
 แนวทางการส่งเสริม ดME 
 ามระ ับการเ ิบโ ของธุรกิจ (Business Life Cycle) 

 สถานการณ์ระ ับการเ ิบโ ของธุรกิจ (Business Life Cycle) 
 วิสาหกิจขนา กลางและขนา ย่อม ปี 2559
 ฿นปี โ55้ มีจ�านวนนิติบุคคลด�านินการน�าสงงบการงินประจ�าปี จ�านวน ไๆุ้้่้ ราย ซึไง฿น 
จ�านวนนีๅป็นนิติบุคคลทีไน�าสงงบการงินตอนืไอง ไ ปีลาสุด จ�านวนทัๅงสิๅน โโุ่็่ใ ราย ละป็น SME 
โโใุๆแ5 ราย จากขຌอมูลดังกลาว สามารถวิคราะห์สถานการณ์ระดับการติบตของผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามการจัดกลุมศักยภาพการด�านินธุรกิจ ดังนีๅ

 ารางที่ 5.1
 เกณฑ์ในการพิจารณาการจั กลุ่มผูประกอบการ ามศักยภาพการ �าเนินธุรกิจ 
 โ ยใชเกณฑ์รายไ รวมจากงบการเงิน 4 ปีล่าสุ

การจั กลุ่มผูประกอบการ การจั กลุ่มผูประกอบการย่อย นิยาม

แ. กลุมผูຌประกอบการ 
 ทีไมีความขຌมขใง ิStrongี

แ.แ กลุม Very strong รายเดຌรวม ใ ปีขยายตัว มากกวา โเ ั 
ติดตอกัน ใ ปี

แ.โ กลุม Relatively Strong รายเดຌรวม ใ ปีขยายตัวป็นบวกทุกปี 
รวม ใ ปี มากกวา โเ ั

แ.ใ กลุม Strong รายเดຌรวม ใ ปีขยายตัวรวมกัน มากกวา โเ ั

โ. กลุมผูຌประกอบการ 
 ทีไมีความติบตบบปกติ  
 ิRegularี

โ.แ กลุม Almost Strong รายเดຌรวม ใ ปีขยายตัวรวมกัน มากกวา 5ั 
ตเมกิน โเั

โ.โ กลุม Regular ื รายเดຌรวม ใ ปีขยายตัวรวมกัน มากกวา เั 
ถึง 5ั

โ.ใ กลุม Regular ู รายเดຌรวม ใ ปีลดลงรวมกัน นຌอยกวา เั ถึง ู5ั

ใ. กลุมผูຌประกอบการ 
 ทีไมีความติบตบบลดลง 
 ิTurnaroundี

ใ.แ กลุม Turnaround แ รายเดຌรวม ใ ปีลดลงรวมกัน มากกวา ู5ั 
ตเมกิน ูโเั

ใ.โ กลุม Turnaround โ 
     ิStreetighterี

รายเดຌรวม ใ ปีลดลงรวมกัน มากกวา ูโเั

ทีไมา : ส�านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
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 จากการวิคราะห์ขຌอมูลผูຌประกอบการ SME ตามการจัดกลุมผูຌประกอบการ ดย฿ชຌกณฑ์รายเดຌรวม 
จากงบการงิน ไ ปีลาสดุ ผูຌประกอบการ SME สวน฿หญจะอยู฿นกลุมผูຌประกอบการทีไมคีวามขຌมขใง ิ Strongี 
ป็นจ�านวน ุ่้่่แ ราย หรือคิดป็นรຌอยละ ไ5.แไ ของผูຌประกอบการ SME ทีไสงงบการงินตอนืไอง ไ ปี
ยຌอนหลังทัๅงหมด รองลงมาผูຌประกอบการ SME จะอยู฿นกลุมทีไมีความติบตบบลดลง ิTurnaroundี 
ป็นจ�านวน ็แุแ็เ ราย หรือคิดป็นรຌอยละ ใ5.็ไ ละผูຌประกอบการ SME จะอยู฿นกลุมทีไมีความติบต
บบปกติ ิRegularี ป็นจ�านวน ใุ่เ็ๆ ราย หรือคิดป็นรຌอยละ แ้.แโ 

 ภาพที่ 5.1 
 แส งสั ส่วนจ�านวนผูประกอบการ ดME ามการจั กลุ่มผูประกอบการ

ทีไมา : ฝຆายขຌอมูลละสารสนทศ ส�านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

 จ�านวนผูประกอบการ ดME จ�าแนก ามภาคธุรกิจและการจั กลุ่มผูประกอบการ  
 โ ยใชเกณฑ์รายไ รวมจากงบการเงิน 4 ปีล่าสุ

 1. จ�าแนก ามการจั กลุ่มผูประกอบการ 
แ.แ กลุมธุรกิจทีไมีความขຌมขใง ิStrongี จะป็นผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿นภาคบริการ 

คิดป็นรຌอยละ 5โ.ไ่ ของผูຌประกอบการ SME ทีไสงงบการงิน ไ ปีลาสดุ รองลงมาจะป็นภาคการคຌา คดิป็น
รຌอยละ ใโ.แแ ภาคการผลิต คิดป็นรຌอยละ แไ.้ไ ละภาคธุรกิจการกษตร คิดป็นรຌอยละ เ.ไ็ 

แ.โ กลุมธุรกิจทีไมีความติบตบบปกติ ิRegularี จะป็นผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿นภาค
บริการคิดป็นรຌอยละ 5แ.ใแ ของผูຌประกอบการ SME ทีไสงงบการงินยຌอนหลัง ไ ปี รองลงมาจะป็น
ภาคการคຌาคิดป็นรຌอยละ ใแ.่่ ภาคการผลิตคิดป็นรຌอยละ แๆ.ใไ ละภาคธุรกิจการกษตรคิดป็น 
รຌอยละ เ.ไ็ 

Strong

89881 ราย

Regular

38076 ราย

Turnaround

71170 ราย

SME

35.74%

45.14%

19.12%
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แ.ใ กลุมธุรกิจทีไมีการติบตบบลดลง ิTurnaroundี จะป็นผูຌประกอบการ SME ทีไอยู 
฿นภาคการคຌาป็นจ�านวนมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไแ.โใ ของผูຌประกอบการ SME ทีไสงงบการงินยຌอนหลัง  
ไ ปี รองลงมาป็นภาคบริการคิดป็นรຌอยละ ไเ.ไใ ภาคการผลิตคิดป็นรຌอยละ แ็.่่ ละภาคธุรกิจ
การกษตรคิดป็นรຌอยละ เ.ไๆ 

 2. จ�าแนก ามธุรกิจ
โ.แ ภาคธุรกิจการกษตร
ส�าหรับ ภาคธุรกิจการกษตร ฿นกลุมผูຌประกอบการทีไมีการสงงบการงินตอนืไอง ไ ปีลาสุดนัๅน  

สวน฿หญผู ຌประกอบการ SME จะอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีความขຌมขใง ิStrongี คิดป็นรຌอยละ ไ5.แ้  
รองลงมาคือ ผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีการติบตลดลง ิTurnaroundี คิดป็นรຌอยละ ใ5.5็ 
ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีการติบตปกติ ิRegularี มีสัดสวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ แ้.โไ

โ.โ ภาคการผลิต
฿น ภาคการผลิต ผูຌประกอบการ SME จะอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีความขຌมขใง ิStrongี ฿นสัดสวน 

ทีไสูงทีไสุดคิดป็นรຌอยละ ไแ.ไ่ รองลงมาคือ ผู ຌประกอบการทีไอยู ฿นกลุ มธุรกิจทีไมีการติบตลดลง 
ิTurnaroundี คิดป็นรຌอยละ ใ้.ใเ ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีการติบตปกติ ิRegularี  
มีสัดสวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ แ้.โโ

โ.ใ ภาคการคຌา
฿น ภาคการคຌา พบวาผูຌประกอบการ SME จะอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีการติบตลดลง ิ Turnaroundี  

฿นสดัสวนทีไสงูทีไสดุ คิดป็นรຌอยละ ไแ.็แ รองลงมาคอื ผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุมธรุกิจทีไมคีวามขຌมขใง ิStrongี  
คิดป็นรຌอยละ ไแ.เใ ละผูຌประกอบการทีไอยู ฿นกลุมธุรกิจทีไมีการติบตปกติ ิRegularี มีสัดสวน 
นຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ แ็.โๆ

โ.ไ ภาคบริการ
฿น ภาคบริการ ผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีความขຌมขใง ิStrongี คิดป็นรຌอยละ ไ้.ไเ 

รองลงมาคือ ผูຌประกอบการ SME จะอยู฿นกลุมธรุกิจทีไมกีารติบตลดลง ิ Turnaroundี คดิป็นรຌอยละ ใเ.แไ 
ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุมธุรกิจทีไมีการติบตปกติ ิRegularี มีสัดสวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ โเ.ไๆ

 จากสัดสวนของการจัดกลุม฿นตละภาคธุรกิจจะหในเดຌวา ภาคการผลิตละภาคการคຌานัๅนมีกลุม 
Strong ละกลุม Turnaround ฿นสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกัน ดังนัๅน การสนับสนุนจากหนวยงานตาง โ ละการ
สรຌางปัจจยัอืๅอตอการประกอบธรุกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการจะมคีวามส�าคญัอยางยิไง พืไอ฿หຌ฿นกลุม Turnaround 
สามารถปรับตัว฿นการท�าธุรกิจละกลับขຌาสูกลุม Regular หรือกຌาวขึๅนมาอยู฿นกลุม Strong เดຌมากขึๅน
฿นทีไสุด สวน฿นภาคบริการนัๅน มีสัดสวนผูຌประกอบการอยู฿นกลุม Strong มากกวากลุม Turnaround  
คอนขຌางมากสดง฿หຌหในวาธุรกิจบริการมีทิศทางติบตทีไดี
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 ภาพที่ 5.2 
 แส งจ�านวนผูประกอบการ ดME จ�าแนก ามภาคธุรกิจและการจั กลุ่มผูประกอบการ

Strong

418 ราย

Regular

178 ราย

Turnaround

329 ราย

SME
ภาคธุรกิจการเกษ ร

45.19%

19.24%

35.57%

SME

SME

SME

ภาคการผลิ

ภาคบริการ

ภาคการคา

Strong

13,429 ราย41.48%

Regular

6,221 ราย
19.22%

Turnaround

12,724 ราย

39.30%

Strong

47,169 ราย

49.40%

Regular

19,536 ราย
20.46%

Turnaround

28,771 ราย

30.14%

Strong

28,865 ราย

41.03%

Regular

12,141 ราย

17.26%

Turnaround

29,346 ราย

41.71%

ทีไมา : ฝຆายขຌอมูลละสารสนทศ ส�านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
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 ผลการส่งเสริม ดME และการ �าเนินงานโครงการ ามแนวทางการส่งเสริม
 วิสาหกิจขนา กลางและขนา ย่อม ามศักยภาพการ �าเนินธุรกิจ
 จากรายงานผลการด�านินงานสงสริม SME ประจ�าปี โ55้ ส�านกังานสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม สามารถด�านนิการสงสริมผูຌประกอบการ SME ตามศักยภาพการด�านนิธรุกิจดย฿ชຌกณฑ์รายเดຌ
รวมจากงบการงิน ไ ปีลาสุด ดยสามารถพัฒนาละสงสริม SME ทัๅง฿นดຌานบุคลากร สถานประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ SME รายละอียดดังนีๅ
 • กลมผปร กอบก ร Regular ล  Strong ม SME ได้รบปร โยชน์จ�ำนวน 17,948 รำย จำก  
8 โครงกำร วงเงนงบปร มำณ 480.86 ล้ำนบำท ดยนຌนการสงสริม SME ทีได�านินกิจการอยูลຌว฿หຌติบต
ละมีนวัตกรรมพิไมขึๅน ดังนีๅ
 ู พิไมประสิทธิภาพละลดตຌนทุนการผลิต สงผล฿หຌกิดมูลคาทางศรษฐกิจ แๆเ ลຌานบาท มูลคา 
ของสียลดลงรຌอยละ ใ ละมูลคาตຌนทุนลดลงรຌอยละ ๆ
 ู พิไมความรูຌละประสบการณ์ทางการตลาดสงผล฿หຌกิดมูลคาทางการคຌา แุ5่เ ลຌานบาท
 ู SME มีการลงทุนดຌานนวัตกรรม ไเ.ๆใ้ ลຌานบาท ฿นครงการวิจัย ละ RาD
 ู SME ผานกระบวนการรียนรูຌชิงปฏิบัติการละชิงลึก ตลอดจนสรຌางพีไลีๅยงทางธุรกิจ
 • กลมผปร กอบก ร Turnaround ม SME ได้รบปร โยชน์จ�ำนวน 24,445 รำยจำก 3 โครงกำร 
วงเงนงบปร มำณ 3,630 ล้ำนบำท พืไอด�านินการฟื้นฟู SME ฿หຌด�านินกิจการตอเปเดຌอยางมัไนคง  
ดยนຌนกลุมธุรกิจทีไเดຌรับผลกระทบละปรับตัวเมทันตอสถานการณ์ศรษฐกิจ ตยังมีศักยภาพ฿นการ 
ด�านนิธรุกิจเดຌรับทราบปัญหาจดุออนดยมทีีไปรึกษาละจดัท�าผนพัฒนากิจการ/ปรับครงสรຌางหนีๅผานการ
ชวยหลือพืไอ฿หຌ SME เดຌรับการอุดหนุนงินทุนพืไอการหมุนวียนกิจการ฿หຌธุรกิจอยูรอด
 ฿นปี โ5ๆเ ส�านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌด�านินงานครงการรวมกับ
หนวยรวมด�านินการพืไอผลักดัน สงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ SME ฿นตละกลุมอยางตอนืไองดยมี  
ปງาหมาย฿นการสงสริมผูຌประกอบการ SME ดังนีๅ
 • กลมผปร กอบก ร Regular ล  Strong 
 ดຌานการสงสริม SME ทีได�านินกิจการอยูลຌว฿หຌติบตละมีนวัตกรรม ป็นการด�านินการพัฒนา 
ผูຌประกอบการธุรกิจระดับติบต ชน การวินิจฉัยธุรกิจ/Coaching การสริมสรຌางสมรรถนะผูຌประกอบการ
฿นชิงลกึ การสงสริมละพัฒนา฿หຌมชีองทางการตลาดพิไมขึๅน฿นรูปบบ Business to Customer ิBโ B โCี 
ละการพัฒนาผลติภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาด งานสงสรมิศกัยภาพสริมสรຌางขดีความสามารถละอกาส
ทางการคຌา฿หຌกับ SME รวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดธุรกิจ฿นตลาดตางประทศ ป็นตຌน

แนวทางการสงเสริม SME ามระ ับ
การเ บิโ ของธุรกิจ (Business Life Cycle่
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 • กลมผปร กอบก ร Turnaround
 ดຌานการฟื้นฟู SME ฿หຌสามารถด�านินกิจการตอเปเดຌอยางมัไนคง พืไอชวยหลือ SME ทีไประสบปัญหา
ดຌานการงิน การช�าระหนีๅ฿นการด�านินธุรกิจ ชน ครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดลางละขนาดยอม 
ครงการงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจรายยอย ละครงการปรับผนธุรกิจละพิไมขีดความสามารถ 

 จากทัๅงหมดนีๅ ภาครัฐจะเมสามารถด�านินการวางนยบายละนวทางการสงสริม SME ตามระดับ
การติบตการด�านินธุรกิจพืไอชวยหลือผูຌประกอบการ SME เดຌ หากขาดการจดทะบียนหรือขึๅนทะบียน
สถานประกอบการกับหนวยงานของรัฐพืไอ฿หຌป็นขຌอมูล฿นการสงสริม สนับสนุน ละพัฒนาผูຌประกอบการ 
SME ฿หຌเดຌตรงกับความตຌองการของผูຌประกอบการ SME
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