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แนวทางการสงเสริม SMEs ของรัฐบาล
(ผาน Venture Capital)

เงินรวมลงทุน เกื้อหนุน SMEs

โดย
นางจิตราภรณ เตชาชาญ

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

6 มีนาคม 2549
โรงแรม อิมพเีรยีล ควีนสปารค
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จาํนวน
(ราย)

จาํนวน
(ราย) จางงาน

(คน)
จางงาน
(คน) GDP

(ลานบาท)
GDP

(ลานบาท) มูลคาสงออก
(ลานบาท)

มูลคาสงออก
(ลานบาท)

Large
Scale+Others

SMEs

Micro Enterprise
OTOP

2,161,577 (99.7%)
9,330,667 (80.4%)

2,486,892 (37.8%)

2,851,962 (73.5%)

2,166,6212,166,621 11,604,332 11,604,332 6,576,834 6,576,834 3,881,4693,881,469

5,044 (0.3%) 2,273,665 (19.6%)

4,089,942 (62.2%)

1,029,507 (26.5%)

รวมรวม

โครงสรางของ SMEs ไทย(2547)
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SMEs มีปญหาทั้งภายใน-ภายนอก

สูญเสียความสามารถการแขงขันที่ใชแรงงาน
และทรัพยากรมาก
โครงสรางการผลิต/การจัดการยังออนแอ : ทํา
ตลาดไมเปน, ขาดการพัฒนาสินคา/บริการ  
แรงงานคุณภาพต่ํา, ใชเทคโนโลยีลาหลัง
ขอจํากดัดานธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ
ตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม รวมทั้ง ระบบบัญชี  
หลักทรัพยค้ําประกัน ซึ่งทําใหไมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนได
ขาดระบบความเชื่อมโยงกันเอง/กบัธุรกิจ ราย
ใหญ

แรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัฒน :
• การรวมกลุมระหวางประเทศตางๆ
• การเปดเสรีการคา/การลงทุน/บริการ
• การกีดกันรูปแบบใหมๆ  ที่มิใชภาษี

สภาพการแขงขันที่ถูกกดดัน 2 ทาง 
(Nutcracker)
ระบบการสงเสริม SMEs ยังขาดเอกภาพ
และพลังขับเคลือ่นที่ทรงพลัง ตั้งแตระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏบิัติการ
ปญหาอปุสรรคจากภาครัฐ

ปญหาภายใน ปญหาภายนอก

SMEs มีความรู ความสามารถเพียง
พอที่จะปรับตัวไดทันกาล แขงขันไดและ

กาวไปสู Knowledge-Based SMEs
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ทิศทางการสงเสริม SMEs

• ปรับโครงสราง SMEs โดยใชฐานความรู
• สรางสังคมผูประกอบการ
• เพิ่ มขีดความสามารถการแข ง ขันด วยการรั งสรรค /
 ตอยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย

• พัฒนาความเปนเลิศในกลุมสินคาของตลาดโลก
• การสร า งความสมดุลในการพัฒนาอย างยั่ งยืน โดย
 คํานึงถึงสังคมและสรางสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ป 2550-2554

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาปจจัยเอือ้ในการ
ดําเนินธุรกจิ

6. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการงาน
สงเสริม SMEs

5. ยุทธศาสตรการสงเสริม
ดานสังคม/สิ่งแวดลอม
 เพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรการ
สงเสริมระดับ
กจิการ

1. ยุทธศาสตรการ
สงเสริม SMEs 
ระดับสาขา

3. ยุทธศาสตรการสราง/
พัฒนาผูประกอบการ
ใหม
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แนวทางการสงเสริม SMEs ในอนาคต
เนนเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 2 และ 4
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การสงเสรมิ SMEs ระดับกิจการ
ยุทธศาสตรและแนวทางการสงเสรมิ SMEs

กิจการในระยะ
เริ่มตนธุรกิจ

(Start Up)

กิจการใน
ระยะเติบโต
ทางธุรกิจ
(Growth)

กิจการใน
ระยะปรับตัว
(Turn around)

•การสรางความรู 
ค.สามารถดาน
การจัดการธุรกิจ

•การเขาถงึแหลง
เงินทุน/ ขอมลู

•การสราง Smart/ 
Knowledge-based 
SMEs

•สนับสนุนการรักษา
ตลาดเดิมและการ
แสวงหาตลาดใหม

•การออกจากตลาด
•การควบรวมกิจการ
•การเปลี่ยนธุรกิจใหม

•ใหขอมูลขาวสาร ความรูในการทําธุรกิจ และบริการภาครัฐ รวมทั้งวิธีในการ
เขาถึงขอมลูและบริการภาครัฐ 

•การพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการ ผานระบบการฝกอบรม 
บมเพาะ และพี่เลีย้ง ที่ปรึกษา

•การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน เชน Seed-Start Up Fund , VC และ
เตรียม ค.พรอมการขอรับสินเชื่อ (เชน ระบบบัญชี การทาํแผนธุรกิจ)

•การบมเพาะ/ ใหคําปรึกษา แนะนํา ความรู ขอมูลขาวสารในการปรบัเปลี่ยน
ธุรกิจ ไดแก ขอมูลลูทางธุรกิจใหม ความรูในการปรับธรุกิจ ขอมูลดานการเงิน

•สงเสริมความเชื่อมโยงระหวาง ส.การเงินกับธุรกิจที่ถดถอย และธรุกิจที่เปน 
NPL

•สนับสนุนการแกไขปญหาดานตางๆ เชน การเงิน (การจัดตัง้กองทุน
ฟนฟู SMEs การแกปญหาหนี ้NPL) การตลาด (สงเสริม Business 
Matching)

•ยกระดับเทคโนโลยีและความสามารถทางนวัตกรรม 
•สรางความรู ค.สามารถ ทักษะ และความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ 
•ยกระดับ ค. สามารถบุคลากรในทักษะดานตางๆ รวมทั้ง สรางสภาพแวดลอม
และระบบสวัสดิการที่ดี

•การสนับสนุนให SMEs เขาถึง ความรู ขอมูลขาวสารสงเสริมการออกแบบ การ
สราง Brand และพัฒนา Brand Image 

•การสงเสริโอกาสทางการตลาด เชน Business Matching , Business Alliance
•สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนที่หลากหลาย ไดแก สินเชื่อ, CG, Non-
Bank, VC และ  mai

ประเด็น
การสงเสริม

กลุม SMEs 
เปาหมาย แนวทางดําเนินการ



6 มีนาคม 2549 8

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การพฒันาปจจัยเอื้อในการดาํเนินธุรกิจ 
ยุทธศาสตรและแนวทางการสงเสรมิ SMEs

SMEs ทุกกลุม •สนับสนุนการพฒันาศูนยแหงความเปนเลิศ (Excellent Center) ดาน S&T 
และอุทยานวิทยาศาสตร และศูนยบมเพาะทางเทคโนโลยีเพื่อใหบริการแก 
SMEs

•ปรับปรุงมาตรการจูงใจ SMEs ในการพฒันานวัตกรรม รวมทั้งจูงใจใหมีการ
ถายทอดเทคโนโลยรีะหวาง LEs-SMEs

•พัฒนาระบบคุมครอง และการนาํ IP ที่มีอยูไปใชประโยชน รวมทั้งสงเสริม
ให SMEs นําไปใชในเชิงพาณิชยและการพัฒนาศนูยอนุญาตใชสิทธิ์ 

•สนับสนุนการพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานมาตรวิทยา การพฒันามาตรฐาน 
การทดสอบ และการรับรอง ที่ดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชน

•การจัดการงานวิจัยใหเชื่อมโยงสูการพาณชิย  เชน การสนับสนนุดาน
การเงินผานกองทนุนวัตกรรม (Technology/Innovation Fund) กจิกรรม
เชื่อมโยงนกัวิจัย-ธุรกิจ

การพัฒนา
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ดานเทคโนโลยี

ประเด็น
การสงเสริม

กลุม SMEs 
เปาหมาย แนวทางดําเนินการ

การพัฒนา
บุคคลากร

•การวางระบบเพื่อใหการผลติบุคลากรสอดคลองกับ ค.ตองการในสาขา
เปาหมาย

•จัดสิง่อํานวยความสะดวกในการเรียนรูของบุคลากร SMEs เชน โรงเรียน
โรงงาน ศูนยการเรียนรูในยานอุตสาหกรรม การเรียนรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส

•สงเสริมระบบการฝกงานระหวางศึกษาและกอนเขาบรรจุงาน โดยกําหนด
มาตรการจูงใจทางภาษี การเงินสาํหรับกิจการที่รับฝกงานเพื่อการพัฒนา
บุคลากร และออกกฎระเบียบรองรับ

•การพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพใหทัดเทียมกับสายวิชาการ



6 มีนาคม 2549 9

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การพฒันาปจจัยเอื้อในการดาํเนินธุรกิจ (ตอ)
ยุทธศาสตรและแนวทางการสงเสรมิ SMEs

ประเด็น
การสงเสริม

กลุม SMEs 
เปาหมาย แนวทางดําเนินการ

SMEs ทุกกลุม •การจัดทําและเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมาไว
จุดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใชประโยชน โดยการจัดตั้งศูนยขอมูล SMEs 
แหงชาติ (เชน ขอมูลการผลิต การตลาดเชิงลึก แนวโนม ค.ตองการผูบริโภค เปน
ตน)

•การจัดตั้งระบบ Early Warning System เพื่อ SMEs

การพัฒนาระบบ
ขอมลู SMEs และ 
Early Warning 
System

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเงิน

•จัดทํายุทธศาสตรดานการเงินเพื่อ SMEs
•สงเสริมใหเกิดค.เชื่อมโยงในการใหบริการทางการเงินของ ส.การเงินตางๆ
•แกไขปรับปรุงกฎระเบียบดานตลาดการเงินที่เกี่ยวของ (mai/ บสย./ non-
bank)

•วางระบบ ใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องแปลงสินทรัพยเปนทุนและหลักทรพัยค้ํา
ประกันหลายรูปแบบ

•สนับสนุนการมีกองทุน VC โดยรัฐ ,รัฐ-เอกชน, เอกชน
การสนับสนุนสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก และ
กิจกรรม ดาน
การตลาด

•สนับสนุนให SMEs มโีอกาสในการรับงานภาครัฐและโครงการลงทุนขนาดใหญ 
อยางโปรงใส และทั่วถึง

•สนับสนุนการสราง Country Image ในกลุมสินคาและบริการเปาหมาย
•การจัด Mission/ งานแสดงสินคาทั้งใน-ตปท.
•สนับสนุนการจัดทํา Business Matching ระหวางผูซื้อ-ผูขาย 

(ใหสอดคลองความตองการผูซื้อ)
•การพัฒนาศูนยแสดงและกระจายสินคาถาวร
•การสนับสนุนดาน ICT ในการทําตลาด
•การสรางชองทางตลาดผานสื่อสิ่งพิมพ TV วิทยุ อินเตอรเน็ต
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การพฒันาปจจัยเอือ้ในการดําเนนิธุรกิจ (ตอ)
ยุทธศาสตรและแนวทางการสงเสรมิ SMEs

การสงเสริมและ
พัฒนาดาน 
Logistics

SMEs ทุกกลุม

การพัฒนาพื้นที่
สําหรับการ
ประกอบการ

•การพัฒนานิคม SMEs
•การพัฒนาเขตประกอบการ
•การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมสงออก

ประเด็น
การสงเสริม

กลุม SMEs 
เปาหมาย แนวทางดําเนินการ

• พัฒนาบุคลากรทั้งดานปริมาณ-คุณภาพ
• กําหนดมาตรฐานการจัดการดาน Logistics
• สนับสนนุการปรับเปลี่ยนระบบใหเขาสูมาตรฐาน 
(ที่ปรึกษา/ภาษี/รวมทุน/สินเชือ่พิเศษ)

• สงเสริมการรวมกลุมและเครือขาย ผปก. Logistics 
• สนับสนนุ SMEs ใหใชบริการ LSP (ขอมูล / Matching)

•การปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ปนอุปสรรคสําคัญและไมเอื้อตอการ
ประกอบธุรกิจ SMEs

•การผลักดันใหมีกฎหมายใหมเพื่อการสงเสริม SMEs

การปรับปรุง
-ออกกฎระเบียบ
เพื่อสงเสริม SMEs



6 มีนาคม 2549 11

ความหมายของการรวมลงทุน(Venture Capital)

  สนับสนนุเงนิสวนทนุสนับสนนุเงนิสวนทนุ ( (Equity)Equity)  ใหกับกิจการใดใหกับกิจการใด  ๆๆ  
เพื่อใชในการลงทนุเพื่อใชในการลงทนุ  ขยายงานขยายงาน  ทนุหมุนเวียนทนุหมุนเวียน    

  เขาถือหุนของกิจการตามสัดสวนที่เหมาะสมเขาถือหุนของกิจการตามสัดสวนที่เหมาะสม

  มีฐานะเปนผูถือหุนรายหนึง่ของกิจการมีฐานะเปนผูถือหุนรายหนึง่ของกิจการ
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เงินรวมลงทุนเงินรวมลงทุน

ขอแตกตางระหวางกองทุนกบัเงินกูยืม

ปลอดภาระดอกเบี้ยจาย เกิดภาระดอกเบี้ยจายทันที

ตองใชหลักทรัพยค้าํประกัน

ผูใหกูมีฐานะเปนเจาหนี้

สวนใหญไมมีระบบพี่เลี้ยง
และที่ปรึกษา

ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน

มีระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาคอย
ใหคําแนะนํา การสนับสนุน
และเชือ่มโยงชวยเหลือ

ผูรวมลงทุนทุกฝายมีฐานะเปน
เจาของกิจการรวมกัน

เงินกูยืมเงินกูยืม
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กองทุน Venture Capital ภาครัฐ ที่ใหบริการในปจจบุัน

• กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม บริหารโดย บลจ.วรรณ จํากัด

• กองทุนพัฒนานวัตกรรม บริหารโดย สํานักงานนวตักรรม
แหงชาติ

• กองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน
ของธรุกิจไทย บริหารโดย สสว.

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย
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กองทุนภาครัฐที่ใหบริการในปจจุบัน(1)
กองทุน SME VC บริหารโดย บลจ.วรรณ จํากัด
วงเงินกองทุน 1,000 ลานบาท

วัตถุประสงควัตถุประสงค

•ใหการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ในรูปแบบของการรวมลงทุน โดยเปน
แหลงเงินทุนระยะยาว 
•เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีภายในองคกร (Good Corporate Governance) 
•สรางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยสนับสนุน SMEs ในภาคเศรษฐกิจ 
•ชวยเสริมสรางพัฒนาการของตลาดทุน (Capital Market) 

หลักเกณฑหลักเกณฑ
•จะลงทุนประมาณ 10-50% ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท
•ระยะเวลาลงทุนประมาณ 3 - 5 ป
•การลงทุนจะ ไมเขาไปกาวกายการดําเนินธุรกิจประจาํวันของบริษัท
•อาจมีการสงผูแทนไปเปนกรรมการของบริษัทที่รวมลงทุน 

กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

SMEs ที่มีศักยภาพในเชงิพาณิชยสูง หรือเขาขายเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มี
แนวโนมที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ เชน กอใหเกิดการ
เชื่อมโยงในสายธุรกิจระหวางตนน้ํา ถึงปลายน้ํา มีมูลคาเพิ่มสูง มีนวัตกรรมและ
ลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ เปนตน 
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กองทุนภาครัฐที่ใหบริการในปจจุบัน(2)
กองทุนพัฒนานวัตกรรม บริหารโดย สนช.
วงเงนิกองทุน  140 ลานบาท

วัตถุประสงควัตถุประสงค

หลักเกณฑหลักเกณฑ

กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

โครงการ “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม” เปนการลงทุนรวมกับสถาบนัรวมลงทุน
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง และสามารถ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

•สนช. จะรวมลงทุนกับสถาบันรวมทุนในโครงการนวัตกรรม โดยมี
สัดสวนรวมกันระหวางสํานักงานและสถาบันรวมลงทุนไมเกินรอยละ 49 
ของทุนจดทะเบยีนหลังการเขารวมลงทุน และ สนช. จะรวมลงทุนใน
สัดสวนไมเกินการรวมลงทุนของสถาบันรวมลงทุน 
•วงเงินรวมลงทุนสูงสุดจาํนวนไมเกิน 25 ลานบาทตอโครงการ
โครงการที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่โดดเดน ซึ่งสามารถสรางผลิตภณัฑ
ใหม หรือสินคาที่มีความแตกตางจากคูแขงในตลาดโลก อันจะสงผลใหเพิ่ม
ความสามารถการแขงขันของประเทศ และมีศักยภาพในการขยายผลให
เกิดโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรตอไป 
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กองทุนภาครัฐที่ใหบริการในปจจุบัน(3)
กองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของธรุกิจไทย โดย สสว.
วงเงินกองทุน 5,000 ลานบาท 

วัตถุประสงควัตถุประสงค

หลักเกณฑหลักเกณฑ

กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

เปนแหลงระดมเงินทุน (Source of Fund) ของผูประกอบการ SMEs ที่มี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ หรือ SMEs ที่อยูในขายการสนับสนุน และ
สงเสริมตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ สงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ 
ขนาดยอม เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงการแขงขันของประเทศ 

•Fashion & Design Based
•Software และ IT
•Food & Herbs
•Automotive

•Tourism
•Supporting Industry
•กลุม SMEs ตามนโยบายของรัฐบาล

•เปนนิติบุคคลในรูป “บริษัทจํากัด” ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
•เปน SMEs ตามประกาศกระทรวง ที่มีสินทรัพยถาวรไมเกิน 200 ลานบาท 
(ไมรวมที่ดิน) หรือมีการจางแรงงานไมเกิน 200 คน 

•สัดสวนถือหุนของโครงการเงินรวมลงทุนฯ คิดเปนรอยละ 25 – 35
 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการรวมทุน
•ระยะเวลาการรวมลงทุน ประมาณ 1 – 5 ป 

ธุรกิจ/กิจการที่มี Innovation, Creativity, Skill based, Design based ,Import substitute
Export Oriented ในสาขาอุตสาหกรรมตางๆ คือ
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กองทุนภาครัฐที่ใหบริการในปจจุบัน
บริการเงินรวมลงทุน ของ ธพว.

วัตถุประสงควัตถุประสงค

หลักเกณฑหลักเกณฑ

กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

•สนับสนุนการเงินแก SMEs ในรูปการเขารวมลงทุน (Equity Financing) 
•ใหคําแนะนําทางดานธุรกิจและการจัดการแก SMEs ใหมีระบบการจัดการภายในกิจการที่ดี มี
ความโปรงใส
•เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
•พัฒนาและสงเสริมให SMEs มีความเขมแข็งและเติบโต เปนการเตรียมความพรอมของธุรกิจ 
เพื่อที่จะสามารถระดมทุนในตลาดทุน
•รวมลงทุนในธุรกิจหรอืโครงการที่เปน SMEs ที่มีสินทรัพยถาวรไมเกิน 200 ลานบาท (ไม
รวมที่ดิน) ณ วันที่เขารวมโครงการ
•รวมลงทุนในธุรกิจโดยเขาไปถือหุนในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนหลังการ
เขารวมลงทุน และไมเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของ SMEs
•วงเงินรวมลงทนุไมเกินรายละ 50 ลานบาท และวงเงินรวมลงทุนรวมเงินใหสนิเชื่อไมเกิน
รายละ 100 ลานบาท 

1.อาหารและอาหารสัตว  2.สิ่งทอและเครื่องนุงหุม  3.รองเทาและเครื่องหนัง  4.ไมและเครื่องเรือน  
5.ยาและเคมีภัณฑ  6.ยางพาราและผลติภัณฑยาง  7.ผลติภัณฑพลาสติก  8.เซรามิกสและแกว  

9.เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  10.ยานยนตและชิน้สวน  11.อัญมณีและเครื่องประดบั 
12.เหล็กและเหล็กกลา  13.ปโตรเคมี  14.อุตสาหกรรมทองถิ่นหรือพืน้บาน 15.อุตสาหกรรมที่มี R&D
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กองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการกองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการ
แขงขันของธุรกิจไทยแขงขันของธุรกิจไทย

สํานกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสํานกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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Stage of development of entrepreneurial firm

Seed Start up Early growth Growth

Le
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Lo

w
Me

diu
m

Hig
h Founder&Family

Private VCF

Commercial Bank

Capital Market

SMEs – VCF bht. 5,000 ml.

Non-financial 
Corporation

บทบาทสําคัญในการปดชองวางดานแหลงเงินทุนของ
การเริ่มและขยายธุรกิจ
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คณะกรรมการรวมลงทุนฯคณะกรรมการรวมลงทุนฯ

คณะอนกุรรมการ
พิจารณาฯ

คณะอนกุรรมการ
พิจารณาฯ

ธนาคารธนาคาร พันธมิตรพันธมิตร

SMEsพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ระบบวินิจฉัยระบบวินิจฉัย

สสว.สสว.

Buy backBuy back

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถฯ (กพข.)คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถฯ (กพข.)

MAI / SETMAI / SET New investorsNew investors

กลไกการบริหารจัดการ
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ขั้นตอนการเสนอขอรบัเงินรวมลงทุน

ใหคําปรึกษา และจัดเตรยีมเอกสาร

ศึกษาขอมูล/เยี่ยมชมกิจการ

วิเคราะหความเปนไปไดเชิงลึก

อนุมัติเงินรวมลงทุน

สอบทานกิจการ (Due diligence)

นิติกรรมสัญญารวมลงทุน

สสว.

คณะกรรมการฯ

2 สัปดาห

4 สัปดาห

ผูรับผิดชอบผูรับผิดชอบ ระยะเวลาระยะเวลา

สสว. 4 สัปดาห
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ระบบพี่เลี้ยง
(Mentorship)

ระบบพี่เลี้ยง
(Mentorship)

ที่ปรึกษา
(Counseling)

ที่ปรึกษา
(Counseling)

ระบบวินิจฉัย
(Shindan)

ระบบวินิจฉัย
(Shindan)

กลไกการกํากับ ดูแล SMEs ทีร่วมลงทุน

กองทุนรวมลงทุน
ประเมนิผล

(Monitoring)

ประเมนิผล
(Monitoring)
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การสนับสนุน สงเสริมของกองทุนฯ

 สรางโอกาสและชองทางการตลาด

 วางรากฐานระบบบัญชี การเงินที่โปรงใส

 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

 พัฒนาการบริหารจัดงานอยางมืออาชพี
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- ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักองทุนรวมลงทุน
- ทัศนคติเกี่ยวกบัการมีหุนสวนธุรกิจจากภายนอก
- ขาดความรูดานการจัดทําแผนธุรกิจ
- ระบบการบริหารขาดหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพียงพอ

ปญหา อุปสรรคการรวมลงทุน

ดานผูประกอบการ :

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการผลิตยังมีขีดจํากัด
- ศักยภาพเชิงการแขงขันต่ํา
- เงินทุนของกิจการคอนขางจํากัด / ตนทนุทางการเงินสูง
- ขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทนุ
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- อบรม สัมมนาสรางความรู ความเขาใจ

แนวทางการแกไข

ดานการตลาด :

- สัมมนาเชิงลึก (Focus Group) เพื่อเตรียมความพรอมใน
การเขารวมลงทุน

- ประสานความรวมมือหนวยงานรัฐ  เอกชน สถาบันการเงิน 
เพื่อใหเกิดการชวยเหลือ สนับสนุนอยางบูรณาการ
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1. เตรียมการหรือดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

การเตรียมความพรอมของ SMEs

2. จัดเตรียมและนําเสนอแผนธุรกิจที่มีความชัดเจน เปนไปได
ในทางปฏิบัติ

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ อาทิ งบการเงิน /
ประวัติการเดินบัญชีธนาคาร

ฯลฯ
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ประโยชนที่ SMEs ไดรับ

MAI / SET

แหลงเงินทนุ

การตลาด เครอืขายธุรกจิ

ภาพลักษณ

พฒันา
ศักยภาพ

พีเ่ลี้ยง 
ที่ปรึกษา

ประโยชน
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หนวย : ลานบาท
จาํนวนเงินจาํนวนรายขั้นการดําเนินการลําดับ

546.5132ผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับเงินรวมลงทุน* 6

460.9024ผูประกอบการ SMEs อยูระหวางการชําระเงินรวม
ลงทุน

5

1,237.7684ผูประกอบการ SMEs ไดรับอนุมัติเขารวมลงทุน* 4

643.7722ผูประกอบการ SMEs อยูระหวางการวิเคราะหเชงิลึก3

5,943.34336ผูประกอบการ SMEs ยื่นขอรับการรวมลงทุน* 2

N.A.2,087ผูประกอบการ SMEs สอบถามขอมูลเบื้องตน* 1

ความคืบหนาการดําเนนิงานกองทนุ 5,000 ลานบาท         
(ตามกรอบปกติ + กรอบ TSUNAMI)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548

*  ยอดสะสมตั้งแตเริ่มโครงการ
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แนวทางของ สสว.ในการสงเสริม SMEs
ทางดานการเงิน ป 2549-2554

การจัดตั้งกองทนุเพิม่เติม
• Start up Fund
• Turn around Fund
• กองทนุฟนฟ ูSMEs เนือ่งจากปญหา NPLs
• กองทนุภาครฐัรวมกับเอกชน 5 กองทนุ ไดแก พลังงานทดแทน อาหาร

คาสงและคาปลีก Supporting Industries, Software & IT

กําหนดกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มเติมจากกลุมอุตสาหกรรมเดิม ไดแก
• กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
• กลุมอุตสาหกรรม Clean Technology
• กลุมอุตสาหกรรม Bio Mass
• กลุมอุตสาหกรรม Bio Plastic
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เลขที่ 21 อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G , 17-20 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2278-8800 ตอ 400 , 402 , 404 , 526

โทรสาร 0-2278-8800 ตอ 433
 สสว. Call center  โทร. 0-2686-9111

www.sme.go.th


