง

	 3.2	การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้

	 	 ที่ไม่ต้องนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ร้อยละ	10

ร้อยละ	30

ร้อยละ	30

ตัวชี้วัด น้ำ�หนัก คะแนนที่ได้รับ

3.9803

4.0237

4.5333
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	 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(สวค.)	ในฐานะที่ปรึกษาดำาเนินการติดตามและประเมินผล	ได้ติดตาม

และประเมินผลโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริม	 SME	 ประจำาป ี

2560	 มีผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยเอื้อ	 รวมทั้งสิ้น	 206,225	 ราย/กิจการ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 127.09	 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	 จำานวน	 162,268	 ราย	 และงบประมาณได้เบิกจ่ายไป 

ทั้งสิ้น	 2,906.4672	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 83.34	 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นรวม	

3,487.3408	ล้านบาท

	 สำาหรับการติดตามและประเมินผลระหว่างการดำาเนินงาน	(On-Going	Process	Evaluation)	

ด้วยแบบจำาลองซิปโมเดล	(CIPP	Model)	มีผลการประเมินดังนี้

 ผลการส่งเสริม SME ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
 ด้่านการส่งเสริม SME ประจำาปี 2560 
 (ประเมินผลโดย : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

	 ส่วนการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ	 โดยใช้แบบจำาลองเศรษฐกิจมหภาค	Thailand	Macro	 

econometric	model	พบว่า	ประมาณการผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้ที่	3,478	ล้านบาท	ซึ่งใกล้เคียง

กับงบประมาณที่ได้รับ

(หมายเหตุ:	ตัวเลขที่ปรึกษา	สวค.	ใช้คำานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นตัวเลข	ณ	เดือนกันยายน	2560)

1) ด้�นคว�มสอดคล้องเหม�ะสมของโครงก�ร  3.30  คะแนน จ�กคะแนนเต็ม 5

2)  ด้�นปัจจัยนำ�เข้� 3.50  คะแนน  จ�กคะแนนเต็ม 5

3) ด้�นกระบวนก�รทำ�ง�น 3.60  คะแนน  จ�กคะแนนเต็ม  5

4) ด้�นผลผลิต 3.40  คะแนน  จ�กคะแนนเต็ม  5
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ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2560

แนวทางที่ 1  สร้างและ 
พัฒนาผู้ประกอบการใหม ่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Start Up) แบบครบวงจร

149,000,000 1 -  1 - -- - - -- - - -- - - -

แนวทางที่ 3  ส่งเสริม SME  
ที่มีศักยภาพให้มีความ
สามารถในการแข่งขัน 
ได้มากขึ้น (Strong)

53,000,000 1 - 1 - -- - - -- - - -- - - -

1,494,086,600.00 32 2 12 1 -3 3 2 11 - - 22 2 1 -

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมให้ SME 
กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มี
ศักยภาพและผลิตภาพมากขึ้น 
และให้ความช่วยเหลือ SME  
ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ  
(Turn Around)

1,031,000,000 11 - 8 - -- - 2 -- - - -- - 1 -

แนวทางที่ 4  พัฒนาระบบ
นิเวศที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจและส่งเสริม SME 
(Ecosystem)

261,086,600.00 19 2 2 1 -3 3 - 11 - - 22 2 - -

สรุปจำ�นวน
ง�น/โครงก�ร

สรุปจำ�นวน
ง�น/โครงก�ร

สรุปจำ�นวน
ง�น/โครงก�ร

สรุปจำ�นวน
ง�น/โครงก�ร8 17 4 3

แนวทางการส่งเสริม SME งบประมาณ
จำ�นวน

โครงก�ร

1.1 2.1 3.1 4.11.2 2.2 3.2 4.21.3 2.3 3.3 4.31.4 2.4 3.4 4.4

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4

  ภาพรวมการเชื่อมโยงงาน/โครงการ ประจำาปีงบประมาณ 2560 
 ตามแนวทางการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ สสว. ประจำาปี 2560 
 (จำานวน 32 งาน/โครงการ งบประมาณดำาเนินการ 1,494,086,600 บาท)
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  ภาพรวมการเชื่อมโยงงาน/โครงการ ประจำาปีงบประมาณ 2560 
 ตามแนวทางการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ สสว. ประจำาปี 2560 
 (จำานวน 32 งาน/โครงการ งบประมาณดำาเนินการ 1,494,086,600 บาท)

แผนปฏิบัติการ สสว. ประจำาปี 2560 งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร แนวทาง แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม SME 55,358,600.00

งานจัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME 3,000,000.00 4 1.1

งานดำาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำางานอาเซียนด้าน SME
(ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG) 15,000,000.00 4 1.2

งานดำาเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 5,000,000.00 4 1.2

งานจัดทำารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปี 3,000,000.00 4 1.4

งานจัดทำายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME 
รายสาขา / รายพื้นที่ / รายประเด็น 7,258,600.00 4 1.1

งานจัดทำาและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย ประจำาปี 11,000,000.00 4 1.3

งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 5,000,000.00 4 1.2

งานจัดทำาดัชนีวัดภาวะเศรษฐกิจสำาหรับ SME 6,100,000.00 4 1.4

1

5

3

7

2

6

4

8

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME 1,199,903,000.00

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 149,000,000.00 1 2.1

โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 500,000,000.00 2 2.1

งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 14,380,000.00 4 2.4

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 46,000,000.00 2 2.1

โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)  
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร 3,000,000.00 4 2.2

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 60,000,000.00 2 2.1

โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่
แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 25,817,800.00 4 2.1

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำาริ 20,000,000.00 2 2.1

โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 30,000,000.00 4 2.2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) 144,000,000.00 2 2.1

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำาหรับ SME 53,000,000.00 3 2.1

โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 79,000,000.00 2 2.1

โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
กรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal Innovation) 3,000,000.00 4 2.2

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 20,000,000.00 2 2.1

โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี 2553 
แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 24,355,200.00 4 2.1

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 6,000,000.00 2 2.1

งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 22,350,000.00 4 2.4
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ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2560

  ภาพรวมการเชื่อมโยงงาน/โครงการ ประจำาปีงบประมาณ 2560 
 ตามแนวทางการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ สสว. ประจำาปี 2560 
 (จำานวน 32 งาน/โครงการ งบประมาณดำาเนินการ 1,494,086,600 บาท)

แผนปฏิบัติการ สสว. ประจำาปี 2560 งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร แนวทาง แผนงาน

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,494,086,600.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างการเข้าถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 203,925,000.00

โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One Stop Service Center : OSS) 47,925,000.00 4 3.1

โครงการประกวด SME National Awards & Startup Awards 11,000,000.00 2 3.2

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SME Knowledge Center 5,000,000.00 2 3.2

โครงก�รส่งเสริมพัฒน�ตล�ดอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ SME 140,000,000.00 2 3.4
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มศักยภาพองค์กร 34,900,000.00

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10,000,000.00 4 4.2 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 20,000,000.00 4 4.3

งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,900,000.00 4 4.3
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 251,452 SMEs developed and 
	 benefited	

2016
Development of

231,820 
SMEs

SME 
Development 8.03%

 In 2017, 251,452 SME grassroots entrepreneurs 

were developed and received benefits from OSMEP’s 

projects. This is an increase of 18,632 from the total  

of 231,820 in 2016. In percentage terms, this was  

an increase of 8.03% compared to the 2016 figure.

   These projects included business incubation / 

coaching / self-assessment / business model / business 

mentorship / business standards TQA / Thai Food and  

Drug Administration standard / increasing readiness for 

e-commerce, B2B, MAI / OSS centre / business advice / 

network development / knowledge centre (SME 

statistics, SME confidence index, business management).

Development of 
251,452 

SMEs

2017

2017 Performance Evaluation
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 Income Generation / Economic Expansion / Cost Reduction
 2,723.20 million baht

 OSMEP has promoted SMEs and  

developed the mechanisms to promote 

SMEs to add economic value, with the 

aim of promoting the growth of SMEs  

according to the Business Life Cycle. SMEs 

and individual grassroots entrepreneurs can 

increase their income from participation in 

marketing activities, the Pracharath outlets, 

and the SME networking activities, which 

has allowed businesses participating in the 

network to expand economically and reduce  

the cost of doing business by 2,723.20 million  

baht, as well as the marketing activities that 

have led to the business matching between 

5,228 business partners.
 Employment and Job Creation 

 393,334 / 1,886 jobs

   The project to develop products to increase  

capacity created 6,457 jobs

   Marketing promotion activities, the Pracharath  

outlets, community enterprises, and SME entrepreneurs have  

increased local employment by 386,877 (5.49% compared 

to the set target of 10%), where 1,866 are new jobs.

 Business Matching 
 for 5,228 partners

  OSMEP promoted SME entrepreneurs that passed 

the evaluation to participate in marketing activities both  

domestically and abroad on more than 20 occasions. These 

sessions provided the opportunity for business matching 

between Thai SMEs and domestic, as well as international 

business partners.

   4,568 domestic business partnerships were initiated

   660 international business partnerships were  

initiated (Turkey, Taiwan, China, Japan, Oman, Hong Kong, 

and Vietnam)

SME Provincial 
Champion

Pracharath Outlet

SME Network 
Support

E-Commerce

Product 
Development

Marketing Channel 
Development

558 million baht

340 million baht

244.8 million baht

35.62 million baht

11.65 million baht

1,533.13 million baht
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 Product Development 

 SME entrepreneurs participated in the process to promote and develop the management of 

SMEs’ online markets for 140,615 products. The Shop SME Go Online was created to be the centre for 

products and services and integrated with the network of e-commerce service providers and relevant  

agencies, thereby providing marketing channels and incentives for SMEs.

 Supporting SME Networking
 478 Networks

 Supporting SME Networks 

   26 networks for coconut products. The network

has reduced the cost of business by 121.802 

million baht per year and has led to an expansion 

of business for SMEs involved in the network by 84  

million baht. 

   9 networks for herbal products. It is estimated  

that the domestic and international expansion of this 

sector will be at least 21 million baht and costs will be 

reduced by at least 18 million baht. 

Shop SME Go Online

1) Lazada
2) Weloveshopping
3) Lnwshop  
4) PCHome
5) Shopee  
6) 11street
7) Tarad.com

8) Thailand mall 
9) sme siam  
10) Pinsouq

11) Buzzebee 
12) Thai e-Commerce Association

13) The Federation of Thai SME 
14) xCommerce Co., Ltd.          

2017 Performance Evaluation
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 State-Private Sector Cooperative 

 Networks

   4 networks of service providers 

that provided mentorship and advice for Thai 

SMEs doing business with Vietnam, Lao PDR,

Russia, and India. 

   5 networks under the THAI AIM 

2016 Project to create new entrepreneurs 

and promote Thai products and advance 

the creative industry through these networks 

(Thai Gifts Premiums & Decorative Association, 

Designer Product Association, Thai Housewares 

Trade Association, Thai Garment Manufacturers’ 

Association, and the Federation of Thai SME)

 International Cooperative Network

 23 conference networks under international 

cooperation frameworks

 Business Development Programme 

 Network

 411 networks under the e-commerce 

development project for SMEs

 Upgrading SMEs to meet Business 
 Standards

 SME 315 businesses and 915 individuals 

 passed through the development of capacity and  

upgrade of entrepreneurs to meet business management 

standards. Business representatives received knowledge  

regarding the 7 dimensions in the standards of the Thailand 

Quality Award (TQA), exchanged good practices with businesses

that received the National Best SME award, as well as  

guidelines on self-assessments.

 9th SMEs National Awards & SMEs Startup Awards 2017
36 National SME Awards 

   11 Best SME Awards

   20 Excellent SME Awards 

   5 Standard SME Awards 

 100 Start Up Awards 

   33 Best SME Start up Awards 

   37 Standard SME Start up Awards

Targeted 4 sectors (20 sub-sectors)

   Manufacturing Sector (11 businesses: food and 

beverage / auto parts / electronics / medical hub services,  

textiles and fashion / furniture and wood products / gems 

and jewellery / machinery and tools / plastic and rubber / 

printed matter / and ceramics and non-metallic goods)    

   Commercial Sector (2 businesses: retail / social 

and environmental businesses)  

   Services Sector (6 businesses: hotel / tourism and 

restaurants / logistics / health / creative and design / construction /  

repair and maintenance) 

   Agricultural Sector (1 business: agriculture and 

 biotechnology) 
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 Encouraging SMEs to enter the taxation system 

 SME Provincial Champions

 469 establishments passed evaluations

 OSMEP has been involved in the business development of 

SMEs in the Start Up, Rising Star, and Turn Around Groups. This  

involvement centred on 5 aspects: marketing, innovation and technology,  

manufacturing/services, organisational management, and finances. 

Businesses were divided into 2 groups: Food (231 establishments) 

and Non-food (238 establishments that emphasised service & trade). 

The objective was to develop the tourism, medical hub, logistics, and 

e-commerce sectors.

A total of 3,048 businesses, including new and expanded SMEs entered the taxation system. 

In the process of 
entering the system

Expanded

Entered the System

New establishment

Agricultural SMEsGeneral SMEs

295
544

180

1,018
585

245

112

69

0 200 400 600 800 1,000

 With regard to the sales figures of businesses that participated in the 

SME Provincial Champions Project, it was found that the total sales figure  

of the businesses amounted to 1,861.190 million baht. Following their  

participation in the programme, it has been estimated that the businesses 

will be able to increase their sales to 2,451.596 million baht or an increase 

of 31.72%.
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 On 30 September 2003, the Cabinet passed a resolution which approved various 

agencies to maintain funds outside the ordinary budgetary system, to be managed  

in accordance with the measures recommended by the Comptroller General’s Department, 

Ministry of Finance, to improve the effectiveness of revolving funds.

 The Small and Medium Enterprise Promotional Fund, which is managed by the 

Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), has entered the evaluation 

process for revolving funds since 2005. The Comptroller General’s Department of 

the Ministry of Finance commissioned TRIS Corporation Ltd. to study and formulate 

an evaluation system for the revolving fund, by using a Balanced Scorecard (BSC) 

to evaluate the activities of the Fund in 4 areas:

 1)  Financial Performance

 2)  Meeting the interests of stakeholders

 3)  Implementation outcomes

 4)  Management and development of the revolving fund

 In the evaluation for the 2017 budgetary year, the performance indicators in the 

Balanced Scorecard (BSC) was further updated in 4 areas:

2017 Performance
Highlights

 Performance Report for the Small and Medium Enterprise 
 Promotional Fund for the 2017 Budgetary Year
 (Evaluated by the Comptroller General’s Department)
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Area 4:  Management and development of the revolving fund*

 4.1 Role of the Fund’s Committee

 4.2 Risk management

 4.3 Internal control

 4.4 Internal audit

 4.5 Information management

 4.6 Human resources management

*Compulsory performance indicator of the fund

30 % 2.8710

 In sum, the Small and Medium Enterprise Promotional Fund received a score of 3.8264 from a possible 5.0000 

for the 2017 budgetary year in the evaluation performed by the Comptroller General’s Department.

Area 1: Financial Performance

 Effectiveness in the financial management of the Fund

Area 2:  Meeting the interests of stakeholders

 2.1 Survey of the satisfaction among stakeholders

 2.2 Success of adjustments in the service equality

Area 3:  Implementation outcomes

 3.1 Implementation of activities in accordance with the policies 

   of the government / Ministry of Finance

 3.2 Report of financial movements and use of financial resources 

  that do not need to be returned as public revenue

10 %

30 %

30 %

Performance Indicator Weight Score

3.9803

4.0237

4.5333
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 OSMEP and the Fiscal Policy Research Institute Foundation (FPRIF), in its capacity 

as consultant for the follow-up and evaluation of projects, evaluated projects and activities  

under the 2017 budget for the promotion of SMEs. A total of 206,225 individuals/ 

establishments received enabling support or 127.09% of the set target (162,268 individuals/

establishments). A total of 2,906.4672 million baht was expended or 83.34% of the total 

allocated budget (3,487.3408 million baht).

 The on-going process evaluation, which uses the CIPP model, yielded the following 

results:

 Outcome of SME promotion under the budget 
 in the form of the integration of SME promotion in 2017
 (Evaluated by the Fiscal Policy Research Institute Foundation)

 As for the evaluation of economic outcomes, the Thailand Macro econometric model  

was utilised. The evaluation found the economic outcome to be 3,748 million baht, which is 

close to the budget received.  

(Note: The figures used by the Fiscal Policy Research Institute Foundation to make this calculation is based on the 

data as of September 2017)

1) Appropriateness of the Projects  3.30  points from a maximum score of 5

2) Import factors  3.50  points from a maximum score of 5

3) Work Process 3.60  points from a maximum score of  5

4) Production 3.40  points from a maximum score of 5
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Method 1 Build and 
develop creative and 
innovative Startups 
comprehensively

149,000,000 1 -  1 - -- - - -- - - -- - - -

Method 3 Promote 
Strong SMEs to build 
competitive capacity

53,000,000 1 - 1 - -- - - -- - - -- - - -

1,494,086,600.00 32 2 12 1 -3 3 2 11 - - 22 2 1 -

Method 2  Promote 
Regular SMEs to increase 
production capacity and 
assist Turnaround SMEs 
that are encountering 
business problems

1,031,000,000 11 - 8 - -- - 2 -- - - -- - 1 -

Method 4 Develop  
an Ecosystem conducive 
to doing business and  
the promotion of SMEs

261,086,600.00 19 2 2 1 -3 3 - 11 - - 22 2 - -

Projects / 
Activities

Projects / 
Activities

Projects / 
Activities

Projects / 
Activities8 17 4 3

SME  
Promotion Method Budget

Number 
of  

Projects
1.1 2.1 3.1 4.11.2 2.2 3.2 4.21.3 2.3 3.3 4.31.4 2.4 3.4 4.4

Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3

                  Organisational Strategy, 2017-2021 

Strategy 4

  Overview of Activities / Projects for the 2017 Budgetary Year
  In accordance with the SME Promotion method and OSMEP Action Plan, 2017
 (Total of 32 activities / projects, with an operating budget of 1,494,086,600 baht)

2017 Performance Evaluation
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  Overview of Activities / Projects for the 2017 Budgetary Year
  In accordance with the SME Promotion method and OSMEP Action Plan, 2017
 (Total of 32 activities / projects, with an operating budget of 1,494,086,600 baht)

OSMEP Action Plan, 2017 Budget allocated Path Plan

Strategy 1
Integration of cooperation with agencies relevant to the promotion of SMEs 55,358,600.00

Formulation of a SME Promotion Action Plan 3,000,000.00 4 1.1

Activities under the ASEAN framework   
(ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 15,000,000.00 4 1.2

Activities under International Cooperation Frameworks 5,000,000.00 4 1.2

Compilation of the annual report on the situation of SMEs (SME White Paper) 3,000,000.00 4 1.4

Formulation of strategies and Action Plan for SMEs  
in individual sectors, areas, and issues 7,258,600.00 4 1.1

Annual creation and improvement of Thailand’s SME Database 11,000,000.00 4 1.3

International network-building activities 5,000,000.00 4 1.2

Creation of the annual economic index for SMEs 6,100,000.00 4 1.4

1
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3
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2
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Strategy 2
Implementing activities under the SMEs Promotional Plan 1,199,903,000.00

Start Up Development Project 149,000,000.00 1 2.1

Project to increase the knowledge of SMEs in managing the risk of currency exchange 500,000,000.00 2 2.1

Administration and management of the joint-investment fund 14,380,000.00 4 2.4

SME Provincial Champions Project 46,000,000.00 2 2.1

Project to study the methods of SME promotion in the Social Business group,  
using the case study of Agricultural Cooperatives 3,000,000.00 4 2.2

Project to support SME networks in 18 provincial groups 60,000,000.00 2 2.1

Interest rate subsidy project under the SME Power for a new day project  
for the SME Development Bank 25,817,800.00 4 2.1

Project to develop artisanal entrepreneurs in accordance with the royal guidelines 20,000,000.00 2 2.1

Project to study the advancement of facilitation for doing business 30,000,000.00 4 2.2

SME Strong / Regular Level Promotion and Development Project 144,000,000.00 2 2.1

Development of marketing channels for SMEs 53,000,000.00 3 2.1

Project to promote community enterprises for sustainable development 79,000,000.00 2 2.1

Project to study the methods of SME promotion in the technological and innovation sector, 
using the case study of grassroots technology (Frugal Innovation) 3,000,000.00 4 2.2

Project to develop products to build capacity for the international market 20,000,000.00 2 2.1

Interest rate subsidy project for SMEs affected by the 2010 floods  
for the SME Development Bank        24,355,200.00 4 2.1

Project to develop entrepreneurs to build the resilience of community businesses 
in accordance with the royal guidelines 6,000,000.00 2 2.1

Monitoring and evaluatinng  performance of SMEs promotion projects 22,350,000.00 4 2.4
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  Overview of Activities / Projects for the 2017 Budgetary Year
  In accordance with the SME Promotion method and OSMEP Action Plan, 2017
 (Total of 32 activities / projects, with an operating budget of 1,494,086,600 baht)

OSMEP Action Plan, 2017 Budget allocated Path Plan

Total Allocated Budget 1,494,086,600.00

Strategy 3
Building accessibility to SMEs development services 203,925,000.00

SME One Stop Service Center (OSS) Project 47,925,000.00 4 3.1

SME National Awards & Startup Awards Competition 11,000,000.00 2 3.2

Developmet of SME Knowledge Centre 5,000,000.00 2 3.2

Project to promote the development of an e-Market for SME 140,000,000.00 2 3.4

26
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Strategy 4
Organisational Capacity-building 34,900,000.00

Human Resources Development 10,000,000.00 4 4.2 

Project to increase the effectiveness of the implementation of relevant
government policies 20,000,000.00 4 4.3

Development of ICT capacity 4,900,000.00 4 4.3
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Internationalization
การปรับเปลี่ยนแนวคิด SME สูสากล

1.  โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
 เอสเอ็มอี 
2.  โครงการพัฒนาชองทางการตลาดสำหรับผูประกอบการ
 เอสเอ็มอี 
3.  งานดำเนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
4.  งานดำเนินกิจกรรมภายใตกรอบคณะทำงานอาเซียน
 ดานเอสเอ็มอี



สถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
ปี 2560

ส่วนที่



	 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ในปี	 2560	 

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.9	 ขยายตัวเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับ

อัตราการขยายตัวร้อยละ	3.3	ในปีก่อนหน้า	ปัจจัยสนับสนุนหลัก

มาจากการขยายตัวของภาคการส่งออกและภาคการท่องเท่ียว	 

รวมทั้งภาคการเกษตรที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง	 โดยมูลค่า	

GDP	 ในปี	 2560	 เท่ากับ	 15,452,882	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อนหน้า	919,407	ล้านบาท	เป็นมูลค่า	GDP	ของภาคเกษตร	

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 8.7	 ของมูลค่า	 GDP	 รวม	 หรือมีมูลค่า	

1,337,284	 ล้านบาท	 ขยายตัวร้อยละ	 6.2	 หลังจากที่หดตัว 

ต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 2557	 เป็นต้นมา	 เป็นผลจากสถานการณ ์

ด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำาคัญมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	

สำาหรับ	GDP	นอกภาคเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ	14,115,598	ล้าน

บาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	91.3	ของมูลค่า	GDP	รวม	ขยายตัว

เพ่ิมข้ึนร้อยละ	 3.7	 ชะลอตัวลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับการขยายตัว 

ร้อยละ	3.8	ในปีก่อนหน้า

	 ในขณะที่	 GDP	 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SME)	ในปี	2560	มีมูลค่า	6,551,718	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	 

5.1	เร่งข้ึนจากปีก่อนท่ีขยายตัวร้อยละ	4.9	และมีสัดส่วนต่อ	GDP	 

รวมท้ังประเทศคิดเป็นร้อยละ	42.4	และเม่ือพิจารณามูลค่า	GDP	 

ตามขนาดวิสาหกิจ	พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อม	(SE)	มีมูลค่า	GDP	

เท่ากับ	4,637,330	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	30.0	และวิสาหกิจ

ขนาดกลาง	 (ME)	 มีมูลค่า	 GDP	 เท่ากับ	 1,914,388	 ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	12.4		มีอัตราการขยายตัวจากปีก่อนหน้าเท่ากับ

ร้อยละ	5.6	และ	3.9	ตามลำาดับ	ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้	GDP	SME	

ยังคงขยายตัวได้สูง	 ยังคงมาจากการขยายตัวของภาคการค้า

และภาคการบริการเป็นหลัก	

สถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปี 2560

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  โครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ปี 2560

	 สำาหรับในปี	2561	น้ัน	GDP	ของประเทศ	อยู่ระหว่าง 

ร้อยละ	 4.2	 -	 4.7	 โดยมีสมมติฐานในปี	 2561	 ดังนี้	 

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ	 4.0	 การบริโภค

ภาครัฐขยายตัวร้อยละ	 3.3	 การลงทุนมวลรวมขยายตัว

ร้อยละ	5.0	ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว 

ร้อยละ	 7.0	 ในส่วนของ	 SME	 สสว.	 ได้ประมาณการ 

อัตราการขยายตัวของ	 GDP	 SME	 ในปี	 2561	 อยู่ที	่		

ร้อยละ	5.0	-	5.5	

ภาคนอกเกษตร
91.3%

ภาคเกษตร
8.7%

SME
42.4%

LE
43.0%

วิสาหกิจ
อื่นๆ
5.9%

ข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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  การค้าระหว่างประเทศของ
  วิสาหกิจขนาดกลางและ
  ขนาดย่อม

  มูลค่าการส่งออกและนำาเข้าปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

การส่งออก  |    การนำาเข้า
SE
ME
LE
na.

SE
na.

1,345,474.80
16.81%

132,898.82
1.66%

1,743,109.16
22.97%

268,471.68
3.54%

LE

5,882,946.64
73.48%

4,935,725.39
65.05%

ME

639,812.19
8.43%

644,944.91
8.06%

	 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการส่งออกและนำาเข้าของ	 SME	

ตั้งแต่ปี	 2556	 -	 2560	พบว่า	สัดส่วนการส่งออกของ	SME 

ต่อการส่งออกรวมของประเทศสูงสุดท่ีร้อยละ	 29.01	 ในปี	

2559	 โดยมีสัดส่วนต่ำาสุดที่ร้อยละ	 24.86	 ในปี	 2560	 ขณะที ่

แนวโน้มการนำาเข้าของ	SME	ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ	35.51	 

ในปี	2559	และต่ำาที่สุดในปี	2557	ที่ร้อยละ	30.07	ในขณะที่ี ่

ปี	2560	อยู่ที่ร้อยละ	31.41	อย่างไรก็ตาม	SME	มีการขาดดุล 

การค้ามาโดยตลอด	5	ปีที่ผ่านมา	

	 ในปี	2560	ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก 

โดยรวมท้ังส้ิน	8,006,265.18	ล้านบาท	ขยายตัว 

จากปี	2559	ร้อยละ	6.03	โดยเป็นการส่งออกของ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,990,419.71	 

ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 24.86	 ของมูลค่า 

การส่งออกท้ังหมด	และหดตัวจากปี	2559	ร้อยละ	 

9.14	 สำาหรับการนำาเข้าของประเทศไทยมีมูลค่า

การนำาเข้ารวมทั้งสิ้น	 7,587,118.41	 ล้านบาท	

ขยายตัวจากปี	 2559	 ร้อยละ	 10.15	 เป็นการ

นำาเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

2,382,921.34	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

31.41	ของมูลค่าการนำาเข้าทั้งหมด	หดตัวจาก

ปี	 2559	 ร้อยละ	 2.57	 การค้าระหว่างประเทศ

ของไทยโดยรวมเกินดุล	 419,146.76	 ล้านบาท	 

สำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ขาดดุลการค้า	392,501.63	ล้านบาท
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	 ภาพรวมการส่งออกของ	SME	ใน	10	ประเทศคู่ค้า 

อันดับแรก	 ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ	 61.72	 ของ

การส่งออกท้ังหมด	หดตัวร้อยละ	9.14	ในขณะท่ีภาพรวม 

การส่งออกของประเทศใน	10	ประเทศคู่ค้าอันดับแรก	

ขยายตัวร้อยละ	6.03	

	 เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายประเทศ	 จะเห็น

ได้ว่า	 ตลาดหลักที่สำาคัญของไทยทั้งภาพรวมและ	 SME	

ได้แก่	จีน	สหรัฐอเมริกา	และญี่ปุ่น	มีสัดส่วนการส่งออก

ร้อยละ	12.47,	9.32	และ	11.23	ของมูลค่าการส่งออก

ทั้งหมดในปี	 2560	 ตามลำาดับ	 สำาหรับ	 SME	 มีสัดส่วน 

การส่งออกร้อยละ	11.84,	8.26	และ	7.61	ตามลำาดับ	โดย

มูลค่าการส่งออกหดตัว	ร้อยละ	3.59,	16.39	และ	23.08	

ตามลำาดับ	ในปี	2560	ตลาดที่	SME	สามารถขยายการ

  แนวโน้มสัดส่วนการส่งออกและนำาเข้า และอัตราการขยายตัวของ SME ปี 2556 - 2560 (หน่วย : ร้อยละ)

40.00 31.21 30.07 34.49 35.51 31.41

30 .00 25.66 26.30 27.38 29.01 24.86

20.00

10.00

0

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

(10.00) -5.47 -6.83

7.00

2.67
-2.57

(20.00)
(12.54)

8.46

2.90

10.72

(9.14)

SME Export Growth

สัดส่วน SME ส่งออก

SME Import Growth

สัดส่วน SME นำาเข้า

	 สำาหรับการขยายตัวของการส่งออกและนำาเข้าใน	SME	ตลอด	5	ปีที่ผ่านมา	พบว่า	การส่งออกมีการ

ขยายตัวที่เป็นบวกเกือบทุกปี	 ยกเว้นในปี	 2556	 และปี	 2560	 ที่มูลค่าการส่งออกของ	 SME	หดตัวร้อยละ	

12.54	และ	9.14	ตามลำาดับ	ขณะที่การนำาเข้ามีการขยายตัวที่เป็นบวกในปี	2558	และ	2559	สำาหรับปี	2560	

การนำาเข้าหดตัวร้อยละ	2.57		

  ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ จำาแนกตามประเทศคู่ค้า

ส่งออกได้สูงสุด	คือ	เวียดนาม	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.90	และกัมพูชา	

ร้อยละ	 4.31	 ขณะที่ตลาดการส่งออกของ	 SME	 ที่มีมูลค่าหดตัว

มากที่สุด	 คือ	 สหรัฐอเมริกา	 และสวิตเซอร์แลนด์	 หดตัวร้อยละ 

23.06	และ	20.52	ตามลำาดับ	

ข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 จะเห็นได้ว่าในปี	 2560	 สถานการณ์การส่งออก

ในตลาดคู่ค้าที่สำาคัญของไทยมีการขยายตัวเป็นบวก	 

เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าในตลาด 

อาเซียน	 สหภาพยุโรป	 ญี่ปุ่น	 จีน	 และสหรัฐอเมริกา	 

มีเศรษฐกิจท่ีขยายตัวได้ดีข้ึนอย่างไรก็ตามการส่งออกของ 

SME	 ไทย	 มีการส่งออกที่หดตัวในเกือบทุกตลาดหลัก 

สาเหตุมาจากรายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกลดลงจาก

การแข็งค่าของเงินบาท	 รวมทั้งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่า 

ในอัตราที่สูงกว่าค่าเงินสกุลอื่นๆ	ในภูมิภาค	ซึ่งเป็นทั้ง

ประเทศคู่ค้าและคู่แข่งในเวลาเดียวกัน	เช่น	จีน	เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์	ทำาให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงิน 

ของประเทศเหล่าน้ีเช่นกัน	ทำาให้สินค้าจากไทยเสียเปรียบ 

ในการแข่งขัน	และ	SME	ไม่ค่อยมีการบริหารความเสี่ยง 

จากการส่งออก	 เช่น	 การทำาประกันค่าเงิน	 ซึ่งแตกต่าง

จากการส่งออกโดยธุรกิจขนาดใหญ่	 ซึ่งมีการทำาประกัน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน	จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบ 

จาการแข็งค่าเงินมากนัก

	 ภาพรวมการนำาเข้าของ	 SME	 จาก	 10	 ประเทศ

อันดับแรก	ซึ่งมีสัดส่วนการนำาเข้าถึงร้อยละ	73.44	ของ

การนำาเข้าทั้งหมด	หดตัวร้อยละ	2.57	ในขณะที่ภาพรวม

การนำาเข้าของประเทศจาก	10	ประเทศอันดับแรกมีการ

ขยายตัวร้อยละ	 10.15	 เมื่อพิจารณาการนำาเข้าเป็นราย

ประเทศ	จะเห็นได้ว่า	 ตลาดนำาเข้าหลักที่สำาคัญของไทย	

ได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	และสหรัฐอเมริกา	มีสัดส่วนการนำาเข้า

ร้อยละ	 19.97,	 14.47	 และ	 6.70	 ของมูลค่าการนำาเข้า

ทั้งหมดในปี	 2560	 สำาหรับ	 SME	 ตลาดนำาเข้าที่สำาคัญ	

ได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	และสวิตเซอร์แลนด์	มีสัดส่วนการนำาเข้า

ร้อยละ	28.08,	10.66	และ	9.33	ตามลำาดับ	โดยจีน	และ

ญี่ปุ่น	การนำาเข้าหดตัวร้อยละ	12.68	และ	19.27	ขณะที่

สวิตเซอร์แลนด์	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	80.05

  มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการนำาเข้าจากประเทศต่างๆ 10 อันดับแรกของ SME ปี 2560
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  มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการส่งออกไปประเทศต่างๆ 10 อันดับแรกของ SME ปี 2560

SME SME GrowthTotal Total Growth
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  ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ จำาแนกตามรายการสินค้า

	 เมื่อพิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของรายการสินค้าตามพิกัดศุลกากร	ในปี	2560	การส่งออก 

ของประเทศโดยรวมนั้น	มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มพิกัดศุลกากร	84,	85	และ	87	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	17.03,	14.40	

และ	 12.09	 ของการส่งออกรวมทั้งหมดของประเทศ	ตามลำาดับ	 ซึ่งสินค้าในกลุ่มพิกัด	 84	คือ	 สินค้าประเภท

เครื่องจักร	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	พิกัด	85	คือ	สินค้าประเภทเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	และ

พิกัด	87	คือ	ยานยนต์และส่วนประกอบ	สำาหรับ	SME	นั้น	มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกในกลุ่มพิกัด	84,	85	และ	

87	 ร้อยละ	 5.69,	 6.43	 และ	 5.64	 ตามลำาดับ	 สินค้าในกลุ่มที่	 SME	 มีการส่งออกในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ	 กลุ่ม

พิกัด	71	อัญมณีและเครื่องประดับ	พิกัด	39	พลาสติกและของทำาด้วยพลาสติก	และพิกัด	85	อุปกรณ์ไฟฟ้าและ 

ส่วนประกอบ	ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	18.73,	8.10	และ	6.43	ของการส่งออกรวมของ	SME	ตามลำาดับ	โดยทุกสินค้า	

การส่งออกหดตัวร้อยละ	14.10,	11.23	และ	11.20	ตามลำาดับ

ข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ภาพที่ 6  มูลค่าและอัตราการขยายตัวการนำาเข้า จำาแนกตามสินค้า พิกัด 2 หลัก ปี 2560
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	 ด้านการนำาเข้านั้น	กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่านำาเข้าสูงสุด	คือ	พิกัด	85	เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	มีสัดส่วนการนำาเข้า 

ร้อยละ	18.89	รองลงมา	คือ	พิกัด	84	เครื่องจักร	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	ร้อยละ	12.20	และพิกัด	71	อัญมณีและเครื่อง

ประดับ	ร้อยละ	6.79	สำาหรับสินค้าในกลุ่มที่	SME	มีการนำาเข้าในสัดส่วนที่สูง	คือ	กลุ่มพิกัด	71	อัญมณีและเครื่องประดับ	พิกัด	

85	คือ	เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	และพิกัด	84	คือ	เครื่องจักร	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 

20.15,	14.69	และ	12.26	ของการนำาเข้ารวมของ	SME	ตามลำาดับ	 โดยพิกัด	71	มีการขยายตัวจากปี	 2559	ร้อยละ	69.45 

ส่วนพิกัด	85	และ	84	การนำาเข้าหดตัวลงร้อยละ	19.13	และ	14.82	ตามลำาดับ

 ภาพที่ 5  มูลค่าและอัตราการขยายตัวการส่งออก จำาแนกตามสินค้า พิกัด 2 หลัก ปี 2560 
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ภาพที่ 5 และ 6
ที่มา : กรมศุลกากร 
ประมวลโดย :  
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 จำานวนวิสาหกิจรวมทั้งประเทศ	 ณ	 สิ้นปี	 2560	

มีจำานวนทั้งสิ้น	 3,046,793	 ราย	 มีอัตราการขยายตัว 

ร้อยละ	 1.30	 เม่ือเทียบกับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 ในปีท่ีผ่านมา	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 99.78	 

ของจำานวนวิสาหกิจท้ังประเทศ	โดยเป็นจำานวนวิสาหกิจ 

ขนาดเล็ก	(SE)	จำานวนทั้งสิ้น	3,028,495	ราย	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	99.40	ของจำานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ	

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.18	ของจำานวนวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ	 เป็นจำานวน 

วิสาหกิจขนาดกลาง	(ME)	จำานวน	18,298	ราย	คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ	0.60	

	 เม่ือพิจารณาถึงจำานวน	SME	ท่ีจำาแนกตามประเภท 

การจัดตั้งปี	 2560	 นั้น	 สามารถจำาแนกได้	 3	 ประเภท	

ได้แก่	นิติบุคคล	มีจำานวน	675,633	ราย	คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	 22.18	 ของจำานวน	 SME	 รวมทั้งประเทศ	

ส่วนบุคคลและอื่นๆ	มีจำานวน	2,285,731	ราย	คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ	75.02	ของจำานวน	SME	รวมท้ังประเทศ 

และวิสาหกิจชุมชน	 มีจำานวน	 85,429	 ราย	 คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	2.80	ของจำานวน	SME	รวมทั้งประเทศ	

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 

  จำานวนวิสาหกิจขนาดกลาง 
       และขนาดย่อม

   จำานวน SME จำาแนกตามประเภทการจัดตั้ง ปี 2560

 
นิติบุคคล 
มีจำานวน 

675,633 ราย
ขยายตัว 5.64 %

สัดส่วน

22.18
%

สัดส่วน

75.02
%

สัดส่วน

2.80
%

 
วิสาหกิจชุมชน 

มีจำานวน 
85,429 ราย 

ขยายตัว 3.78 %

 
ส่วนบุคคลและอื่นๆ 

มีจำานวน 
2,285,731 ราย
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	 SME	 กระจายตัวอยู่ในกลุ่มภาคการค้ามากที่สุด	 จำานวน	 1,268,202	 ราย	 ขยายตัวร้อยละ	 1.26	 และ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	41.62	ของจำานวน	SME	ทั้งประเทศ	รองลงมาอยู่ในภาคการบริการ	จำานวน	1,206,763	

ราย	ขยายตัวร้อยละ	1.35	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	39.61	ของจำานวน	SME	ทั้งประเทศ	อยู่ในภาคการผลิต	

จำานวน	525,975	ราย	ขยายตัวร้อยละ	0.72	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	17.26	ของจำานวน	SME	ทั้งประเทศ	

และอยู่ในภาคธุรกิจเกษตร	จำานวน	45,853	ราย	ขยายตัวร้อยละ	8.36	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.50	ของ

จำานวน	SME	ทั้งประเทศ

	 สำาหรับภาพรวมจำานวน	 SME	 จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด	 ในปี	 2560	 พบว่า	 มีจำานวน	 SME	 อยู่ใน

กรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ	552,606	ราย	คิดเป็นร้อยละ	18.14	ของจำานวนทั้งประเทศ	ส่วนในกลุ่มจังหวัด

ต่างๆ	นั้น	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	

และสุรินทร์	มีจำานวน	SME	สูงสุด	มีจำานวน	228,453	ราย		คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.50	ของ	SME	ทั้งประเทศ	

โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.13	 ของกลุ่มจังหวัดเดียวกันในปีที่ผ่านมา	 รองลงมาคือ	 กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	

 ภาคธุรกิจเกษตร 
จำานวน 45,853 ราย 
ขยายตัวร้อยละ 8.36 

 ภาคการบริการ 
จำานวน 1,206,763 ราย 
ขยายตัวร้อยละ 1.35

 ภาคการค้า
จำานวน 1,268,202 ราย
ขยายตัวร้อยละ 1.26

 ภาคการผลิต 
จำานวน 525,975 ราย
ขยายตัวร้อยละ 0.72

สัดส่วน

41.62
%

สัดส่วน
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%

สัดส่วน

17.26
%

สัดส่วน
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%

  จำานวน SME จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2560

OSMEP Annual Report 201768



  การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล ปี 2560

	 จำานวนกิจการ	SME	นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในปี	2560	

มีจำานวน	สูงสุด	 3	อันดับ	 ในปี	 2560	พบว่า	นิติบุคคล

ที่จัดตั้งกิจการใหม่สูงสุดคือ	 ธุรกิจการขายปลีกยกเว้น 

ยานยนต์	 และจักรยานยนต์	 มีจำานวน	 14,060	 ราย	

รองลงมาคือ	 ธุรกิจการขายส่ง	 ยกเว้น	 ยานยนต์และ 

จักรยานยนต์	จำานวน	11,627	ราย	และธุรกิจการก่อสร้าง

อาคาร	จำานวน	6,845	ราย	ตามลำาดับ

	 สำาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก	 จำาแนกตาม

หมวดธุรกิจ	 (หมวดย่อย)	 สูงสุด	 3	 อันดับ	 ในปี	 2560	

ได้แก่	ธุรกิจการขายส่ง	ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์	

มีจำานวน	 4,833	 ราย	 รองลงมาคือ	 ธุรกิจการก่อสร้าง

อาคาร	จำานวน	1,960	ราย	และธุรกิจการขายปลีกยกเว้น

ยานยนต์	 และจักรยานยนต์	 จำานวน	 1,856	 ราย	 ตาม

ลำาดับ

	 สำาหรับนิติบุคคลท่ีส้ินสภาพอ่ืนๆ	 จำาแนกตามหมวด 

ธุรกิจ	(หมวดย่อย)	สูงสุด	3	อันดับ	ในปี	2560	ได้แก่	ธุรกิจ

การขายส่ง	 ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์มีจำานวน 

5,066	 ราย	 รองลงมาคือ	 ธุรกิจกิจกรรมการพนันและ

การเสี่ยงโชค	จำานวน	3,300	ราย	และธุรกิจการก่อสร้าง

อาคาร	จำานวน	2,768	ราย	ตามลำาดับ

 จำานวน SME จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด ปี 2560

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
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  การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล
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  การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ในปี	 2560	 มีการจ้างงานในกิจการทุกขนาดรวม

ทั้งสิ้น	14,785,172	คน	โดยเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่	 (LE)	 2,629,525	 คน	 และเป็นการจ้างงาน

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	 จำานวน	

12,155,647	คน	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	82.22	ของ

การจ้างงานรวมทั้งหมด	 โดยท่ีวิสาหกิจขนาดเล็ก	 (SE)	

จะมีสัดส่วนต่อการจ้างงานรวมสูงที่สุด	ถึงร้อยละ	72.57	

และยังมีสัดส่วนต่อ	SME	สูงที่สุดถึงร้อยละ	88.26	

	 เมื่อพิจารณาถึงการจ้างงาน	 SME	 ที่จำาแนกตาม

ประเภทการจัดตั้งปี	 2560	 นั้น	 สามารถจำาแนกได้ 

2	 ประเภท	 ได้แก่	 การจ้างงานในนิติบุคคล	 มีจำานวน	

7,139,347	คน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	58.73	ของการ

จ้างงาน	SME	รวมทั้งประเทศ	และการจ้างงานในธุรกิจ

ส่วนบุคคลและอื่นๆ	มีจำานวน	5,016,300	 ราย	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	 41.27	 ของการจ้างงาน	 SME	 รวมทั้ง

ประเทศ	

	 โดยที่การจ้างงาน	 SME	 อยู่ในกลุ่มภาคการบริการ 

มากที่สุด	 จำานวน	 5,796,000	 คน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

86.70	ของการจ้างงานภาคการบริการทั้งประเทศ	ขยายตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.14	 เมื่อเทียบกับการจ้างงานในภาค 

การบริการของ	 SME	 ในปีที่ผ่านมา	 รองลงมาอยู่ในภาค 

การค้า	 จำานวน	 3,678,309	 คน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

92.02	 ของการจ้างงานภาคการค้าท้ังประเทศ	 ขยายตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.66	 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 30.26	 

อยู่ในภาคการผลิต	จำานวน	2,615,133	คน	คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	 65.67	 ของการจ้างงานภาคการผลิตท้ังประเทศ	

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.29	 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

21.51	ของการจ้างงาน	SME	ทั้งหมด	และอยู่ในภาคธุรกิจ

เกษตร	จำานวน	66,205	คน	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	14.58	

เมื่อเทียบกับการจ้างงานในภาคธุรกิจเกษตรของ	 SME	 

ในปีที่ผ่านมา

  การจ้างงาน SME จำาแนกตามประเภทการจัดตั้ง ปี 2560

 นิติบุคคล 

มีจำานวน 7,139,347 ราย

ขยายตัว 5.82 %

 ส่วนบุคคลและอื่นๆ 

มีจำานวน 5,016,300 ราย

สัดส่วน

41.27
%

สัดส่วน

58.73
%
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	 เมื่อพิจารณาถึงการจ้างงานของ	 SME	 จำาแนก

ตามพื้นที่	พบว่า	มีการกระจายตัวของการจ้างงานอยู่

ในกรุงเทพมหานครสูงที่สุด	 จำานวน	 3,531,657	 คน	 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 29.05	 ของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	 รองลงมาคือ	 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ปริมณฑล	และภาคตะวันออก	1	ตามลำาดับ

 การจ้างงาน SME จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด ปี 2560

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

440,826

720,681

249,471

584,045

304,667

289,597

139,640

160,112

519,300

3,531,657

1,521,954

535,118

289,845

358,961

229,097

423,912

989,992

510,722

356,016

จำานวน SME รวม 
12,155,647 ราย
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน
3,531,657 ราย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.34

 ภาคการค้า
จำานวน 3,678,309 ราย

ขยายตัว 2.66 %

 ภาคการผลิต 
จำานวน 2,615,133 ราย

ขยายตัว 2.29 %

 ภาคการบริการ
จำานวน 5,796,000 ราย

ขยายตัว 4.14 %

 ภาคธุรกิจเกษตร 
จำานวน 66,205 ราย

ขยายตัว 14.58 %

สัดส่วน

30.26
%

สัดส่วน

21.51
%

สัดส่วน

47.68
%

สัดส่วน

0.54
%

  การจ้างงาน SME จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2560

ข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 Thailand’s Gross Domestic Product (GDP) of 2017  

expanded by 3.9%, which is an increase from the previous 

year’s 3.3% growth. Main contributing factors were expansions 

in the export and tourism sectors, as well as the agricultural 

sector, which has returned to growth. The value of GDP in 

2017 was 15,452,882 million baht, an increase of 919,407 

million baht from the previous year. The GDP of the agricultural 

sector forms 8.7% of the total GDP, with a value of 1,337,284 

million baht, an expansion of 6.2%, following continuous  

contractions since 2014. The renewal of growth was a result 

of improvements in the production and pricing situation for  

agricultural goods. As for the GDP of sectors outside agriculture,  

this was valued at 14,115,598 million baht, which makes up 

91.3% of the total GDP. This figure is an expansion of 3.7%, 

a slight decrease from the previous year’s expansion of 3.8%.

 At the same time, the GDP of SMEs in 2017 was valued 

at 6,551,718 million baht, an expansion of 5.1%, which is higher  

than the previous year’s figure of 4.9%. The GDP SME form 

42.4% of the total GDP. When categorising the GDP according 

to the size of the enterprises, it was found that small enterprises  

(SE) had a GDP of 4,637,330 million baht or 30%, while  

medium enterprises (ME) had a GDP of 1,914,388 million baht 

or 12.4%. Both of SEs and MEs experienced a growth of 5.6% 

and 3.9% from the previous year, respectively. The important 

factor for this great increase of the GDP SME is the expansion 

in the commerce and services sectors.

Review
of SME Situation for 2017

 Gross Domestic Product of SMEs

  GDP Value, 2017

 As for the outlook of 2018, it is estimated  

that GDP growth will lie in the range of 4.2 to 

4.7%. It is also estimated that private consumption 

will grow by 4.0%, public consumption by 3.3%,  

investments by 5.0%, and exports and services by 

7.0% in 2018. As for SME, OSMEP has estimated 

that the GDP SME will grow by 5.0 to 5.5% in 2017.

Non-agriculture Sector
91.3%

Agriculture 
Sector
8.7%

SME
42.4%

LE
43.0%

Other
Enterprises

5.9%
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 SMEs in International Trade

  Value of exports and imports, 2017 (unit : millions of baht)

Exports  |  Imports
SE
ME
LE
na.

SE
na.

1,345,474.80
16.81%

132,898.82
1.66%

1,743,109.16
22.97%

268,471.68
3.54%

LE

5,882,946.64
73.48%

4,935,725.39
65.05%

ME

639,812.19
8.43%

644,944.91
8.06%

 When considering the export and import trends of SMEs 

between 2013 and 2017, it was found that the proportion 

of SME exports to the total exports was highest in 2016 

at 29.01%. The lowest proportion was 24.86% in 2017. 

On the other hand, the import proportion was highest in 2016 

at 35.51%, and lowest in 2014 at 30.07%. The import proportion  

in 2017 was 31.41%. It should be noted that SMEs have  

experienced trade deficits for the past 5 years.

 In 2017, the total value of Thai exports 

stood at 8,006,265.18 million baht, expanding 

from the 2016 figure by 6.03%. Of this figure, 

1,990,419.71 million baht or 24.86% of the 

total, were exports from SMEs, a contraction 

of 9.14% from 2016. As for the import figures, 

the total value stood at 7,587,118.41 million 

baht, an expansion of 10.15% from 2016. 

Of this figure, 2,382,921.34 million bahtor 

31.41% of the total, were SME imports, 

a contraction of 2.57% from 2016. Thailand’s 

international trade experienced a trade  

surplus of 419,146.76 million baht, but SMEs 

experienced a trade deficit of 392,501.63  

million baht.
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 In general terms, SME exports comprised 61.72% 

of total exports to the top 10 trade partner countries, 

a contraction of 9.14%. At the same time, total exports 

to the top 10 trade partner countries grew by 6.03%.

 When considering exports by country, it can be 

seen that the important markets for Thailand, both in 

general terms and for SMEs, are: China, the United 

States, and Japan, which took in 12.47%, 9.32%, and 

11.23% of total exports in 2017, respectively, while the 

same countries took in 11.84%, 8.26%, and 7.61% of 

SME exports, respectively. For SMEs, these figures are 

a contraction of 3.59%, 16.39%, and 23.08%, respectively.  

In 2017, the country that saw the highest market growth 

  Export and Import Trends and Growth Rate of SME, 2013 - 2017 (unit : percentage)

40.00 31.21 30.07 34.49 35.51 31.41

30 .00 25.66 26.30 27.38 29.01 24.86

20.00

10.00

0

2013 2014 2015 2016 2017

(10.00) -5.47 -6.83

7.00
2.67

-2.57

(20.00)
(12.54)

8.46

2.90

10.72

(9.14)

SME Export Growth

Proportion of
SME Exports

SME Import Growth

Proportion of
SME Imports

 With regard to the expansion of exports and imports in the past 5 years, it was found 

that exports experienced an almost continuous growth, with the exception of 2013 and 2017, 

where the value of SME exports declined by 12.54% and 9.14% respectively. At the same time, 

imports experienced growth in 2015 and 2016, but contracted by 2.57% in 2017.

 Summary of International Trade by Country

for SMEs was Vietnam, which grew by 20.90%, and 

Cambodia, which grew by 4.31%. At the same time, 

the markets that saw the greatest contraction were 

the United States and Switzerland, which experienced  

contractions of 23.06% and 20.52%, respectively.

SME Data and Information
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 It can be seen that in 2017, the general situation  

for exports to important Thai trade partner countries  

experienced positive growth due to a more positive  

economic situation in the ASEAN countries, the European  

Union, China, and the United States. However, SME 

exports saw a contraction in virtually every major market.

Main factors behind the contraction are the decline 

of baht-derived income for exporters, due to the 

strengthening currency, and the higher strengthening of 

the baht relative to other regional currencies, which are 

trade partners, as well as competitors, such as China, 

Vietnam, and the Philippines. The strengthening of the 

baht in comparison to the currencies of these countries 

placed Thai products at a disadvantage, while SMEs 

still do not exercise adequate risk management for  

exports, such as exchange rate insurance, unlike major 

exporters that have implemented sufficient measures, 

including exchange rate insurance, and so have not 

been as affected by the strengthening currency.

 SME imports from the top 10 trade partner countries  

form 73.44% of total imports, a contraction of 2.57%, 

while in general terms, Thai imports from the top 

10 trade partner countries grew by 10.15%. When  

considering these figures by country, it can be seen 

that the major import markets for Thailand were  

China, Japan, and the United States, where 19.97%, 

14.47%, and 6.70% of Thai imports in 2017 originated  

from these countries, respectively. As for SMEs,  

important import markets included China, Japan, and  

Switzerland, where 28.08%, 10.66%, and 9.33% of  

imports came from these countries. The Chinese market 

experienced a contraction of 12.68%, the Japanese 

a contraction of 19.27%, while Switzerland saw a growth 

of 80.05%.

  Value and Growth Rate of SME Exports to top 10 countries, 2017
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  Value and Growth Rate of SME Imports from top 10 countries, 2017

SMEs SMEs GrowthTotal Total Growth
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 Summary of International Trade by Merchandise

  When considering the value of international trade in 2017 in terms of the merchandise list of 

the Harmonised System (HS) of Tariff Nomenclature, overall export value was concentrated in the groups 

of HS 84, 85, and 87, with a proportion of 17.03%, 14.40%, and 12.09% of total exports, respectively. 

Merchandise in HS 84 include machinery, computers, and other equipment. HS 85 comprise of electrical 

machinery and parts, while HS 87 are automobiles and parts. For SMEs, exports in the HS 84, 85, and 

87 groups comprised of 5.69%, 6.43%, and 5.64% of exports, respectively. The overall export value of 

SMEs was concentrated in groups of HS 71 (gems and jewellery), 39 (Plastics and plastic goods), and 85 

(electrical machinery and parts), which formed 18.73%, 8.10%, and 6.43% of the total value of SME exports, 

respectively. In these categories, exports contracted by 14.10%, 11.23%, and 11.20%, respectively.

SME Data and Information
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 Figure 6: Value and Growth Rate of Imports by HS of Tariff Nomenclature Merchandise, 2017
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  With regard to imports, the merchandise with the highest value of imports were in the HS 85 (electrical machinery 

and parts), comprising 18.89% of imports, followed by HS 84 (machinery, computers, and other equipment), comprising 

12.20% of imports, and HS 71 (gems and jewellery), comprising 6.79% of imports. As for SMEs, the highest proportion of 

imports came from HS 71 (gems and jewellery), HS 85 (electrical machinery and parts), HS 84 (machinery, computers, and 

other equipment), which made up 20.15%, 14.69%, and 12.26% of total SME imports, respectively. HS 71 merchandise 

expanded by 69.45%, while HS 85 and 84 saw contractions of 19.13% and 14.82%, respectively, from 2016 figures.

 Figure 5: Value and Growth Rate of Exports by HS of Tariff Nomenclature Merchandise, 2017
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Figure 5 and 6
Source: Thai Customs 
Department
Compiled by: OSMEP
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 In 2017, the total number of SMEs in 

Thailand stood at 3,046,793, an expansion of 

1.30% from the previous year. The number  

accounted for 99.78% of all enterprises nationally.  

Of this number, there were 3,028,495 small  

enterprises (SE) or 99.40% of all enterprises 

nationally, or 99.18% of all SMEs. There were 

18,298 medium enterprises (ME), which made up 

a proportion of 0.6%.

  When categorizing the number of SMEs 

in 2017 by type of establishment, there are 3 

types: SMEs with juristic status (675,633 entities 

or 22.18% of the national total of SMEs), private 

and other types of SMEs (2,285,731 entities 

or 75.02% of the national total of SMEs), and  

community enterprises (85,429 entities or 2.80% 

of the national total of SMEs). The detailed  

breakdown of these figures appear below:

 

 Number of SMEs
   Number of SMEs by Sector, 2017

 
SMEs with 

Juristic Status 
675,633

Expansion  5.64 %

Proportion 

22.18
%

Proportion 

75.02
%

Proportion 

2.80
%

 
Community 
Enterprises 

 85,429 
Expansion 3.78 % 

 
Private and 

Other Types of SMEs
2,285,731 
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 The number of SMEs had the greatest concentration in the commerce sector, totalling 1,268,202 

entities, an increase of 1.26%, comprising 41.62% of the total number of SMEs nationally. In second 

place was the services sector, which had 1,206,763 entities, an increase of 1.35%, comprising 39.61% 

of the total number of SMEs nationally. Finally, the agricultural sector had 45,853 entities, an increase 

of 8.36%, comprising of 1.50% of the total number of SMEs nationally.

 With regard to the distribution of SMEs by region, in 2017, it was found that Bangkok had the 

largest number of SMEs, with 552,606 entities or 18.14% of the total number of SMEs nationally. As for 

the other regions, the Northeast Region 1, which includes Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Buriram, 

and Surin Provinces had the highest concentration of SMEs outside of Bangkok with 228,453 entities 

or 7.50% of the total number of SMEs nationally. This figure is a 1.13% increase from the previous year 

for the same region. The next largest concentration was the Central Northeastern Region and the Upper 

Central Region.

 Agricultural sector 
45,853 

Expansion 8.36 %

 Services Sector
1,206,763 

Expansion  1.35 %

 Commerce Sector
1,268,202

Expansion 1.26 %

 Production sector
525,975

Expansion  0.72 %

Proportion 

41.62
%

Proportion 

39.61
%

Proportion 

17.26
%

Proportion 

1.50
%

  Number of SMEs by Establishment Type, 2017
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 In 2017, the number of new SMEs with juristic status 

was 73,830, an increase of 9,821 entities from 2016. This 

was an increase of 15.34%. On the other hand, the dissolution 

of SMEs with juristic status totalled 21,287 entities, a decrease 

of 371 entities from the 2016 figures.

 The new establishments can be categorised by sectors. 

In 2017, it was found that the sector with the largest number 

of new establishments was retail, with the exception of 

automobiles and motorcycles, which had 14,060 entities, 

followed by wholesale, with the exception of automobiles 

and motorcycles, which had 11,627 entities, and construction, 

which had 6,845 entities. 

 As for entities with juristic status that registered their 

dissolution, these can also be categorised by sectors. 

In 2017, it was found that wholesale had the highest number 

of terminations, with 4,833 entities dissolved, followed by 

construction, with the dissolution of 1,960 entities, and retail, 

with the exception of automobiles and motorcycles, which 

saw 1,856 dissolutions.

 Finally, entities with juristic status that were otherwise 

terminated can be categorised by sector. The sector that 

saw the highest number of terminations was the wholesale 

sector, with the exception of automobiles and motorcycles, 

which had 5,066 entities, followed by the gambling sector, 

which saw 3,300 terminations, and construction, which had 

2,768 terminations.

 Number of SMEs by Region, 2017 
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Upper Northeastern Region 2

Upper Northern Region 1

Bangkok

Middle Central Region 

Andaman-side Southern Region 

Upper Northeastern Region 1

Lower Northeastern Region 2

Lower Northern Region 2

Lower Central Region 2 

Eastern Region 1

Middle Northeastern Region

Upper Northern Region 2

200,898

90,596

169,166

228,453

114,886

156,470

166,601

71,760

161,972

552,606

61,883

162,974

104,539

150,025

88,741

127,210

123,470

209,317

155,222

Total SME
3,046,793 
Increased from 2016
39,173 
Increased by a percentage
1.30

   Establishment and Dissolution of SMEs with Juristic Status
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 Establishment and Dissolution of SMEs with Juristic Status, 2017 
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 Employment in SMEs

 In 2017, a total of 14,785,172 people were employed 

in all categories of enterprises, where 2,629,525 people 

were employed in large enterprises (LE), while 12,155,647 

people were employed in small and medium enterprises 

(SME) or 82.22% of all employment. Small enterprises 

continue to provide the largest proportion of employment 

at 72.57% of total employment and 88.26% among SME 

employment.

 When the 2017 employment figures are considered 

together with establishment types, the figures can be 

placed in 2 categories. Employment in SMEs with juristic 

status totalled 7,139.347 jobs or 58.73% of the total 

number of SME employment nationally, while employment 

in private and other SME entities totalled 5,016,300 jobs 

or 41.27 of the total number of SME employment nationally. 

 The SME sector with the highest employment was 

the services sector, which employed 5,796,000 people 

or 86.70% of all services jobs nationally. This figure is 

an increase of 4.14% from the employment figures of 

the service sector among SMEs in the previous year. 

Next highest was in the commercial sector, which 

employed 3,678,309 people or 92.02% of all jobs in 

the commercial sector, an expansion of 2.66%. This sector 

makes up 30.26% of SME jobs. The manufacturing 

sector employed 2,615,133 people or 65.67% of jobs 

in the manufacturing sector, nationally. This figure was 

an increase of 2.29% and comprises of 21.51% of 

SME jobs. Finally, the agricultural sector employed 

66,205 people, an expansion of 14.58% compared to 

the previous years’ figure.

  Employment in SMEs by Establishment Characteristics, 
      2017

 SMEs with Juristic 
Status 

7,139,347
Expansion 5.82 %

 Private and Other 
Types of SMEs

5,016,300  

Proportion 

41.27
%

Proportion 

58.73
%
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 When considering the employment in SMEs 

by region, it was found that the greatest concentration 

of employment was in Bangkok at 3,531,657 jobs 

or 29.05% of SMEs, followed by the Central Region, 

and East 1 Region, respectively.

   Employment in SMEs by Region, 2017 

Upper Central Region

Gulf-side Southern Region 

Eastern Region 2

Lower Northeastern Region 1

Lower Northern Region 1

Lower Central Region 1 

Southern Border Region

Upper Northeastern Region 2

Upper Northern Region 1

Bangkok

Middle Central Region 

Andaman-side Southern Region 

Upper Northeastern Region 1

Lower Northeastern Region 2

Lower Northern Region 2

Lower Central Region 2 

Eastern Region 1

Middle Northeastern Region

Upper Northern Region 2

440,826

720,681

249,471

584,045

304,667

289,597

139,640

160,112

519,300

3,531,657

1,521,954

535,118

289,845

358,961

229,097

423,912

989,992

510,722

356,016

Total SME
12,155,647 
Increased from 2016 
3,531,657 
Increased by a percentage
3.34

 Commerce Sector
3,678,309 

Expansion 2.66 %

 Manufacturing Sector
2,615,133

Expansion 2.29 %

 Services Sector
5,796,000

Expansion 4.14 %

 Agricultural ector 
 66,205

Expansion 14.58 %

Proportion

30.26
%

Proportion

21.51
%

Proportion

47.68
%

Proportion

0.54
%

   Employment in SMEs by Sector, 2017 
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การพัฒนาเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และผู้ประกอบการ

1.  โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี
2.  งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

   กลุ่มประเทศ ASEAN+ 8
• กิจกรรมการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย 

ผู้ให้บริการ SMEs สู่ ASEAN ในส่วนของไทย 
กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ  
(ASEAN+ 8) (8 ประเทศ + 4 ประเทศ)

• กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ  
Organics ของไทยกับกลุ่มประเทศ  
ASEAN+ 8 และ CLMV

    กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (East Asia)
• ฮ่องกง
• สาธารณรัฐเกาหลี



การบริหาร 
งานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2560

ส่วนที่



การบริหาร
งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปี 2560

  สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบ 

แห่งช�ติ ฉบับที่ 99/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎ�คม 2557 ให้เป็นหน่วยง�นของรัฐภ�ยใต้ก�รบังคับ

บัญช�ข้ึนตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนวิส�หกิจขน�ดกล�งและ 

ขน�ดย่อม เพื่อให้ส�ม�รถพัฒน�กิจก�รให้เกิดคว�มเข้มแข็ง มีประสิทธิภ�พ และเป็นตัวจักรสำ�คัญ 

ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กล�งประส�นระบบก�รทำ�ง�นของส่วนร�ชก�ร องค์กร 

ของรัฐ หรือรัฐวิส�หกิจที่มีหน้�ที่ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่อง

และสอดคล้องในทิศท�งเดียวกัน

 กลไกในก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและ

ขน�ดย่อม เป็นคณะกรรมก�รระดับนโยบ�ย มีคณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นวิส�หกิจขน�ดกล�งและ

ขน�ดย่อม ทำ�หน้�ที่ว�งนโยบ�ยบริห�รง�นควบคุมและกำ�กับกิจก�รของสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม และมีกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เป็นเครื่องมือ 

ในก�รขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

 ปัจจุบันคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (เฉพ�ะกิจ) ต�มคำ�ส่ังคณะ

รักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (เฉพ�ะ) ที่ 9/2558 ลงวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2558 คำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�

คว�มสงบแห่งช�ติ ท่ี 35/2558 ลงวันท่ี 2 ตุล�คม 2558 และคำ�ส่ังหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  

ที่ 48/2558 ลงวันที่ 31 ธันว�คม 2558 เป็นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

และปฏิบัติหน้�ที่แทนคณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ทั้งนี้ต�มที่บัญญัติไว้ในม�ตร� 3 

แห่งพระร�ชบัญญัติก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รท่ีแต่งต้ังต�มประก�ศและคำ�ส่ังของคณะรักษ� 

คว�มสงบแห่งช�ติบ�งฉบับ พ.ศ. 2558 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560
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   คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) 
คำาสั่ง คสช. (เฉพาะ) ที่ 9/58, คำาสั่ง หน.คสช. ที่ 35/2558 และที่ 48/2558

1.	 นายกรัฐมนตรี	 ประธ�นกรรมก�ร

2.	 รองนายกรัฐมนตรี	 รองประธ�นกรรมก�ร
 (น�ยสมคิด  จ�ตุศรีพิทักษ์)

3.	 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ รองประธ�นกรรมก�ร
 (พลอ�ก�ศเอก ประจิน  จั่นตอง)

4.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธ�นกรรมก�ร

5.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมก�ร

6.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กรรมก�ร

7.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ กรรมก�ร

8.	 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตร ี กรรมก�ร

9.	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 กรรมก�ร

10.	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรรมก�ร

11.	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรรมก�ร

12.	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 กรรมก�ร

13.	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 กรรมก�ร

14.	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 กรรมก�ร

15.	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กรรมก�ร

16.	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 กรรมก�ร

17.	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 กรรมก�ร

18.	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กรรมก�ร

19.	 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 กรรมก�ร

20.	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 กรรมก�ร

21.	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 กรรมก�ร

22.	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 กรรมก�ร

23.	 ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร

24.	 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร

25.	 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร

26.	 ประธานสมาคมธนาคารไทย	 กรรมก�ร

27.	 นางกิตติยา		โตธนะเกษม	 กรรมก�ร

28.	 พันเอก	เจียรนัย		วงศ์สอาด	 กรรมก�ร

29.	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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   การเข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

   คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 ครั้งที่	2/2560 วันที่	 30	มี.ค.	2560 8 คน 1 คน 88.89

ครั้งที่ / วันที่ อนุกรรมการท่ี
เข้าประชุม

อนุกรรมการที่
ลาประชุม

อนุกรรมการที่
เข้าประชุม

คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ

	 ครั้งที่	7/2559 วันที่	 18	ต.ค.	2559 8 คน 2 คน 80 คณะอนุกรรมการมีองค์ประกอบจำานวน	10	คน

	 ครั้งที่	3/2560 วันที่	 29	พ.ค.	2560 8 คน 1 คน 88.89

	 ครั้งที่	1/2560 วันที่	 19	ม.ค.	2560 8 คน 1 คน 88.89 อนุกรรมการขอลาออก	1	คน	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2559	
เหลือองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ	9	คน

	 ครั้งที่	5/2560 วันที่	 1	ก.ย.	2560 8 คน 1 คน 88.89

	 ครั้งที่	8/2559 วันที่	 1	พ.ย.	2559 10 คน - 100

	 ครั้งที่	4/2560 วันที่	 22	มิ.ย.	2560 8 คน 1 คน 88.89

  และเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย มีคว�ม

คล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (เฉพ�ะกิจ) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร

บริห�รสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ให้มีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�อนุมัติก�รดำ�เนินก�รในบ�งเรื่องแทน

คณะกรรมก�ร ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (เฉพ�ะกิจ) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1.	 รองนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่กำากับดูแลงานด้านเศรษฐกิจ	 ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์
 (น�ยสมคิด  จ�ตุศรีพิทักษ์)

2.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 ประธ�นอนุกรรมก�ร
 (น�ยอุตตม  ส�วน�ยน)

3.	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 อนุกรรมก�ร
 (น�ยเดช�ภิวัฒน  ณ สงขล�)

4.	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 อนุกรรมก�ร
 (น�งกุลณี  อิศดิศัย)

5.	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 อนุกรรมก�ร
 (น�ยกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์)

6.	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 อนุกรรมก�ร
 (น�ยณรงค์  ศิริเลิศวรกุล)

7.	 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 อนุกรรมก�ร
 (น�งอ�ทิตย�  สุธ�ธรรม)

8.	 นางกิตติยา		โตธนะเกษม อนุกรรมก�ร

9.	 พันเอก	เจียรนัย		วงศ์สอาด อนุกรรมก�ร

10.	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
 (น�ยสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล)

การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560
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Administration
of SME Promotion 
Work

Chapter



Administration
of SME Promotion Work

Year 2018

	 The	 Office	 of	 Small	 and	 Medium	 Enterprises	 Promotion	 (OSMEP)	 has	 been	 

established	in	accordance	with	the	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	Act,	B.E.	2543	

(2000)	together	with	amendments	by	Notification	99/2557	of	the	National	Council	for	Peace	and	

Order,	issued	on	1	July	2014.	According	to	the	said	legislation,	OSMEP	is	to	be	a	government	

until	 under	 the	direct	 supervision	of	 the	prime	minister,	 and	 tasked	with	 the	promotion	and	 

empowerment	of	SMEs	to	further	strengthen	their	capacity	as	a	prime	mover	of	the	Thai	economy.  

To	 this	 end,	 OSMEP	 shall	 function	 as	 the	 focal	 agency	 helping	 to	 coordinate	 and	 align 

the	efforts	of	all	government	and	private-sector	work	units	that	are	involved	in	promoting	SMEs.

		 Persuant	to	the	provisions	of	the	above-mentioned	Act	of	B.E.	2543	(2000),	Thailand’s	

SME	promotional	work	is	to	be	administered	by	a	hierarchy	of	officers	comprising	the	following:	

a	Steering	Committee,	being	responsible	at	 the	policy	 level;	an	Executive	Board	of	OSMEP, 

in	charge	of	management	control	and	supervision	of	the	day-to-day	performance	of	the	OSMEP	

staff	and	the	SME	Fund	in	all	of	their	planned	projects.

	 In	accordance	with	the	order	of	the	National	Council	for	Peace	and	Order	No.	9/2558	

dated	27	February	2015,	the	order	of	the	Chair	of	the	National	Council	for	Peace	and	Order	 

No.	35/2558	dated	2	October	2015,	and	the	order	of	the	Chair	of	the	National	Council	for	Peace	

and	Order	No.	 48/2558	dated	 31	December	 2015,	 the	Board	 of	 SMEs	Promotion	 (ad	 hoc) 

currently	acts	on	behalf	of	the	Executive	Board	of	OSMEP	in	accordance	with	the	Act	to	Promote	

SMEs,	Article	3	of	the	law	governing	the	activities	of	the	committee,	and	the	relevant	orders	of 

the	 National	 Council	 for	 Peace	 and	 Order	 in	 2015.	 The	 committee’s	 activities	 consist	 of 

the	following:
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   National Board of Small and Medium Enterprises Promotion (Ad Hoc)
Order of the National Council for Peace and Order (Specific), No. 9/58, 

and Order of the Head of the National Council for Peace and Order, No. 35/2558 and 48/2558

1. The Prime Minister Chairman

2. Deputy Prime Minister, Economic  Vice Chairman
 (Mr. Somkid  Jatusripitak)

3.	 Head	of	the	NCPO	Overseeing	Economic	Affairs	 Vice Chairman
 (Air Chief Marshal Prajin  Juntong)

4. Minister of Industry   Vice Chairman

5. Minister of Finance   Member

6. Minister of Agriculture and Cooperatives  Member

7. Minister of Commerce   Member

8.	 Permanent	Secretary,	Office	of	the	Permanent	Secretary		 Member

9. Permanent Secretary, Ministry of Finance  Member

10. Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports   Member

11. Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives   Member

12. Permanent Secretary, Ministry of Commerce  Member

13. Permanent Secretary, Ministry of Interior   Member

14. Permanent Secretary, Ministry of Labor  Member

15. Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology   Member

16. Permanent Secretary, Ministry of Industry  Member

17. Budget Director, Bureau of the Budget Member

18. Secretary General of the National Economic and Social Development Board  Member 

19. Secretary General, Board of Investment  Member

20. Comptroller General   Member

21. President of A Driving Force for National Science and Technology Capability   Member

22. President of National Farmers Council  Member

23. Chairman of Board of Trade of Thailand Member

24. President of Tourism Council of Thailand  Member

25. Chairman of The Federation of Thai Industries  Member

26. Chairman of the Thai Bankers’ Association  Member

27. Mrs. Kittiya  Todhanakasem Member

28. Col. Jearanai  Vongsaard Member

29.	 Director	General	of	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion		 Member and Secretary
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   Executive Subcommittee for OSMEP 

	 	 In	order	to	ensure	the	efficiency	and	seamless	operation	of	OSMEP,	the	Board	of	SME	Promotion	has	appointed

an	executive	subcommittee	 for	OSMEP	which	 is	 to	be	vested	with	 the	authority	 to	assess	and	approve	a	specified	

range	of	undertakings	on	behalf	of	the	Board.	Membership	of	the	said	executive	subcommittee	comprises	the	following	

individuals.

1. Deputy Prime Minister, Economic  Honorary Advisor
 (Mr. Somkid  Jatusripitak)

2. Minister of Industry Vice Chairman
 (Mr. Uttama  Savanayana)

3. Budget Director, Bureau of the Budget Subcommittee
	 (Mr.	Dechapiwat		Na	Songkhla)

4. Director General of Department of Business Development Subcommittee 
 (Mrs. Kulanee  Issadisai)

5. Director General of Department of Industrial Promotion  Subcommittee
	 (Mr.	Kobchai		Sungsitthesawad)

6. President of A Driving Force for National Science and Technology Capability  Subcommittee
	 (Mr.	Narong	Sirilertworakul)

7. Representative Ministry of Digital Economy and Society  Subcommittee
 (Mrs. Arthidtaya Sutatam) 

8. Mrs. Kittiya  Todhanakasem Subcommittee

9. Col. Jearanai  Vongsaard Subcommittee

10.	 Director	General	of	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion Subcommittee and Secretary
	 (Mr.	Suwanchai		Lohawatanakul)
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน	
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วุฒิกำรศึกษำ
 Ph.D., Management 1990 School of Management University 

 of Massachusetts-Amherst, U.S.A.
 M.B.A., Finance & International Business 1984 Kellogg 

 School of Management Northwestern University, U.S.A.
 B.Sc., Electrical Engineering (Communication) 1982  

 Brown University, U.S.A.

ประวัติกำรท�ำงำน
16 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

21 ต.ค. 2559 - 12 ธ.ค. 2559 
	 ประธานกรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15 ก.ย. 2559 - 16 ธ.ค. 2559 
	 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี
				 สารสนเทศและการสื่อสาร
19 ส.ค. 2558 - 12 ก.ย. 2559 
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2558  (1 มิ.ย. - 16 ส.ค.)
	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 
		 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2556 - 2558
	 รองอธิการบดีอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจและกิจการพิเศษ 
		 และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2555 - 2556
	 รองอธิการบดีอาวุโส	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2552 - 2555
	 รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2550 - 17 ส.ค. 2558 
	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	Thai	Prosperity	Advisory	Co.,	Ltd.	
	 (TPA)

นำยอุตตม		สำวนำยน
อำยุ		58	ปี

รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม

2548 - 2549	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์
2546 - 2548	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
2544 - 2546	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2541 - 2544	 Director	of	Business	Development,	GE	Capital	 
	 	 	 (Thailand)	Co.,	Ltd.
2537 - 2541
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 ก�ากับดูแลฝ่ายวิจัยและวางแผน	ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ 
	 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	
	 (มหาชน)
	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
	 กองทุนรวม	Siam	City-ING	Asset	Management	Co.,	Ltd.

2527 - 2537
	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจ	 
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ผู้อ�านวยการศูนย์กรุงเทพ	โครงการร่วมปริญญาเอกสาขา
	 บริหารธุรกิจ	(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
	 มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	McGill	University	และ	
 York University)
	 ผู้อ�านวยการโครงการ	Executive	MBA	คณะบริหารธุรกิจ	สถาบัน
	 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ผู้อ�านวยการโครงการ	Young	Executive	MBA	คณะบริหารธุรกิจ	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 อาจารย์และผู้ประสานงานประจ�าสาขาวิชาบริหารการเงิน	 
	 คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�ำแหน่งอื่นๆ 
2555 - 2558
	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการ 
	 ก�ากับดูแลกิจการ	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
2554 - 2558
	 กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน	 
	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด
	 กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	
	 บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จ�ากัด
	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ข้อมูลคณะอนุกรรมการ



ต�ำแหน่งปัจจุบัน
	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ		ส�านักงบประมาณ

วุฒิกำรศึกษำ 
2528			 M.Sc.,	(National	Development	and	Project
	 	 Planning)		University	of	Bradford,	England
2525			 B.Sc.,	(Mathematics	and	Economics 
	 	 University	of	Surrey,	England

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ
ส�ำนักงบประมำณ

นำยเดชำภิวัฒน์		ณ	สงขลำ
อำยุ		56	ปี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน	
	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาบริหาร	
	 	 	 การจัดการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี 	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาเครื่องกล	
	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติกำรท�ำงำน	
2560	 	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2559	 	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2558	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
2555	 	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2553	 	 ผู้อ�านวยการส�านักเหมืองแร่และสัมปทาน	
	 	 	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2551	 	 อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

นำยกอบชัย		สังสิทธิสวัสดิ์
อำยุ		55	ปี

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม

ประวัติกำรท�ำงำน 
	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	(ระดับ	11)		
	 ส�านักงบประมาณ
	 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	(ระดับ	10)		 
	 ส�านักงบประมาณ
	 ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ	(ระดับ	10)		ส�านักงบประมาณ
	 ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านความมั่นคง	1	 
	 ส�านักงบประมาณ		รับผิดชอบการจัดท�างบประมาณของ	
	 กระทรวงมหาดไทย
	 ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณองค์การบริหาร 
	 รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ	ส�านักงบประมาณ
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ	
	 กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ	ส�านักงบประมาณ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน	
	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาโท Master of Arts Management West Virginia 
   University, U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติกำรท�ำงำน
1 ต.ค. 2560	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
16 ธ.ค. 2557	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
25 เม.ย. 2554 รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 	 กระทรวงพาณิชย์
12 พ.ย. 2552	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 	 	 กระทรวงพาณิชย์
3 ส.ค. 2550 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
	 	 	 กระทรวงพาณิชย์

นำงกุลณี		อิศดิศัย
อำยุ		60	ปี

อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์

ข้อมูลคณะอนุกรรมการ



ต�ำแหน่งปัจจุบัน	
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วุฒิกำรศึกษำ
2551 	 Advanced	Management	Program	(AMP174),	 
	 	 Harvard	Business	School
2553  ปริญญาเอก 
	 	 วิศวกรรมการผลิต	มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม 
	 	 ประเทศอังกฤษ
2527 - 2531      ปริญญาตร ี
  วิศวกรรมอุตสาหการ	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติกำรท�ำงำน
27 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน 
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ
19 ม.ค. - 14 ธ.ค. 2559
	 โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2556 - 2559 
	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

2546 - 2559 
	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2543 - 2546 
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2540 - 2543
	 ผู้อ�านวยการโครงการระบบคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

2536 - 2540 
	 นักวิจัย	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นำยณรงค์		ศิริเลิศวรกุล
อำยุ		51	ปี

ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ

นำงอำทิตยำ		สุธำธรรม
อายุ 60 ปี

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาโท	 สาขาบรหิารธุรกิจ	Morehead	State	University
ปริญญาโท สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 	 	 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
	 	 	 เจ้าคณุทหารลาดกระบงั
ปริญญาตรี  สาขาการบญัช	ีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
ปริญญาตรี  สาขาบรหิารธุรกิจ	(คอมพิวเตอร์)	
	 	 	 Morehead	State	University
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
   การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 	 	 ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	รุน่ท่ี	19	
	 	 	 สถาบนัพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
   ผูน้�าท่ีมวิีสยัทัศน์และคณุธรรม	กลุม่ท่ี	1	รุน่ที	่72
	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
   การเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน	
	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน

ประวัติกำรท�ำงำน
	 รองปลดักระทรวงดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
	 ทีป่รกึษาด้านการสือ่สาร
	 ผูอ้�านวยการระดบัสงู	 
	 ผูอ้�านวยการกองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
	 ผูอ้�านวยการระดบัสงู	 
	 ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิและพัฒนารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์
	 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์เช่ียวชาญ	ปฏิบตัหิน้าที	่ 
	 ผูอ้�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	9	วช.	ปฏิบัติหน้าที่	 
	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลคณะอนุกรรมการ



นำงกิตติยำ		โตธนะเกษม
อำยุ		59	ปี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
	 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	Chief	Financial	Officer	 
	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอสซีบี	อบาคัส	จ�ากัด
	 กรรมการบริษัท	ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต	จ�ากัด	
	 (มหาชน)

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาโท	 บริหารธุรกิจ	University	of	IIIinois, 
	 	 	 Champaign-Urbana,	U.S.A
ปริญญาตร	ี บัญชี	(เกียรตินิยม)	
	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรท�ำงำน
	 เป็นผู้คร�่าหวอดในวงการการเงินการธนาคาร	 
	 มีประสบการณ์ในด้านการธนาคาร	โดยเริ่มต้นจาก
	 ธนาคารกสิกรไทย,	Bank	of	America	NT&SA	 
	 (สาขากรุงเทพฯ),	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	
	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
2557 - 2559 
	 กรรมการ 
	 บริษัท	กรุงไทย	-	แอกซ่า	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
2555 - 2559 
	 ประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
2554 - 2559 
	 ประธานกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	กรุงไทยพาณิชประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

รองผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส	
Chief	Financial	Officer	
ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน) ต�ำแหน่งปัจจุบัน	

	 นายทหารประจ�าส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

	 และขนาดย่อม	(เฉพาะกิจ)

 กรรมการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านไอท	ีธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ที่ปรึกษา	ประธานกรรมการ	การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 ทีป่รึกษา	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทย

 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 

	 ขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทย

 อนกุรรมการบริหารส�านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ	กองทุนวิจัยและพัฒนา

	 กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ 

	 ประโยชน์สาธารณะ	กสทช.

 อนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	

	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 

	 (องค์การมหาชน)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 อนุกรรมการพัฒนาทรัพย์สิน	การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 อนกุรรมการประเมนิผลการปฏิบติังานของผูอ้�านวยการส�านกังานรฐับาล

	 อิเลก็ทรอนกิส์	(องค์การมหาชน)	กระทรวงดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

 กรรมการ	มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาเอก	 รโีมทเซนซิง่และเอรทิซายน์,	มหาวิทยาลยัจอร์จ	เมสนั,	
	 	 	 เวอร์จีเนีย,	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท	 วิทยาการคอมพิวเตอร์,	มหาวิทยาลัย	จอร์จ	วอชิงตัน,	
	 	 	 วอชิงตัน	ดีซี,	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตร	ี วทบ.(โยธา)	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	รุน่ท่ี	40
มัธยมศึกษา	 โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ่นที่	29
มัธยมศึกษา	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	รุ่นที่	135
หลักสูตร 	 Director	Certification	Program	(DCP	141)		
	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

พันเอก	เจียรนัย		วงศ์สอำด
อำยุ		47	ปี

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม	(เฉพำะกิจ)

ข้อมูลคณะอนุกรรมการ



	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สภาผู้แทนราษฎร
	 อนุกรรมาธิการก�ากับติดตามการป้องกันและ 
	 ปราบปรามเว็บไซต์และการกระท�าหมิ่นพระบรม
	 เดชานุภาพ	ในกรรมาธิการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร
	 อนุกรรมาธิการก�ากับติดตามการป้องกัน 
	 และปราบปรามยาเสพติด	ในกรรมาธิการป้องกัน 
	 และปราบปรามยาเสพติด	สภาผู้แทนราษฎร
	 อนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามงบประมาณ
	 ของเหล่าทัพและประสิทธิภาพของกองทัพ
	 ในกรรมาธิการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร
	 กรรมการพัฒนาธุรกิจไอทีเอาท์ซอร์สซิ่ง	 
	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 กรรมการและเหรัญญิก	สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารส�านักงานส่งเสริม
	 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
	 กรรมการพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ
	 ซอฟต์แวร์	ความร่วมมือระหว่าง	คณะกรรมการส่งเสริม
	 การลงทุน	(บีโอไอ)	และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 และการสื่อสาร
	 ที่ปรึกษาเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	
	 กระทรวงศึกษาธิการ
	 ที่ปรึกษาปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
	 อาจารย์พิเศษ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	 
	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	(พ.ศ.	2545	-	2554)
	 ผู้บังคับหมวดทหารม้า	กองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์
	 ที่	2	กองพันทหารม้าที่	29	รักษาพระองค์

 Researcher / Research Assistant : Center of Earth 
	 Observing	and	Space	Research	/	joint	with	NASA,	
	 GDAAC	Flight	Space	Center,	Fairfax,	VA

ประวัติกำรท�ำงำนประวัติกำรท�ำงำน
	 กรรมการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	
	 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
	 กรรมการตรวจสอบ	คณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
	 กรณีเกิดเหตุการณ์	Tsunami	แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
	 กรรมการด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	 กระบวนการยุติธรรม	คณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ
	 กรรมการ	บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	
	 (มหาชน)		กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การ
	 มหาชน)	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	ส�านักงานรัฐบาล
	 อิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	กระทรวงเทคโนโลยี
	 สารสนเทศและการสื่อสาร
	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ส�านักงานรัฐบาล
	 อิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	กระทรวงเทคโนโลยี
	 สารสนเทศและการสื่อสาร
	 กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
	 เพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรม
	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยี
	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 และการสื่อสาร
	 ที่ปรึกษาคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า	 
	 กระทรวงพาณิชย์
	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ	ในคณะกรรมาธิการ

พันเอก	เจียรนัย		วงศ์สอำด	
(ต่อ)

หลักสูตร 	 	 	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	36)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	 Center	of	Earth	Observing	and	Space	Research		ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กองทัพบก	

ข้อมูลคณะอนุกรรมการ



ต�ำแหน่งปัจจุบัน 
ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาโท	 ด้านการตลาด		
	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ปริญญาโท	 ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัย
	 	 	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์	เอกการจัดการ	มหาวิทยาลัย
	 	 	 เกียวโต	ประเทศญี่ปุ่น	(ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
มัธยมศึกษา	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติกำรท�ำงำน	
	 นายสุวรรณชัย	โลหะวัฒนกุล	ได้ฝึกงานกับบริษัทแฟชั่นในประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นเวลา	1	ปี	กลับมาท�างานให้กับ	บริษัท	ไอบีเอ็ม	 
ที่ประเทศไทย	ในต�าแหน่ง	Marketing	Representative	เป็นเวลา	
2	ปี	และออกมาดูแลด้านการตลาดต่างประเทศให้แก่ธุรกิจของ
ครอบครัว	จนต่อมาในปี	2545	ได้เข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตเสื้อผ้า	
“ไทย คาเนตะ”	ของชาวญี่ปุ่น	ส�าหรับงานช่วยเหลือสังคมนั้น	 
เคยด�ารงต�าแหน่ง	

	 เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
		 และขนาดย่อมไทย	(ATSME)	
	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
	 (ISMED)	สถาบันในเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม	ระหว่าง
	 มีนาคม	2556	-	มีนาคม	2560	
	 ผู้อ�านวยการสถาบันการจัดการธุรกิจ	ไทย-ญี่ปุ่น	โดยสมาคม
	 ส่งเสรมิเทคโนโลยี	(ไทย-ญ่ีปุน่)	ระหว่าง	เมษายน	-	ตุลาคม	2560
	 อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	
	 วิทยากรให้ทั้งภาครัฐและเอกชน	
	 คณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุน	ปี	2558,	2559	 
	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	 ท่ีปรกึษากิตติมศกัดิค์ณะกรรมาธิการวิสามญัศกึษาและเสนอแนะ 
	 แนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ปี	2558	
	 คณะกรรมการอ�านวยการส�านักทรพัย์สนิทางปัญญาและบ่มเพาะ
	 วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	2558	
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  2) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

  ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การดำาเนินการเพื่อสนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการบริหารของ 

ผู้บริหาร และบุคลากรของสำานักงาน การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ และการตรวจสอบการดำาเนินงานภายในองค์กร ทั้งในส่วน

การดำาเนินงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำาเนินการตามแผนงานต่างๆ ของสำานักงาน เพื่อให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การจัดทำาข้อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการในการส่งเสริม SME 

จัดทำาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ศึกษาและจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ SME 

ที่ครอบคลุมทั้งระดับภาพรวม รายสาขา รายพื้นที่ และรายประเด็นสำาคัญ ศึกษานโยบายและมาตรการส่งเสริมของต่างประเทศ

ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เสนอแนะกลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานของสำานักงาน 

วางแผนด้านงบประมาณและแผนการดำาเนินงานของสำานักงาน ประกอบด้วย 

  2.1  ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME

 มีหน้าที่จัดทำาแผนการส่งเสริม SME จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริม SME ทั้งในระดับมหภาค  

รายสาขาเศรษฐกิจ รายพื้นที่ และรายประเด็นการพัฒนา จัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บูรณาการงบประมาณการส่งเสริม SME เสนอแนะปัจจัยเอื้อ 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเชิงประยุกต์เพื่อการจัดทำาแผนการส่งเสริม SME 

  1.1  กลุ่มตรวจสอบภายใน

 มีหน้าที่เป็นผู้ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของสำานักงานให้ถึงเป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงของ

สำานักงาน สอบทานการควบคุมภายในตามที่กำาหนดไว้

  1.2  ฝ่ายอำานวยการ

 มีหน้าท่ีในการดำาเนินงานเลขานุการคณะกรรมการ 

หรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง รวมถึงงาน

อำานวยการให้ผู้บริหารสำานักงาน งานสารบรรณสำานักงาน 

งานด้านการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ งานด้านส่ือสาร

การประชาสัมพันธ์ ทั้งหน่วยงานภายนอกและการส่ือสาร

ระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในสำานักงาน

การแบ่งส่วนงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1) กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการ
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  3) กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีความทันสมัย  

และมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข้อมูล SME สู่สาธารณะ พัฒนาและประมวลผลข้อมูล SME ในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ด้านการส่งเสริม SME ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาระบบเตือนภัยทางธุรกิจ SME จัดทำาตัวช้ีวัดเชิงนโยบายเพื่อ 

วัดประสิทธิภาพการส่งเสริม SME บริหารและจัดทำาเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในสำานักงาน รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงาน 

ส่งเสริม SME ประกอบด้วย

  2.2   ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

 มหีน้าทีป่ระสานงานและพฒันาความร่วมมือกบัหน่วยงาน/ 

องค์การระหว่างประเทศ จดัทำาแผนงาน/โครงการความร่วมมอื 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของ 

ข้อตกลง-สถานการณ์ และแนวทางการส่งเสริม SME ของ 

ต่างประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมระดับ

นานาชาติ พัฒนาความร่วมมือเพื่อดำาเนินงานโครงการ 

เป็นตัวแทนองค์กรพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและ 

ต้อนรับผู้แทนจากองค์กรนานาชาติ 

  3.1   ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

 มีหน้าที่พัฒนาและจัดการฐานข้อมูล ประมวลผลและ 

วิเคราะห์ข้อมูล ติตตามสถานการณ์ SME เพื่อการเสนอแนะ 

นโยบายและจัดทำาแผนการส่งเสริม SME บริหารและจัดการ 

เครอืข่ายระบบสารสนเทศภายในสำานักงานวเิคราะห์ออกแบบ 

และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสำานักงาน

  3.2   ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

 มีหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของ SME 

วิเคราะห์สถานการณ์และเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจและสังคม 

ทีส่่งผลต่อ SME จัดทำาตัวชีวั้ดเชงินโยบายเพือ่วัดประสทิธภิาพ 

การส่งเสริม SME เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบาย 

มาตรการ และการจัดทำาแผนติดตามประมวลผล รวมถึง

พัฒนาระบบการส่งเสริม SME

  3.3  ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 มีหน ้ า ท่ีติดตามและประเมินผล 

การดำาเนนิงานโครงการภายใต้ภารกจิพ้ืนฐาน 

ของสำานักงาน แผนการส่งเสริม SME และ 

แผนปฏิบัติการฯ ทั้งที่ได้รับงบประมาณจาก 

กองทุนส่งเสริม SME และนอกกองทนุฯ ท้ังที่ 

อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME และ 

นอกแผนปฏิบัติการฯ

  2.3  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

 มีหน้าที่ในการเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ 

แผนการดำาเนินงาน และพัฒนาระบบการ

บริหารงานของสำานักงานวางแผน วิเคราะห์ 

และจัดทำางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ

ดำาเนินงานของสำานักงานให้เป ็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ์และ 

เป้าหมายของสำานักงาน 

การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560
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  4) กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย

  5) กลุ่มงานบริหาร

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานเก่ียวกับการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 

การประกอบการของ SME ให้บริการปรึกษาแนะนำา จัดทำาทะเบียน SME พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ ประเมินสมรรถนะ 

การประกอบการพัฒนาระบบการส่งเสริม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการดำาเนินงานในการส่งเสริม SME กับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อให้การดำาเนินงานส่งเสริมช่วยเหลือ SME สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของแผนการส่งเสริม 

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำาซ้อน แต่เสริมการดำาเนินงานซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การสนับสนุนและอำานวยความสะดวกการทำางานของหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีดำาเนินงานตามบทบาทภารกิจของสำานักงาน ได้แก่ งานบัญชี การงาน การพัสดุ บริหารงานบุคคล กฎ ระเบียบ และคดีความต่างๆ  

เพื่อให้มีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย

  4.1   ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME

 มีหน้าที่ให้บริการเบื้องต้นแก่ SME พัฒนาข้อสนเทศและ

องค์ความรู้ท้ังเชิงกว้างและเชิงลึก ที่เกี่ยวกับการประกอบการ 

เผยแพร่ข้อสนเทศ และองค์ความรู้ไปสู่ SME ผ่านช่องทางต่างๆ 

ให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของ SME เฉพาะกลุ่ม 

ให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ SME ในเบื้องต้น สร้างเครื่องมือในการ

ประเมินสมรรถนะการประกอบการ จัดทำาทะเบียนสมาชิกและ

พัฒนาสิทธิประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาระบบส่งเสริม SME

  4.2   ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ

 มีหน้าที่พัฒนาความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานผู้ให้บริการ SME ทั้งจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้การส่งเสริม  

SME เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ลดความ 

ซ้ำาซ้อน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

  5.1   ฝ่ายบริหารกลาง

 มีหน้าที่ดำาเนินงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ 

งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนและอำานวยความ

สะดวกในการดำาเนินงานตามบทบาทภารกิจของสำานักงาน

  5.2   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 มีหน้าท่ีในการวางแผนอัตรากำาลังคนให้มีความเหมาะสม  

และภารกิจบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ให้เอื้อต่อการ 

ดำาเนินงานของสำานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังวางแผน 

พัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ของสำานักงาน 

  5.3   ฝ่ายกฎหมาย

 มีหน้าที่ในการศึกษาและเสนอแนะให้มีการ

ออกหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเป็น

ประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบการ

ของ SME รวมถึงการยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ 

ระเบียบ เพื่อการทำางานของสำานักงานที่ครบถ้วน 

เพียงพอ ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

และพนักงานในส่วนท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบต่างๆ 

และการดำาเนินการด้านนิติกรรมของสำานักงาน 
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  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยให้การดำาเนินงานของสำานักงาน

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ยังเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน

ผลการดำาเนินงานขององค์กรโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

 โดยระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

สสว. มีการดำาเนินการตามมาตรฐาน COSO (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  

มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การจัดทำาแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน จะพิจารณาให้มีความความเช่ือมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ สสว. โดยมีคณะทำางาน

กำากับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งทำาหน้าที่ กำาหนด

กรอบนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร กำากับ ดูแล และควบคุม

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำานักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญในปีน้ี 

มีจำานวนทั้งสิ้น 23 ความเสี่ยง และหลังจากที่มีการดำาเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2560 พบว่าแนวทาง

การจัดการความเสี่ยงที่สำานักงานกำาหนดขึ้นนั้น สามารถลดระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบหรือระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงขึ้น

จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครบทุกความเสี่ยง



 2) Policy and Strategy Unit 

  Unit in this group are responsible for providing support and assistance for OSMEP executive and staff to ensure  

the effective performance as well as good governance in all tasks, including the planning of media publicity; internal 

auditing in the areas of budgeting, finances, accounting, procurement, and the carrying out of all promotional programs. 

 The group is to formulate policies, strategies and measures for SME promotion by region, sector, issue-specific and 

overall; prepare master plans and action plans, policy recommendations on SME strengthening; investigate the policies 

and actions of SME agencies in other countries and work with them; propose strategies, budgeting and implementation 

plans for OSMEP. Departments with in the group are listed below.

 2.1 SME Policy and Planning Department

 The department is tasked with preparing SME promotional plans; recommending policies and measures for promoting  

SME at all levels as well as issue-specific actions; preparing plans for short-term, medium term and long term actions; 

plans to enhance SME competitiveness; intergrating various promotional budget items. In addition, the department is 

to recommend the creation of factor conducive to SME growth as well as conduct studies on the policy and practical 

aspects of related SME promotional schemes.     

  1.1  Office of Internal Audits

 The group is to appraise the work of OSMEP, and 

recommends measure to enhance the agency’s efficiency  

in risk management, and to conduct a range of internal 

audits as assigned by the management.

  1.2  Office of the Director General

 Responsible for administrative duties to the Executive  

Board, or any sub-committee appointed by the board, 

secretarial services for OSMEP’s management, office 

documentation, image-building communications, internal 

communications and public relations work.

Key Work
Groups and Responsibilities

  1) Units Reporting to the Director General
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  3) Data and Situation Unit

 Responsibilities of the group include: the analysis, design and development of the efficient and timely SME datasets 

and database for dissemination to the public; processing of criteria-based data to support work on SME promotion;  

monitoring and assessment of SME situation and development of an SME Alert system; preparation of an effectiveness 

index for grading the efficciency of the SME promotional schemes; maintaining a corperate information system; and  

monitoring the outcome of implemented programs.

  2.2  International Cooperation Department

 The Department is responsible for the coordination and  

development of close working relatonships with various international  

agencies and organizations. it is tasked with preparing plans for  

international collaborations and programs for fostering development 

networks. In addition, the department undertakes regular assessments  

of international agreements and SME situations, international practices  

conventions news and related developments on the SME scene, and 

acts as OSMEP’s liaison to strengthen the good working relationships 

with SME agencies and organizations across the globe.

  3.1   Data and Information Department

 The department is to develop and maintain timely databases,  

analyze outcomes and monitor the situation of SMEs, in order 

to obtain information for the preparation of policies and plans 

for SME promotion. In addition, it is to administer an effective  

information system for OSMEP’s internal use, including designing 

and intergrating all available datasets into coporate system.

  3.2  Economic Analysis and Risk Warning Department

 Responsibilities of this unit include monitoring and analysis of 

prevailing business and economic climate that may impact upon 

SMEs. To measure the effectiveness of OSMEP’s promotional  

schemes, a policy valuation index is to be prepared by the  

department. The index is for use in the agency’s decision and 

policy making processes as well as the preparation of plans and 

other development activities.

   3.3 Monitoring and Evaluation Department

 The department is responsible for the  

monitoring and appraisal of OSMEP’s fundamental  

missions, and all promotional programs and  

action plans-inclusive of these earmarked for 

budgetary support from the SME Fund and 

those without; and regardless of their having 

specific action plans, or not.

 2.3  Strategy Management Department

 The Department prepares recommendations 

on strategic directions and plans for OSMEP’s 

key undetaking with the aim to enhance the 

efficiency of the agency’s internal administration. 

In addition, it is to propose budgetary plans 

for OSMEP’s work programs to match their 

objectives and performance targets.

Administration of SME Promotion Work Year 2018
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  4) Business Network Promotion and Coordination Unit

  5) General Administration Unit

 The group is tasked with aiding and development SME networks to match the strategic direction of promotional 

work, synergizing the efforts of all involved agencies while reducing work duplication. The group’s responsibilities include: 

compiling and disseminating SME-related knowledge; providing advisory services; compiling an SME registry; developing  

incentives for entrepreneurs; appraising the potential for entrepreneurship, developing new mechanisms for SME  

promotion; building up promotional networks with government and private-sector agencies. 

 The group oversees, as well as assists, the carrying out of OSMEP’s fundamental tasks to ensure proper practices  

transparency and accountability. Areas of responsibility include accounting, procurement, personnel administration,  

regulations and procedured, and litigation.

  4.1  Business Promotion Department

 Fundamental mission include the provision of business 

information on entrepreneurship, and dissemination of the 

same to specific groups of SMEs via a variety of publicity  

media; provision of advisory on business fundamentals;  

appraisals of entrepreneurs potential; preparation of a members  

registry; development of incentives and new mechanisms for 

SME promotion

  4.2  SME Service Provider Coordination 

  Department

 The department is in charge of advisory  

services to SME entrepreneurs in the forms of 

industry data, basic consultancy for business, 

as well as dissemination of SME information 

through a wide array of publicity media. 

  5.1   Central Administration Department

 The department’s responsibilities include work  

involving financial transactions, accounting and budgeting,  

procurement, buildings and premises.

  5.2  Human Resources Department

 The department is tasked with staff hiring to match 

work requirement, personnel development, preparation 

of programs to foster growth, corporate culture, ethical 

practices and good governance. 

  5.3  Legal Affairs Department

 This department is responsible for the study of legal 

issues and making recommendations to amend existing 

laws or regulations that hinder SME growth, or to issue 

new regulations for the benefit of SME promotion.  

In addtition, the department regulary proposes suggestion  

and recommendations to the board concerning the  

drafting and amendment of rules and regulations in order  

to ensure the proper scope and adequacy in all of  

OSMEP’s undertakings.
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  Risk Management and Internal Control

 The Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) 

is conscious of the importance of risk management and internal control, 

which is an important tool to increase the effectiveness and efficiency 

of the office’s work. Risk management and internal control can also 

be used as an index to measure and evaluate the performance of the 

office by the Comptroller General’s Department, Ministry of Finance and 

the Office of Public Sector Development Commission (OPSDC). Up to the 

present day, OSMEP’s risk management and internal control has been 

in compliance with the Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission’s (COSO) standards since 2005. The drafting of 

the Risk Management and Internal Control Plan took into consideration 

the linkages between the strategic plan and the action plan of OSMEP. 

A working committee for risk management and internal control determined 

the framework, policy, strategy, and implementation method regarding 

organisational risk management and internal control. It also oversees 

and regulates the process of risk management to ensure confidence 

that the risk management and internal control activities are carried out 

appropriately and more effectively.

 It was found that there were a total of 23 significant risk factors 

this year. After having implemented the risk management and internal 

control plan for 2017, it was discovered that the methods and risk 

management that OSMEP identified were able to lessen the impact or 

reduce the probability of the risk factor occurring to an acceptable level 

in every risk factor.





Financial Statement
งบการเงิน การบัญชี

ผูสอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุงบการเงิน











ส่วนที่

งบการเงิน
2560



งบการเงิน
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   งบแสดงฐานะการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	 	 เงินลงทุนระยะสั้น 196,125,500.006 196,125,500.00

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,392,919,670.33 2,809,360,208.83

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 10,261,199.5411 10,824,511.71

	 	 วัสดุคงเหลือ 384,325.21 298,872.64

	 	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ 132,474,580.0010 132,474,580.00

รวมสินทรัพย์ 4,101,445,446.65 2,971,543,371.52

	 สินทรัพย์หมุนเวียน

2560หมายเหตุ 2559

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 559,731,870.008 11,570,000.00

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 275,952.24 281,952.24

สินทรัพย์

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,410.20 102,389.35

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น 3,944,867.587 2,334,965.46

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,782,174.5412 7,032,118.74

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,182,526,337.345 2,610,498,481.38

	 	 ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี 9,923,230.008 -

	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	สุทธิ -9 -

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 708,525,776.32 162,183,162.69

      (หน่วย : บาท)
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   งบแสดงฐานะการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  เงินรับฝากระยะสั้น 7,502,159.2414 4,140,446.35

  งบประมาณเพื่อการลงทุนระยะยาว (โครงการของรัฐ) 127,500,000.0016 127,500,000.00

รวมหนี้สิน 149,727,790.61 122,933,040.71

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 3,951,717,656.04 2,848,610,330.81

	 หนี้สินหมุนเวียน

2560หมายเหตุ 2559

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 486,828,656.04 312,782,330.81

หนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 3,951,717,656.04 2,848,610,330.81

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,855,055.9415 7,314,782.83

  งบประมาณสนับสนุน SMEs ตามนโยบายภาครัฐ 3,337,389,000.0017 2,408,328,000.00

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 135,370,575.4313 111,477,811.53

	 เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 149,727,790.61 122,933,040.71

  รวมเงินกองทุน 3,951,717,656.04 2,848,610,330.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     (หน่วย : บาท)
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2560หมายเหตุ 2559

 รายได้อื่น 30,263,705.7620 35,111,749.29

 ค่าสาธารณูปโภค 5,519,425.5926 5,407,615.33

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 198,650,459.6522 183,914,698.34

รวมค่าใช้จ่าย 1,411,359,411.39 1,317,844,303.35

 รายได้จากงบประมาณ 1,474,356,100.0018 498,845,200.00

 ค่าใช้สอย 6,138,842.7824 8,908,492.55

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 182,825,000.0028 468,765,100.00

รายได้

 ค่าตอบแทน 3,409,083.3323 4,623,419.35

รวมรายได้ 1,585,410,736.62 539,302,419.18

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 5,289,359.0127 3,036,946.62

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 174,051,325.23 (778,541,884.17)

 เงินรับคืนจากโครงการให้เงินสนับสนุน 80,790,930.8619 5,345,469.89

 ค่าวัสดุ 1,813,616.0525 1,445,097.32

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 974,890,340.0221 504,830,765.52

 ค่าใช้จ่ายอื่น 32,823,284.9629 136,912,168.32

   งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     (หน่วย : บาท)



OSMEP Annual Report 2017126

   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2,408,328,000.00 3,627,152,214.98127,500,000.00 1,091,324,214.98 3,627,152,214.98

 เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

งบประมาณ 
 สนับสนุน SMEs 

 ตามนโยบายภาครัฐ
รวมเงินกองทุน

งบประมาณเพื่อ 
 การลงทุนระยะยาว 
 (โครงการของรัฐ)

รายได้สูง/(ต่ำา)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

รวม 
 สินทรัพย์สุทธิ/  

ส่วนทุน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2559 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ปีก่อน - (5,000.00)- (5,000.00) (5,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 2,408,328,000.00 2,848,610,330.81127,500,000.00 312,782,330.81 2,848,610,330.81

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 3,337,389,000.00 3,951,717,656.04127,500,000.00 486,828,656.04 3,951,717,656.04

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (778,541,884.17)- (778,541,884.17) (778,541,884.17)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 - หลังการปรับปรุง 2,408,328,000.00 2,848,605,330.81127,500,000.00 312,777,330.81 2,848,605,330.81

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - 174,051,325.23- 174,051,325.23 174,051,325.23

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 - ตามที่รายงานไว้เดิม 2,408,328,000.00 2,848,610,330.81127,500,000.00 312,782,330.81 2,848,610,330.81

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้เงินกองทุน
เพิ่ม/ลด 929,061,000.00 929,061,000.00- - 929,061,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     (หน่วย : บาท)
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   งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

25592560

(558,085,100.00) (11,570,000.00)

- 1.00

22,433,632.32 2,474,828.61

3,094,069.81 1,460,740.77

23,892,763.90 75,014,279.69

152,739,513.43 (693,560,830.07)

6,000.00 -

(26,601,170.80) (27,256,093.52)

(0.01) -

(459,726.89) (2,006,120.43)

353,221.85 (120,475.00)

174,051,325.23 (778,541,884.17)

81,979.15 (21,442.98)

- 109,199,988.00

2,195,289.20 1,576,205.85

3,361,712.89 (835,384.83)

- 212.00

(378,195,088.24) (633,227,806.78)

(85,452.57) (127,833.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

  เงินให้กู้ยืมระยะยาว

  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     เงินสดรับจากดอกเบี้ย  

    ค่าเสื่อมราคา

  เจ้าหนี้ระยะสั้น

     และหนี้สินดำาเนินงาน

     รายการปรับกระทบรายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  ดอกเบี้ยรับ

  กำาไรจากการขายอุปกรณ์

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  ลูกหนี้ระยะสั้น

     รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่าย

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

  ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  เงินรับฝากระยะสั้น

     สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

     จากกิจกรรมดำาเนินงาน

     หนี้สินดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

     กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์

  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     เงินสดจ่ายจากการดำาเนินงาน 

  วัสดุคงเหลือ

(1,271,688.12) 670,289,335.31

572,027,855.96 39,536,357.14

(945,345.00) (3,406,294.00)

929,061,000.00 -

3,182,526,337.34 2,610,498,481.38

23,921.00 -

(355,761,455.92) (630,752,978.17)

2,610,498,481.38 2,570,962,124.24

- 653,085,648.63

929,061,000.00 -

(2,554,678.63) (9,455,264.50)

2,204,414.51 30,065,245.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

     เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     เงินสดรับจากเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการเงินทุนฟื้นฟูฯ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

     เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

     เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     เงินสดรับจากดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     (หน่วย : บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

   หมายเหตุ  1  ข้อมูลทั่วไป
	 สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 (สสว.)	 จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	พ.ศ.	2543	ลงวันท่ี	6	กุมภ�พันธ์	2543	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	18	กุมภ�พันธ์	2543	

เป็นต้นไป	 กำ�หนดให้สำ�นักง�นเป็นหน่วยง�นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร�ชก�รหรือรัฐวิส�หกิจต�มกฎหม�ยว่�ด้วย

วิธีก�รงบประม�ณหรือกฎหม�ยอื่น	 กิจก�รของสำ�นักง�นไม่อยู่ภ�ยใต้บังคับแห่งกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครอง

แรงง�น	กฎหม�ยว่�ด้วยแรงง�นสัมพันธ์	กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันสังคม	และกฎหม�ยว่�ด้วยเงินทดแทน

	 สำ�นักง�นตั้งอยู่ที่เลขที่	 21	 ชั้น	 G,	 17-18,	 และ	 23	 อ�ค�ร	 ทีเอสที	 ถนนวิภ�วดีรังสิต	 แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร	กรุงเทพมห�นคร	10900

 สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 มีอำ�น�จหน้�ที่และรับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�ร 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รกำ�หนดประเภทและขน�ดวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�พเศรษฐกิจและสังคม

	 	 (2)	 กำ�หนดประเภทและขน�ดของวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 ท่ีสมควรได้รับก�รส่งเสริม 

	รวมทั้งเสนอแนะนโยบ�ย	และแผนก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

	 	 (3)	 ประส�นและจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมกับส่วนร�ชก�ร	

หน่วยง�นของรัฐ	รัฐวิส�หกิจ	หรือองค์ก�รเอกชนที่เกี่ยวข้อง

	 	 (4)	 ศึกษ�และจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมของประเทศ

	 	 (5)	 เสนอแนะต่อคณะกรรมก�รเกี่ยวกับก�รปรับปรุงพระร�ชบัญญัตินี้	 รวมทั้งก�รดำ�เนินก�รให้มี

กฎหม�ยใหม่	ก�รแก้ไขเพิ่มเติมหรือก�รปรับปรุงกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

	 	 (6)	 บริห�รกองทุนต�มนโยบ�ยและมติของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รบริห�ร

	 	 (7)	 ดำ�เนินง�นธุรก�รของคณะกรรมก�ร	 คณะกรรมก�รบริห�ร	 และคณะกรรมก�รซึ่งคณะกรรมก�ร

หรือคณะกรรมก�รบริห�รแต่งตั้ง

	 	 (8)	 ปฏิบัติง�นอ่ืนใดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ท่ีของสำ�นักง�นหรือต�มท่ีคณะกรรมก�ร

หรือคณะกรรมก�รบริห�รมอบหม�ย

	 เงินกองทุนของ	สสว.	ประกอบด้วย

	 	 1.	เงินทุนประเดิมที่รัฐบ�ลจัดสรรให้

	 	 2.	เงินอุดหนุนที่รัฐบ�ลจัดสรรให้จ�กงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี

	 	 3.	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

	 	 4.	ดอกผลหรือร�ยได้ของกองทุน

	 	 5.	เงินอื่นที่ได้รับม�เพื่อดำ�เนินง�นกองทุน

 เงินทุนประเดิมและเงินอุดหนุน	 เป็นเงินที่รัฐบ�ลพึงจัดสรรให้แก่สำ�นักง�นโดยตรงเป็นจำ�นวนที่เพียงพอ

สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นในก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�น

	 ร�ยได้ของกองทุนและของสำ�นักง�นให้นำ�ส่งเข้�กองทุนเพื่อใช้ต�มที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติ	 สสว. 

โดยไม่ต้องส่งกระทรวงก�รคลังต�มกฎหม�ยว่�ด้วยเงินคงคลัง	และกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ
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   หมายเหตุ  3  ม�ตรฐ�นและนโยบ�ย
         ก�รบัญชีภ�ครัฐฉบับใหม่
	 ในระหว่�งปี	2559	และ	2560	กระทรวงก�รคลัง

ได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ

ฉบับใหม่	ดังนี้	

	 ม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐที่มีผล

บังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีปัจจุบัน	

  	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	 ฉบับที่	 17	

เรื่อง	 ที่ดิน	 อ�ค�ร	 และอุปกรณ์	 วันที่มีผลบังคับใช้	 1	

ตุล�คม	2560

	 ม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐที่จะมีผล

บังคับใช้ในงวดอน�คต

  	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	 ฉบับที่	 12	

เรื่อง	สินค้�คงเหลือ	วันที่มีผลบังคับใช้	1	ตุล�คม	2561

  	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	 ฉบับที่	 14	

เรื่อง	 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�น	 วันที่มีผล

บังคับใช้	1	ตุล�คม	2561

  	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	 ฉบับที่	 31	

เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	วันที่มีผลบังคับใช้	1	ตุล�คม	

2561	 ฝ่�ยบริห�รเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ 

ฉบับใหม่ข้�งต้นไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อ 

งบก�รเงินในงวดที่นำ�ม�ถือปฏิบัติ

   หมายเหตุ  4  สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ
 4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ได้แก่	เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภ�พคล่อง 

ซ่ึงมีระยะเวล�ครบกำ�หนดท่ีจะเปล่ียนให้เป็นเงินสดได้ภ�ยใน	

3	 เดือน	 เช่น	 เงินฝ�กประจำ�	 บัตรเงินฝ�ก	 และตั๋วเงินที่มีวันถึง

กำ�หนดภ�ยใน	3	เดือน	แสดงไว้เป็นร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

 4.2  เงินให้กู้ยืม

	 เงินให้กู้ยืม	 หม�ยถึง	 จำ�นวนเงินที่หน่วยง�นให้หน่วยง�น	

บุคคลภ�ยนอก	 หรือรัฐวิส�หกิจยืมหรือกู้	 โดยอ�จมีดอกเบี้ย

หรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้	 เงินให้กู้ยืมระยะย�วส่วนที่จะถึงกำ�หนด

ชำ�ระคืนภ�ยในหน่ึงปีนับจ�กวันส้ินรอบระยะเวล�ในงบก�รเงิน 

จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะส้ันภ�ยใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน	 

หน่วยง�นแสดงเงินให้กู้ยืมต�มมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับ	 

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำ�หรับเงินให้กู้ยืมที่ค�ดว่�	 จะไม่ 

ส�ม�รถเรียกเก็บเงินได้	 โดยพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รได้รับ 

ชำ�ระหน้ีท่ีผ่�นม�	ข้อมูลประวัติก�รชำ�ระหน้ี	และหลักฐ�นก�รติดต�ม 

ลูกหนี้แต่ละร�ย	ร่วมกับก�รวิเคร�ะห์อ�ยุลูกหนี้

 4.3  เงินลงทุน

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	เป็นเงินลงทุนต�มโครงก�รของ	สสว. 

และเงินลงทุนต�มโครงก�รของรัฐ วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนเดิมหักด้วย

ค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบระยะเวล�

ร�ยง�น

   หมายเหตุ  2  เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน
	 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ	ที่กระทรวงก�รคลังประก�ศใช้		ซึ่งรวมถึงหลักก�รและ 

นโยบ�ยบัญชีสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐ	ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	และนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ	และแสดงร�ยก�รในงบก�รเงิน

ต�มแนวปฏิบัติท�งบัญชีประกอบม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับที่	1	เรื่อง	ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน	ต�มหนังสือกรมบัญชีกล�งที่	

กค	0423.2/ว	237	ลงวันที่	8	กันย�ยน	2557	

	 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิม	เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

	 ในงวดปี	 2559	 สสว.	 ได้เปลี่ยนก�รจัดทำ�งบก�รเงินจ�กเดิมที่จัดทำ�ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินสำ�หรับกิจก�ร

ที่ไม่มีส่วนได้เสียส�ธ�รณะ	 เป็นก�รจัดทำ�ต�มม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐที่กระทรวง	 ก�รคลังประก�ศใช้	 เนื่องจ�ก

กระทรวงก�รคลังกำ�หนดให้ใช้กับหน่วยง�นภ�ครัฐรวมทั้งองค์ก�รมห�ชน

	 ผู้บริห�รของ	สสว.	ได้ประเมินแล้วเห็นว่�	ก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐท่ีกระทรวงก�รคลังประก�ศ

ใช้ไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินปีปัจจุบัน	 ยกเว้นก�รนำ�เสนองบก�รเงิน	 ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�น

ก�รบัญชีภ�ครัฐ	 ฉบับที่	 1	 งบก�รเงินประกอบด้วย	 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน	 งบแสดงก�ร

เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	งบกระแสเงินสด	และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน



OSMEP Annual Report 2017130

 เงินลงทุนในก�รร่วมค้�	 เป็นเงินลงทุนต�มโครงก�ร

ร่วมลงทุนต�มนโยบ�ยของรัฐ วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนเดิม

หักด้วยค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน	ณ	 วันสิ้นสุด

รอบระยะเวล�ร�ยง�น

	 ค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน	 ในกรณีมีข้อบ่งช้ี 

ว่�เงินลงทุนมีมูลค่�ลดลงอย่�งถ�วร	 เช่น	 เมื่อผลก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทที่	 สสว.	 ร่วมลงทุนมีผลข�ดทุน

สะสมเกินทุน	 (ทุนที่ออกจำ�หน่�ยและเรียกชำ�ระแล้ว)	

สสว.	จะรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน

ในงบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน ในกรณีที่

ไม่ปร�กฏว่�มีข้อบ่งชี้ข้�งต้นอีกต่อไป	 สสว.	 จะบันทึก

กลับร�ยก�รผลข�ดทุนดังกล่�ว

 4.4  วัสดุคงเหลือ

	 วัสดุคงเหลือ	 หม�ยถึง	 ของใช้สิ้นเปลืองนอกจ�ก

สินค้�ที่หน่วยง�นมีไว้เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นต�ม

ปกติ	 โดยท่ัวไปมีมูลค่�ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถ�วร	

แสดงต�มร�ค�ทุนโดยวิธีเข้�ก่อนออกก่อน

 4.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  	 อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงในร�ค�ทุน

หลังหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม

   ค่�เส่ือมร�ค�คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง 

(Straight	Line	Method)	ต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณ

ของอ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละประเภท	ดังนี้

ส่วนตกแต่งอาคารเช่า	 5	 ปี

อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน	 5	 ปี

คอมพิวเตอร์		 	 	 5	 ปี

อุปกรณ์ประจำาโครงการต่างๆ	 5	 ปี

 4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	แสดงในร�ค�ทุน

หลังหักค่�ตัดจ่�ยสะสม

  	 ค่� ตัดจ่�ยคำ�นวณโดยวิธี เส้นตรง	

(Straight	Line	Method)	ต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณ

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละประเภท	ดังนี้

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม	 5	 ปี

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 5	 ปี

 4.7  ประมาณการหนี้สิน

	 สสว.	จะประม�ณก�รหน้ีสินไว้ในงบก�รเงินเม่ือ	สสว.	มีภ�ระ 

ผูกพันซ่ึงเป็นผลจ�กเหตุก�รณ์ในอดีต	 ไม่ว่�จะเป็นภ�ระผูกพันต�ม

กฎหม�ยหรือจ�กก�รอนุม�น	 ซ่ึงมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ 

ที่	สสว.	จะสูญเสียทรัพย�กรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อจ่�ย

ชำ�ระภ�ระผูกพันดังกล่�ว	และ	สสว.	ส�ม�รถประม�ณจำ�นวนของ

ภ�ระผูกพันได้อย่�งน่�เชื่อถือ

 4.8  เงินงบประมาณเพื่อการลงทุน

	 เงินงบประม�ณเพื่อก�รลงทุน	 เป็นเงินงบประม�ณที่	 สสว.	

ได้รับเพื่อก�รลงทุนในโครงก�รของรัฐและโครงก�รร่วมลงทุน	

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสร้�งคว�มแข็งแกร่งแก่

วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 โดย	 สสว.	 บันทึกอยู่ในส่วน

ของเงินกองทุน	 เว้นแต่เงินงบประม�ณที่ใช้ในก�รบริห�รจัดก�ร	

สสว.	จะบันทึกเงินงบประม�ณดังกล่�วเป็นร�ยได้

 4.9  รายได้จากเงินงบประมาณ

	 สสว.	 รับรู้ร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณประจำ�ปีเม่ือได้รับเงิน

งบประม�ณ

 4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์พนักง�นของ	สสว.	เป็นก�รให้สวัสดิก�รพนักง�น

เก่ียวกับก�รรักษ�พย�บ�ล	ก�รประกันชีวิตหมู่	และกองทุนสำ�รอง

เลี้ยงชีพ	 โดยปฏิบัติต�มข้อบังคับคณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�น

ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมว่�ด้วยสวัสดิก�รหรือ

ก�รสงเคร�ะห์อื่นแก่พนักง�นและลูกจ้�ง	พ.ศ.	2555	และระเบียบ 

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 ว่�ด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รจัดสวัสดิก�รและก�รบริห�รจัดก�ร	

กองทุนสวัสดิก�รของสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและ

ขน�ดย่อม	พ.ศ.	2556

 กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ	เป็นเงินท่ี	สสว.	จ่�ยสมทบให้พนักง�น 

โดยกำ�หนดข้อบังคับเพื่อช่วยเหลือพนักง�นประจำ�เมื่อพ้นสภ�พ

ก�รเป็นพนักง�น	 ซึ่งได้กำ�หนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นอัตร�

เพิ่มขึ้นต�มอ�ยุง�นของพนักง�น	คือ	อ�ยุง�นของพนักง�นตั้งแต่

วันเข้�ง�นแต่ยังไม่ครบ	5	ปี	ร้อยละ	5	-	9	ของอัตร�ค่�จ้�งปกติ	

และตั้งแต่	 5	 ปีขึ้นไป	 ร้อยละ	 10	 ของอัตร�ค่�จ้�งปกติ	 โดยรับรู้

เป็นค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นของ	สสว.	และส่วนที่พนักง�นจ่�ยสมทบ

จะหักสมทบจ�กเงินเดือนของพนักง�นในแต่ละเดือน
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   หมายเหตุ  8  เงินให้กู้ยืมระยะย�ว 
 ประกอบด้วย

 1.	 โครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดกล�ง

และขน�ดย่อม	 สสว.	 ให้ผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 กู้ยืมเงิน 

ต�มมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 27	 ตุล�คม	 2558 

ในโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม	 วงเงิน	

1,000.00	 ล้�นบ�ท	 โดยได้รับงบประม�ณจ�กโครงก�ร

ร่วมลงทุน ต�มหม�ยเหตุ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

วิส�หกิจขน�ดย่อมท่ียังมีคว�มส�ม�รถในก�รประกอบ

ธุรกิจแต่ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้ ให้ส�ม�รถ

พลิกฟื้นธุรกิจจนส�ม�รถประกอบกิจก�รได้อย่�งมั่นคง

และยั่งยืน	 และให้วิส�หกิจขน�ดย่อมที่มีคว�มจำ�เป็น

ต้องปรับปรุงแนวท�งก�รประกอบธุรกิจส�ม�รถดำ�เนิน

กิจก�รต่อไปได้	 ซึ่งจะให้กู้ยืมเงินได้ร�ยละไม่เกิน	 1.00	

ล้�นบ�ท	 โดยให้ปลอดก�รชำ�ระเงินต้นไม่เกินระยะเวล�

สองปี และมีกำ�หนดระยะเวล�ชำ�ระคืนเงินไม่เกินเจ็ดปี

นับแต่วันทำ�สัญญ�กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย	

 2. โครงก�รเงินทุนฟ้ืนฟูกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�ง 

และขน�ดย่อม	 สสว.	 ให้ผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 กู้ยืมเงิน	

ต�มมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 26	 กรกฎ�คม	 2559 

ในม�ตรก�รฟ้ืนฟูกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

โดยได้รับอุดหนุนงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ 

2559	งบกล�ง	ภ�ยในกรอบวงเงิน	2,000.00	ล้�นบ�ท	และ

คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

(เฉพ�ะกิจ)	 ในคร�วประชุม	 ครั้งที่	 3/2559	 เมื่อวันที่	 16	

พฤศจิก�ยน	2559	มีมติเห็นชอบ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�รที่ประสบปัญห�มีปัญห�

   หมายเหตุ  5  เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

หมายเหตุ  6  เงินลงทุนระยะสั้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2560 2559

 เงินฝ�กประจำ� 6 เดือน 196.13 196.13

 รวม 196.13 196.13

   หมายเหตุ  7  ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2560 2559

เงินสดในมือ 0.04 0.04

เงินฝ�กออมทรัพย์ 1,014.32 679.05

รวม 3,182.52 2,610.50

เงินฝ�กกระแสร�ยวัน - 254.97

เงินฝ�กประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน 2,168.16 1,676.44

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2560 2559

เงินยืมทดรองจ่�ยพนักง�น 0.09 0.45

ร�ยได้ค้�งรับอื่นๆ 0.01 0.01

ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�รค้�งรับ 3.84 1.87

รวม 3.94 2.33
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	 เงินให้กู้ยืมระยะย�ว	มีร�ยก�รเคลื่อนไหวในระหว่�ง

ปี	2560	ดังนี้

ในปี	2560	และ	2559	สสว.	ให้ผู้ประกอบก�ร	SMEs	กู้ยืมเงินไปแล้ว	ดังน้ี

(หน่วย	:	ล้านบาท)

เงิน
ทุนพลิก

ฟื้น

วิส
าห

กิจฯ
เงิน

ทุนฟื้นฟู

วิส
าห

กิจฯ

เงิน
ทุนฟื้นฟูแก

่ 

Micr
o S

MEs
รวม

เงินให้กู้ยืมระยะย�ว 264.97 235.99 68.69 569.65

คงเหลือเงินให้กู้ยืม
ระยะย�ว 257.06 235.33 67.34 559.73

หัก ส่วนที่จะครบกำ�หนด
       ชำ�ระภ�ยใน 1 ปี (7.91) (0.66) (1.35) (9.92)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

เงิน
ทุนพลิก

ฟื้น

วิส
าห

กิจ
ฯ

เงิน
ทุนฟื้นฟู

วิส
าห

กิจ
ฯ

เงิน
ทุนฟื้นฟูแก

่ 

Micr
o S

MEs
รวม

ยอดยกม� 1 มกร�คม 11.57 - - 11.57

265.10 235.99 68.69 569.78

ยอดยกไป 
31 ธันว�คม 264.97 235.99 68.69 569.65

บวก จ่�ยให้กู้ยืม 253.53 235.99 68.69 558.21

หัก รับชำ�ระ (0.13) - - (0.13)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

เงินทุนพลิกฟื้น
วิสาหกิจฯ

เงินทุนฟื้นฟู
วิสาหกิจฯ

เงินทุนฟื้นฟูแก่ 
Micro SMEs รวม

ถึงกำ�หนดชำ�ระ แต่ไม่เกิน 1 เดือน 0.06 - - 0.06

เกินกำ�หนดชำ�ระ 2 เดือน 0.02 - - 0.02

รวม 264.97 235.99 68.69 569.65

เกินกำ�หนดชำ�ระ 1 เดือน 0.03 - - 0.03

เกินกำ�หนดชำ�ระ 3 เดือนข้ึนไป 0.06 - - 0.06

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 264.80 235.99 68.69 569.48

เงินให้กู้ยืมระยะย�ว	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2560	แยกต�มอ�ยุหนี้	ดังนี้

 หนี้ค้�งชำ�ระ หรือถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี หรืออยู่ 

ระหว่�งก�รบังคับคดี	 หรือผู้ประกอบก�รท่ีเข้�กระบวนก�รฟ้ืนฟู	

กิจก�รต�มพระร�ชบัญญัติล้มละล�ย	 (ฉบับที่	 9)	พ.ศ.2559	

หรือประสบปัญห�ท�งก�รเงินอื่นๆ	 และให้ผู้ประกอบก�ร

ได้ปรับปรุงและพัฒน�กิจก�รให้มีประสิทธิภ�พ	 มีขีดคว�ม 

ส�ม�รถเพิ่มขึ้น	 และส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รต่อไปได้อย่�ง

ยั่งยืน	 โดยให้ปลอดก�รชำ�ระเงินต้นไม่เกินระยะเวล�ส�มปี 

และมีกำ�หนดระยะเวล�คืนเงินไม่เกินเจ็ดปีนับแต่วันท่ี 

ทำ�สัญญ�กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย	แบ่งเป็น	

 2.1 เงินให้กู้ยืม	-	โครงก�รเงินทุนฟื้นฟูฯ	วงเงินไม่เกิน

ร�ยละ	1.00	ล้�นบ�ท 

 2.2 เงินให้กู้ยืม	-	โครงก�รเงินทุนฟื้นฟูฯ วงเงินไม่เกิน 

ร�ยละ	 0.2	 ล้�นบ�ท แก่	 Micro	 SMEs	 ให้กู้ยืมสำ�หรับ 

ผู้ประกอบก�รร�ยย่อย

(หน่วย	:	ล้านบาท)

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

2560 2559

เงินให้กู้ยืม - โครงก�รเงินทุน
ฟื้นฟูฯ 275 235.99 - -

 รวม 942 569.65 18 11.57

เงินให้กู้ยืม - โครงก�รเงินทุน
พลิกฟ้ืนฯ 307 264.97 18 11.57

เงินให้กู้ยิม - โครงก�รเงินทุนฟ้ืนฟู
แก่ Micro SMEs 360 68.69 - -
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   หมายเหตุ  10  เงินลงทุนในก�รร่วมค้� - สุทธิ 

เงินลงทุนในก�รร่วมค้�มีร�ยก�รเคลื่อนไหวในระหว่�งปี	2560	ดังนี้

	 เงินลงทุนในก�รร่วมค้�เป็นเงินลงทุนต�มโครงก�รร่วมลงทุน	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้�ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบก�รธุรกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไทยโดยเฉพ�ะ	SMEs	ที่มีศักยภ�พให้มีท�งเลือกของก�รเข้�สู่แหล่งเงินทุน

เพิ่มขึ้น	 พร้อมยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันได้อย่�งต่อเนื่อง	 โดยเป็นไปต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมก�ร

ร่วมลงทุนกำ�หนด

 9.1  เงินลงทุนตามโครงการของ สสว. - สุทธิ

 	 สสว.	ได้ลงทุนในบริษัท	ส่งเสริมก�รค้�	เอส	เอ็ม	อี 

จำ�กัด	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจำ�หน่�ยสินค้�ของผู้ประกอบก�ร 

SMEs	 และสินค้�หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 ในก�รห�

ช่องท�งก�รตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ ก�รพัฒน�

คุณภ�พและรูปแบบสินค้�ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ตล�ด	 เพื่อยกระดับสินค้�วิส�หกิจขน�ดกล�งและ 

ขน�ดย่อมให้มีศักยภ�พในก�รแข่งขันกับสินค้�ใน 

ตล�ดโลก	และบริษัท	อุตส�หกรรมขนมไทย	จำ�กัด	โดยมี 

วัตถุประสงค์เพ่ือก�รดำ�เนินโครงก�รขนมไทยก้�วไกล 

สู่ขนมโลก	 ก�รจัดก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รผลิตและ

จำ�หน่�ยขนมไทยทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ	 เป็นแหล่ง

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อก�รศึกษ�วิจัยขนมไทย	 และเป็น

องค์กรหลักในก�รประช�สัมพันธ์ก�รบริโภคขนมไทย	

	 สสว.	 ได้พิจ�รณ�ตั้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของเงิน

ลงทุนในบริษัท	ส่งเสริมก�รค้�	เอส	เอ็ม	อี	จำ�กัด	และ

บริษัท	 อุตส�หกรรมขนมไทย	 จำ�กัด	 เต็มจำ�นวนแล้ว 

ในงวดปี	2550	จ�กผลก�รดำ�เนินง�นท่ีมีผลข�ดทุนสะสม

และข�ดทุนเกินทุนต่อเนื่องต�มงบก�รเงินงวดปี	 2549	

-	2550	ปัจจุบันบริษัท	ส่งเสริมก�รค้�	เอส	เอ็ม	อี	จำ�กัด	

และบริษัท	อุตส�หกรรมขนมไทย	จำ�กัด	มีสถ�นะส้ินสภ�พ

นิติบุคคลแล้ว	 เนื่องจ�กน�ยทะเบียนขีดชื่อบริษัทออก

จ�กทะเบียน	 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่�เงินลงทุนมีมูลค่�ลดลง 

อย่�งถ�วรต้องตัดจำ�หน่�ยออกจ�กบัญชีเงินลงทุน	 แต่ 

สสว. ยังมิได้ตัดจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทดังกล่�ว 

ออกจ�กบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 เน่ืองจ�กอยู่ระหว่�ง

ขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง

และขน�ดย่อม

 9.2  เงินลงทุนตามโครงการของรัฐ - สุทธิ

	 สสว.	 ได้ลงทุนต�มโครงก�รของรัฐ	 (ต�มมติคณะ

รัฐมนตรี)	 ในบริษัท	ห้องปฏิบัติก�รกล�ง	 (ประเทศไทย)	

จำ�กัด	 โดยได้รับงบประม�ณเพื่อนำ�ไปลงทุนระยะย�ว	

จำ�นวน	127.50	ล้�นบ�ท	ทั้งนี้	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อสร้�งโอก�สท�งก�รค้�ให้แก่ผู้ประกอบก�ร	 และ

เป็นช่องท�งในก�รส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่	 

และเพ่ือส่งเสริมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์วิส�หกิจขน�ดกล�ง 

และขน�ดย่อมให้เป็นม�ตรฐ�น	 อย่�งไรก็ต�มบริษัท  

ห้องปฏิบัติก�รกล�ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(เดิมช่ือ	บริษัท 

ห้องปฏิบัติก�รกล�งตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและ 

อ�ห�รจำ�กัด)	 อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	ซึ่ง	สสว.	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

   หมายเหตุ  9  เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
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	 ในปี	 2560	 บริษัทร่วมค้�ที่	 สสว.	 ร่วมลงทุน	 จำ�นวน	

12	 บริษัท	 จำ�นวนเงิน	 120.85	 ล้�นบ�ท	 มีสถ�นะสิ้นสภ�พ

นิติบุคคลแล้ว	 ประกอบด้วย	 บริษัทที่น�ยทะเบียนขีดชื่อออก

จ�กทะเบียน	 จำ�นวน	 7	 บริษัท	 จำ�นวนเงิน	 54.25	 ล้�นบ�ท	

บริษัทเลิกกิจก�ร	จำ�นวน	2	บริษัท	จำ�นวนเงิน	15.60	ล้�นบ�ท	

บริษัทเสร็จก�รชำ�ระบัญชี	จำ�นวน	1	บริษัท	จำ�นวนเงิน	7.00	

ล้�นบ�ท	และบริษัทล้มละล�ย	จำ�นวน	2	บริษัท	จำ�นวนเงิน	

44.00	ล้�นบ�ท	ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่�เงินลงทุนมีมูลค่�ลดลงอย่�ง

ถ�วรต้องตัดจำ�หน่�ยออกจ�กบัญชีเงินลงทุน	แต่	สสว.	ยังมิได ้

ตัดจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้�ดังกล่�วออกจ�กบัญชี

เงินลงทุนในก�รร่วมค้�	 เนื่องจ�กอยู่ระหว่�งขออนุมัติจ�ก

คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

 สสว. ไม่ได้รับงบก�รเงินปี 2560 ของบริษัทร่วมค้�	

จำ�นวน	5	บริษัท	 จำ�นวนเงิน	 24.70	ล้�นบ�ท	จึงไม่ได้ตั้งค่�

เผื่อก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน	 เนื่องจ�กไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ในก�รพิจ�รณ�ข้อบ่งชี้ของบริษัทเหล่�นั้น	 ร�ยละเอียดต�ม

ภ�คผนวกแนบท้�ย

	 บริษัทร่วมค้�	ที่	สสว.	ร่วมลงทุน	จำ�นวน	39	บริษัท	สสว.	

มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญ�ร่วมลงทุนไปแล้วตั้งแต่ปี	 2550	

ปัจจุบัน	สสว.	ได้ดำ�เนินคดีกับบริษัทร่วมค้�ที่	สสว.	ร่วมลงทุน

ต่ออธิบดีอัยก�รสำ�นักง�นคดีแพ่ง	 หรือสำ�นักง�นคดีแรงง�น	

ภ�ค	1	ดังนี้	

 	 อัยก�รยื่นฟ้องแล้ว	จำ�นวน	19	บริษัท	

 	 ศ�ลพิพ�กษ�แล้ว	 จำ�นวน	 3	 บริษัท	 ได้แก่	 ศูนย์

สุขภ�พ	สิเหร่	ต�มคดีแดงท่ี	พ.	1403/2561	บริษัท	พัทย�	บีช	บัส 

จำ�กัด	ต�มคดีแดงที่	พ.	5076/2561	บริษัท	ธูปหอมล้�นน�	

จำ�กัด	ต�มคดีแดงที่	พ.	2570/2561	

  สสว.	 ร้องขอต่อศ�ลให้บริษัทร่วมค้�ที่สิ้นสภ�พ

นิติบุคคลแล้ว	คืนสู่ทะเบียนเพื่อจะได้ดำ�เนินคดีต่อไป	จำ�นวน	

4	บริษัท	

 	 อัยก�รยังไม่ได้ยื่นฟ้อง	จำ�นวน	2	บริษัท	

 	 อยู่ระหว่�งเสนอคณะอนุกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�น

ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 เพื่อเสนอฟ้อง 

ต่อศ�ล	จำ�นวน	11	บริษัท

   หมายเหตุ  11  ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ - สุทธิ

คอมพิวเตอร์ 41.54 -2.64 0.03 7.1538.90 32.05 34.39- 2.31 6.85

พักอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ - -- - -0.89 - -(0.89) - 0.89

ส่วนตกแต่ง
อ�ค�รเช่� 78.29 -- - -78.29 78.29 78.29- - -

อุปกรณ์ประจำ�
โครงก�ร 29.18 -- - -29.18 29.17 29.18- 0.01 0.01

อุปกรณ์เครื่องใช้
สำ�นักง�น 25.11 (0.01)0.80 (0.03) 3.1124.34 21.26 22.00(0.03) 0.78 3.08

รวม 174.12 (0.01)3.44 - 10.26171.60 160.77 163.86(0.92) 3.10 10.83

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2560 2559

ราคาทุน ที่ดิน อาคาร
และ  

อุปกรณ์-สุทธิ

ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน อาคาร
และ  

อุปกรณ์-สุทธิ
ปลายงวด ลดลงเพิ่มขึ้น ปรับปรุงต้นงวด ต้นงวด ปลายงวดลดลง ค่าเสื่อม

ราคา
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   หมายเหตุ 16 งบประม�ณเพื่อก�รลงทุนระยะย�ว
        (ต�มโครงก�รของรัฐ)

	 	 สสว.	 ได้รับเงินงบประม�ณ	 ต�มมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 17	

มิถุน�ยน	 2546	 เพื่อนำ�ไปลงทุนระยะย�วในบริษัท	 ห้องปฏิบัติก�รกล�ง	

(ประเทศไทย)	จำ�กัด	จำ�นวน	127.50	 ล้�นบ�ท	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

สร้�งโอก�สท�งก�รค้�ให้แก่ผู้ประกอบก�ร	 และเป็นช่องท�งในก�รส่งเสริม 

ให้เกิดผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่	 และเพ่ือส่งเสริมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์วิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อมให้เป็นม�ตรฐ�น	ต�มหม�ยเหตุ	9.2

   หมายเหตุ  12  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  

   หมายเหตุ 13 เจ้�หนี้ระยะสั้น    หมายเหตุ 14 เงินรับฝ�กระยะสั้น 

   หมายเหตุ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น - -8.22 8.22 -8.22 8.22- - -

พักระบบคอมพิวเตอร์
และโปรแกรม (0.37) -0.37 - -- -- - 0.37

ระบบคอมพิวเตอร ์
และโปรแกรม - -28.84 22.18 5.7830.15 24.371.31 2.19 6.66

รวม (0.37) -37.43 30.40 5.7838.37 32.591.31 2.19 7.03

ราคาทุน สินทรัพย์
ไม่มี

ตัวตน-สุทธิ

ตัดจ่ายสะสม สินทรัพย์
ไม่มี

ตัวตน-สุทธิปลายงวด ลดลงเพิ่มขึ้น ต้นงวดต้นงวด ปลายงวดลดลง ตัดจ่าย

2560 2559

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ค่�ใช้จ่�ยแผนง�น OTOP ค้�งจ่�ย 0.17 0.17

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ค้�งจ่�ย 1.01 3.84

ค่�ใช้จ่�ยแผนง�นค้�งจ่�ย 134.19 107.47

รวม 135.37 111.48

25592560

เงินประกันผลง�น 6.82 3.26

หลักประกันซอง สัญญ� 0.68 0.88

รวม 7.50 4.14

(หน่วย	:	ล้านบาท)

25592560

ภ�ษี หัก ณ ที่จ่�ย 0.90 1.07

อื่นๆ 5.95 6.24

รวม 6.85 7.31

(หน่วย	:	ล้านบาท)

25592560
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	 สสว.	ได้รับเงินงบประม�ณสนับสนุน	SMEs	เพื่อ

ดำ�เนินโครงก�รต�มนโยบ�ยภ�ครัฐ	 มีร�ยละเอียด

ดังนี้	

 17.1 งบประมาณประจำาปี 2547 และ 2548 

ดำ�เนินโครงก�รเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุน	 และ

โครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม	

งบประมาณสนับสนุน SMEs	ต�มนโยบ�ยภ�ครัฐ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2560	และ	2559	ประกอบด้วย

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบประม�ณประจำ�ปี 2548 500.00 500.00

งบประม�ณประจำ�ปี 2559 929.06 -

งบประม�ณประจำ�ปี 2547 1,908.33 1,908.33

รวม 3,337.39 2,408.33

25592560

2550 2554 25582548 2552 25562547 2551 2555 รวม2549 2553 2557

รายรับ

 เงินงบประม�ณเพ่ือบริห�รจัดก�รโครงก�ร - - -44.43 - -33.10 - - 91.6714.14 - -

 เงินงบประม�ณเพื่อร่วมลงทุน - - -1,056.10 - -371.68 - - 1,908.33480.55 - -

รวมรายรับโครงการร่วมลงทุน - - -1,100.53 - -404.78 - - 2,000.00494.69 - -

เงินงบประมาณประจำาปี 2547

รายงานระหว่างปีบัญชี

 ร�ยจ่�ยในก�รร่วมลงทุน (156.88) 39.59 -(485.65) (11.69) 331.50(53.71) (74.77) 30.00 (672.61)(336.00) - 45.00

 ร�ยจ่�ยในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�ร (20.35) - -(10.51) - -(19.93) (10.77) - (77.05)(15.49) - -

รวมรายจ่ายโครงการร่วมลงทุน (177.23) 39.59 -(496.16) (11.69) 331.50(73.64) (85.54) 30.00 (749.66)(351.49) - 45.00

โครงการร่วมลงทุนคงเหลือ 1,250.34

รายจ่าย

เงินงบประมาณประจำาปี 2547

รวมเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงการร่วมลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,750.34

รับเงินงบประม�ณเพื่อร่วมลงทุน - - -250.00 - -250.00 - - 500.00- - -

โครงก�รร่วมลงทุนคงเหลือ - - -250.00 - -250.00 - - 500.00- - -

เงินงบประมาณประจำาปี 2548

เงินงบประมาณประจำาปี 2548

 งบประมาณเพื่อการลงทุนโครงการร่วมลงทุน

	 สสว.	ได้รับเงินงบประม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วม

ลงทุน	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2547	และ	2548	 รวมจำ�นวน	

2,500.00	ล้�นบ�ท	ซึ่งได้เบิกจ่�ยในระหว่�งปี	2547	-	2558	

รวมจำ�นวน	749.66	ล้�นบ�ท	คงเหลือเงินงบประม�ณเพื่อ

ก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2558	

จำ�นวน	1,750.34	ล้�นบ�ท	มีร�ยละเอียด	ดังนี้

   หมายเหตุ  17  งบประม�ณสนับสนุน SMEs ต�มนโยบ�ยภ�ครัฐ 
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 งบประมาณสนับสนุนโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม 

	 ในปี	 2559	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 27	 ตุล�คม	 2558	 ให้	 สสว.	 นำ�เงินคงเหลือจ�กเงินงบประม�ณเพื่อก�รลงทุน

โครงก�รร่วมลงทุนไปดำ�เนินก�รโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม	จำ�นวน	1,000.00	ล้�นบ�ท	ต�มหม�ยเหตุ	8

	 เงินงบประม�ณสนับสนุนโครงก�รเงินทุนพลิกฟ้ืนวิส�หกิจขน�ดย่อม	มียอดคงเหลือยกม�	จำ�นวน	988.43	ล้�นบ�ท	จ่�ยเงิน

ให้กู้ยืม	จำ�นวน	253.53	ล้�นบ�ท	รับชำ�ระ	จำ�นวน	0.13	ล้�นบ�ท	และจ่�ยค่�บริห�รจัดก�รโครงก�ร	จำ�นวน	2.33	ล้�นบ�ท	

คงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2560	จำ�นวน	732.70	ล้�นบ�ท	

 17.2 งบประมาณประจำาปี 2559	ดำ�เนินโครงก�รเงินทุนฟื้นฟูวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	

	 ในปี	2560	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2559	ให้	สสว.	ดำ�เนินก�รโครงก�รเงินทุนฟื้นฟูวิส�หกิจขน�ดกล�ง

และขน�ดย่อม	จำ�นวน	2,000.00	ล้�นบ�ท	โดยอุดหนุนงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	2559	งบกล�ง	ภ�ยในกรอบ

วงเงิน	2,000.00	ล้�นบ�ท	ต�มหม�ยเหตุ	8

	 สสว.	 ได้รับเงินงบประม�ณสนับสนุนโครงก�รเงินทุนฟื้นฟูวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 จำ�นวน	 929.06	 ล้�นบ�ท	

จ่�ยเงินให้กู้ยืมจำ�นวน	304.68	ล้�นบ�ท	และค่�บริห�รจัดก�รโครงก�รจำ�นวน	24.03	ล้�นบ�ท	คงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	

2560	จำ�นวน	600.35	ล้�นบ�ท

	 ในปี	 2559	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 27	 ตุล�คม	

2558	 ให้	 สสว.	 นำ�เงินคงเหลือจ�กเงินงบประม�ณเพื่อ

ก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุน	 จำ�นวน	 1,750.34	 ล้�นบ�ท 

ไปช่วยเหลือผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้ม�กขึ้น	 และเพิ่มขีดคว�ม 

ส�ม�รถของ	SMEs	ให้ส�ม�รถแข่งขันได้	ซึ่ง	สสว.	ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ก�รใช้จ่�ยเงินต�มพระร�ชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 พ.ศ.	 2543 

จ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

(เฉพ�ะกิจ)	ในก�รประชุมคร้ังท่ี	1/2559	เม่ือวันท่ี	7	มกร�คม	

2559	ดังนี้

ค่�ใช้จ่�ยอุดหนุน - หน่วยง�นภ�ครัฐ  3 กระทรวง -437.17- (437.17)

โครงก�รร่วมลงทุน 318.17(1,437.17)1,750.34 5.00

โครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นฯ 988.431,000.00- (11.57)

รวม 1,306.60-1,750.34 (443.74)
(หน่วย	:	ล้านบาท)

บริษัทซื้อหุ้นคืน

คงเหลือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ยอดยกมา (รายจ่าย)

	 เงินงบประม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุนคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2560	จำ�นวน	318.17	ล้�นบ�ท

 1. เปล่ียนวัตถุประสงค์จากมาตรา 34 (3) เป็นมาตรา 

34 (1)	 เพื่อให้ 	 สสว.	 ดำ�เนินก�รโครงก�รเงินทุน 

พลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม	 จำ�นวน	 1,000.00	 ล้�นบ�ท

ต�มหม�ยเหตุ	8

 2. เปล่ียนวัตถุประสงค์จากมาตรา 34 (3) เป็นมาตรา 

34 (2) เพื่อให้กระทรวงอุตส�หกรรม	กระทรวงพ�ณิชย์	และ

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 ไปดำ�เนินก�รเพื่อก�ร

เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้	SMEs	จำ�นวน	437.17	ล้�นบ�ท	

เงินงบประม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุนคงเหลือ 

ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2558	 จำ�นวน	 1,750.34	 ล้�นบ�ท 

มีก�รเบิกจ่�ยในระหว่�งปี	2559	ดังนี้
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	 ร�ยจ่�ยต�มแผนง�นโครงก�ร

สนับสนุนและส่งเสริม	 SMEs	 อื่นๆ	

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันว�คม 

2560	 และ	 2559	 จำ�นวน	 893.79	

ล้�นบ�ท	 และ	 433.30	 ล้�นบ�ท	

ต�มลำ�ดับ	ประกอบด้วย				

   หมายเหตุ  18 ร�ยได้จ�กงบประม�ณ

   หมายเหตุ  19 เงินรับคืนจ�กโครงก�ร
       ให้เงินสนับสนุน

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบประมาณประจำาปี 2559
     (กรอบงบประมาณ 1,489.40) 1,142.78 346.62

งบประมาณประจำาปี 2559
     (กรอบงบประมาณ 1,007.43) 331.58 -

งบประมาณประจำาปี 2559
     (กรอบงบประมาณ 250.00) - 152.22

รวม 1,474.36 498.84

25592560

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กำาไรจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการลดมูลค่าของเงินลงทุน - 5.00

อื่นๆ 3.66 0.23

กำาไรจากการจำาหน่าย
เงินลงทุน - เงินลงทุนในการร่วมค้า - 2.62

รวม 30.26 35.11

25592560

รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 26.60 27.26

(หน่วย	:	ล้านบาท)

เงินรับคืน - แผนภารกิจ/ปฏิบัติการ 80.79 5.35

รวม 80.79 5.35

25592560

   หมายเหตุ  20 ร�ยได้อื่น 

ร�ยจ่�ย - จัดจ้�งดำ�เนินโครงก�รอื่นๆ 46.37181.43

รวม 433.30893.79

ร�ยจ่�ยสนับสนุน - บุคคลธรรมด�/นิติบุคคล 5.3243.43

ร�ยจ่�ยอื่น - โครงก�รอื่นๆ 27.1726.27

ร�ยจ่�ยสนับสนุน - หน่วยง�นภ�ครัฐ 338.86579.81

ร�ยจ่�ยสนับสนุน - หน่วยง�นเอกชน 15.5862.85

(หน่วย	:	ล้านบาท)

25592560

25592560

ค่าใช้จ่ายตามแผนงานต่างประเทศด้าน SMEs

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมภายในประเทศ 6.5217.83

 รายจ่ายตามแผนงานโครงการสนับสนุนและ
 ส่งเสริม SMEs อื่นๆ 433.30893.79

 ค่าใช้จ่ายตามแผนการจัดทำาแผนส่งเสริม SMEs 
 และศึกษาวิจัย 49.8327.34

รวม 504.83974.89

 รวม 49.8327.34

 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศด้าน SMEs 5.533.53

 รายจ่ายด้านบุคลากรดำาเนินแผนงานสนับสนุน    
   SMEs  อื่นๆ 9.6532.33

 รวม 12.0521.36

 รวม 442.95926.12

 ค่าใช้จ่ายอื่น - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ -0.07

แผนงานศูนย์รวมข้อมูล SMEs และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ประจำาศูนย์

 รวม -0.07

 รายจ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs --

เงินงบค่าใช้จ่ายตามแผนงานสนับสนุน SMEs อื่นๆ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

   หมายเหตุ  21  ค่�ใช้จ่�ยต�มโครงก�ร
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25592560

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 0.810.13

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.260.31

ค่าสอบบัญชี 0.80-

รวม 8.916.14

ค่ารับรอง 0.140.12

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ 0.390.58

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0.310.59

ค่าน้ำามันรถ 0.170.25

อุปกรณ์สำานักงานมูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 2.600.38

ค่าวารสารและหนังสือ 0.070.06

ค่าของขวัญ ของชำาร่วย 0.10-

ค่าอาหารที่ประชุม 0.090.45

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ค่าฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 3.173.27

25592560

 กระทรวงอุตส�หกรรม - กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 115.0039.78

 กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 150.00-

รวม 468.77182.83

 กรมพัฒน�ชุมชน 16.6023.74

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 

 กระทรวงพ�ณิชย์ 187.17-

 อื่น ๆ -119.31

(หน่วย	:	ล้านบาท)

25592560

ค่าสวัสดิการ 6.437.87

รวม 183.91198.65

ค่าเบี้ยประกันของพนักงาน 4.014.37

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 14.4115.23

เงินเดือนและค่าจ้าง 155.99168.01

ค่าล่วงเวลา 3.073.17

(หน่วย	:	ล้านบาท)

   หมายเหตุ  22  ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร

25592560

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 0.910.95

รวม 5.415.52

ค่�โทรศัพท์ 0.610.69

ค่�ไปรษณีย์ โทรเลข 0.020.04

ค่�ไฟฟ้� 3.873.84

(หน่วย	:	ล้านบาท)

25592560

คอมพิวเตอร์ 1.252.31

รวม 3.045.28

อุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักง�น 0.210.78

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 1.582.19

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 3.04 3.65

รวม 3.41 4.62

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 0.37 0.97

25592560
   หมายเหตุ  23  ค่�ตอบแทน

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ค่าแบบพิมพ์ 0.02 0.01

รวม 1.81 1.45

ค่าวัสดุสำ�นักงานใช้ไป 1.79 1.44

25592560

   หมายเหตุ  24  ค่�ใช้สอย

   หมายเหตุ  25  ค่�วัสดุ

   หมายเหตุ  28  ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รอุดหนุน
          และบริจ�ค

   หมายเหตุ  26  ค่�ส�ธ�รณูปโภค

   หมายเหตุ  27  ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย
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   หมายเหตุ  30  เงินกองทุนสำ�รอง 
                               เลี้ยงชีพพนักง�น
 สสว.	 ได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�นสำ�หรับ

พนักง�นประจำ�ท้ังหมดของ	สสว.	 ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ

กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยเข้�ร่วมในกองทุนสำ�รอง

เลี้ยงชีพ	 ทิสโก้	 ร่วมทุน	 2	 ซึ่งจดทะเบียนแล้วพนักง�น	 และ	

สสว.	 จ่�ยสมทบเข้�เงินกองทุนต�มโครงก�รนี้ในอัตร�ร้อยละ

ห้�ถึงสิบของอัตร�ค่�จ้�งปกติของเงินเดือนพนักง�นต�มอ�ยุ

ง�นของพนักง�น	 พนักง�นจะได้รับส่วนที่	 สสว.	 สมทบต�ม

ระเบียบและข้อบังคับของเงินทุน	และต�มข้อกำ�หนดในพระร�ช

บัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530

	 สสว.	จ่�ยสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ	สำ�หรับปีส้ินสุด

วันที่	31	ธันว�คม	2560	เป็นจำ�นวนเงิน	15.23	ล้�นบ�ท

   หมายเหตุ  31  หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2560	 สสว.	 มีภ�ระหนี้ที่อ�จจะ 

เกิดขึ้นจ�กก�รฟ้องดำ�เนินคดี	ดังนี้

 31.1	บริษัท	เยลโล่	แคป	จำ�กัด	ฟ้องดำ�เนินคดีกับ	สสว.	

และบริษัท	 ส่งเสริมก�รค้�	 เอส	 เอ็ม	 อี	 จำ�กัด	 เมื่อวันที่	 31	

มกร�คม	 2554	ต�มคดีหม�ยเลขดำ�	 เลขที่	 337/2554	 ข้อห�

ผิดสัญญ�เช่�	รับสภ�พหนี้	ตัวก�รไม่เปิดเผยชื่อ	โดยให้ทั้งสอง

ร่วมกันชำ�ระหนี้ค้�งรวมเป็นมูลหนี้จำ�นวน	 28.81	 ล้�นบ�ท	

ส�เหตุที่บริษัทฯ	 ยื่นฟ้อง	 เนื่องจ�ก	 สสว.	 เป็นผู้มอบหม�ย 

ให้บริษัท	ส่งเสริมก�รค้�	เอส	เอ็ม	อี	จำ�กัด	ทำ�สัญญ�เช่�ช่วง

อ�ค�รและบริก�รจำ�หน่�ยสินค้�	SME	และ	OTOP	แต่ไม่ชำ�ระ 

ค่�เช่�	 ค่�บริก�ร	และค่�ส�ธ�รณูปโภคแก่โจทก์	 ต่อม�ศ�ลแพ่ง

ได้มีคำ�พิพ�กษ�	เมื่อวันที่	18	เมษ�ยน	2555	ให้จำ�เลยทั้งสอง 

ร่วมกันชำ�ระเงิน	 จำ�นวน	 28.81	 ล้�นบ�ท	 พร้อมดอกเบี้ย 

ในอัตร�ร้อยละ	7.5	ต่อปีของต้นเงิน	จำ�นวน	25.56	ล้�นบ�ท	

นับถัดจ�กวันฟ้อง	(วันที่	31	มกร�คม	2554)	เป็นต้นไปจนกว่�

จำ�เลยทั้งสองจะชำ�ระเสร็จสิ้น	 กับให้ใช้ค่�ฤช�ธรรมเนียมแทน

โจทก์	และค่�ทน�ยคว�ม	จำ�นวน	0.04	ล้�นบ�ท

	 ในปี	 2560	 สสว.	 ได้มีก�รจัดทำ�โครงก�ร	 โดยก�ร

อุดหนุนให้กับหน่วยง�นภ�ครัฐ	 จำ�นวน	 182.83	 ล้�นบ�ท	

ดังนี้

 1. กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 

โครงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพิ่มศักยภ�พสู่ตล�ดส�กล	

และโครงก�รฟ้ืนฟูกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	

จำ�นวน	39.78	ล้�นบ�ท

 2. กรมพัฒนาชุมชน	 ดำ�เนินโครงก�รประช�รัฐเพื่อ

วิส�หกิจชุมชน	จำ�นวน	23.74	ล้�นบ�ท

 3. อื่น ๆ จำ�นวน	119.31	ล้�นบ�ท	ได้แก่	

  3.1 ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออก	 โครงก�รป้องกัน

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	จำ�นวน	50.00	ล้�นบ�ท	

  3.2 สถ�บันอ�ห�ร	 โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ธุรกิจ

ระดับเติบโต	(SME	Strong/Regular)	จำ�นวน	22.36	ล้�นบ�ท	

และโครงก�รพัฒน�ช่องท�งก�รตล�ดสำ�หรับผู้ประกอบก�ร	

SMEs	จำ�นวน	0.60	ล้�นบ�ท	

  3.3	 สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์	

โครงก�รส่งเสริมพัฒน�ตล�ดอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ	 SMEs	

จำ�นวน	46.35	ล้�นบ�ท	

   หมายเหตุ  29  ค่�ใช้จ่�ยอื่น 
25592560

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ 1.993.00

รวม 136.9132.82

ค่�ใช้จ่�ยด้�นอ�ค�ร สถ�นที่ และอุปกรณ์ 25.7229.82

ข�ดทุนจ�กก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน 109.20-

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ต้นเงิน	 จำ�นวน	 3.33	 ล้�นบ�ท	 นับแต่วันที่	 16	 สิงห�คม	

2551	 เป็นต้นไปจนกว่�จะชำ�ระเสร็จแก่โจทก์	 กับให้จำ�เลยท่ี	 1 

ให้ค่�ฤช�ธรรมเนียมแทนโจทก์	 ค่�ช้ันศ�ลให้ใช้แทนเท่�ท่ีโจทก์ 

ชนะคดี	 โดยกำ�หนดค่�ทน�ยคว�ม	 จำ�นวน	 0.04	 ล้�นบ�ท 

ยกฟ้องจำ�เลยท่ี	2	สสว.	ได้ย่ืนอุทธรณ์	เม่ือวันท่ี	25	มีน�คม 

2557	ต�มคดีหม�ยเลขดำ�	1674/2557	ต่อม�วันท่ี	2	กุมภ�พันธ์	

2558	 ศ�ลอุทธรณ์ได้มีคำ�พิพ�กษ�ต�มคดีหม�ยเลขแดงที ่

912/2558	 แก้เป็นให้จำ�เลยที่	 1	 ชำ�ระเงิน	 จำ�นวน	 26.86	

ล้�นบ�ท	 พร้อมดอกเบ้ียอัตร�ร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	 นับถัดจ�ก

วันฟ้องจนกว่�จะชำ�ระเสร็จ	 กับให้จำ�เลยที่	 1	 ใช้ค่�ฤช�

ธรรมเนียมทั้งสองศ�ลแก่โจทก์	 เฉพ�ะค่�ขึ้นศ�ลให้ใช้แทน

เท่�ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุธรณ์	 โดยกำ�หนดค่�ทน�ยคว�ม	

จำ�นวน	 0.05	 ล้�นบ�ท	 และ	 สสว.	 ได้ยื่นฎีก�คำ�พิพ�กษ�

ต่อศ�ลฎีก�	 และเมื่อวันที่	 6	 ธันว�คม	 2560	 ศ�ลฎีก�ได้มี

คำ�พิพ�กษ�แก้เป็นว่�	 ให้ยกฟ้องโจทก์สำ�หรับจำ�เลยที่	 1	

ด้วย	 ค่�ฤช�ธรรมเนียมระหว่�งโจทก์กับจำ�เลยที่	 2	 ในศ�ล

ชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์	 และค่�ฤช�ธรรมเนียมระหว่�งโจทก์

กับจำ�เลยที่	1	ทั้งส�มศ�ลให้เป็นพับ	นอกจ�กที่แก้ให้เป็นไป

ต�มคำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้น	

 31.3	 สสว.	 มีภ�ระหนี้ที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รที่	 สสว.	

ได้บอกเลิกจ้�งพนักง�นชั่วคร�ว	 และพนักง�นดังกล่�ว 

ได้ยื่นฟ้อง	สสว.	ต่อศ�ลปกครอง	จำ�นวน	29	ร�ย	โดยเรียก 

ค่�เสียห�ยที่ควรจะได้รับตลอดระยะเวล�สัญญ�จ้�ง 

ทุนทรัพย์ฟ้องรวม	จำ�นวน	31.70	ล้�นบ�ท	ซ่ึงศ�ลปกครอง

มีคำ�พิพ�กษ�ครบทั้ง	 29	 ร�ยแล้วในปี	 2560	ประกอบด้วย	

ศ�ลปกครองช้ันต้นพิพ�กษ�ยกฟ้อง	จำ�นวน	15	ร�ย	จำ�นวน 

ทุนทรัพย์	 12.10	ล้�นบ�ท	ศ�ลปกครองสูงสุดพิพ�กษ�

ยกฟ้อง	จำ�นวน	10	ร�ย	จำ�นวนทุนทรัพย์	13.79	ล้�นบ�ท	

และศ�ลปกครองสูงสุดมีคำ�พิพ�กษ�ให้	สสว.	ชำ�ระค่�เสียห�ย

แก่ผู้ฟ้องคดี	จำ�นวน	4	ร�ย	จำ�นวนทุนทรัพย์	5.81	ล้�นบ�ท	

จำ�นวนเงินที่ชำ�ระรวม	1.34	ล้�นบ�ท	

   หมายเหตุ  32  ก�รอนุมัติงบก�รเงิน
	 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติจ�กผู้บริห�รของ	สสว.	 เมื่อ 

วันที่	17	กรกฎ�คม	2561

	 สสว.	 ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศ�ลอุทธรณ์	 วันที่	 7	 มิถุน�ยน	

2556	เพื่อคัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลแพ่ง	และศ�ลอุทธรณ์มี

คำ�พิพ�กษ�เมื่อวันที่	17	ตุล�คม	2556	แก้เป็นให้	สสว.	ชำ�ระ

เงิน	จำ�นวน	24.01	ล้�นบ�ท	พร้อมดอกเบี้ยอัตร�ร้อยละ	7.5	

ต่อปี	 ของต้นเงินจำ�นวน	 20.76	 ล้�นบ�ท	 นับถัดจ�กวันฟ้อง	

(วันที่	31	มกร�คม	2554)	จนกว่�จะชำ�ระเสร็จแก่โจทก์	และค่�

ฤช�ธรรมเนียมให้เป็นพับ	ส่วนบริษัท	ส่งเสริมก�รค้�	เอส	เอ็ม	อี	

จำ�กัด	 ให้ยกฟ้องและค่�ฤช�ธรรมเนียมทั้งสองศ�ลให้เป็นพับ	

นอกจ�กที่แก้ให้เป็นไปต�มคำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้น

	 ต่อม�เมื่อวันที่	 15	 พฤศจิก�ยน	 2556	 บริษัท	 เยลโล่	

แคป	 จำ�กัด	 ได้ยื่นฎีก�คำ�พิพ�กษ�ต่อศ�ลฎีก�ขอให้ศ�ลแก้

คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลอุทธรณ์ให้เป็นไปต�มคำ�พิพ�กษ�ศ�ล

ชั้นต้น	 และให้	 สสว.	 และบริษัท	 ส่งเสริมก�รค้�	 เอส	 เอ็ม	 อี	

จำ�กัด	 ร่วมกันหรือแทนกันชำ�ระค่�ฤช�ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์

และชั้นฎีก�ให้แก่	บริษัท	เยลโล่	แคป	จำ�กัด	และเมื่อวันที่	20	

มิถุน�ยน	2560	ศ�ลฎีก�ได้มีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด	พิพ�กษ�แก้

เป็นว่�	ให้จำ�เลยที่	2	ชำ�ระเงิน	28.81	ล้�นบ�ท	พร้อมดอกเบี้ย

อัตร�ร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของต้นเงิน	25.56	ล้�นบ�ท	นับถัดจ�ก

วันฟ้อง	(ฟ้องวันที่	31	มกร�คม	2554)	จนกว่�จะชำ�ระเสร็จแก่

โจทก์	ให้จำ�เลยที่	2	ใช้ค่�ฤช�ธรรมเนียมทั้งส�มศ�ลแทนโจทก์	

โดยกำ�หนดค่�ทน�ยคว�มรวม	0.50	ล้�นบ�ท	ให้ยกฟ้องโจทก์

สำ�หรับจำ�เลยที่	 1	 ค่�ฤช�ธรรมเนียมระหว่�งโจทก์กับจำ�เลย 

ที่	1	ทั้งส�มศ�ลให้เป็นพับ

 31.2 บริษัท	สก�ยไฮน์	เอนเตอร์เทนเมนต์	แอนด์	เน็ทเวิร์ค 

จำ�กัด	ฟ้องศ�ลแพ่งดำ�เนินคดีกับ	สสว.	จำ�เลยที่	1	และบริษัท	

ส่งเสริมก�รค้�	 เอส	 เอ็ม	 อี	 จำ�กัด	 จำ�เลยที่	 2	 เมื่อวันที่	 31	

มกร�คม	2554	ต�มคดีหม�ยเลขดำ�	339/2554	เร่ืองจ้�งทำ�ของ 

ตัวแทนข้อห�ผิดสัญญ�เช่�	รับสภ�พหนี้	ตัวก�รไม่เปิดเผยชื่อ 

โดยให้ท้ังสองร่วมกันชำ�ระหน้ี	จำ�นวนทุนทรัพย์	23.33	ล้�นบ�ท 

ต่อม�เมื่อวันที่	25	มีน�คม	2557	ศ�ลแพ่งได้มีคำ�พิพ�กษ�ให้

จำ�เลยทั้งสองร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวน	23.33	ล้�นบ�ท	พร้อม

ดอกเบี้ยในอัตร�ร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของต้นเงิน	จำ�นวน	13.33	

ล้�นบ�ท	 นับแต่วันที่	 1	 สิงห�คม	 2551	 ของต้นเงิน	 จำ�นวน	

3.33	 ล้�นบ�ท	 นับแต่วันที่	 16	 มิถุน�ยน	 2551	 ของต้นเงิน	

จำ�นวน	3.33	ล้�นบ�ท	นับแต่วันที่	16	กรกฎ�คม	2551	ของ



   รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าตามโครงการร่วมลงทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

สสว. ได้รับงบการเงินจากบริษัท 

8 25.86 5.801.50 4.72  -   1.50บริษัท บาลานซ์เทค อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด * (1.94) (2.62)1.50 1.54  -   1.50

4 28.85 104.0030.00 49.64 30.00  -   บริษัท กัมพลธุรกิจ จำากัด * (10.03) (192.34)30.00 137.98 30.00  -   

2 27.90 123.9139.00 533.40  -   39.00บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำากัด * 4.95 (34.36)39.00 443.85  -   39.00

165.29 57.52 107.77165.29 57.52 107.77

6 1.90 260.004.00 536.52  -   4.00บริษัท ไอออนิค จำากัด * 0.92 0.934.00 275.59  -   4.00

1 51.00 25.7513.27 3,730.49  -   13.27บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำากัด *1 122.18 1,456.8513.27 2,247.89  -   13.27

9 20.00 150.0030.00 51.12  -   30.00บริษัท พิโซน่า จำากัด * 17.80 (110.70)30.00 11.82  -   30.00

5 9.58 190.0020.00 407.29  -   20.00บริษัท แอท แบงค็อก จำากัด * 2.21 53.8920.00 163.40  -   20.00

3 30.00 10.002.52 0.07 2.52  -   บริษัท ซี.จี.บิซ จำากัด * (0.01) (15.11)2.52 5.18 2.52  -  

7 48.08 52.0025.00 62.42 25.00  -   บริษัท อันดามาเนีย จำากัด * (5.59) (119.72)25.00 130.14 25.00  -   

14 45.45  -   5.00  -   5.00  -   บริษัท เฟรนด์ชิพ ซี ทัวร์ จำากัด  -    -   5.00  -   5.00  -   

18 33.15  -   30.00  -   30.00  -   บริษัท เกาะคอเขา บีช รีสอร์ท จำากัด  -    -   30.00  -   30.00  -  

10 30.30 -0.94 - 0.94  -   บริษัท อรามันต์ จำากัด  - -0.94 - 0.94  -   

16 41.07  -   23.00  -   23.00  -   บริษัท ศุภางค์ภูมิ จำากัด  -    -   23.00  -   23.00  -  

20 46.30  -   5.00  -   5.00  -   บริษัท สยาม ซีไลน์เนอร์ จำากัด  -    -   5.00  -   5.00  -   

12 25.25  -   77.00  -   77.00  -   บริษัท เอเซี่ยน สุพีเรียฟู้ดส์ จำากัด -    -   77.00  -   77.00  -

15 26.67  -   4.00  -   4.00  -   บริษัท ชาติเศวต กรุ๊ป จำากัด  -    -   4.00  -   4.00  -   

19 47.62  -   50.00  -   50.00  -   บริษัท ปะการัง พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด  -    -   50.00  -   50.00  -   

11 0.20  -   20.00  -   20.00  -   บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำากัด  -    -   20.00  -   20.00  -   

17 28.57  -   40.00  -   40.00  -   บริษัท ตะโกลา บุรี รีสอร์ท จำากัด  -    -   40.00  -   40.00  -   

สสว. ไม่ได้รับงบการเงินจากบริษัท แต่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนแล้ว

21 37.25  -   28.83  -   28.83  -   บริษัท ศูนย์สุขภาพ สิเหร่ จำากัด  -    -   28.83  -   28.83  -   

13 25.38  -   50.00  -   50.00  -   บริษัท ไทยเบตเตอร์ฟู๊ดส์ จำากัด  -    -   50.00  -   50.00  -   

ลำาดับ
2560

จำานวนเงินลงทุน สัดส่วน 
%ชื่อบริษัท

2559

ผลประกอบการปี 2560 

กำาไร
(ขาดทุน)  สินทรัพย์ ทุนจด

ทะเบียน สุทธิ  หนี้สิน

 ค่าเผื่อการลดมูลค่า 
ของเงินลงทุน

จำานวน
เงินลงทุนสุทธิ

255925602560 2559
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   รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าตามโครงการร่วมลงทุน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

สถานะนิติบุคคล : นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน

4 11.11  -   5.00  -   5.00  -บริษัท เก็จมุกดา จำากัด 2 -    -   5.00  -   5.00  -   

2 12.81  -   0.65  -   0.65  -   บริษัท อมันตา เฮ้าท์ จำากัด 2 -   -   0.65  -   0.65  
 -   

1 35.00  -   14.00  -   14.00  -   บริษัท โกลบอลเทสท์ไท แฟรนส์ไชส์ 
จำากัด 2  -    -   14.00  -   14.00  -

3 16.85  -   3.00  -   3.00  -   บริษัท เนินตองกรุ๊ป จำากัด 2  -    -   3.00  -   3.00  -  

54.25 54.25  - 54.25 54.25  -   

6 38.79  -  6.40  -   6.40  - บริษัท โอเรียลตอล ลุค จำากัด 2  -    -  6.40  -  6.40  -  

5 21.16  -   10.20  -   10.20  - บริษัท เดอะภูเก็ตไฟน์ฟู้ด จำากัด 2  -    -   10.20  -   10.20 -

7 37.50  -   15.00  -   15.00  -   บริษัท ทรัพย์ฟู สมุนไพรไทย จำากัด 2  -    -   15.00  -   15.00  -

22 18.02  -   20.00  -   20.00  -   บริษัท นำาชัยขนส่งทางทะเล จำากัด  -    -   20.00  -   20.00  -   

356.77 356.77  -   356.77 356.77  -

23 37.50  -   3.00  -   3.00  -   บริษัท นาโนซีลด์ จำากัด  -    -3.00  -   3.00  -   

522.06 414.29 107.77รวม 522.06 414.29 107.77

สถานะนิติบุคคล : บริษัทล้มละลาย

120.85 120.85  -รวม 120.85 120.85  - 

12 23.30  - 25.50  -  25.50  -บริษัท อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์) จำากัด 5  -  - 25.50  - 25.50 -   

11 41.11 -18.50 - 18.50 -บริษัท ธูปหอมล้านนา จำากัด 5 - -18.50 - 18.50 -

44.00 44.00 -44.00 44.00 -  

15.60 15.60 -15.60 15.60 - 

8 43.38  -   1.60  - 1.60 -บริษัท เอสเธทิค สตูดิโอ 3  -    -   1.60  -  1.60 -

สถานะนิติบุคคล : บริษัทเลิกกิจการ

9 35.00 -14.00 - 14.00 -บริษัท พัทยา บีช บัส จำากัด 3 - -14.00 - 14.00 -

10 25.00  -  7.00  -   7.00  -บริษัท แม็คดิจิตัล เทคโนโลยี จำากัด 4  -    -7.00  -  7.00  -

สถานะนิติบุคคล : บริษัทเสร็จการชำาระบัญชี

7.00 7.00 -7.00 7.00 -

ลำาดับ
2560

จำานวนเงินลงทุน สัดส่วน 
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2559

ผลประกอบการปี 2560 

กำาไร
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ทะเบียน สุทธิ  หนี้สิน

 ค่าเผื่อการลดมูลค่า 
ของเงินลงทุน

จำานวน
เงินลงทุนสุทธิ
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*	 งบการเงินที่ได้จาก	สสว.	ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการลงนามแล้วทุกบริษัท

1.	 บริษัท	อุตสาหกรรมการบิน	จำากัด	สสว.ถือหุ้น	509,996	หุ้น	ชำาระเต็ม	จำานวนแล้ว	6,996	 

หุ้นๆ	ละ	100	บาท	ส่วนที่เหลือจำานวน	503,000	หุ้น	ชำาระหุ้นละ	25	บาท

2.	 สถานะนิติบุคคล	:		นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนมีผลให้บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคล	 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	1273/1-3	มีจำานวน	7	บริษัท	จำานวนเงิน	54.25	ล้านบาท

3.	 สถานะนิติบุคคล	:	บริษัทเลิกกิจการ	มีจำานวน	2	บริษัท	จำานวนเงิน	15.60	ล้านบาท

4.	 สถานะนิติบุคคล	:	บริษัทเสร็จการชำาระบัญชี	มีจำานวน	1	บริษัท	จำานวนเงิน	7.00	ล้านบาท

5.	 สถานะนิติบุคคล	:	บริษัทล้มละลาย	มีจำานวน	2	บริษัท	จำานวนเงิน	44.00	ล้านบาท

6.	 สสว.	ไม่ได้รับงบการเงินปี	2560	จากบริษัทร่วมค้า	จำานวน	5	บริษัท	จำานวนเงิน	24.70	ล้านบาท	 

จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

3 10.00  -  2.00  -   -  2.00บริษัท พิชชาพร จำากัด 6  -   -  2.00  -   - 2.00

667.61 535.14 132.47รวมเงินลงทุนตามโครงการร่วมลงทุน 667.61 535.14 132.47

5 33.33 -2.50 - - 2.50บริษัท ฮิวแมนทัช จำากัด 6 - -2.50 - - 2.50

1 20.00  -   15.00  -    -   15.00บริษัท กะหลิม เบย์วิว จำากัด 6  -    -   15.00  -  - 15.00

4 7.50  -   1.50  -    -   1.50บริษัท เอ็นทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ 
จำากัด 6  -    -   1.50  -    - 1.50

สสว. ไม่ได้รับงบการเงินจากบริษัท จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

24.70 - 24.70รวม 24.70 - 24.70

2 25.00  -  3.70  -   -  3.70บริษัท นครไทย เทพพญา จำากัด 6  -   -  3.70  -  -  3.70

   รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าตามโครงการร่วมลงทุน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

ลำาดับ
2560

จำานวนเงินลงทุน สัดส่วน 
%ชื่อบริษัท

2559

ผลประกอบการปี 2560 

กำาไร
(ขาดทุน)  สินทรัพย์ ทุนจด

ทะเบียน สุทธิ  หนี้สิน

 ค่าเผื่อการลดมูลค่า 
ของเงินลงทุน

จำานวน
เงินลงทุนสุทธิ

255925602560 2559
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   รายละเอียดประกอบหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บริษัทที่ยังไม่ได้ตัดจำาหน่าย

7  15.00  15.00  -   บริษัท ทรัพย์ฟู สมุนไพรไทย จำากัด 2  15.00  15.00  -

 144.85  144.85 -   รวมบริษัทที่ยังไม่ได้ตัดจำาหน่าย 14 บริษัท  144.85  144.85  -  

1  14.00  14.00  -   บริษัท โกลบอลเทสท์ไท แฟรนส์ไชส์ จำากัด 2  14.00  14.00  -   

 7.00 7.00  -    7.00  7.00  -   

 24.00  24.00  -   รวมบริษัทร่วม 2 บริษัท  24.00  24.00  -   

9  14.00  14.00  -   บริษัท พัทยา บีช บัส จำากัด 3  14.00  14.00  -   

3  -    2.00  2.00 บริษัท พิชชาพร จำากัด 6  -    2.00  2.00 

3  3.00 3.00  -   บริษัท เนินตองกรุ๊ป จำากัด 2  3.00  3.00  - 

11 18.5018.50  -   บริษัท ธูปหอมล้านนา จำากัด 5 18.50 18.50  - 

1  4.00  4.00  -   บจ. อุตสาหกรรมขนมไทย  4.00  4.00  -   

สถานะนิติบุคคล : บริษัทเลิกกิจการ

1  -   15.00  15.00 บริษัท กะหลิม เบย์วิว จำากัด 6  -    15.00  15.00 

สถานะนิติบุคคล : นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน

สถานะนิติบุคคล : บริษัทเสร็จการชำาระบัญชี

5  -  2.50  2.50บริษัท ฮิวแมนทัช จำากัด 6 -   2.50  2.50 

5  10.20 10.20  -   บริษัท เดอะภูเก็ตไฟน์ฟู้ด จำากัด 2  10.20  10.20  -   

 44.00  44.00  -    44.00  44.00  -   

  บริษัทร่วม

54.25 54.25 -   54.25 54.25  -  

สสว. ไม่ได้รับงบการเงินจากบริษัท จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

2  0.65  0.65  -   บริษัท อมันตา เฮ้าท์ จำากัด 2  0.65  0.65  -

สถานะนิติบุคคล : บริษัทล้มละลาย

  บริษัทร่วมค้า

 15.60  15.60  -    15.60  15.60  -   

4  -1.50  1.50 บริษัท เอ็นทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำากัด 6 -  1.50  1.50 

4  5.00  5.00  -   บริษัท เก็จมุกดา จำากัด 2  5.00  5.00  - 

12  25.50  25.50  -   บริษัท อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์) จำากัด  5  25.50  25.50  -   

2  20.00  20.00  -  บจ. ส่งเสริมการค้าเอสเอ็มอี 20.00 20.00  -   

8  1.60  1.60  -   บริษัท เอสเธทิค สตูดิโอ 3  1.60  1.60  -   

2  -    3.70  3.70 บริษัท นครไทย เทพพญา จำากัด 6  -    3.70  3.70

10  7.00  7.00  -   บริษัท แม็คดิจิตัล เทคโนโลยี จำากัด 4  7.00  7.00  -

 -   24.70 24.70 รวมบริษัทที่ไม่ได้รับงบการเงิน  -   24.70 24.70 

6  6.40  6.40  -บริษัท โอเรียลตอล ลุค จำากัด 2  6.40  6.40  - 

 120.85 120.85  -   รวมบริษัทร่วมค้า 12 บริษัท  120.85  120.85  -   

ลำาดับ
2560

จำานวนเงินลงทุน
ชื่อบริษัท

2559

 ค่าเผื่อการลดมูลค่า 
ของเงินลงทุน

จำานวน
เงินลงทุนสุทธิ

255925602560 2559

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ (หน่วย : ล้�นบ�ท)
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รายงานประจำป 2560

คณะผูจัดทํา :
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

Annual Report 2017
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  ผูอำนวยการ สสว.
นางสาววิมลกานต  โกสุมาศ  รองผูอํานวยการ สสว.
นายอัครพงศ  ศรีสุพรรณดิฐ  รองผูอำนวยการ สสว.
นางพลาริน  แยมจินดา   ผูอำนวยการกลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร
     รักษาการแทนในตำแหนงรองผูอำนวยการ

กองบรรณาธิการ
 ฝายอำนวยการ
 ฝายกลยุทธองคกร
 ฝายติดตามและประเมินผล

ออกแบบและจัดพิมพโดย



พลิก SME สูอนาคต
Reinventing SME Future

SMEs

Sale from thailand




