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“ประโยชนอันพึงประสงคของการพัฒนานั้น
ก็คือความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน

แตการที่จะพัฒนาใหบรรลุผลเปนประโยชนดังกลาวได
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาฐานะความเปนอยูของประชาชน ใหอยูดีกินดีเปนเบื้องตนกอน

เพราะฐานะความเปนอยูของประชาชนนั้น
คือรากฐานอยางสําคัญของความสงบและความเจริญมั่นคง

ถาประชาชนทุกคนมีฐานะความเปนอยูที่ดีแลว
ความสงบและความเจริญยอมจะเปนผลกอเกิดตอตามมาอยางแนนอน

จึงอาจพูดไดวา การพัฒนา ก็คือการทําสงครามกับความยากจน
เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชนโดยตรง

เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีความอยูดีกินดี
และประเทศชาติมีความสงบ มีความเจริญ

เม่ือนั้นการพัฒนาจึงจะถือไดวาประสบความสําเร็จ
 เปนชัยชนะของการพัฒนาอยางแทจริง”

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙)

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันศุกรที่  ๒๖  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๙
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สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

	 		 รัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะนำาพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง	

ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทย 

ให้มีความกินดี	 อยู่ดี	 โดยมีนโยบายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิด	

ความเข้มแข็ง	 มั่นคง	 เพื่อรองรับบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย	 ๔.๐	

และมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย	

ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มความสามารถ	 ทั้งในด้านทักษะองค์ความรู้เพื่อการประกอบธุรกิจ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการจากการใช้เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์	

และการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่	 ท่ีจะนำาพาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย	ให้พัฒนา 

ไปสู่ยุค	“SME	4.0”	ผมหวังว่าสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	จะเป็นศูนย์กลาง

ในการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศให้มีศักยภาพ	 เพื่อเป็น

กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 เป็นแหล่งจ้างงาน	สร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน	เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

	 	 เน่ืองในโอกาสจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม	ประจำาปี	๒๕๕๙	ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร	เจ้าหน้าท่ี 

และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน	 พร้อมท้ังขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก 

อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 ได้โปรด 

ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีกำาลังกาย	กำาลังใจที่เข้มแข็ง 

เพ่ือร่วมกันเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศให้มี 

ความเจริญก้าวหน้าสืบไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
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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 Enterprise Promotion 
(Ad Hoc)

	 		 The	 Royal	 Thai	 Government	 aims	 to	 lead	 the	 country	 out	 of	 the	 Middle-income	 trap	 

to	attain	 the	status	of	a	high-income	economy	and	elevate	Thai	citizens’	quality	of	 life	and	prosperity.	

Economic	and	social	development	policies	will	be	 implemented	to	 reinforce	resilience,	stability,	and	 

fulfil	the	Thailand	4.0	policy.	In	addition,	measures	will	be	implemented	to	promote	and	support	Thai	SMEs 

to	 fulfil	 their	 potential,	 whether	 in	 the	 usage	 of	 new	 know-how	 in	 the	 running	 of	 their	 businesses, 

adding	 value	 to	 their	 products,	 implementation	 of	 technological	 services,	 innovation,	 and	creativity,	 

as	well	as	to	create	a	new	generation	of	entrepreneurs,	who	will	develop	SMEs	toward	the	age	of	SME	4.0.	

It	is	my	sincere	hope	that	the	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	will	be	the	center	for 

the	upgrade	of	this	nation’s	SMEs,	so	that	they	can	be	an	important	mechanism	in	driving	the	national	

economy,	employment,	 and	citizens’	 income,	which	will	 create	prosperity	 for	 the	national	 economic	

system.

	 		 On	the	occasion	of	the	publication	of	the	2016	Annual	Report	of	the	Office	of	Small	and	Medium 

Enterprises	Promotion,	I	would	like	to	express	my	best	wishes	to	the	members	of	the	Executive	Board, 

officials,	and	those	involved	in	the	project	and	invoke	the	blessings	of	the	Three	Jewels	of	Buddhism	and

all	the	holy	things	of	this	earth	and	that	of	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Bodindradebayavarangkun 

for	the	happiness	and	health	of	all	involved,	so	that	they	can	continue	to	be	a	force	for	the	continuing	

development	of	this	nation’s	SMEs	into	the	future.

OSMEP Annual Report 2016 9



สารนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี 
รองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

	 	 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SMEs)	เพื่อให้	SMEs	ของไทยมีความเข้มแข็ง	มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	และเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ	โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

นำานวัตกรรม	เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ือก้าวสู่การเป็น	SME	๔.๐	ท่ีมีศักยภาพสูง 

ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่	 (Start	 Up)	 ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ			

ทันสมัย	 เปลี่ยนการเกษตรแบบเดิมเป็นการเกษตรสมัยใหม่	 และเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านการเกษตร	 (Smart	 Farmer)	 ในส่วนของธุรกิจบริการจะเปลี่ยนไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง

โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล	นวัตกรรม	และความเป็นไทย	

	 	 ในปี	 ๒๕๕๙	 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดำาเนินการ

ตามภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน	SMEs	สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้อย่างน่าชื่นชม					

โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ							

อย่างต่อเนื่อง	ทั้งในด้านนวัตกรรม	สินเชื่อ	ภาษี	 แรงงาน	กฎหมาย	และปัจจัยต่างๆ	ที่เอื้อต่อ 

การดำาเนินธุรกิจ	 อันเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ	 เพื่อให้	 SMEs	 ไทย

เติบโตอย่างเข้มแข็ง	มั่นคง	และก้าวไปสู่ระดับสากล

	 	 ผมขอขอบคุณผู้บริหาร	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความทุ่มเท	เสียสละ	และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	และร่วมมือกัน

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

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

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

of	SMEs,	 so	 that	 they	can	be	 strong,	 have	a	competitive	 capacity	domestically	 and	 internationally, 

and	be	an	important	mechanism	in	the	driving	of	the	national	economy.	The	Royal	Thai	Government	

will	render	support	to	entrepreneurs	who	can	adapt	innovation	and	technology	for	use	in	their	businesses 

that	will	 develop	 them	 into	SME	4.0,	which	have	a	 higher	potential,	 as	well	 as	 entrepreneurs	 of 

new	Start-ups	that	demonstrate	creativity	and	modern	business	management	methods.	The	traditional	

Agricultural	sector	will	also	transform	to	modern	agriculture	under	Smart	Farmers.	The	Service	sector	

will	also	add	value	to	their	products	through	the	use	of	digital	technologies,	innovation,	and	emphasis	

on	Thainess.

	 	 In	2016,	the	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	has	been	able	to	admirably	

implement	measures	in	accordance	with	government	policies	in	the	promotion	and	support	of	SMEs.	 

Of	particular	note	is	the	effort	at	the	integrating	the	cooperative	efforts	of	state	and	private	agencies 

in	 their	 endeavour	 to	 assist	 SMEs,	whether	 through	 innovations,	 loans,	 taxation,	 labor,	 laws	 and 

regulations,	and	other	forms	of	facilitation.	These	measures	have	served	to	resolve	problems	and 

eliminate	obstacles	to	businesses	that	have	allowed	Thai	SMEs	to	achieve	strong	and	stable	growth	

and	compete	internationally.	

OSMEP Annual Report 2016 11



สารนายอุตตม สาวนายน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 		 ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้วยนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย	๔.๐	

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ซ่ึงรัฐบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SMEs)	ทุกกลุ่ม	 โดยกำาหนดให้การส่งเสริม	SMEs	 เป็นวาระแห่งชาติ	 เนื่องจาก	SMEs	 เป็นฐานราก

ของเศรษฐกิจไทยที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ในวงกว้าง	 ทั้งยังมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำาในมิติต่างๆ	

	 	 SMEs	 จึงเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของไทย	 โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

ที่เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนำาไปสู่ความท้าทาย	 และในขณะเดียวกัน	

เปิดโอกาสให้	 SMEs	ปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินธุรกิจตามแนวคิดแบบเดิมๆ	 ไปสู่การดำาเนินธุรกิจ 

ที่ทันสมัยก้าวทันโลก	 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช ้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน	

	 	 ภาครัฐจึงได้ให้ความสำาคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ	 SME	 ให้เติบโตเข้มแข็ง

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 

และที่สำาคัญยิ่งควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ	SME	ในด้านต่างๆ	อาทิ	

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 มาตรฐานการผลิตที่ดี	 ความคิดสร้างสรรค์	 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 และ

การเข้าสู่ตลาดโลก	เพ่ือให้	SMEs	สามารถท่ีจะเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเน่ือง	 

โดยส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคการศึกษา 

และภาคประชาสังคมในรูปแบบ	“ประชารัฐ”	 ท่ีจะช่วยให้การพัฒนา	SMEs	สอดคล้องกับความต้องการ 

และศักยภาพของแต่ละพื้นที่	 รวมทั้งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เร่งสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

ประเทศ	(Local	Economy)
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	 	 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลักในการวางแผน 

แนวคิดในการส่งเสริม	SMEs	รวมท้ังร่วมกำาหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือบูรณาการงานส่งเสริม	SMEs	ในภาพรวม	

ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา	สสว.	 มีผลการดำาเนินงานท้ังในส่วนของการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง 

อาทิ	การจัดทำาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฉบับท่ี	๔	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	การจัดสรรเงินกองทุน 

ส่งเสริม	SMEs		เพื่อดำาเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ	SMEs	การจัดทำางบลักษณะบูรณาการสำาหรับ	SMEs 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ	 รวมท้ังยกระดับการทำางานร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขับเคล่ือน

มาตรการต่างๆ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งรวมถึงมาตรการพิเศษที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาล	 ให้ดำาเนินการร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม	 และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย	ได้แก่	การพัฒนาและนำาเสนอกองทุนพลิกฟื้น	และกองทุนฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ควบคู่ไปกับชุดมาตรการสนับสนุน	 SMEs	 เพื่อสร้างเสริมทักษะองค์ความรู้ใหม่ๆ	 ที่จำาเป็นในยุคที่เทคโนโลยีและ 

รูปแบบธุรกิจกำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ตลอดจนการพัฒนายกระดับเครือข่ายศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ 

เอสเอ็มอี	(SME	Support	&	Rescue	Center)	ทั่วประเทศ

	 		 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	สสว.	จะสามารถทำาหน้าท่ีเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนการส่งเสริมสนับสนุนและ 

พัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	ให้เป็นฐานพลังแห่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ	รวมท้ังให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึน	

ในภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ	 สามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคและระดับโลก	 (Global	 Value	 Chain)	

ได้ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ	 เพ่ือประโยชน์โดยรวมของประเทศที่จะก้าวไปข้างหน้า 

อย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานอนุกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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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)

	 	 Thailand	 is	 entering	 a	 period	 of	 transformation	 through	 the	 national	 strategy	 of	 the 

Thailand	4.0	policy.	The	Royal	Thai	Government	attaches	great	 importance	 to	 the	development	

of	Small	and	Medium	Enterprises	(SMEs)	in	all	sectors.	Consequently,	SMEs	promotion	has	been	

designated	as	a	national	agenda	since	they	form	the	foundation	of	the	Thai	economy,	have	a	wide	

impact	 in	 terms	of	employment	and	 income	generation,	and	play	a	 role	 in	narrowing	 inequality 

in	many	areas.

	 	 Therefore,	 SMEs	 are	 an	 important	 cog	 in	 driving	 the	 Thai	 economy,	 especially	 in	 the	

present	 age	 that	 has	 seen	 leaps	 in	 technological	 innovation.	 These	developments	 have	 led	 to 

new	 challenges	 and	 opportunities	 for	 SMEs	 to	 adjust	 their	 business	 methods	 from	 the	 old 

to	the	modern	that	can	keep	up	with	global	developments,	encourage	creativity	and	innovation, 

and	 are	 able	 to	 adapt	 the	 appropriate	 technologies	 for	 effective	 use	 in	 adding	 value	 and	 

contributing	to	sustainable	growth.	

	 	 The	State	 sector	 thus	gives	great	priority	 in	 improving	 the	capacity	 of	 SMEs	 to	grow, 

be	more	 resilient,	and	more	competitive	 in	 the	 international	arena	 through	adding	and	creating	

value	to	products	and	services.	An	equally	important	parallel	measure	is	to	build	the	capacities	of	

SMEs	operators	in	various	dimensions,	such	as	technology,	innovation,	good	production	standards,	

creativity,	as	well	as	access	to	funding	and	the	global	market.	These	measures	will	allow	SMEs 

to	be	the	continuous	driving	force	of	the	national	economy.	The	State	sector	aims	to	promote,	support,	

and	 integrate	assistance	 from	all	 sectors,	 including	State,	Private,	Education,	 and	Civil	 Society 

in	the	form	of	“Pracharath”	(State	of	the	People)	that	will	allow	SMEs	to	develop	in	accordance	with	

the	needs	and	potential	of	each	 locality	and	government	policies	 that	are	expediting	measures 

to	increase	the	resilience	of	the	local	economy.
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	 	 The	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	(OSMEP)	is	the	primary	agency	in	drafting 

plans	and	guidelines	 to	promoting	SMEs,	as	well	as	 in	 the	determination	of	methods	and	processes	 to	 

integrate	overall	efforts	to	promote	SMEs.	In	the	past	year,	OSMEP	has	achieved	results	in	terms	of	fulfilling 

the	government’s	missions	and	policies.	For	example,	OSMEP	has	drafted	the	4th	SMEs	Promotion	Plan,	 

2017-2021,	 allocated	 the	 SMEs	 Promotion	 Fund	 for	 use	 in	 promoting	 and	 assisting	 SMEs,	 arranged 

an	 integrated	budget	 for	 SMEs,	 and	built	 international	 cooperation	 networks.	Other	measures	 included 

upgrading	cooperation	with	all	relevant	sectors	to	drive	various	measures	in	a	concrete	manner,	along	with 

special	 measures	 that	 the	 Royal	 Thai	 Government	 has	 entrusted	 to	 OSMEP	 in	 conjunction	 with	 other 

relevant	agencies,	in	particular	the	Ministry	of	Industry	and	the	Small	and	Medium	Enterprise	Development 

Bank	of	Thailand,	to	implement.	These	measures	included	the	development	and	proposal	of	turn-around 

and	revival	funds	for	SMEs	and	a	raft	of	measures	to	support	SMEs	in	building	new	skills	and	know-how 

that	 are	 essential	 in	 this	 technological	 age	 that	 have	 seen	 radical	 and	 rapid	 changes	 in	 the	 shapes 

of	businesses,	as	well	as	developing	and	upgrading	 the	network	of	 the	SME	Support	&	Rescue	Center 

across	the	country.

	 	 It	 is	my	 sincere	 hope	 that	 the	Office	 of	 Small	 and	Medium	Enterprises	Promotion	will	 be	 able	 

to	act	as	an	important	mechanism	in	driving	the	promotion,	support,	and	development	of	SMEs	operators. 

In	this	way,	SMEs	can	continue	to	be	the	strong	foundation	for	the	domestic	economy	and	increase	their	role	

in	the	international	economic	system,	as	well	as	the	regional	and	global	value	chains	of	various	industries	

and	services	for	the	general	benefit	of	 the	country	as	it	moves	forward	towards	security,	prosperity,	and	

sustainability.
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สารนางสาลินี วังตาล 
ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 	 		 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 ในฐานะหน่วยงานหลัก 

ด้านการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมเอสเอ็มอี	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานและ 

เชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 ในการส่งเสริมเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร	 ได้ดำาเนินงาน 

ในปี	๒๕๕๙	ตามบทบาทภารกิจของ	 สสว.	 และแนวทางการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันของ 

เอสเอ็มอี	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(๒๕๖๐-๒๕๗๙)	มุ่งพัฒนาให้	“SME	มีคุณภาพ	เข้มแข็ง	อยู่รอด

และเติบโตได้	 อย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	 และยั่งยืน”	ตามวงจรการเติบโตของธุรกิจ	 (Business	 Life	Cycle)	

โดยได้ดำาเนินการสนับสนุนด้านการเงิน	 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	 ดังน้ี 

		 	 ๑)	 การอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินแก่เอสเอ็มอีขนาดเล็ก	 Micro	 Enterprise	 และ 

วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ	 แต่ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงิน	 โดยรัฐบาลจัดสรรเงินให้	 สสว. 

๓,๐๐๐	ล้านบาท	เพ่ือให้กู้ยืมระยะยาวโดยไม่คิดดอกเบ้ีย	มีระยะปลอดการชำาระหน้ี	และระยะผ่อนชำาระ 

สูงสุดถึง	๑๐	ปี	 ในวงเงินไม่เกิน	๑	 ล้านบาท	สำาหรับวิสาหกิจรายย่อย	และไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	 

สำาหรับวิสาหกิจขนาดจิ๋ว	 (Micro	 Enterprise)	 และวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือ 

ปรับปรุงกิจการให้ดำาเนินต่อไปได้	 หลังจากนั้นจึงหาทางประสานงานให้เข้าเป็นลูกค้าของระบบ 

สถาบันการเงินต่อไป

	 	 ๒)	การเสริมสร้างศักยภาพเอสเอ็มอี	สสว.	ได้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ 

ควบคู่ไปกับการสนับสนุนทางการเงิน	 โดยได้ดำาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ	

ของเอสเอ็มอีในแต่ละช่วงของการพัฒนาหรือตามวงจรธุรกิจ	 (Stage	 of	 Business)	 ใน	๓	 กลุ่มหลัก	

ดังนี้	

		 		 ๒.๑	การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าใจหลักการทำาธุรกิจ	สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้

อย่างย่ังยืน	โดย	สสว.	จะเน้นในเร่ืองการบ่มเพาะเอสเอ็มอีเกษตร	และเอสเอ็มอีท่ีประกอบธุรกิจท่ัวๆ	ไป 

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะมีทั้งนักศึกษาประชาชนที่ยังไม่เคยทำาธุรกิจ	และผู้ที่ทำาธุรกิจอยู่แล้วในรูปแบบ

ของบุคคลธรรมดา	 (ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยถึง	๒.๒	ล้านรายในปัจจุบัน)	สสว.	พยายามจูงใจให้มา 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	เพื่อธุรกิจจะสามารถเติบโตและมีความมั่นคงมากขึ้น	

		 		 ๒.๒	 กลุ่ม	 Strong	 and	 Regular	 เป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอี 

รวมทั้งวิสาหกิจขนาดจิ๋ว	 (Micro	Enterprise)	ที่ดำาเนินกิจการอยู่แล้ว	 ให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

และมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งสนับสนุนต่อเนื่องด้วยการขยายโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ๆ	

เช่น	การจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ	การค้าผ่าน	E-commerce	การค้าในระบบ	Modern	Trade	และ

การเข้าถึงตลาดภาครัฐ
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		 		 ๒.๓	 กลุ่ม	 Turn	 Around	 เป็นการฟื้นฟูและช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหา	 แต่ยังมีศักยภาพ 

ในการเติบโต	 ให้สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง	 ด้วยการสนับสนุนการทำาแผนปรับปรุงธุรกิจและ 

การช่วยเหลืออุดหนุนทางการเงิน

		 	 ๓)	 การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการติดตามพัฒนาการของเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ 

เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยให้	 สสว.	 รู้จักเอสเอ็มอีมากขึ้น	 โดยข้อมูลที่ได้รับจะแสดงให้เห็นระดับการพัฒนา 

ของเอสเอ็มอีภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมในด้านต่างๆ	 รวมไปถึงประสิทธิผลการดำาเนินงานส่งเสริม 

เอสเอ็มอีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้	 จะช่วยสนับสนุนให้การกำาหนดนโยบายมีความชัดเจน 

สอดคล้องกับความต้องการให้ความช่วยเหลือ	 และการพัฒนาที่แตกต่างกันของเอสเอ็มอีในแต่ละกลุ่มมากขึ้น 

ส่งผลให้การดำาเนินโครงการส่งเสริมเอสเอ็มอีในภาพรวมของประเทศ	 สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

			 		 นอกจากนี้	สสว.	ยังได้ดำาเนินโครงการที่สำาคัญอื่นๆ	อาทิ	การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	การจัดตั้งศูนย์

ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร	 (SME	 One-Stop	 Service	 Center:	 OSS)	 เพื่อเป็นด่านแรกในการให้คำาปรึกษา

แนะนำาและการส่งต่อบริการแก่เอสเอ็มอีในพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ

		 		 ๔)	จากการส่งเสริมเอสเอ็มอีของ	สสว.	และหน่วยงานต่างๆ	ในภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนตามแนวทาง	

ประชารัฐอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ	์

ของการส่งเสริมพัฒนาเอสเอ็มอีที่เป็นรูปธรรม	 ได้แก่	 สัดส่วน	GDP	ของเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๔๐.๒  

ในปี	๒๕๕๗	เป็นร้อยละ	๔๒.๒	ในปี	๒๕๕๙	และขยายตัวร้อยละ	๔.๙	ในไตรมาสแรกของปี	๒๕๖๐	จนมีสัดส่วน 

เป็นร้อยละ	๔๒.๕	สำาหรับจำานวนเอสเอ็มอี	เพ่ิมข้ึนจาก	๒,๗๖๕,๙๖๖	ราย	เป็น	๓,๐๐๔,๖๗๙	ราย	และการจ้างงาน 

ในปี	๒๕๕๙	ของเอสเอ็มอี	จำานวนรวม	๑๑,๗๔๗,๐๙๓	คน	เพิ่มจากปี	๒๕๕๘	ร้อยละ	๙.๒๖

		 		 สสว.	ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อผลักดันเอสเอ็มอีไทย	

ไปสู่	 “SME	 4.0”	 ที่มีศักยภาพในทุกๆ	 ด้าน	 เป็นนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่	 ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่

ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	อย่างแท้จริง

นางสาลินี วังตาล
ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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Messege from Mrs. Salinee Wangtal 
Director General of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion 
(OSMEP)

		 		 As	the	primary	agency	in	determining	the	policy	direction	and	strategy	for	the	promotion 

of	SME	and	the	 focal	point	 for	 relevant	agencies	 involved	 in	 the	comprehensive	SME	promotion, 

the	 Office	 of	 Small	 and	Medium	 Enterprises	 Promotion	 (OSMEP)	 has	 implemented	measures	

throughout	2016	in	accordance	with	the	Office’s	role	and	to	increase	competitiveness	of	SMEs	to	

fulfil	the	goals	of	the	20-year	National	Strategy	(2017-2036),	which	aims	to	develop	“SMEs	of	good	

quality,	strength,	and	resilience	that	will	be	stable,	prosperous,	and	sustainable”	that	will	follow	the	

Business	Life	Cycle.	The	Office	has	provided	financial	support,	alongside	 the	 following	business	

capacity-building	measures:	

		 		 1)	Financial	support	for	Micro	Enterprises	and	Communal	Enterprises	that	show	potential 

but	 have	 encountered	 difficulties	 in	 securing	 capital.	 The	Royal	 Thai	Government	 has	 allocated	

3,000	million	baht	to	OSMEP	as	a	fund	for	long-term,	interest-free	loans,	where	repayments	are	not	

required	during	an	 initial	period.	Repayment	periods	can	be	as	 long	as	10	years	 for	 loans	up	to 

1	million	baht	for	Small	Enterprises	and	no	more	than	200,000	baht	for	Micro	and	Social	Enterprises. 

This	 financial	 aid	 is	 meant	 for	 the	 defraying	 of	 expenses	 or	 making	 business	 adjustments	 with 

the	aim	of	increasing	the	chance	of	obtaining	a	standard	loan	from	a	conventional	financial	institution.	

		 		 2)	 As	 for	 SME	 capacity	 building,	OSMEP	 has	 supported	 business	 capacity	 building 

alongside	 the	 provision	 of	 financial	 support.	 These	 activities	were	 undertaken	 in	 line	with	 the 

challenges	and	needs	of	each	SME	and	 their	stage	of	business,	which	can	be	categorized	 into 

3	groups:	

		 		 2.1	Training	entrepreneurs	 in	business	principles	 to	encourage	sustainable	business 

development.	 OSMEP	 focused	 on	 agricultural	 and	 miscellaneous	 SME.	 Those	 who	 attended 

the	training	included	students,	ordinary	people	with	no	prior	business	experiences,	and	those	with 

existing	businesses	(currently,	there	are	around	2.2	million	of	these	businesses	in	Thailand).	OSMEP 

encouraged attendees to register themselves as legal entities so that they can increase their 

business	growth	and	stability.

		 		 2.2	The	Strong	and	Regular	group,	where	the	emphasis	was	on	increasing	the	capacity 

of	 existing	 SME	 and	 Micro	 Enterprises	 to	 grow	 and	 realize	 their	 potential	 through	 innovation.	

OSMEP	also	 supported	 these	by	 increasing	 opportunities	 and	 access	 to	 new	markets,	 such	 as	

partnering	with	 foreign	countries	 via	E-commerce,	 encouraging	Modern	Trade	practices,	 and 

providing	access	to	state	sector	markets.
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   2.3	 The	 Turn-around	 group,	 where	 the	 focus	 is	 on	 reviving	 and	 assisting	 SME	with	 potential 

that	 have	 encountered	 difficulties	 in	 the	 course	 of	 their	 growth.	 The	 end	 goal	 is	 to	 allow	 them	 to 

continue	 business	more	 securely	 through	 assistance	 in	 formulating	 a	 business	 improvement	 plan	 and 

financial	support.

		 	 3)	Developing	the	database	of	entrepreneurs	and	following-up	on	the	development	of	SME	that	

participated	in	programs.	The	database	is	an	important	tool	that	will	allow	OSMEP	to	be	more	familiar	with	

the	needs	of	SME.	The	information	collected	will	demonstrate	the	SMEs’	development	level	following	their	

participation	in	OSMEP	support	programs,	as	well	as	the	efficiency	of	the	measures	taken	by	the	relevant 

agencies.	 The	 results	 will	 then	 be	 used	 to	 support	 policy-making,	 which	 will	 lead	 to	 clearer	 policies 

that	better	meet	 the	varying	needs	of	 the	SME	 in	each	group.	Consequently,	SME	promotion	programs 

at	the	national	level	will	be	better	integrated	with	relevant	agencies	being	able	to	cooperate	more	effectively	

and	systematically.

	 	 Furthermore,	OSMEP	has	also	 implemented	other	 significant	projects,	 such	as	 registering 

entrepreneurs,	 establishing	 the	 SME	One-Stop	 Service	Center	 (OSS),	 as	 the	 first	 port	 of	 call	 for	 those 

looking	for	advice	and	additional	services	for	SME	in	various	areas	around	the	country.

		 	 4)	The	promotion	of	SME	under	 the	auspices	of	OSMEP	and	other	state	and	private	agencies 

in	accordance	with	public	policies	over	2016-2017	and	earlier	have	 led	 to	concrete	 results.	The	SMEs’ 

contribution	 to	 GDP	 has	 increased	 from	 40.2	 percent	 in	 2014	 to	 42.2	 percent	 in	 2016.	 Growth	 rates 

in	 the	 first	 quarter	 of	 2017	 have	 also	 increased	 to	 4.9	 percent,	 with	 a	 proportion	 of	 42.5	 percent. 

The	number	of	SME	has	also	increased	from	2,765,966	entities	to	3,004,679	entities.	Employment	rates	in	

SME	have	also	grown,	where	in	2016	they	employed	11,747,093	employees,	an	increase	of	9.26	percent	

from	2015.

	 	 OSMEP	 has	 also	 integrated	 its	 efforts	 with	 other	 agencies,	 both	 domestically	 and	 abroad, 

to	 promote	 Thai	 SME	 towards	 the	 achievement	 of	 “SME	 4.0”,	which	will	 possess	 great	 capacity 

in	all	dimensions,	new	generation	of	economic	warriors	that	will	be	able	to	drive	the	Thai	economy	towards	

true	stability,	prosperity,	and	sustainability.
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“เปนผูนำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME 
 สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน”

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

VISIONVISION
วิสัยทัศน

บูรณาการ และผลักดันการสงเสริม SME ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให SME สามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล (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)

พันธกิจ

MISSIONMISSION







CHAPTER
สวนที่

ผลการดำเนินงาน สสว.
Results of OSMEP Operation



	 	 สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 (สสว.)	 ได้รับก�รจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริม	 SME	ประจำ�ปี	 2559 

จ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 (เฉพ�ะกิจ)	 จำ�นวน	 5,083,433,400	 บ�ท	 เพื่อดำ�เนินง�นส่งเสริม

สนับสนุน	SME	ผ่�นโครงก�รต่�งๆ	จำ�นวน	37	โครงก�ร	(ณ	เดือนมีน�คม	2560	มีโครงก�รท่ีดำ�เนินก�รแล้วเสร็จจำ�นวน	23	โครงก�ร 

และโครงก�รที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รจำ�นวน	14	โครงก�ร)

	 	 ทั้งนี้	ผลก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	ในปี	2559		สะท้อนให้เห็นถึงทิศท�งก�รส่งเสริม	SME	

ต�มวงจรธุรกิจ	(Business	Life	Cycle)	ทั้ง	4	กลุ่ม	ได้แก่

การดำาเนินงานสำาคัญในรอบปี 2559

1. กลุ่มบ่มเพาะ SME ใหม่ (Startup)

	 จำ�นวน	2	โครงก�ร	งบประม�ณ	250	ล้�นบ�ท 

2. กลุ่มส่งเสริม SME ที่ดำาเนินกิจการอยู่แล้วให้เติบโตและมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น (Strong and Regular)

	 จำ�นวน	8	โครงก�ร	งบประม�ณ	482.86	ล้�นบ�ท

3. กลุ่มฟื้นฟู SME ให้ดำาเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง (Turn Around)

	 จำ�นวน	3	โครงก�ร	งบประม�ณ	3,630	ล้�นบ�ท	 

4. กลุ่มพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

	 จำ�นวน	24	โครงก�ร	งบประม�ณ	720.57	ล้�นบ�ท	

Startup
250 ล้านบาท 

(4.92%) 

Ecosystem 
720.5734 ล้านบาท 

(14.17%) Strong and Regular 
482.86 ล้านบาท 

(9.5%)

Turn Around 
3,630 ล้านบาท 

(71.41%) 

สัดส่วนงบประมาณ แยกตามวงจรธุรกิจ
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3. กลุ่มฟื้นฟู SME ให้ดำาเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง (Turn Around) 

4. กลุ่มพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการส่งเสริม SME (Ecosystem)
		 		 ปัจจุบัน	สภ�พแวดล้อมในก�รดำ�เนินธุรกิจของ	SME	ยังมีอุปสรรคอยู่ม�ก	โดยเฉพ�ะอุปสรรคจ�กกฎระเบียบของภ�ครัฐ 

ท่ีมีข้ันตอนม�ก	ใช้ระยะเวล�น�น	หรือมีค่�ใช้จ่�ยสูงสำ�หรับ	SME	 ซ่ึงจำ�เป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ก�รดำ�เนินง�นและก�รให้บริก�ร 

ภ�ครัฐมีคว�มสะดวกและไม่เป็นภ�ระต่อ	SME	รวมถึงก�รแก้ไขกฎหม�ยให้มีคว�มทันสมัย	ส�ม�รถสนับสนุนก�รพัฒน�	SME 

ที่ประกอบธุรกิจสมัยใหม่ได้ม�กขึ้น	 ทั้งนี้	 ยังจำ�เป็นต้องยกระดับก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นสำ�หรับ	 SME	ทั้งที่มีอยู่เดิม 

ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	และเร่งพัฒน�ในส่วนที่ข�ดให้พร้อมรองรับ	SME	ที่มีคว�มต้องก�รที่หล�กหล�ย	ตลอดจนพัฒน�ระบบ

ก�รให้บริก�รที่ทันสมัย	สะดวกรวดเร็ว	และเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

1. กลุ่มบ่มเพาะ SME ใหม่ (Startup) 

2. กลุ่มส่งเสริม SME ที่ดำาเนินกิจการอยู่แล้วให้เติบโตและมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น (Strong and Regular)

		 	 ก�รสร้�งผู้ประกอบก�ร	 SME	 ใหม่	 ถือเป็นกลไกสำ�คัญที่จะฃ่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 ที่ผ่�นม�ประเทศไทย 

ได้มีก�รกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบก�รใหม่ม�โดยตลอด	 และเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 ภ�ครัฐจึงจำ�เป็นต้องให้ก�รส่งเสริม

ทั้งในเรื่องก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ	 ที่สำ�คัญในก�รพัฒน�ธุรกิจใหม่	 และก�รทำ�ให้เกิดปัจจัยสนับสนุนที่เหม�ะสมกับ 

ผู้ประกอบก�รใหม่	 เช่น	 รูปแบบของแหล่งเงินทุน	 สิทธิประโยชน์ที่เอื้อกับรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ตลอดจนก�รเสริมสร้�งโอก�สแก่ 

ผู้ประกอบก�รใหม่ที่มีศักยภ�พในก�รพัฒน�ต่อยอดคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ไปสู่ธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน

 	 	 ก�รสนับสนุนก�รวินิจฉัยธุรกิจระดับเติบโตให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพิ่มขึ้น	 จนเต็มศักยภ�พของแต่ละกิจก�ร	

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�ร	SME	ในกลุ่มที่มีศักยภ�พ	โดยสนับสนุนให้เข้�สู่ระบบก�รจัดก�รธุรกิจ	ผ่�นกระบวนก�รวินิจฉัย

จุดแข็ง	จุดอ่อน	คว�มพร้อม	และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเฉพ�ะร�ย	นำ�ไปสู่ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับส�กล	

สร้�งม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�ร	 ธรรม�ภิบ�ลในก�รประกอบธุรกิจ	 พร้อมเสริมสร้�งสมรรถนะก�รประกอบก�รให้เข้มแข็งยั่งยืน

อย่�งเป็นระบบ	ตลอดจนสนับสนุนก�รนำ�นวัตกรรมม�ประยุกต์ใช้กับสินค้�และบริก�รให้เป็นที่ต้องก�รของตล�ด	ก�รขย�ยตล�ด

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 รวมไปถึงก�รเพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยแบบ	 E-Commerce	 และก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ

ท�งธุรกิจ

		 	 ก�รให้คว�มช่วยเหลือธุรกิจ	 SME	 ที่ประสบปัญห�ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้ส�ม�รถฟื้นฟูพัฒน�ศักยภ�พของกิจก�ร 

ให้เติบโตต่อไป	 ด้วยก�รวินิจฉัยเชิงลึกในแต่ละประเด็นปัญห�ที่ผู้ประกอบก�รธุรกิจประสบปัญห�	 วิเคร�ะห์ข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำ�	 

กล�งน้ำ�	จนถึงปล�ยน้ำ�	พร้อมเสนอแนะแนวท�งปรับปรุงแผนธุรกิจ	(Business	Plan)	เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญห�และกำ�หนดทิศท�ง

ธุรกิจอย่�งตรงจุดและเป็นระบบ	ส่งผลให้	 SME	ส�ม�รถประคองอยู่รอดได้	 และมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูงขึ้น	 เพื่อเตรียม

คว�มพร้อมสำ�หรับก�รแข่งขันในอน�คตได้อย่�งยั่งยืน

“Startup  การเริ่มต้นเพื่อเติบโต” 

“Strong & Regular  การเติบโตให้เต็มศักยภาพ”

“Turn Around  การปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด”

“Ecosystem การปรับปรุงให้การดำาเนินธุรกิจของ SME มีความสะดวกมากขึ้น”
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1. กลุ่มบ่มเพาะ SME ใหม่ (Startup) 
 จำานวน 2 โครงการ งบประมาณ 250 ล้านบาท

		 	 เป็นกระบวนก�รพัฒน�ศักยภ�พให้กับนักศึกษ�ท่ีจบใหม่	 ประช�ชนท่ัวไปท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจ	 หรืออย�กเร่ิมธุรกิจใหม่ 

ผู้ประกอบก�รท่ีดำ�เนินธุรกิจไม่เกิน	 3	 ปีและยังไม่เข้�สู่ระบบภ�ษี	 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ด	 บ่มเพ�ะคว�มเป็นผู้ประกอบก�ร 

พี่เลี้ยงนักธุรกิจ	 ผส�นนวัตกรรมจ�กสถ�บันก�รศึกษ�	 สนับสนุนธุรกิจที่มีคว�มเป็นไปได้เชิงพ�ณิชย์	 โดย	 สสว.	 ได้ดำ�เนินโครงก�ร 

ดังกล่�ว	 ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล	 ทั้ง	 9	 แห่ง	 ได้แก่	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ	 มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลตะวันออก	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์	มห�วิทย�ลัย	

เทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�	 มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น	และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ

ผลการดำาเนินงาน

    4 ขั้นตอนการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

   1) General Knowledge

		 	 					อบรมให้คว�มรู้พื้นฐ�นในก�รดำ�เนินธุรกิจ	ไม่น้อยกว่�	18	ชั่วโมง	โดยมี	SME	เข้�ร่วม	11,065	ร�ย

   2) Specific Knowledge

		 		 			 อบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รเขียนแผนธุรกิจ	ไม่น้อยกว่�	8	ชั่วโมง	และที่ปรึกษ�ลงพื้นที่	ณ	สถ�นประกอบก�ร

		 	 		 แบบ	Face	to	Face	ไม่น้อยกว่�	3	ชั่วโมงต่อร�ย	

		 		 			 •	SME	5,370	ร�ย	ผ่�นเข้�สู่ระดับแผนธุรกิจ	ภ�คก�รผลิต	4,023	ร�ย	(74.92%)	ภ�คบริก�ร	1,347	ร�ย	(25.08%)

		 		 					•	SME	2,034	ร�ย	ทำ�แผนธุรกิจเรียบร้อยแล้ว

   3) ระดับผู้ประกอบการใหม่

  	 					นักธุรกิจท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงลงพื้นที่วินิจฉัยปัญห�และพัฒน�แผนธุรกิจร่วมกัน	ไม่น้อยกว่�	3	ชั่วโมงต่อร�ย	

		 	 					และดำ�เนินก�รพัฒน�ธุรกิจต�มแผนธุรกิจที่กำ�หนดไว้	อย่�งน้อย	2	ครั้งๆละไม่น้อยกว่�	3	ชั่วโมง

			 		 					•	SME	421	ร�ย	ได้รับก�รพัฒน�เฉพ�ะร�ยในระดับผู้ประกอบก�รใหม่

   4) ทดสอบตลาด 

  		 					อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รคัดเลือกผู้ประกอบก�รที่มีศักยภ�พสูงออกง�นแสดงสินค้�ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย	1,500	ร�ย

1.1  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 
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		 	 เป็นโครงก�รที่ผลักดันธุรกิจให้เข้�สู่กระบวนก�รเร่งก�รเจริญเติบโต	 โดยให้คำ�ปรึกษ�	 รับก�รอบรม	 ทั้งด้�นก�รสร้�ง 

คว�มคิดก�รพัฒน�	ก�รออกแบบด้�นธุรกิจ	ก�รสร้�งต้นแบบ	ก�รศึกษ�ตล�ด	ก�รสำ�รวจตล�ด	รวมถึงก�รเชื่อมโยงธุรกิจให้เข้�ถึง

แหล่งทุนที่เหม�ะสม	 ก�รจัดเวทีประกวดนวัตกรรม	 ฯลฯ	 สสว.	 อุดหนุนงบประม�ณให้สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ	(สวทช.)	50	ล้�นบ�ท	เพื่อดำ�เนินก�รสร้�งผู้ประกอบก�รภ�คธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	50	บริษัท	ที่จะเป็นแบบอย่�ง	

ให้เศรษฐกิจนวัตกรรม	โดย	Start-up	Voucher	ให้ทุนสนับสนุนสูงสุดต่อร�ย	800,000	บ�ท	

ผลการดำาเนินงาน

    1) SME 53 ราย ได้รับทุนสนับสนุน Start-up Voucher

		 		 		 Voucher	ส�ม�รถนำ�ไปใช้รับบริก�รก�รให้คำ�ปรึกษ�	ก�รพัฒน�ธุรกิจ	ก�รออกแบบ	ก�รศึกษ�ตล�ด	ก�รสำ�รวจตล�ด 

     ก�รขย�ยตล�ดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งในและต่�งประเทศ	รวมถึงจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจให้	SME 

		 	 	 จำ�นวน	50	บริษัท	 เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น	 40,020,238	บ�ท	และมีร�ยชื่อผู้สำ�รองสิทธิ์	 จำ�นวน	9	 ร�ย	 ในกรณี 

	 	 	 งบประม�ณคงเหลือและส�ม�รถจัดสรรได้	 โดยประม�ณก�รร�ยได้ที่	 SME	 ได้รับ	 Voucher	 จะส�ม�รถสร้�งร�ยได้ 

		 	 	 เพ่ิมข้ึนท้ังส้ิน	334,900,120	บ�ท	ภ�ยในระยะเวล�	6	เดือน

   2) SME 21 ราย เข้าร่วมประกวดหรือนำาเสนอในเวทีนวัตกรรมระดับสากล

		 		 			 •	ง�น	“27	 International	 Invention	&	 Innovation	Exhibition”	 (ITEX’2016)	ณ	กรุงกัวล�ลัมเปอร์	ประเทศม�เลเซีย 

		 	 	 		 เมื่อวันที่	 12-14	 พฤษภ�คม	 2559	 โดยนำ�ผู้ประกอบก�ร	 3	 ร�ยเข้�ร่วม	 และผู้ประกอบก�รไทยได้รับร�งวัลจ�ก 

	 	 	 	 ก�รประกวดจำ�นวน	5	ร�งวัล	จ�ก	3	ผลง�น	

		 			 	 •	ง�น	“Seoul	International	Invention	Fair”	(SIIF	2016)	ณ	ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	เมื่อวันที่	1-4	ธันว�คม	2559	โดยนำ� 

		 	 	 	 ผู้ประกอบก�ร	18	ร�ยเข้�ร่วม	และผู้ประกอบก�รไทยได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวด	จำ�นวน	21	ร�งวัล	จ�ก	19	ผลง�น

	 	 	 	 (5	เหรียญทอง	7	เหรียญเงิน	5	เหรียญทองแดง	และยังได้รับ	Special	Prize	อีก	3	ร�งวัล)

1.2 โครงการสร้างผู้ประกอบการภาคธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up Voucher)

สัดส่วนผู้ประกอบการแยกตามระดับการพัฒนา

นิสิต/นักศักษา บุคคลทั่วไป
ที่ยังไม่ทำาธุรกิจ

ธุรกิจจดทะเบียน
(ไม่เกิน 3 ปี)

บุคคลทั่วไป
ที่ทำาธุรกิจอยู่แล้ว

วิสาหกิจชุมชน

Specific Knowledge
General Knowledge 

5.75%

27.60%

41.99%

7.54%
17.11%

23.90% 26.38% 34.21% 5.62% 9.90%
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	 	 “Stronger	SME”	โครงก�รสนับสนุนธุรกิจ	SME	ระดับเติบโตให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ระดับส�กลท่ี	สสว.	ร่วมกับ 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	สนับสนุนธุรกิจทั่วไปให้รักษ�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันตล�ดในประเทศ	เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับ 

เศรษฐกิจไทย	 ได้พัฒน�ช่องท�งก�รข�ย	 พร้อมรับคำ�ปรึกษ�และวิเคร�ะห์กิจก�ร	 สนับสนุนให้เข้�ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ� 

ตลอดจนจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)	ทั้งในและต่�งประเทศ

ผลการดำาเนินงาน
 

   1) SME ผ่านการประเมินศักยภาพธุรกิจ จำานวน 10,271 ราย

			 												•	กลุ่ม	Strong	2,512	ร�ย	ที่ปรึกษ�ลง	Company	Visit	เพื่อพัฒน�ต่อยอดเป็นร�ยกิจก�รได้แล้ว	300	ร�ย

		 												•	กลุ่ม	Regular	7,759	ร�ย	ช่วยข�ยสินค้�ท�ง	Online	และถ่�ยรูปสินค้�	Story	Content	ให้แก่	SME	300	ร�ย

				 	 	 					ผลิตภัณฑ์กว่�	2,600	ร�ยก�ร	จัดทำ�	3	ภ�ษ�	ได้แก่	ไทย	จีน	และอังกฤษ

   2) SME เข้าจดทะเบียน อย. แบบ Fast Track

		 									 	SME	2,205	ร�ย	ในกลุ่มธุรกิจอ�ห�รได้รับก�รสนับสนุนคูปองตรวจวิเคร�ะห์ผลิตภัณฑ์	(OSMEP	Voucher)	

		 	 	มูลค่�	5,000	บ�ท	ที่	สสว.	ร่วมกับบริษัท	ห้องปฏิบัติก�รกล�ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	

   3) SME เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ จำานวน 257 ราย

		 											•	เกิดมูลค่�ก�รค้�	1,580	ล้�นบ�ท	

		 										 •	สสว.	นำ�ผู้ประกอบก�รเข้�ร่วมกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ดในต่�งประเทศ	จำ�นวน	8	ประเทศ	ได้แก่	อิหร่�น	รัสเซีย	

		 	 	 			ศรีลังก�	เก�หลี	จีน	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	โอม�น	และกัมพูช�		

   4) จัดทำาหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถ 4 แนวทางปฏิบัติ 

	 	 	 ในรูปแบบหลักสูตรก�รเรียนออนไลน์	20	หัวข้อ	(VDO	Online	Study)	และ	SME	2,000	ร�ย	

		 	 	 เข้�รับก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจจ�กที่ปรึกษ�	(Company	Visit)	และจัดทำ�แผนก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รเฉพ�ะร�ย

2. กลุ่มส่งเสริม SME ที่ดำาเนินกิจการอยู่แล้วให้เติบโตและมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น (Strong and Regular)
  จำานวน 8 โครงการ งบประมาณ 482.86 ล้านบาท

2.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) 

จำาแนกตามความต้องการ SME

ด้านยกระดับมาตรฐานธุรกิจ 
และผลิตภัณฑ์ 

10%  

ด้านบริหารจัดการและการเงิน  
15%

ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
18%

ด้านตลาดและการสร้างแบรนด์  
57% 
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    สสว.	 ร่วมกับ	อย.	และห้องปฏิบัติก�รกล�ง	 (Central	 Lab)	 ได้ดำ�เนินโครงก�รประเมินศักยภ�พในก�รแข่งขันของ	SME	

(SME	 Scoring)	 เพื่อประเมินศักยภ�พม�ตรฐ�นสินค้�ของ	 SME	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีส�กล 

ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับม�ตรฐ�น	 อย.	 และส่งเสริมให้	 SME	 ได้พัฒน�นวัตกรรมสนับสนุนก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันม�กขึ้น

ผลการดำาเนินงาน

   4 ขั้นตอนการประเมินศักยภาพ SME Scoring

   1)  Self-Assessment 587 ราย

		 		 	 	 โดยผ่�นก�รตรวจประเมินตนเอง	ม�ตรฐ�นสินค้�	และสำ�รวจคว�มต้องก�รในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ก�รยกระดับธุรกิจ	หรือ 

		 	 	 	 พัฒน�นวัตกรรมของผู้ประกอบก�ร	 พัฒน�ม�ตรฐ�นสินค้�และสถ�นประกอบก�ร	ต�มคว�มต้องก�รของผู้ประกอบก�ร 

    2)  Product Scoring 817 ราย

		 		 	 	 อบรมให้คว�มรู้ในหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�น	อย.	ในพื้นที่นำ�ร่อง	4	จังหวัด	ประกอบด้วย	สมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	ร�ชบุรี 

		 	 	 	 และนครปฐม

   3)  Site Visit 210 ราย

		 	 	 	 ผู้เช่ียวช�ญลงพ้ืนท่ีตรวจประเมิน	ณ	สถ�นประกอบก�ร	SME	พร้อมให้คำ�แนะนำ�เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมให้ได้ม�ตรฐ�น 

		 	 	 	 อย.	โดย	SME	ได้รับ	อย.	แล้ว	6	ร�ย	และอยู่ระหว่�งก�รยื่นขออีก	14	ร�ย

   4)  ยกระดับ SME

		 		 		 	 สนับสนุนยกระดับสำ�หรับ	SME	 ท่ีผ่�นก�รจัดอันดับธุรกิจด้�นนวัตกรรมและก�รเพ่ิมยอดข�ย	โดยพ�เข้�ร่วมง�นต่�งๆ 

		 	 	 	 เช่น	Business	Matching,	Road	Show,	Exhibition

		 	 สสว.	ดำ�เนินก�รจัดประกวดร�งวัลสุดยอด	SME	แห่งช�ติ	หรือ	SMEs	National	Awards	ซึ่งได้ดำ�เนินก�รม�แล้ว	7	ครั้ง 

เร่ิมคร้ังแรกในปี	 2549	 และได้รับคว�มร่วมมือจ�กสถ�บันเพ่ิมผลผลิตแห่งช�ติ	 ด้วยก�รนำ�แนวท�งของเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ 

(Thailand	Quality	Award	-	TQA)	ม�ปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจ�รณ�ตัดสินธุรกิจที่เข้�ร่วมประกวด	เพื่อมอบร�งวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ	SME 

ที่มีประสิทธิภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีม�ตรฐ�น	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รสร้�งม�ตรฐ�น/คุณภ�พ	กระตุ้นให้ 

ผู้ประกอบก�ร	SME	 เกิดแรงจูงใจ	 เกิดก�รปรับปรุงพัฒน�ธุรกิจให้มีม�ตรฐ�นม�กขึ้นสู่ระดับส�กล	 (ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ 

www.smesnationalawards.com)

2.2  โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SME (SME Scoring) 

2.3  โครงการจัดงาน SMEs National Awards ครั้งที่ 8
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ผลการดำาเนินงาน

    1) รอบที่ 1 เข้าร่วมประกวด

      SME	1,028	กิจก�ร	ใน	20	กลุ่มธุรกิจเป้�หม�ยเข้�ร่วมประกวด	โดยกิจก�รส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีภ�คกล�ง	รองลงม�	คือ 

			 	 	 	 		ภ�คใต้	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ภ�คตะวันออก	ภ�คเหนือ	และภ�คตะวันตก	ต�มลำ�ดับ

    2) รอบที่ 2 เข้ารอบสัมภาษณ์ 

      SME	130	กิจก�ร	ผ่�นก�รตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น	และเข้�สู่กระบวนก�รสัมภ�ษณ์	

    3) รอบที่ 3 เข้ารับการตรวจประเมิน 

      SME	42	กิจก�ร	ผ่�นเกณฑ์ก�รสัมภ�ษณ์และเข้�รับก�รตรวจประเมินสถ�นประกอบก�ร	(Site	Visit)

    4) รอบที่ 4 เข้ารับรางวัล 

      SME	36	กิจก�ร	ได้รับร�งวัล	ประกอบด้วย	

		 	 	 	 	 •	ร�งวัลสุดยอด	SME	แห่งช�ติ	7	กิจก�ร	

		 	 	 	 	 •	ร�งวัล	SME	ดีเด่น	20	กิจก�ร

		 	 	 	 	 •	ร�งวัลม�ตรฐ�น	SME	9	กิจก�ร	

		 	 	 	 นอกจ�กน้ี	ยังส�ม�รถผลักดันให้	SME	เข้�สู่ตล�ดหลักทรัพย์	mai	ได้	3	กิจก�ร	และอยู่ระหว่�งเตรียมเข้�ตล�ดหลักทรัพย์ 

	 	 	 	 mai	อีก	26	กิจก�ร

   สสว.	 อุดหนุนงบประม�ณให้กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	 ดำ�เนินก�รสนับสนุน	 SME	 ในอุตส�หกรรมแฟชั่น	 (สิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม	 เครื่องหนังและรองเท้�	อัญมณีและเครื่องประดับ)	 โดยก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รออกแบบ	ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม 

เพื่อก�รค้�และก�รส่งออก	 และนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ประยุกต์ใช้ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 ตลอดจนพัฒน�ต่อยอด 

ยกระดับผลิตภัณฑ์	SME	ไปสู่ระดับตล�ดโลก		

		 	 สำ�หรับอุตส�หกรรมเกษตรแปรรูปและอ�ห�ร	 สนับสนุน	 SME	 ให้เพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร 

พัฒน�ผลิตภัณฑ์	และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบก�ร	SME	เข้�สู่ตล�ดส�กล

ผลการดำาเนินงาน

    1) กิจกรรมพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

     •	กลุ่มเป้�หม�ย:	อุตส�หกรรมแฟชั่น

		 	 	 	 •	30	 กิจก�รผ่�นก�รคัดเลือกเพื่อเข้�สู่กระบวนก�รพัฒน�ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เชิงลึกไม่น้อยกว่�	 5	man-day/กิจก�ร 

			 	 	 	 	 ในด้�นก�รพัฒน�รูปแบบและคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด	 เพื่อกำ�หนดแนวท�งก�ร 

		 	 	 	 	 พัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะสมและปรับปรุงให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

    2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปและอาหาร

      •	กลุ่มเป้�หม�ย:	อุตส�หกรรมอ�ห�รและอ�ห�รแปรรูป

		 	 	 	 •	41	กิจก�ร	ผ่�นก�รตรวจประเมินปัญห�	วินิจฉัยและประเมินศักยภ�พสถ�นประกอบก�ร	(ร�ยละ	2	man-day)

2.4  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่ตลาดโลก (Global Reach) 

รายงานประจำาปี สสว. ๒๕๕๙32



  	 สสว.	 อุดหนุนงบประม�ณให้กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 มีเป้�หม�ยสำ�คัญที่จะสร้�ง	 SME	 ไทย	 ให้เป็นนักก�รค้�มืออ�ชีพ 

ที่มีแนวคิดของก�รดำ�เนินธุรกิจแนวใหม่มีคว�มเป็นผู้นำ�	มองเห็นคว�มแตกต่�ง	 ใช้เทคโนโลยี	 เทคนิค	กลยุทธ์	พัฒน�รูปแบบ

ธุรกิจ	 และคว�มคิดสร้�งสรรค์เชิงนวัตกรรม	 เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งโอก�สท�งก�รตล�ด	 ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งธุรกิจ	ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มเชื่อมโยงให้เกิดคว�มเข้มแข็ง	ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปท�น	หรือกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจ 

ให้เกิดคว�มเติบโตอย่�งยั่งยืนและมั่นคง	ที่จะก้�วสู่เวทีระดับส�กล

ผลการดำาเนินงาน

   1)	SME	4,151	ร�ย	ผ่�นก�รวินิจฉัยและประเมินสถ�นะธุรกิจ	SME

		 	 2)	SME	734	ร�ย	เข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�พี่เลี้ยง	SME	(Mentor)

		 	 3)	เกิด	238	เครือข่�ยนักก�รค้�	และ	2	ต้นแบบคลัสเตอร์	ได้แก่	ก�รค้�และบริก�รท่องเท่ียวพะเย�	โรงแรมและบูติคโฮเทล

  	 สสว.	 อุดหนุนงบประม�ณให้กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 ซึ่งเป็นหน่วยง�นรับผิดชอบและพัฒน�ด้�นธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรง	

ซึ่งโครงก�รนี้ได้มุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งคว�มรู้เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์	 และคว�มรู้เกี่ยวกับ 

ก�รตล�ด	 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับก�รประกอบธุรกิจแฟรนไชส์	 สภ�วะตล�ดภ�ยในประเทศและประเทศเป้�หม�ย	 โดยผู้เช่ียวช�ญ 

ด้�นแฟรนไชส์	 ก�รพัฒน�ทักษะเทคนิค	 กลยุทธ์ด้�นก�รตล�ด	 ก�รนำ�เสนอและเจรจ�ธุรกิจ	 รวมทั้งก�รพัฒน�เครื่องมือในก�ร

ขย�ยธุรกิจแฟรนไชส์	 เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ธุรกิจให้มีศักยภ�พและขย�ยโอก�สท�งก�รตล�ด	 พร้อมรองรับก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งก�รค้�	และสร้�งคว�มเข้มแข็งสู่ตล�ดส�กล

ผลการดำาเนินงาน

   1)	SME	113	ร�ย	ได้รับก�รพัฒน�กลยุทธ์ด้�นก�รตล�ด	ก�รค้�	ก�รลงทุนแก่ผู้ข�ยแฟรนไชส์	(Franchisor)

		 	 2)	SME	356	ร�ย	เข้�ร่วมง�นแสดงธุรกิจและสร้�งเครือข่�ยธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

		 	 	 	แบ่งเป็น	204	ร�ย	ภ�ยในประเทศ	4	ครั้ง	และ	152	ร�ย	ต่�งประเทศ	5	ครั้ง	

2.5  โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (Trading Entrepreneur) 

2.6  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก
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   สสว.	 อุดหนุนงบประม�ณให้สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	 (สวทช.)	 ดำ�เนินก�รสนับสนุน 

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ	 SME	 และเชื่อมโยง	 SME	 ให้เข้�ถึงองค์คว�มรู้และทรัพย�กรที่จำ�เป็นในก�รสร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีของ	 SME	 เป็นกลไกก�รทำ�ง�นร่วมกับม�ตรก�รก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับค่�ใช้จ่�ย 

ในด้�นก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เป็นจำ�นวน	3	เท่�

ผลการดำาเนินงาน

   1) กลุ่มพัฒนาเบื้องต้น

        ผู้เชี่ยวช�ญวินิจฉัยปัญห�และให้คำ�ปรึกษ�เบื้องต้น	และผู้ประกอบก�รส�ม�รถแก้ไขปัญห�ต่อได้เอง	โดยไม่ต้องทำ� 

		 	 	 	 โครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีเชิงลึก

		 	 	 	 •	SME	150	ร�ย	ได้รับก�รสำ�รวจคว�มต้องก�ร	วินิจฉัย	และให้คำ�ปรึกษ�เบื้องต้น

   2) กลุ่มพัฒนาเชิงลึก

     •	SME	145	ร�ย	ได้รับก�รพัฒน�เชิงลึก	โดยมี	5	โครงก�รที่ดำ�เนินก�รเสร็จสมบูรณ์	

     •	ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ:	 มูลค่�โครงก�รรวม	 171.6	 ล้�นบ�ท	 และค�ดว่�จะเกิดผลกระทบท�งเศรษฐกิจและสังคม 

		 	 	 	 	 ประม�ณ	1,048	ล้�นบ�ท

    สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ	 มีแนวคิดใหม่ในก�รพัฒน�เพ่ือก่อให้เกิดระบบพัฒน�	 โครงก�รนวัตกรรมสำ�หรับผู้ประกอบก�ร 

SME	ของไทย	และจะเป็นก�รสร้�งระบบผู้ให้บริก�รง�นนวัตกรรม	(Innovation	Service	Provider	หรือ	 ISP)	ที่จะช่วยผลักดันและ 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบก�รไทยส�ม�รถนำ�แนวคิดด้�นนวัตกรรมไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่�งเป็นรูปธรรม	 กลไกก�รสนับสนุน

ผ่�นคูปองนวัตกรรมเป็นก�รร่วมรับคว�มเสี่ยงและสร้�งโอก�สให้กับภ�คเอกชนสำ�หรับก�รลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม	 โดยอ�ศัยก�ร

ต่อยอดจ�กผลง�นวิจัยและพัฒน�ของภ�ครัฐ	 หรือก�รรังสรรค์แนวคิดนวัตกรรมจ�กภ�คเอกชนเอง	 เพื่อกระตุ้นและยกระดับ	 SME 

ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง	

		 	 เป้�หม�ยก�รสนับสนุนครอบคลุม	5	กลุ่มอุตส�หกรรม	ได้แก่	1.	เกษตรและเกษตรอุตส�หกรรม	2.	อุตส�หกรรมอ�ห�ร 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พและอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์	 3.	 อุตส�หกรรมเดิม	 4.	 อุตส�หกรรมอน�คต	 5.	 อุตส�หกรรมบริก�ร	 (ท่องเที่ยว 

สื่อส�ร	โทรคมน�คม	โลจิสติกส์)

   •		SME	6	ร�ย	ได้รับคูปองนวัตกรรม	26.539	ล้�นบ�ท	

		 	 •		รูปแบบเงินสนับสนุนโครงก�ร	ให้ก�รสนับสนุนไม่เกินร้อยละ	75	ของมูลค่�งบประม�ณโครงก�ร	รวมที่ได้รับก�รอนุมัติ 

		 	 	 	ต�มร�ยก�รที่ได้รับก�รสนับสนุน	และผู้ประกอบก�ร	SME	จะต้องมีส่วนร่วมร้อยละ	25	ของมูลค่�งบประม�ณโครงก�ร 

		 	 	 	รวมที่ได้รับก�รอนุมัติ

2.7  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)

2.8  โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) เพื่อพัฒนา SME 
  สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงาน
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  สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(สสว.)	และกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	(กสอ.)	ดำ�เนินโครงก�รเพื่อ 

ช่วยเหลือฟื้นฟูให้ผู้ประกอบก�ร	SME	ที่กำ�ลังมีปัญห�กว่�	17,000	ร�ย	โดยจะทำ�ก�รคัดเลือกผู้เข้�ร่วมโครงก�รจ�กกลุ่มลูกค้�ของ

ธน�ค�รต่�งๆ	ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ภ�ยใต้งบประม�ณ	630	ล้�นบ�ท	สำ�หรับหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบก�ร	SME 

มีดังน้ี

		 	 •	ประสบปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินธุรกิจในรอบ	6	เดือน	

		 	 •	มียอดข�ยหรือกำ�ไรลดลง	โดยพิจ�รณ�จ�กภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	ค่�ส�ธ�รณูปโภค	ยอดก�รสั่งซื้อ-ข�ยวัตถุดิบ	เป็นต้น

		 	 •	ต้องเป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนก�รค้�	

		 	 •	มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญช�ติไทยร้อยละ	51	ขึ้นไป

		 	 •	ดำ�เนินธุรกิจ	3	ปีขึ้นไป	

		 	 •	มีที่ตั้งโรงง�นอยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร	

		 	 •	ไม่เป็นบุคคลล้มละล�ย	

		 	 •	ไม่เป็นกิจก�รในเครือข่�ยของบริษัทแม่

			 	 •	ต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมเฉพ�ะร�ย

สัดส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
24,312 ราย

3. กลุ่มฟื้นฟู SME ให้ดำาเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง (Turn Around) 
     จำานวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,630 ล้านบาท 

3.1  โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME (Turn Around)

ภาคการค้าและบริการ (สสว.)  
15,383 ราย

(63%) 

ภาคการผลิต (กสอ.)  
8,929 ราย 

(37%)  

นิติบุคคล 
6,261 ราย

บุคคลธรรมดา 
9,122 ราย
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ผลการดำาเนินงาน

   1) ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของ SME ภาคการค้าและบริการ

      (สสว.	ร่วมกับ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี)

	 	 				 •	SME	15,383	ร�ย	เข้�ร่วมโครงก�ร	ประกอบด้วยนิติบุคคล	6,261	ร�ย	และบุคคลธรรมด�	9,122	ร�ย

	 	 	 	 •	SME	13,342	ร�ย	ผ่�นก�รอบรมและวินิจฉัยเบื้องต้น	(Self-Assessment	&	Diagnose)	

	 	 	 	 •	SME	8,093	ร�ย	เข้�สู่กระบวนก�รวินิจฉัยปัญห�และให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้น

    •	SME	 3,885	 ร�ย	 ได้รับก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เชิงลึก	 พร้อมจัดทำ�แผนปรับปรุงโครงสร้�งธุรกิจ/แผนปรับโครงสร้�งหน้ี 

	 	 	 	 		 (ปรับโครงสร้�งหนี้แล้ว	3,637	ร�ย	เตรียมเข้�สู่กระบวนก�รเงินทุนพลิกฟื้น	SME	และกองทุนฟื้นฟูกิจก�ร	SME)

		 	 	 นอกจ�กนี้	สสว.	ยังให้ก�รช่วยเหลือเพิ่มเติม	อ�ทิ	ก�รปรับโมเดลธุรกิจ	ก�รยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�	ก�รขย�ยช่องท�ง 

		 	 	 ก�รตล�ดออนไลน์	และก�รเพิ่มช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้�ผ่�นกิจกรรมง�นแสดงสินค้�ต�มสถ�นที่ต่�งๆ	รวมถึงใน 

		 	 	 ห้�งสรรพสินค้�

    2) ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของ SME ภาคการผลิต

      (กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม)

	 	 	 •	SME	8,929	ร�ย	เข้�ร่วมโครงก�ร

	 	 	 •	SME	6,526	ร�ย	ผ่�นก�รอบรมและวินิจฉัยเบื้องต้น	(Self-Assessment	&	Diagnose)	

	 	 	 •	SME	2,108	ร�ย	เข้�สู่กระบวนก�รวินิจฉัยปัญห�และให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้น

	 	 	 •	SME	360	ร�ย	ได้รับก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เชิงลึก	พร้อมจัดทำ�แผนปรับปรุงโครงสร้�งธุรกิจ/แผนปรับโครงสร้�งหนี้

		 										 นอกจ�กนี้	กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	ได้จัดตั้งศูนย์	SME	Rescue	Center	จำ�นวน	89	ศูนย์	ทั่วประเทศ	ได้แก่	สำ�นักง�น 

		 	 	 อุตส�หกรรมจังหวัด	76	จังหวัด	และสังกัดกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	11	ศูนย์	(ศูนย์อุตส�หกรรมภ�ค	/	ศูนย์เซร�มิคลำ�ป�ง	/

		 	 	 ส่วนกล�งสำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม)

   สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(สสว.)	ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	(กสอ.)	ธน�ค�รพัฒน�

วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย	 สม�คมธน�ค�รไทย	 และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี	 โครงก�รนี้ 

ให้คว�มช่วยเหลือด้�นเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบก�ร	SME	ที่ประสบปัญห�ท�งก�รเงิน	แต่ยังมีศักยภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ผลการดำาเนินงาน

	 	 •	วงเงินกู้ร�ยละ	ไม่เกิน	1	ล้�นบ�ท	ระยะเวล�ผ่อนชำ�ระ	7	ปี	ปลอดเงินต้น	2	ปี	ไม่มีดอกเบี้ย	ไม่มีหลักประกัน	

		 	 •	ได้รับก�รอนุมัติสินเชื่อ	199	ร�ย	ประกอบด้วย	นิติบุคคล	134	ร�ย	และบุคคลธรรมด�	65	ร�ย

	 	 •	วงเงินอนุมัติรวม	175,140,000	ล้�นบ�ท	เฉลี่ยร�ยละ	880,100	บ�ท

3.2  เงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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    สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(สสว.)	ร่วมกับกระทรวงก�รคลัง	กรมบัญชีกล�ง	กรมบังคับคดี	และ

สม�คมธน�ค�รไทย	 ให้คว�มช่วยเหลือแก่	 SME	 ที่ประสบปัญห�	 มีปัญห�หนี้ค้�งชำ�ระ	 หรือถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี	 หรืออยู่ระหว่�ง 

ก�รบังคับคดี	 หรือผู้ประกอบก�รที่เข้�กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�รต�ม	 พ.ร.บ.ล้มละล�ย	 (ฉบับที่	 9)	 พ.ศ.2559	 หรือประสบปัญห�

ท�งก�รเงินอื่นๆ	รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบก�รได้ปรับปรุงและพัฒน�กิจก�รให้มีประสิทธิภ�พ

ผลการดำาเนินงาน

  •	ให้กู้ยืมระยะย�ว	10	ปี	ปลอดดอกเบี้ยและปลอดเงินต้นใน	3	ปีแรก

   •	ณ	วันที่	9	มีน�คม	พ.ศ.	2560	อนุมัติไปแล้ว	95	ร�ย	วงเงินอุดหนุนรวม	83.65	ล้�นบ�ท

3.3  กองทุนฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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   สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 (สสว.)	ดำ�เนินก�รศูนย์ให้บริก�ร	SME	ครบวงจรอย่�งต่อเนื่องจ�ก

ปีงบประม�ณ	2558	ซึ่งเป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้ประกอบก�ร	SME	 เข้�ถึงบริก�รภ�ครัฐอย่�งสะดวกรวดเร็ว	ณ	จุดเดียว	และเพื่อให้

บริก�รให้คำ�ปรึกษ�เบื้องต้น	และประส�นง�นให้ส่งต่อผู้ประกอบก�รเข้�สู่กระบวนก�รส่งเสริมสนับสนุนต�มโครงก�รต่�งๆ	ของ

หน่วยง�นรัฐ	และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต่�งๆ	ของ	สสว.	ในพื้นที่ภูมิภ�ค

		 			 ศูนย์ให้บริก�ร	 SME	 ครบวงจร	 ให้บริก�รทั้งด้�นก�รเริ่มต้นธุรกิจ	 ด้�นก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุน	 ด้�นก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น

สินค้�และบริก�ร	ด้�นเทคโนโลยีและนวัตกรรม	และด้�นก�รค้�	ด้�นก�รตล�ด	ก�รส่งออก

ผลการดำาเนินงาน

   1) ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร เปิดให้บริการแล้วจำานวน 32 แห่งทั่วประเทศ

      	 (ข้อมูล	ณ	เดือนกันย�ยน	2559)

     •	กทม.	และปริมณฑล		 จำ�นวน	4	แห่ง

		 			 	 	 •	ภ�คกล�ง		 จำ�นวน	5	แห่ง

		 			 	 		 •	ภ�คเหนือ		 จำ�นวน	4	แห่ง

	 			 	 		 •	ภ�คตะวันตก		 จำ�นวน	2	แห่ง

		 			 	 	 •	ภ�คตะวันออก		 จำ�นวน	5	แห่ง

		 	 	 	 •	ภ�คใต้		 จำ�นวน	4	แห่ง

		 	 	 	 •	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 จำ�นวน	8	แห่ง

   2) SME ได้รับบริการให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ จำานวน 11,634 ราย

สัดส่วนการเข้ารับรับบริการให้คำาปรึกษาทางธุรกิจในด้านต่างๆ

4.1  โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

23%  ส่งต่อให้ Rescue Centers

10%  ส่งต่อให้หน่วยงานภาคีอื่นๆ

23%  ด้านอื่นๆ

1%  ด้านกฎหมาย

3%  ด้านการผลิต

3%  ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

9%  ด้านการตลาด

29%  ด้านการเงิน
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4. กลุ่มพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการส่งเสริม SME (Ecosystem)
  จำานวน 24 โครงการ งบประมาณ 720.5734 ล้านบาท
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กทม. และปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคใต้ 

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

ศูนย์ OSS  กทม. 1 (สสว. อาคารทีเอสที ทาวเวอร์) 02-298-3000, 063-902-9361

ศูนย์ OSS  จ.ลพบุรี 036-770-267, 064-301-6915

ศูนย์ OSS  จ.นนทบุรี 02-157-1711, 063-902-9363

ศูนย์ OSS  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-246-323, 063-902-9364

ศูนย์ OSS  กทม. 2 (SME Development Bank) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ 02-279-5772, 063-902-9362

ศูนย์ OSS  จ.สุพรรณบุรี 035-440-350, 063-902-9365

ศูนย์ OSS  จ.สมุทรปราการ 02-395-1652, 064-301-6916

ศูนย์ OSS  จ.เพชรบุรี 032-400-337, 064-301-6925

ศูนย์ให้บริการ ติดต่อภาค

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME OSS Center) จำานวน 32 แห่งทั่วประเทศ

ศูนย์ OSS  จ.นครปฐม 034-340-208, 064-301-6920

ศูนย์ OSS  จ.สระแก้ว 037-425-199, 063-902-9370

ศูนย์ OSS  จ.มุกดาหาร 042-620-857, 063-902-9371

ศูนย์ OSS  จ.นครสวรรค์ 056-217-907, 064-301-6919

ศูนย์ OSS  จ.ภูเก็ต 076-540-500, 064-301-6917

ศูนย์ OSS  จ.นครราชสีมา 044-341-179, 064-301-6913

ศูนย์ OSS  จ.เชียงราย 053-177-371, 064-301-6905

ศูนย์ OSS  จ.ตราด 039-510-817, 063-902-9369

ศูนย์ OSS  จ.สกลนคร 042-712-707, 064-301-6908

ศูนย์ OSS  จ.กาญจนบุรี 034-540-630, 064-301-6921

ศูนย์ OSS  จ.สงขลา  074-212-529, 063-902-9373

ศูนย์ OSS  จ.บุรีรัมย์ 044-666-561, 064-301-6912

ศูนย์ OSS  จ.พิษณุโลก 055-906-295, 064-301-6907

ศูนย์ OSS  จ.ฉะเชิงเทรา 038-511-084, 064-301-6923

ศูนย์ OSS  จ.หนองคาย 042-411-703, 063-902-9372

ศูนย์ OSS  จ.ตาก 055-508-924, 063-902-9368

ศูนย์ OSS  จ.ปัตตานี 073-330-889, 064-301-6918

ศูนย์ OSS  จ.อุดรธานี 042-221-559, 064-301-6914

ศูนย์ OSS  จ.เชียงใหม่ 053-112-262, 064-301-6906

ศูนย์ OSS  จ.จันทบุรี 039-460-170, 064-301-6927

ศูนย์ OSS  จ.ขอนแก่น 043-235-995, 064-301-6909

ศูนย์ OSS  จ.ชลบุรี 064-301-6924

ศูนย์ OSS  จ.สุราษฎร์ธานี 077-205-195, 064-301-6926

ศูนย์ OSS  จ.อุบลราชธานี 045-344-645, 064-301-6910

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)
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ศูนย OSS  กทม. 1  สสว. อาคารทีเอสที ทาวเวอร
ศูนย OSS  กทม. 2  SME Development Bank
       (ปจจุบันอยูระหวางการหาสถานที่ทำการแหงใหม)
ศูนย OSS  นนทบุรี
ศูนย OSS  สมุทรปราการ

ภาคกลาง 5 แหง

ภาคเหนือ 4 แหง

ภาคตะวันตก 2 แหง

ภาคตะวันออก 5 แหง

เพชรบุรี

สระแกว

มุกดาหาร

หนองคาย

อุดรธาน ี

ขอนแกน

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

บุรีรัมย

สกลนคร

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

จันทบุรี

ตราด

ปตตานีสงขลา

สุราษฎรธานี

นครสวรรค

พิษณุโลก

เชียงใหม

เชียงราย

พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

ตาก

ภาคใต 4 แหง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แหง

ภูเก็ต

ลพบุรี
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 	 นโยบ�ยประช�รัฐ	 คือ	 ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ประเทศร่วมกันของ	 3	 ภ�คส่วน	 ประกอบด้วย

ภ�คประช�ชน	ภ�คธุรกิจ	 และภ�ครัฐ	 โดยก�รนำ�คว�มต้องก�รของชุมชนเป็นตัวต้ัง	 และให้มีก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รด้วยตนเอง 

บนพื้นฐ�นคว�มพอเพียง	 ซึ่งประช�ชนในชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในก�รเสนอคว�มคิดต�มแนวท�งแบบประช�ธิปไตย	 หรือ

ก�รกระจ�ยอำ�น�จ	 (Decentralization)	 โดยในส่วนของก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจชุมชน	 ได้นำ�นโยบ�ยประช�รัฐม�ใช้เป็น

แนวท�งสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับผู้ประกอบก�ร	เนื่องจ�กปัจจุบันปัญห�หลักของผู้ประกอบก�ร	คือ	ด้�นก�รตล�ด	โดยเมื่อผลิตสินค้�

ออกม�แล้วไม่มีสถ�นที่จำ�หน่�ยสินค้�	

		 	 ดังนั้น	สสว.	ได้ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน	ได้แก่	กรมก�รพัฒน�ชุมชน	(พช.)	ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ททท.)	และบริษัท	ก�รปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ดำ�เนินก�รเพิ่มช่องท�งก�รตล�ดให้แก่ผู้ประกอบก�ร	โดยจัดห�

สถ�นที่บริเวณสถ�นีบริก�รปั๊มน้ำ�มัน	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	จำ�นวน	148	แห่งทั่วประเทศ	

ผลการดำาเนินงาน

  1) ร้านค้าประชารัฐสุขใจ เปิดให้บริการแล้วจำานวน 148 แห่ง ใน 73 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย

     •	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ		จำ�นวน	37	แห่ง	(25%)

	 	 		 	 •	ภ�คกล�ง		 	 จำ�นวน	36	แห่ง	(24%)

	 	 	 	 •	ภ�คเหนือ		 	 จำ�นวน	34	แห่ง	(23%)

	 	 		 	 •	ภ�คใต้			 	 จำ�นวน	27	แห่ง	(18%)

	 	 		 	 •	ภ�คตะวันออก			 จำ�นวน	14	แห่ง	(10%)

  2) เพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสินค้าให้แก่วิสาหกิจชุมชน และ OTOP จำานวน 16,089 ชุมชน 

     โดยมีวิส�หกิจชุมชนในพื้นที่เข้�ร่วม	193,788	ร�ย

  3) ร้านค้าประชารัฐสุขใจ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 22,783,188 บาท 

      (ข้อมูลตั้งแต่วันที่	8	เมษ�ยน	2559	-	25	กุมภ�พันธ์	2560)

	 	 		 	 •	อ�ห�ร		 	 9,316,155	บ�ท	(41%)

	 	 		 	 •	ของใช้ส่วนบุคคล		 6,509,228	บ�ท	(29%)

	 	 		 	 •	ของฝ�ก		 	 2,062,442	บ�ท	(9%)

	 	 		 	 •	สินค้�เกษตร		 	 1,795,436	บ�ท	(8%)

	 	 		 	 •	สินค้�ที่ระลึก		 	 1,628,443	บ�ท	(7%)

	 	 		 	 •	ของใช้ในครัวเรือน		 1,471,485	บ�ท	(6%)

 	 	 นอกจ�กนั้น	 สสว.	 ยังให้ก�รช่วยเหลือในด้�นก�รประช�สัมพันธ์และส่งเสริมก�รข�ยสินค้�ร้�นค้�ประช�รัฐสุขใจ 

		 	 ต�มสถ�นที่ต่�งๆ	 เช่น	 ห้�งสรรพสินค้�	 อ�ค�รสำ�นักง�น	 และง�นแฟร์ต่�งๆ	 เป็นต้น	 รวมทั้งได้จัดอบรมให้แก่ผู้บริห�ร 

		 	 ร้�นค้�ฯ	อีกด้วย

4.2  โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน
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 	 กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	ดำ�เนินโครงก�รนี้เพื่อพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	ได้แก่	ก�รพัฒน�ระบบจดทะเบียนสัญญ� 

หลักประกันท�งธุรกิจ	เพื่อรองรับก�รจดทะเบียนสัญญ�หลักประกันท�งธุรกิจให้มีคว�มสะดวก	รวดเร็ว	และเป็นธรรม	และเนื่องจ�ก

พระร�ชบัญญัติหลักประกันท�งธุรกิจ	พ.ศ.	2558	เป็นกฎหม�ยที่รองรับก�รนำ�ทรัพย์สินที่มีมูลค่�ท�งเศรษฐกิจม�ใช้เป็นก�รประกัน

ก�รชำ�ระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบก�รครอบครอง	 และส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่�ยทำ�ให้ผู้ประกอบก�ร	 SME	 ยังคงใช้

ประโยชน์จ�กทรัพย์สินน้ันได้	 นอกจ�กน้ัน	 ยังได้จัดก�รอบรมเพ่ือให้คว�มรู้เก่ียวกับกฎหม�ยหลักประกันท�งธุรกิจให้กับผู้ประกอบก�ร 

สถ�บันก�รเงิน	 และผู้บังคับหลักประกัน	 เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้�ที่ต�มกฎหม�ย	 เพื่อเป็นก�รสนับสนุน

และผลักดันให้	SME	ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มม�กขึ้น	

ผลการดำาเนินงาน

  1)	SME	ม�ยื่นขอคำ�จดทะเบียนสัญญ�หลักประกันท�งธุรกิจ	115,449	ร�ย

	 	 2)	เกิดมูลค่�ทรัพย์สินหลักประกัน	1,631,061	ร�ย

	 	 3)	SME	ได้รับคว�มรู้จ�กกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	617	ร�ย

	 	 4)	ผู้บังคับหลักประกันได้คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยว่�ด้วยหลักประกันท�งธุรกิจ	788	ร�ย

   กรมโรงง�นอุตส�หกรรม	 ดำ�เนินโครงก�รนี้	 เพื่อเป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้ประกอบก�ร	 SME 

โดยผ่�น	2	กิจกรรม	คือ	1.	ก�รแปลงเครื่องจักรเป็นทุนของผู้ประกอบก�ร	SME	เพื่อให้ส�ม�รถใช้เครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน

กับสถ�บันก�รเงินที่รัฐมอบหม�ยให้เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจก�ร	2.	ก�รปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำ�หรับ 

ผู้ประกอบก�ร	SME	 ให้มีก�รปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร	 เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พท�งก�รแข่งขันให้กับกลุ่มอุตส�หกรรม	SME	 โดยก�รปรับเปล่ียน	

เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	ลดต้นทุนด้�นพลังง�น	ลดต้นทุนด้�นสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รใช้นวัตกรรม

ในกลุ่มอุตส�หกรรม	 SME	 โดยรัฐจะให้ก�รสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�	 และบริก�รจดทะเบียนเครื่องจักร	 อีกทั้งก�รปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรต�มแนวท�งดังกล่�วส�ม�รถขอรับสิทธิพิเศษ	BOI	ได้อีกท�งหนึ่งด้วย

ผลการดำาเนินงาน

  1)	SME	ได้รับก�รจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร	โดยก�รตรวจสอบและจัดทำ�ร�ยง�น

		 	 	 	 ก�รตรวจสอบ	โดยผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนแล้ว	121	ร�ย

	 	 2)	SME	อยู่ระหว่�งกระบวนก�รพิจ�รณ�ต�มม�ตรก�รปรับเปลี่ยนเครื่องจักร	9	ร�ย

4.3  โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจสร้างโอกาส SME ไทย เข้าถึงแหล่งทุน

4.4  โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
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  สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	ดำ�เนินโครงก�รน้ีเพ่ือเป็นตล�ดเทคโนโลยีท่ีเข้�ถึงได้ง่�ย	 ผู้ซ้ือพบผู้ข�ย 

ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์ผลง�นวิจัยและพัฒน�ในเชิงพ�ณิชย์	 เป็นโครงก�รท่ีเช่ือมโยงภ�คเอกชนให้ส�ม�รถเข้�ถึงและนำ�ผลง�นวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ที่พัฒน�จ�กสถ�บันวิจัยและมห�วิทย�ลัย	ออกสู่ก�รใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ได้อย่�งเป็นรูปธรรม 

หน่วยง�นของรัฐที่ทำ�หน้�ที่สร้�งคุณค่�ให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 โดยอ�ศัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเป็นฐ�น 

ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รใช้ประโยชน์ผลง�นวิจัยออกสู่เชิงพ�ณิชย์	 เสริมศักยภ�พและยกระดับผู้ประกอบก�ร	 เพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

ผลการดำาเนินงาน

   1) สวทช. จัดงาน “Thailand Tech Show” 

      ง�นแสดงผลง�นเทคโนโลยีท่ีพร้อมถ่�ยทอดเชิงพ�ณิชย์	ปีละ	2	รอบๆ	ละ	4	คร้ัง	โดยรูปแบบโครงก�รเป็นก�รถ่�ยทอด 

	 	 	 	 เทคโนโลยีของหน่วยง�นร่วมให้แก่ภ�คเอกชน	เพ่ือให้เกิดก�รนำ�ไปใช้ในก�รผลิต	จำ�หน่�ย	และ/หรือ	ก�รประกอบธุรกิจ		 

		 	 	 	 แบบไม่สงวนสิทธิ์	(Non-exclusive)

  2) ผู้เข้าร่วมงาน Thailand Tech Show จำานวน 3,181 ราย

     โดยครั้งที่	1	และ	2	จัดที่กรุงเทพมห�นคร	และต่�งจังหวัด	ได้แก่	เชียงใหม่	ขอนแก่น	และสงขล�

  3) จำานวนเทคโนโลยีที่นำาเสนอ 318 ผลงาน

  4) เทคโนโลยีได้ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจ 849 ราย

    4.6.1  ชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ ให้แก่ ธพว. 

  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบม�ตรก�รสินเชื่อเพื่อเสริมสภ�พคล่องให้แก่	SME	ร�ชประสงค์	และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ 

จ�กเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมือง	 โดยธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย	 (ธพว.)	 เป็นผู้อนุมัติ	

สินเชื่อให้แก่	 SME	 และให้	 สสว.	 ชดเชยดอกเบี้ยให้	 ธพว.	 ในอัตร�ร้อยละ	 2	 ต่อปี	 ซึ่งเป็นภ�ระผูกพันต่อเนื่องตลอดอ�ยุโครงก�ร 

(ระยะเวล�ก�รกู้ยืมไม่เกิน	6	ปี)	เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม	2553	และสิ้นสุดเดือนธันว�คม	2560

ผลการดำาเนินงาน

  1)	ธพว.	อนุมัติสินเชื่อให้	SME	7,373.654	ล้�นบ�ท	ชดเชยดอกเบี้ยให้	SME	13,911	ร�ย	(14,770	บัญชี)

	 	 2)	ณ	สิ้นปีงบประม�ณ	2559	สสว.	ดำ�เนินก�รชดเชยดอกเบี้ยให้	ธพว.	ตลอดโครงก�ร	รวมแล้วทั้งสิ้น	655.91	ล้�นบ�ท

4.5  โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

4.6  โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ SMEs ผ่าน ธพว. (จำานวน 2 โครงการ)
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  4.6.2  ชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี 2553 
                ให้แก่ ธพว. 

  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบม�ตรก�รสินเชื่อ	 เพื่อช่วยเหลือ	SME	และประช�ชนทั่วไป	ต�มม�ตรก�รช่วยเหลือและพื้นฟู 

ผู้ได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัย	 โดยธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย	 (ธพว.)	 เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อ 

ให้แก่	SME	และให้	สสว.	ชดเชยดอกเบี้ยให้	ธพว.	ในอัตร�ร้อยละ	2	ต่อปี	ซึ่งเป็นภ�ระผูกพันต่อเนื่องตลอดอ�ยุโครงก�ร	(ระยะเวล�	

ก�รกู้ยืมไม่เกิน	6	ปี)	เริ่มตั้งแต่เดือนธันว�คม	2553	และสิ้นสุดเดือนกันย�ยน	2560

 ผลการดำาเนินงาน

  1)	ธพว.	อนุมัติสินเชื่อให้	SME	4,999.97	ล้�นบ�ท	ชดเชยดอกเบี้ยให้	SME	15,332	ร�ย	(15,335	บัญชี)

	 	 2)	ณ	สิ้นปีงบประม�ณ	2559	สสว.	ดำ�เนินก�รชดเชยดอกเบี้ยให้	ธพว.	ตลอดโครงก�ร	รวมแล้วทั้งสิ้น	441.331	ล้�นบ�ท
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    4.7.1  แผนการส่งเสริม SME 4.0

     แผนก�รส่งเสริม	SME	ปี	2560	-	2564	มีเป้�หม�ยอยู่ที่ก�รเพิ่มสัดส่วนมูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ	SME	(GDP	SME) 

ให้ได้	50%	ของมูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ	และขับเคลื่อน	SME	4.0	เพื่อตอบโจทย์ยุทธศ�สตร์	Thailand	4.0

    4.7.2  แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำาปี

   ภ�ยใต้งบประม�ณในลักษณะบูรณ�ก�รเชิงยุทธศ�สตร์	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2560	วงเงินงบประม�ณ	3,427.3408	

ล้�นบ�ท	 จำ�นวน	 36	 โครงก�ร	 ซึ่งพิจ�รณ�จ�กยุทธศ�สตร์ต�มแผนก�รส่งเสริม	 SME	 4.0	 และนโยบ�ยรัฐบ�ล	 โดยแนวท�ง 

ก�รดำ�เนินง�น	เป็นก�รกำ�หนดก�รส่งเสริมต�มระดับก�รเติบโตของธุรกิจ	(Business	Life	Cycle)	ประกอบด้วย

  1)	กลุ่ม	Startup	จำ�นวน	10	โครงก�ร	งบประม�ณ	1,673.4297	ล้�นบ�ท

	 	 2)	กลุ่ม	Regular	and	Turn	Around	จำ�นวน	16	โครงก�ร	งบประม�ณ	1,130.3076	ล้�นบ�ท

	 	 3)	กลุ่ม	Strong	จำ�นวน	6	โครงก�ร	งบประม�ณ	355.0970	ล้�นบ�ท

	 	 4)	กลุ่ม	Ecosystem	จำ�นวน	4	โครงก�ร	งบประม�ณ	328.5065	ล้�นบ�ท

ขับเคลื่อน SME 4.0 ตอบโจทย์ THAILAND 4.0

THAILAND 4.0 SME 4.0

Strengthen
from within 

บนฐานของ
Technology

& Innovation

Connect to
the world

Innovation
Driven

Preposition

High
Value

Startup

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนา
SME รายประเด็น

4 กลยุทธ์ 

• ยกระดับผลิตภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  (เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด)
• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
• ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล
• พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
  (หลักสูตรการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิด
  ผู้ประกอบการใหม่)

3 กลยุทธ์ 

• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง  
  (High Value Startup) (รวมถึง Traditional SME)
• ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้่างเครือข่าย 
  ทางธุรกิจของ SME
• พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

2 กลยุทธ์ 

• พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME  
  ให้มีประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
  และระบบติดตามผลการส่งเสริม SME)
• ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
 สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรค 
 ต่อการดำาเนินธุรกิจของ SME

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างขีดความ

สามารถ SME เฉพาะกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนา SME
ในแต่ละประเด็นที่มี 
ความสำาคัญต่อการเติบโต 
และขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ SME

ส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม
ซึ่งมีสถานการณ์และ 
ความต้องการความช่วยเหลือ 
ที่ต่างกัน จำาเป็นต้องมี 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนา

พัฒนาระบบสนับสนุน 
ที่จะช่วยให้การส่งเสริม 
และพัฒนา SME เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากลไก 

เพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริม
SME อย่างเป็นระบบ

Smart
SME

Smart
Farmer
/ Active
Cluster

Global
SME

New Growth
Engines

Smart
Enterprise

Social
Mobility

Local
Empowerment

CLMVT
as Our
Home

Market

ASEAN
Global
Market

Entrepreneur
Driven

Preposition

Community
Driven

Preposition

Domestic
Economy

Regional
Economy

Global
Economy

“Marketable is the key“

4.7  งานจัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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   1)	ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมร�ยเดือน	(มกร�คม	-	ธันว�คม	2559)	

	 	 2)	ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	ปี	2559	(SME	White	Paper)

		 	 3)	ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้ประกอบก�รภ�คก�รค้�และบริก�ร	(Trade	&	Service	Sentiment	Index:	TSSI)	

		 	 	 	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

		 	 4)	ดัชนีและข้อมูลท�งก�รเงิน

	 	 5)	ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์สถ�นภ�พและโครงสร้�ง	SME	ต�มระยะก�รเติบโตท�งธุรกิจ

											 		 	 ง�นจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

			 	 6)	คู่มือก�รสร้�งเครือข่�ยและก�รทดสอบตล�ด	(ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	และอินโดนีเซีย)

    4.8.1  แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2560 - 2564 (ระยะ 5 ปี)
     
     4.8.2  แผนปฏิบัติการประจำาปี 2560

4.8  งานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2560 - 2564

4.9  งานจัดทำารายงานสถานการณ์ ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน 
  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ SME

สนับสนุนข้อมูล 
ข้อวิเคราะห์ (GAP Analysis)

สนับสนุน 
การดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาการให้บริการ SME 
(OSS)

พัฒนาเครื่องมือ/ข้อมูล 
องค์ความรู้แก่ SME

บูรณาการแผน

งบประมาณ และ Joint KPIs

เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาฐานข้อมูล SME

วิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ

Pilot Project

Ecosystem

ขึ้นทะเบียน SME

ให้บริการ SME ผ่าน ICT

ติดตาม 
ประเมินผล 

การส่งเสริม SME

บูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานส่งเสริม SME ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME1 สร้างการเข้าถึงบริการเพื่อ SME2 3

เพิ่มศักยภาพองค์กร4
ออกแบบองคก์รใหมี้ประสิทธภิาพ 

และเน้นธรรมาภิบาล 
(Good Governance)

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

กระบวนการและเทคโนโลยี 
(Process & Technology)

วัฒนธรรมองค์กร 
(Culture)
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“เป็นผู้นำาในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME 
สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล (Smart SME)

วิสัยทัศน์

OSMEP Annual Report 2016 47



 

  1) SME รายสาขา Bio Based Industry 3 สาขาอุตสาหกรรม

     ได้แก่	เครื่องสำ�อ�ง	พล�สติกชีวภ�พ	ย�งพ�ร�และผลิตภัณฑ์ย�ง

  2) SME รายพื้นที่ Cluster Based SEZs

       •	จัดทำ�	Thailand’s	Cluster	Mapping	สำ�หรับอุตส�หกรรมอ�ห�ร

		 											 •	ก�รยกระดับคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ห่วงโซ่มูลค่�

		 											 •	ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�เพิ่มบนพื้นฐ�นของคว�มได้เปรียบเชิงพื้นที่

		 											 •	ก�รสร้�งและพัฒน�ช่องท�งชุมชนออนไลน์

  3) SME กำาหนดประเภท Innovative SME 2 สาขาอุตสาหกรรม

     ได้แก่	ซอฟต์แวร์	และแฟชั่น

ผลการดำาเนินงาน

   เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ จำานวน 32 เครือข่าย

   1) งานดำาเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

      •	เกิด	18	เครือข่�ย	จ�กก�รดำ�เนินก�รเป็นผู้แทนในเวทีก�รประชุมระหว่�งประเทศที่เกี่ยวกับก�รส่งเสริม	SME	

		 	 	 		•	เกิดโครงก�รต่อเนื่อง	5	โครงก�ร	เพื่อดำ�เนินโครงก�รที่เกี่ยวเนื่องจ�กก�รประชุมคว�มร่วมมือด้�นก�รส่งเสริม	SME

   2) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

      •	เกิด	10	เครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งธุรกิจระหว่�งผู้ประกอบก�ร	SME	

			 	 	 	 •	มีผู้ประกอบก�ร	SME	เข้�ร่วมเครือข่�ย	จำ�นวน	278	ร�ย

	 	 					•	เกิดมูลค่�ท�งธุรกิจ	836	ล้�นบ�ท

		 														 เครือข่�ย	SME	ไทย-ญี่ปุ่น	เกิดมูลค่�ท�งธุรกิจ	450.5	ล้�นบ�ท

				 														 เครือข่�ย	SME	ไทย-อิหร่�น	เกิดมูลค่�ท�งธุรกิจ	384	ล้�นบ�ท

							 														 เครือข่�ย	SME	(Thai	Aim)	เกิดมูลค่�ท�งธุรกิจ	1.5	ล้�นบ�ท

   3) งานดำาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำางานอาเซียน SME 

      (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG)

    •	เกิดเครือข่�ย	4	เครือข่�ย	ผู้ให้บริก�รในต่�งประเทศ	

		 	 	 	 	 (จีน	2	เครือข่�ย	และอินโดนีเซีย	2	เครือข่�ย)

	 	 	 	 •	SME	ได้รับบริก�รด้�นธุรกิจใน	ASEAN	1,819	ร�ย

	 	 	 	 •	เว็บไซต์ให้บริก�ร	SME	www.aseansme.org	มีสม�ชิกใหม่	14,900	ร�ย

		 	 	 	 •	เกิดสินค้�/บริก�รใหม่บนเว็บไซต์	10,022	ผลิตภัณฑ์/บริก�ร	รวม	10,273	ผลิตภัณฑ์/บริก�ร

	 	 	 	 •	หน่วยให้บริก�รบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น	54	หน่วยง�น	รวมมีหน่วยง�นให้บริก�รทั้งสิ้น	232	หน่วยง�น

	 	 	 	 •	จำ�นวนบริก�รบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น	271	บริก�ร	รวมมีจำ�นวนทั้งสิ้น	293	บริก�ร

4.10  งานจัดทำายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME รายสาขา / รายพื้นที่ / กำาหนดประเภท

4.11  โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ตารางสรุปภาพรวมการดำาเนินงาน / โครงการของ สสว. ปี 2559

งาน / โครงการ
(แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2555-2559)

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

จัดกลุ่มตามวงจรธุรกิจ
1 2 3 4 รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
วางแผนและจัดทำายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 37,760,000 - - - 8 8

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน
สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4,762,211,000 2 8 3 9 22

ง�นจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม
ประจำ�ปี 3,000,000 - - - 1 Ecosystem1

ง�นจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมประจำ�ปี 3,000,000 - - - 1 Ecosystem3

ง�นจัดทำ�และปรับปรุงฐ�นข้อมูล	SME	ประเทศไทยประจำ�ปี 11,000,000 - - - 1 Ecosystem5

โครงก�รประเมินศักยภ�พในก�รแข่งขันของ	SME	(SME	Scoring) 8,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular10

โครงก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลิตภ�พก�รผลิตของ	SME 2,000,000 - - - 1 Ecosystem6

โครงก�รศูนย์บริก�รธุรกิจ	SME	(Front	Service	SME) 3,000,000 - - - 1 Ecosystem11

ง�นจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง 
และขน�ดย่อม	ร�ยส�ข�	/	ร�ยพ้ืนท่ี	/	กำ�หนดประเภท 7,260,000 - - - 1 Ecosystem2

ง�นติดต�มและประเมินผลงบบูรณ�ก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง 
และขน�ดย่อม 6,000,000 - - - 1 Ecosystem7

โครงก�รจัดง�น	SMEs	National	Awards	 
ภ�คก�รผลิต	ก�รค้�	และบริก�ร 5,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular12

โครงก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นส่งเสริม
วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 1,500,000 - - - 1 Ecosystem8

โครงก�รศูนย์ให้บริก�ร	SME	ครบวงจร	
(SME	One-stop	Service	Center:	OSS) 40,475,000 - - - 1 Ecosystem13

โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยในโครงก�ร	SME	Power	เพื่อวันใหม่	แก่ธน�ค�ร
พัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย	(ธพว.) 77,386,000 - - - 1 Ecosystem14

โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยในโครงก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร	SME
ที่ได้รับผลกระทบจ�กเหตุอุทกภัยปี	2553	แก่ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจ
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย	(ธพว.)

	59,180,000 - - - 1 Ecosystem15

ง�นจัดทำ�ดัชนีชี้วัดภ�วะเศรษฐกิจสำ�หรับผู้ประกอบก�ร	SME 4,000,000 - - - 1 Ecosystem4

ง�นบริห�รจัดก�รกองทุนร่วมลงทุน 2,000,000 - - - 1 Ecosystem9

โครงก�รปรับแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ	SME 630,000,000 - - 1 - Turn	Around16

โครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม 1,000,000,000 - - 1 - Turn	Around17
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ตารางสรุปภาพรวมการดำาเนินงาน / โครงการของ สสว. (ต่อ)

งาน / โครงการ
(แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2555-2559)

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

จัดกลุ่มตามวงจรธุรกิจ

1 2 3 4 รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 15,000,000 - - - 3 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 25,966,400 - - - 4 4

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหารกองทุน 242,496,000

โครงก�รฟื้นฟูกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 2,000,000,000 - - 1 - Turn	Around18

ง�นดำ�เนินก�รต�มกรอบคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 5,000,000 - - - 1 Ecosystem31

ง�นพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 5,640,000 - - - 1 Ecosystem35

ง�นพัฒน�ศักยภ�พด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 9,326,400 - - - 1 Ecosystem34

โครงก�รยกระดับผลิตภัณฑ์	SME	สู่ตล�ดโลก	(Global	Reach) 85,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular22

โครงก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รใหม่	(Startup) 200,000,000 1 - - - Startup19

ง�นสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 5,000,000 - - - 1 Ecosystem32

โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นต�มภ�รกิจและนโยบ�ยของรัฐ 10,000,000 - - - 1 Ecosystem36

โครงก�รสร้�งนักก�รค้�มืออ�ชีพ 41,130,000 - 1 - - Strong	and	Regular23

โครงก�รแฟรนไชส์ไทยสู่ตล�ดโลก 48,730,000 - 1 - - Strong	and	Regular25

โครงก�รขับเคลื่อนผลง�นวิจัยสู่เชิงพ�ณิชย์ 5,000,000 - - - 1 Ecosystem29

โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ธุรกิจระดับเติบโต	 
(SME	Strong	/	Regular	Level) 200,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular20

ง�นดำ�เนินกิจกรรมภ�ยใต้กรอบคณะทำ�ง�นอ�เซียนด้�น	SME 
(ASEAN	SME	Agencies	Working	Group:	ASEAN	SMEWG) 5,000,000 - - - 1 Ecosystem33

ง�นสนับสนุนก�รว�งแผนองค์กร 1,000,000 - - - 1 Ecosystem37

โครงก�รกฎหม�ยหลักประกันท�งธุรกิจ	:	สร้�งโอก�ส	SME	ไทย	
เข้�ถึงแหล่งเงินทุน 97,310,000 - - - 1 Ecosystem24

โครงก�รสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีของอุตส�หกรรม	
(Industrial	Technology	Assistance	Program:	ITAP) 80,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular26

โครงก�รแปลงเครื่องจักรเป็นทุน	และก�รปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
สำ�หรับผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอี 15,000,000 - - - 1 Ecosystem30

โครงก�รคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒน�	SMEs	สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน
ระยะต่อเนื่อง 15,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular27

โครงก�รสร้�งผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	 
(Start-up	Voucher) 50,000,000 1 - - - Startup28

โครงก�รประช�รัฐเพื่อวิส�หกิจชุมชน 100,000,000 - - - 1 Ecosystem21
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ทิศทางการส่งเสริม SME ตามวงจรธุรกิจ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จำานวนโครงการ

รวม 4 กลุ่ม      5,083,433,400 37

Startup 250,000,000 21

Turn Around 3,630,000,000 33

Ecosystem 720,573,400 244

Strong and Regular 482,860,000 82
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   จ�กมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 30	กันย�ยน	2546	 ได้อนุมัติให้หน่วยง�นต่�งๆ	ที่มีเงินนอกงบประม�ณ	ถือปฏิบัติต�ม

ม�ตรก�รกำ�กับดูแลเงินนอกงบประม�ณต�มที่กรมบัญชีกล�ง	กระทรวงก�รคลัง	นำ�เสนอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น

ทุนหมุนเวียนให้สูงขึ้น

		 	 กองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 ซึ่งบริห�รโดย	 สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	

หรือ	 สสว.	 ได้เข้�สู่ระบบประเมินผลก�รดำ�เนินง�นทุนหมุนเวียน	ตั้งแต่ปี	 2548	 เป็นต้นม�	 โดยกรมบัญชีกล�ง	กระทรวงก�รคลัง 

ได้จัดจ้�งบริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จำ�กัด	(TRIS)	ศึกษ�และจัดทำ�ระบบประเมินผลก�รดำ�เนินง�นทุนหมุนเวียน	โดยนำ�เกณฑ์วัดแบบ	

Balanced	Scorecard	(BSC)	ม�ใช้ในก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น	4	ด้�น	ประกอบด้วย	

  

	 	 1.	ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเงิน	

	 	 2.	ก�รสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

		 	 3.	ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นปฏิบัติก�ร

		 	 4.	ก�รบริห�รพัฒน�ทุนหมุนเวียน

 	 	 ในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 ปี	 2559	 ได้มีก�รพัฒน�ตัวชี้วัด 

โดยใช้เกณฑ์	Balanced	Scorecard	(BSC)	อย่�งต่อเนื่องใน	4	มิติ	ดังนี้

การประเมินผลการดำาเนินงาน
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปี 2559

มิติที่ 1:  ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน 

	 ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รเงินกองทุนฯ

มิติที่ 2: การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

	 2.1	ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 2.2	ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รปรับปรุงคุณภ�พก�รให้บริก�ร

มิติที่ 3:  ผลการดำาเนินงานด้านปฏิบัติการ  

	 3.1	ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล	/	กระทรวงก�รคลัง

	 3.2	ก�รร�ยง�นก�รรับจ่�ยและก�รใช้จ่�ยเงินร�ยได้ที่ไม่ต้อง

	 	 นำ�ส่งเป็นร�ยได้แผ่นดิน

ร้อยละ	10

ร้อยละ	20

ร้อยละ	40

ตัวชี้วัด น้ำาหนัก คะแนนที่ได้รับ

5.0000

4.1790

4.6500
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2555 2556 2557 2558 2559

ตัวชี้วัด น้ำาหนัก คะแนนที่ได้รับ

3.4132 4.029 3.4500 5.0000 5.0000

3.2626 3.6320 3.6425 4.1790 4.5200

3.7700 3.6166 4.3750 4.0925 4.6500

3.6609

3.5430

3.0580

3.4669

3.6467

3.9175

4.0443

4.1861

3.8564

4.4209

มิติที่ 4:  ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน* 

	 4.1	บทบ�ทคณะกรรมก�รทุนหมุนเวียน

	 4.2	ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 4.3	ก�รควบคุมภ�ยใน

	 4.4	ก�รตรวจสอบภ�ยใน

	 4.5	ก�รบริห�รจัดก�รส�รสนเทศ

	 4.6	ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

หมายเหตุ *เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของกองทุนฯ

ร้อยละ	30 3,8564

   โดยสรุป	กองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	ได้รับผลคะแนนจ�กก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

บัญชี	2559	ของกรมบัญชีกล�ง	จำานวน 4.4209 คะแนน จ�กคะแนนเต็ม	5.0000

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2555 - 2559

มิติที่ 1 

ด้�นก�รเงิน

มิติที่ 3

ด้�นปฏิบัติก�ร

มิติที่ 4

ด้�นก�รบริห�ร

พัฒน�ทุนหมุนเวียน

คะแนนเฉล่ีย

(จากคะแนนเต็ม 5)

มิติที่ 2

ด้�นประโยชน์ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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OSMEP’s Operational Results: Highlights in 2016

1. Group of Projects to Incubate New SMEs (a.k.a. Startup Group)

 Two projects with a budget of 250 million baht

2. Group of Projects to Support the Strong and Viable SMEs towards Growth and More Innovation 

  (a.k.a. Strong and Regular Group)

 Eight projects with a budget of 482.86 million baht

3. Group of Projects to Revitalize the Capable SMEs (a.k.a. Turn-around Group)

 Three projects with a budget of 3,630 million baht 

4. Group of Projects to Develop the Ecosystem Conducive for SMEs’ Business Conduct 

  and the Execution of SMEs Promotion (a.k.a. Ecosystem Group) 

 Twenty-four projects with a budget of 720.57 million baht

	 	 The	Office	 of	 Small	 and	Medium	Enterprises	 Promotion	 (OSMEP)	 got	 approval	 on	 budget	 allocation	worth 

5,083,433,400	 baht	 of	 the	 SMEs	 Promotion	 Fund	 in	 fiscal	 2016	 by	 the	 Board	 of	 Directors	 of	 SMEs	 Promotion 

(Ad	hoc).	The	budget	was	to	finance	37	projects	for	promoting	and	supporting	SMEs.	(As	of	March	2017,	there	were 

23	projects	accomplished,	while	the	other	14	are	currently	ongoing).

	 		 The	results	of	the	SMEs	promotion	activities	in	2016	reflecting	the	direction	of	SMEs	promotion	were	implemented 

on	the	basis	of	the	Business	Life	Cycle.	Thus,	all	projects	were	designed	in	response	to	the	needs	of	each	of	the	cycle’s	

4 groups:

Startup
250 million baht 

(4.92%) 

Ecosystem 
720.5734 million baht 

(14.17%) Strong and Regular 
482.86 million baht 

(9.5%)

Turn-around 
3,630 million baht 

(71.41%) 

Budget Allocations by Business Life Cycle
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3. Group of Projects to Revitalize the Capable SMEs (a.k.a. Turn-around Group)

4. Group of Projects to Develop the Ecosystem Conducive for SMEs’ Business Conduct 
    and the Execution of SMEs Promotion (a.k.a. Ecosystem Group)

1. Group of Projects to Incubate New SMEs (a.k.a. Startup Group)

2. Group of Projects to Support the Strong and Viable SMEs towards Growth 
    and More Innovation (a.k.a. Strong and Regular Group)

“Startup: The Beginning of Growth” 

“Regular: The Growth towards Maximum Potential” 

“Turn-around: Improvement for Business Survival” 

“Ease of Doing Business: Business Ecosystem Improvement for More Convenience of SMEs’ Business Conduct” 

		 	 Building	new	SME	operators	is	an	important	mechanism	in	driving	the	nation’s	economy.	So	far,	Thailand	has 

implemented	numerous	measures	to	stimulate	the	emergence	of	new	entrepreneurs.	In	order	to	promote	continuous	development, 

the	public	sector	needs	to	provide	SMEs	promotion	in	both	terms	of	key	infrastructure	development	favorable	to	the	development 

of	new	businesses	and	the	provision	of	conducive	business	factors	to	support	new	entrepreneurs.	Such	provision	includes	

sources	of	capital,	advantageous	benefits	favorable	to	business	conduct,	and	business	opportunities	for	new	entrepreneurs	

with	potential	to	develop	their	creativity	and	innovative	ideas	into	commercialization	and	viable	businesses	with	sustainability.

  This project group includes business support and business diagnosis for the growing businesses so as to increase 

their	competitiveness	towards	the	maximum	potential.	Thus,	competence	of	the	proficient	SME	entrepreneurs	will	be 

developed	by	encouraging	 them	 to	embrace	business	management	 systems	 through	business	diagnostic	process, 

which	evaluates	SME’s	conditions	of	strength,	weaknesses,	readiness,	and	competitiveness.	These	will	lead	to	international 

competitiveness	building,	product	and	services	standard	upgrading,	business	governance	promoting,	and	entrepreneurship 

aptitude	reinforcement	towards	sustainable	and	systematic	strength.	Innovative	will	also	be	promoted	to	help	refine	SME’s 

products	and	services	to	be	responsive	to	market	demands	while	the	expansion	into	new	domestic	and	international	markets 

will	be	emphasized.	Moreover,	e-commerce	channels	will	be	enhanced	while	business	cooperation	networks	will	be	built.

	 		 It	is	about	assisting	SMEs	that	encounter	problems	in	their	operations	to	revitalize	and	develop	the	potential	

of their enterprises and resume their business growth. This assistance begins with an in-depth analysis of the problems 

in	all	operation	parts	of	upstream,	midstream	until	downstream	and	follows	by	advice	on	business	plan	improvement	to	

systematically	resolve	the	problems	and	redirect	their	business	direction.	Consequently,	SMEs	can	go	on	with	viability	

and	increase	their	competitiveness	to	be	well	prepared	for	future	competition	with	sustainability.	

	 	 Currently,	there	are	still	many	obstacles	in	SME’s	business	ecosystem,	especially,	the	complicated	state	regulations 

that	take	considerable	time	or	expenses	to	conform.	It	is	therefore	imperative	to	improve	the	operation	and	services	of 

the	public	sector	to	be	more	convenient	and	less	of	a	burden	on	SMEs.	These	projects	include	the	reform	and	modernization 

of	laws	that	can	support	the	development	of	SMEs	in	modern	businesses	and	the	upgrade	of	existing	infrastructure	essential 

for	SME	operations	as	well	as	the	adding	of	missing	elements	that	can	meet	the	various	needs	of	SMEs.	It	is	also	important	

to	develop	the	government	service	system	to	be	more	modern,	convenient,	and	comprehensive	in	a	one-stop	service	unit.	
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1. Group of Projects to Incubate New SMEs (a.k.a. Startup Group)  
 Including 2 projects with a budget of 250 million baht

	 	 This	project	aimed	to	develop	the	capacity	of	the	graduates	as	well	as	general	people	interested	in	entering 

entrepreneurship or starting a new business and the entrepreneurs whose businesses had been in operation for less than 

3	years	and	had	not	yet	entered	the	taxation	system.	The	project	held	activities	of	marketing	promotion,	entrepreneurship	

incubation,	business	mentoring,	commercialization	of	innovation	from	educational	institutions,	and	supporting	businesses 

with good commercial potential.

	 		 In	this	regard,	OSMEP	cooperated	with	9	universities	under	the	Rajamangala	University	of	Technology	umbrella 

including	Rajamangala	University	of	Technology	Krung	Thep,	Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi, 

Rajamangala	University	of	Technology	Tawan-ok,	Rajamangala	University	of	Technology	Rattanakosin,	Rajamangala 

University	 of	 Technology	 Srivijaya,	 Rajamangala	 University	 of	 Technology	 Phra	 Nakhon,	 Rajamangala	 University	 of 

Technology	Lanna,	Rajamangala	University	of	Technology	Isan,	and	Rajamangala	University	of	Technology	Suvarnabhumi.

Implementation and Outcome

  Four Phases of Startup Development

  1) General Knowledge Provision

	 	 	 Basic	knowledge	training	courses	on	business	administration	of	at	least	18	hours	were	participated	by	11,065	SMEs.

	 	 2)	Specific	Knowledge	Provision

	Workshop	on	business	plan	writing	of	at	least	8	hours	along	with	counsellor	visits	for	face-to-face	consultation	

of	at	least	3	hours	per	case	were	provided	free	of	charge	to	the	SMEs	participating	in	this	project.

	•	5,370	of	the	11,065	SMEs	were	recruited	to	join	the	business	plan	writing	courses.	The	number	was	comprised	 

			of	the	4,023	SMEs	of	the	manufacturing	sector	accounting	for	74.92	percent	of	the	total	and	the	1,347	SMEs 

		 of	the	services	sector	or	25.08	percent.

	•	2,034	SMEs	of	the	total	finished	their	business	plan	writing.

  3) Startup Incubation Service

	Local	businesspersons	serving	as	business	mentors	paid	a	3-hours	visit	to	each	SMEs	and	worked	with	them 

	on	business	diagnosis	and	business	plan	development.	Moreover,	the	implementation	of	SMEs’	business	plans 

	to	establish	businesses	was	helped	by	 these	mentors	as	 they	visited	 the	SMEs	 for	at	 least	2	 times	and 

	the	consultancy	took	place	for	at	least	3	hours	per	visit.

	•	421	startups	received	individual	support.

  4) Market Test

Currently,	this	project	is	in	the	process	of	recruiting	the	participating	SMEs	high	potential	to	get	the	rights 

to	join	trade	fairs	where	the	expenses	are	funded	by	the	project.	The	target	number	is	1,500.

1.1  Project on Developing Startup Entrepreneurs
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	 		 This	project	aimed	to	drive	businesses	into	an	accelerated	growth	process	through	the	provision	of	advice,	 

as	well	as	training	in	concepts,	development,	business	design,	prototype	building,	market	research	and	survey,	as	well	as	

linking	businesses	with	the	appropriate	source	of	investment	and	providing	a	platform	for	competitions	in	innovations.	

OSMEP	had	allocated	50	million	baht	budget	to	the	National	Science	and	Technology	Development	Agency	(NSTDA) 

for	use	in	training	business	operators	in	the	technological	and	innovation	sectors	from	50	companies	that	would	be	used	

as	economic	innovation	models.	The	Start-up	Voucher	provided	financial	support	of	up	to	800,000	baht	per	entity.

Implementation and Outcome

    1) Participating SMEs of 53 Enterprises Received Funding in the Format of Start-up Voucher

The	Voucher	was	redeemed	for	services	of	consultation,	business	development,	design,	market	research	

and	survey,	domestic,	as	well	as	international	market	expansion	for	technological	companies,	and	other	activities. 

The	fund	linked	50	SMEs,	using	a	budget	of	40,020,238	baht.	A	further	9	other	SMEs	were	on	a	waiting	list 

in case that there was some remaining budget left for further schemes. It was estimated that the income 

of	SMEs	that	were	recipient	of	the	Voucher	would	increase	by	334,900,120	baht	within	6	months.	

   2) Participating SMEs of 21 Enterprises Recruited to Participate in the Competitions or International Innovation Forum

•	At	the	27th	International	Invention	and	Innovation	Exhibition	(ITEX	2016)	held	in	Kuala	Lumpur,	Malaysia,		 

			between	12	to	14	May	2016,	there	were	3	SMEs	participated	and	received	five	prizes	for	three	products.

•	At	the	Seoul	International	Invention	Fair	(SIIF	2016)	held	in	the	Republic	of	Korea	between	1-4	December	 

	 2016,	there	were	18	SMEs	participated.	In	competition,	Thai	participants	received	21	prizes	for	19	products 

	 (5	Gold,	7	Silver,	and	5	Bronze	awards,	in	addition	to	3	Special	Prizes).

Groups of Entrepreneurs by State of Business Development 

Students Entrepreneur-To-Be Registered Enterprises 
(less than 3 years)

General People 
with Informal 

Businesses

Community 
Enterprises

Specific Knowledge
General Knowledge 

5.75%

27.60%

41.99%

7.54%
17.11%

23.90% 26.38% 34.21% 5.62% 9.90%

1.2  Project on Building Entrepreneurs of Technological and Innovative Businesses 
       (a.k.a. Start-up Voucher Project) 
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	 	 The	“Stronger	SMEs”	project	aimed	to	promote	the	expanding	SMEs	to	increase	their	international	competitiveness.	

OSMEP	in	collaboration	with	Thammasat	University	rendered	support	to	general	businesses	to	maintain	their	capacity	

to	compete	in	the	domestic	market	and	build	the	resilience	of	the	Thai	economy.	Activities	included	developing	sales	

avenues,	consultation,	operations	analysis,	support	for	access	to	low-interest	sources	of	capital,	and	business	matching	

activities	inside	and	outside	of	the	country.

   1) Total of 10,271 SMEs Passing the Capability Evaluation:

•		Strong	SMEs	Group	-	Target	of	participants	was	set	at	2,512	SMEs.	At	the	end	of	2016,	there	were	300	SMEs 

			received	company	visits	from	consultants	to	help	further	develop	their	capacity.

•	Regular	SMEs	Group	-	Target	of	participants	was	set	at	7,759	SMEs.	At	the	end	of	2016,	there	were	300	SMEs	 

		 received	support	in	their	on-line	sales	and	their	products	got	photography	service	for	web-page	presentation. 

		 More	than	2,600	product	stories	were	helped	created	in	three	languages:	Thai,	Mandarin,	and	English.

   2) Total of 2,205 SMEs Assisted with Fast Tracking registration with the Thai Food and Drug Administration (FDA) 

SMEs	of	2,205	enterprises	of	food	industry	received	OSMEP	Vouchers	worth	5,000	baht	to	use	the	services	

of	Central	Laboratory	(Thailand)	Co.,	Ltd.	in	testing	and	analyzing	their	products.	This	project	was	a	collaboration	

between	OSMEP	and	Central	Laboratory	(Thailand)	Co.,	Ltd.

   3) Total of 257 SMEs Getting Sales Opportunities in International Marketing Promotion Activities 

•	Trade	value	created	by	1,580	million	baht

•	OSMEP	 led	operators	 to	participate	 in	 international	marketing	promotion	activities	 in	8	countries:	 Iran,		 

			Russia,	Sri	Lanka,	Republic	of	Korea,	China,	United	Arab	Emirates,	Oman,	and	Cambodia.

   4) Establishing A 4-steps Curriculum on Capacity Building

The	content	of	20	topics	was	delivered	through	an	on-line	platform	(VDO	On-line	Study),	while	2,000	SMEs	

received	company	visits	and	individual	assistance	in	formulating	their	business	development	plans.			

Needs of SMEs with regard to upgrading

business and product standards
10 %

Marketing and Branding
57 %

Innovation and Technology
18 %

Management and Finances
15%

2. Group of Projects to Support the Strong and Viable SMEs towards Growth  
  and More Innovation (a.k.a. Strong and Regular Group)  
 Including 8 projects with a budget of 482.86 million baht

2.1  Project on Promoting and Developing Businesses in Growing Stage 
  (a.k.a. Stronger SMEs Project for SMEs of Strong / Regular Level) 

Implementation and Outcome
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   OSMEP	 in	 collaboration	with	 the	 Thai	 Food	 and	Drug	Administration	 (FDA),	 as	well	 as	Central	 Laboratory 

(Thailand)	Co.,	 Ltd.	 implemented	 the	project	 of	 SMEs	Competitiveness	Evaluation	 (a.k.a.	SME	Scoring)	 to	 appraise	 

product	standards	of	the	SMEs	who	had	experienced	domestic	and	international	competitions.	The	project	also	provided 

more	 information	on	FDA	standards	and	reinforced	the	SMEs	to	develop	innovative	solutions	that	could	 increase	their 

competitiveness.

Implementation and Outcome

   Four Phases of Project Implementation on SME Scoring 

  1) Self-Assessment: 

587	SMEs	undertook	the	self-evaluation	program	on	product	standards	and	market	demand	survey	in	order	to	

upgrade	their	business,	make	innovation,	and	develop	standards	of	products	and	facilities	in	line	with	their	

own	requirements.

  2) Product Scoring:

817	SMEs	got	training	courses	on	in-depth	knowledge	of	FDA	standards	regulations.	The	courses	took	place	

in	4	pilot	provinces:	Samut	Sakhon,	Samut	Songkhram,	Ratchaburi,	and	Nakhon	Pathom.

  3) Site Visit:

210	SMEs	got	site-visit	consultation.	The	experienced	consultants	visited	SMEs’	facilities	and	conducted	evaluation	

as	well	as	provided	guidance	on	FDA	regulations	to	help	SMEs	get	ready	to	register	with	FDA.	Six	of	the	

participating	SMEs	already	succeeded	in	FDA	registration	with	fourteen	in	the	registration	process.

  4) SMEs Upgrading: 

For	SMEs	granted	good	scoring	and	passing	the	assessment	of	business	ranking	on	innovation	capability 

and	sales	enhancement,	their	businesses	were	promoted	via	the	opportunities	to	join	in	activities	of 

business	matching,	business	roadshows,	and	trade	exhibitions.

	 	 Since	2006,	OSMEP,	in	cooperation	of	Thailand	Productivity	Institute,	has	already	organized	7	entrepreneurship	

competitions	 called	 SMEs	 National	 Awards.	 Competition	 criteria	 are	 adapted	 from	 those	 used	 by	 Thailand	Quality	

Award	(TQA).	Several	categories	of	prizes	are	awarded	to	SMEs	with	good	standards	of	efficiency	and	management 

capabilities.	 Project’s	 objectives	 are	 to	 encourage,	 inspire	 and	 help	 SMEs	 elevate	 the	 standards	 of	 their	 business 

conduct	towards	international	levels.	(Read	further	details	at	www.smesnationalawards.com).	

2.2  Project on SMEs Competitiveness Evaluation (a.k.a. SME Scoring) 

2.3  Project on the 8th SMEs National Awards 
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  Round 1 - Entering the Competition: 

1,028	SMEs	of	20	target	business	sectors	entered	the	competition.	The	majority	of	participants	were	mostly	

from	the	central	region,	followed	by	the	Southern,	Northeastern,	Eastern,	Northern,	and	Western	regions,	respectively.

  Round 2 - Interviews: 

130	SMEs	passing	the	initial	assessment	got	the	rights	to	enter	the	interview	round.

  Round 3 - Evaluation: 

42	SMEs	passing	 the	 interviews	went	on	 to	 the	evaluation	phase	and	received	consultant	site	visits.	 

Their	facilities	were	evaluated.	

  Round 4 - Award Ceremony: 

36	SMEs	were	granted	with	prizes	of	3	award	categories.	1)	Best	National	SME	Prize	went	to	7	SMEs; 

2)	Excellent	National	SME	Prize	went	 to	20	SMEs;	and	3)	Standard	National	SME	Prize	went	 to	9	SMEs.	

Moreover,	 there	were	3	SMEs	successfully	enlisted	on	 the	Market	 for	Alternative	 Investment	(mai),	a.k.a. 

mai	Stock	Exchange,	with	26	SMEs	in	the	listing	process.

		 	 OSMEP	allocated	a	budget	 of	 85	million	baht	 to	 the	Department	 of	 Industrial	 Promotion	 for	 the	Project	 on 

Elevating	SMEs	Product	to	Global	Market	(a.k.a.	SMEs	Global	Reach).	The	project	was	set	to	support	and	promote	SMEs	

of	fashion	industry	including	textile	and	garment,	leather	and	shoes,	and	gem	and	jewelry.	Project’s	activities	ranged	

from	developing	workforce	in	design;	adding	value	to	products	for	better	performance	in	sales	and	exporting	by	adopting	

modern	technology	to	enhance	productivity;	and	furthering	the	upgrading	of	SME	products	to	meet	global	standards.

	 		 As	for	the	processed	agricultural	products	and	food	sector,	SMEs	were	supported	in	adding	value	to	their	products

and	enhancing	their	capability	on	product	development	and	packaging	so	that	they	could	enter	international	markets.

    1) Developing Product Style and Quality to Meet Market Demands

•	Target	group:	Fashion	Industry

•	30	SMEs	passed	through	the	selection	process	and	entered	the	consultation	phase.	Each	entity	received 

		 no	less	than	5	man-days	of	in-depth	consultation	in	product	and	quality	development	in	accordance	with 

		 the	needs	of	the	market,	which	allowed	them	to	determine	appropriate	ways	to	develop	their	product	and	 

		 improve	them	to	create	entirely	new	products.

    2) Developing Capability of Food Industry and Processed Food Industry

•	Target	group:	Food	Industry	and	Processed	Food	Industry

•	 41	SMEs	undertaken	business	diagnostic	service	including	problem	analysis	and	the	evaluation	of	workplace 

 proficiency.	The	service	was	an	on-site	visit	approach	and	was	implemented	on	the	basis	of	2	man-days	per	entity.

2.4  Project on Elevating SMEs Product to Global Market (a.k.a. SMEs Global Reach) 

Implementation and Outcome

Implementation and Outcome
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	 	 OSMEP	 allocated	 a	 budget	 of	 85	 million	 baht	 to	 the	 Department	 of	 Business	 Development	 to	 undertake 

the	Project	on	Building	Professional	Trading	SMEs,	a.k.a.	Smart	Thai	Biz	Project.	Its	objectives	were	to	build	Thai	SMEs	

into	professional	trading	entrepreneurs	with	new	business	operating	ideas,	leadership	skills,	perspective	of	business	

differentiation,	determination	to	integrate	technology,	techniques,	and	strategies	to	develop	their	business,	and	initiative	

creation.	Expected	results	included	enhancement	of	proficiency	level	to	pursue	market	opportunities,	and	elevation	of	

efficiency	to	create	business	value	added.	Ultimately,	it	was	targeted	that	market	access	networks	and	business	clusters	

would	take	place	on	the	basis	of	strong	connectivity	of	supply	chain	networks	to	encourage	sustainable	and	secure	

growth and to lead businesses to international fora.

Implementation and Outcome

	 	 1)	4,151	SMEs	passed	the	diagnosis	and	the	evaluation	of	their	business	conditions.

	 	 2)	734	SMEs	participated	in	SME	Mentor	Programme.

	 	 3)	238	trader	networks	and	2	prototype	clusters	took	place:	Clusters	of	Phayao	Trade	and	Tourism	Services 

			 	 	 and	clusters	of	hotels	and	boutique	hotels	

	 	 OSMEP	allocated	a	budget	of	85	million	baht	 to	 the	Department	of	Business	Development,	which	 is	 the 

primary	agency	responsible	for	the	development	of	franchise	business.	This	project	focused	on	providing	knowledge	

on	business	operations	under	franchise	systems,	as	well	as	knowledge	on	marketing,	relevant	regulations	on	franchises,	

and	market	 conditions	domestically	 and	 in	 target	 countries.	All	 the	guidance	was	provided	by	experts	 in	 franchise	

industry.	Moreover,	there	were	other	activities	included	the	development	of	technical	skills,	market	strategies,	product	

presentation,	business	negotiation	skills,	and	tools	for	expanding	franchises.	The	objectives	of	this	project	included	the	

enhancement	of	capacity	to	develop	business	towards	higher	proficiency	and	more	market	opportunity,	the	promptness	

to	get	along	well	with	trade	changes,	and	the	reinforcement	of	resilience	to	enter	international	markets.

Implementation and Outcome

1)	113	franchisor	SMEs	were	developed	in	terms	of	marketing,	trade,	

			 and	investment	strategies.

2)	 356	franchisor	SMEs	participated	in	business	exhibitions	and	franchise	business 

			 networking	activities	domestically	and	internationally:	204	SMEs	participated	 

		 in	4	domestic	exhibitions	while	152	participated	in	5	international	events.

2.5  Project on Building Professional Trading SMEs (a.k.a. Smart Thai Biz Project) 

2.6  Supporting the Potential of Thai Franchises towards Global Markets
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	 OSMEP	 allocated	 a	 budget	 of	 80	million	 baht	 to	 the	 National	 Science	 and	 Technology	 Development	 Agency	

(NSTDA)	 to	undertake	 the	Project	 on	Supporting	 the	Technological	Development	of	 Thai	 Industries,	 a.k.a.	 Industrial	

Technology	Assistance	Program:	 iTAP.	In	this	regard,	 the	project	also	 link	SMEs	to	access	knowledge	and	essential	

resources	for	the	building	of	SME	technological	competency.	This	project	was	accompanied	by	incentive	of	corporate	

income	tax	as	tax	deduction	of	up	to	three	times	was	granted	for	expenses	relating	to	R&D	on	technology	and	innovation. 

   1) Primary Development Group

Experts	analyzed	 the	problems	and	gave	primary	consultations	which	helped	 the	SMEs	solve	problems 

on	their	own	without	the	need	of	in-depth	technological	development	projects.

•	150	SMEs	received	the	requirement	assessment,	evaluation,	and	primary	consultation.

   2) In-depth Development Group

•	145	entities	received	in-depth	development,	where	5	projects	have	met	completion.

•		Expected	outcome:	the	total	value	of	the	projects	will	be	171.6	million	baht,	with	approximately	1,048	million 

			baht	in	additional	benefits	for	the	economy	and	society.

 	 	 The	National	 Innovation	Agency	 initiated	a	new	program	to	develop	 innovative	projects	 for	Thai	SME 

entrepreneurs	 which	 would	 also	 established	 a	 system	 of	 Innovation	 Service	 Provider	 (ISP)	 to	 propel	 and	 promote 

Thai	SMEs	to	adopt	innovative	approach	for	the	improvement	of	their	businesses	in	a	concrete	manner.	The	Innovation	

Coupon	scheme	shared	the	venture	risk	and	built	opportunity	for	the	investment	in	innovative	businesses	on	the	basis	

that	SMEs	chose	to	commercialize	their	own	innovation	or	the	R&D	results	of	some	government	agencies.	Consequently,	

this	project	could	inspire	the	SMEs	to	upgrade	their	business.	

	 		 Target	groups	of	the	project	covered	5	industries:	1)	Agriculture	and	Agricultural	Industry,	2)	Industries	of	Food	

and	Health	Products,	and	Creative	Industries,	3)	Traditional	Industries,	4)	Industries	for	Future,	and	5)	Services	Industries:	

Tourism,	Telecommunications,	and	Logistics).	

	 	 •	6	SMEs	got	Innovation	Coupons	worth	26.539	million	baht

		 	 •	Financial	support	for	each	project	could	be	up	to	75	percent	of	the	total	approved	project	budget,	while	SME 

		 	 		 entrepreneurs	had	to	invest	by	25	percent.

2.7  Project on Supporting the Technological Development of Thai Industries 
 (a.k.a. Industrial Technology Assistance Program: iTAP) 

2.8  Project on Innovation Coupons to Develop SMEs towards ASEAN Economic Community 
  (a.k.a. Innovation Coupon Project)

Implementation and Outcome

Implementation and Outcome
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	 		 OSMEP	and	the	Department	of	Industrial	Promotion	(DIP)	undertook	a	project	of	revitalizing	more	than	17,000	SMEs	

encountering	problems.	SMEs	were	screened	from	the	clientele	of	banks	throughout	the	country.	The	criteria	used	to	

screen	eligible	SMEs	were	as	following:	

		 	 •	Encountering	business	problems	in	the	past	6	months	

		 		 •	Facing	drops	in	sales	or	profits	based	on	the	value	added	tax,	utilities	expenses,	orders,	and	raw	material

			 	 •	Holding	characteristics	of	juristic	person	and	commercial	registration

			 	 •	Composing	of	Thai	shareholders	of	at	least	51	percent

		 	 •	Conducting	their	businesses	for	at	least	3	years

			 	 •	Having	their	factories	or	premises	in	the	province	where	they	applied

		 	 •	Not	a	bankruptcy	person

		 	 •	Not	a	subsidiary	of	a	parent	company

		 	 •	Not	a	business	offending	the	decent	morals	of	the	people

3. Group of Projects to Revitalize the Capable SMEs (a.k.a. Turn-around Group) 
 Including 3 projects with a budget of 3,630 million baht

3.1  Project on Business Plan Improvement and Capability Enhancement for SMEs 

Proportion of Participating SMEs  
24,312 SMEs

Trade and Services (OSMEP) 
15,383 SMEs

63% 

Manufacturing (DIP)  
8,929 SMEs 

37%  

Juristic Persons 
6,261 SMEs

Ordinary Persons 
9,122 SMEs
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   1) Improving Business Plans to Build SMEs Capacity in the Trade and Services Industry

(In	collaboration	with	Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi)

•	With	the	participation	of	15,383	SMEs,	comprising	of	6,261	juristic	persons	and	9,122	ordinary	persons

•	With	13,342	SMEs	participating	in	training	courses	and	the	programs	of	primary	self-assessment	and	diagnosis

•	With	8,093	SMEs	receiving	the	services	of	business	diagnosis	and	primary	consultation	

•	With	3,885	SMEs	receiving	the	service	of	in-depth	consultation	and	the	assistance	on	business	restructuring	 

		 plan/debt	 restructuring	plan	 (There	were	3,637	SMEs	already	 succeeding	 their	debt	 restructuring	and 

		 in	preparations	to	enter	the	Project	on	Financial	Support	for	Business	Revival	of	the	Small	Enterprises	and 

		 the	Project	on	Recovery	Fund	for	SMEs	Business.)

		 	 	 	 Furthermore,	OSMEP	provided	additional	assistance,	such	as	adjusting	business	models,	upgrading	product	 

		 	 	 	 standards,	expanding	on-line	marketing	channels,	and	boosting	sales	channels	through	trade	fairs	in	various 

			 	 	 	 venues	including	department	stores.

    2) Improving Business Plans to Build SMEs Capacity in the Manufacturing Industry 

(In	collaboration	with	the	Department	of	Industrial	Promotion)

•	With	the	participation	of	8,929	SMEs

•	With	6,526	SMEs	participating	in	training	courses	and	the	programs	of	primary	self-assessment	and	diagnosis

•	With	2,108	SMEs	receiving	the	services	of	business	diagnosis	and	primary	consultation	

•	With	360	SMEs	receiving	the	service	of	in-depth	consultation	and	the	assistance	on	business	restructuring 

  plan/debt restructuring plan 

  	 	 	 Furthermore,	the	Department	of	Industrial	Promotion	established	89	SME	Rescue	Centers	throughout	the	country 

			 	 	 	 at	76	provincial	industrial	offices	and	11	offices	under	the	Department	including	Regional	Industrial	Promotion 

		 	 	 	 Center	/	Ceramic	Industries	Development	Center	at	Lampang	Province	/	Office	of	the	Permanent	Secretary 

		 	 	 	 of	the	Ministry	of	Industry).	

		 		 OSMEP,	together	with	the	Department	of	Industrial	Promotion,	the	SME	Development	Bank,	the	Thai	Bankers’	

Association,	and	Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi,	implemented	this	project	to	provide	financial	assistance	

to	SME	entrepreneurs	still	holding	good	business	potential	but	encountering	financial	problems.

	 	 •	Each	business	could	 take	out	a	 loan	of	no	more	 than	1	million	baht,	with	a	 repayment	period	of	7	years, 

		 	 	 of	which	the	first	two	years	would	be	interest	free.	Collateral	was	not	required.

	 	 •	199	SMEs	received	loans,	of	which	134	were	juristic	persons,	and	65	were	ordinary	operators.

	 	 •	A	total	of	175,140,000	million	baht	loans	was	approved	or	averagely	880,100	baht	per	entity.

Implementation and Outcome

3.2  Project on Financial Support for Business Revival of the Small Enterprises 

Implementation and Outcome
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	 	 OSMEP,	 in	 collaboration	with	 the	Ministry	 of	 Finance,	 the	Comptroller	General’s	 Department,	 the	 Legal 

Execution	Department,	and	 the	Thai	Bankers’	Association,	 rendered	assistance	 to	 the	SMEs	with	 following	 troubles:	

having	trouble	making	loan	payments;	getting	hit	with	a	debt	collection	lawsuit;	struggling	in	legal	execution	process;	

entering	 the	 rehabilitation	process	of	 the	Bankruptcy	Act	 (9th	 edition)	B.E.	2559	 (2016);	 encountering	other	 types	of	

financial	troubles.	The	concerned	agencies	also	helped	these	SMEs	improve	and	develop	their	businesses	to	become	

more	effective.

 

		 	 •	Long-term	loans	with	a	10-year	repayment	period	were	provided.	The	first	3	years	were	interest	free.	

		 		 •	As	of	9	March	2017,	a	total	of	83.65	million	baht	loans	for	95	SMEs	were	approved.

3.3  Project on Recovery Fund for SMEs Business 

Implementation and Outcome
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	 	 OSMEP	has	resumed	and	the	operation	of	SME	One-Stop	Service	Center	(a.k.a.	SME	OSS	Center)	as	a	continuing	

project	 from	fiscal	2015.	These	centers	provide	SME	entrepreneurs	with	 the	opportunity	 to	conveniently	and	 rapidly	

access	to	state	services	in	a	single	spot,	as	well	as	to	get	initial	advice	before	referring	them	into	various	SMEs	support	

projects	run	by	OSMEP	and	other	government	agencies	in	all	regions	of	Thailand.

	 		 The	SME	OSS	centers	provide	comprehensive	services	to	help	SMEs	in	all	business	aspects	including	business 

startup,	capital	access,	product	and	service	standards	development,	 technology	and	 innovation,	 trade,	marketing, 

and	exports.	Throughout	2016,	there	were	11,634	SMEs	received	business	consultancy	services.

   1)	In	fiscal	2016,	SME	OSS	Centers	were	established	in	32	provinces	all	over	the	country	as	followings:

     (Data	Updated:	September	2016)

•	Bangkok	and	Periphery:			 4	centers

•	Central	Region:			 	 5	centers

•	Northern	Region:		 	 4	centers

•	Western	Region:			 	 2	centers

•	Eastern	Region:		 	 5	centers

•	Southern	Region:		 	 4	centers

•	Northeastern	Region:		 	 8	centers

   2)	There	were	11,634	SMEs	received	business	consultancy	services.

4. Group of Projects to Develop the Ecosystem Conducive for SMEs’ Business Conduct  
  and the Execution of SMEs Promotion (a.k.a. Ecosystem Group)
 Including 24 projects with a budget of 720.5734 million baht

4.1  Project on SME One-Stop Service Center (a.k.a. SME OSS Center) 

Implementation and Outcome

Distribution of SMEs Getting Business Consultancy Services by Business Activity

23%  Referred Cases to Rescue Centers

10%  Referred Cases to Other Government Agencies 

23%  Others

1%  Law

3%  Manufacturing

3%  Business Management

9%  Marketing

29%  Finance
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Bangkok and 
Periphery

Central Region

Northeastern 
Region

Southern Region

Northern Region

Western Region

Eastern Region

OSS Center,  Bangkok-1 (OSMEP, TST Tower Building) 02-298-3000, 063-902-9361

OSS Center,  Lopburi 036-770-267, 064-301-6915

OSS Center,  Nonthaburi 02-157-1711, 063-902-9363

OSS Center,  Phra Nakhon Sri Ayutthaya 035-246-323, 063-902-9364

 OSS Center,  Bangkok-2 (SME Development Bank) 
 (currently seeking to relocate the office) 02-279-5772, 063-902-9362

OSS Center,  Suphanburi 035-440-350, 063-902-9365

OSS Center,  Samut Prakan 02-395-1652, 064-301-6916

OSS Center,  Phetburi 032-400-337, 064-301-6925

OSS Center ContactsRegions

SME OSS Center in 32 provinces all over the country

OSS Center,  Nakhon Pathom 034-340-208, 064-301-6920

OSS Center,  Sa Kaeo 037-425-199, 063-902-9370

OSS Center,  Mukdahan 042-620-857, 063-902-9371

OSS Center,  Nakhon Sawan 056-217-907, 064-301-6919

OSS Center,  Phuket 076-540-500, 064-301-6917

OSS Center,  Nakhon Ratchasima 044-341-179, 064-301-6913

OSS Center,  Chiang Rai 053-177-371, 064-301-6905

OSS Center,  Trat 039-510-817, 063-902-9369

OSS Center,  Sakon Nakhon 042-712-707, 064-301-6908

OSS Center,  Kanchanaburi 034-540-630, 064-301-6921

OSS Center,  Songkhla 074-212-529, 063-902-9373

OSS Center,  Buriram 044-666-561, 064-301-6912

OSS Center,  Phitsanulok 055-906-295, 064-301-6907

OSS Center,  Chachoengsao 038-511-084, 064-301-6923

OSS Center,  Nong Khai 042-411-703, 063-902-9372

OSS Center,  Tak 055-508-924, 063-902-9368

OSS Center,  Pattani 073-330-889, 064-301-6918

OSS Center,  Udon Thani 042-221-559, 064-301-6914

OSS Center,  Chiang Mai 053-112-262, 064-301-6906

OSS Center,  Chanthaburi 039-460-170, 064-301-6927

OSS Center,  Khon Kaen 043-235-995, 064-301-6909

OSS Center,  Chonburi 064-301-6924

OSS Center,  Surat Thani 077-205-195, 064-301-6926

OSS Center,  Ubon Ratchathani 045-344-645, 064-301-6910

(Data Updated:  September 2016)
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OSS Center  Bangkok-1  OSMEP, TST Tower Building
OSS Center  Bangkok-2  SME Development Bank
                   (currently seeking to relocate the office)
OSS Center  Nonthaburi
OSS Center  Samut Prakan

Central Region 5 centers

Northern Region 4 centers

Western Region 2 centers

Eastern Region 5 centers

Phetburi

Sa Kaeo

Mukdahan

Nong Khai

Udon Thani

Khon Kaen

Nakhon
Ratchasima

Ubon Ratchathani

Buriram

Sakon Nakhon

Chachoengsao

Chonburi

Chanthaburi

Trat

PattaniSongkhla

Surat Thani

Nakhon Sawan

Phitsanulok

Chiang Mai

Phra Nakhon
Sri Ayutthaya
Nakhon Pathom

Suphanburi

Kanchanaburi

Southern Region 4 centers

Northeastern Region 8 centers

Phuket

Lopburi

Chiang Rai

Tak
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	 		 Pracharath	Policy	or	Civil	State	Initiative	attaches	importance	to	the	participation	of	three	parties,	i.e.	civic	sector, 

business	sector,	and	government	sector,	 in	 joint	national	development.	Based	on	the	needs	of	the	communities, 

Pracharath	Policy	is	run	on	self-management	approach	in	accordance	with	the	sufficiency	economy	philosophy	while	

local	people	participate	in	decision	makings	via	hearings	fora	based	on	the	principles	of	democracy	or	decentralization.	

With	regard	to	the	entrepreneur	development	for	community	enterprises,	civil	state	policy	is	used	as	the	guidance	to	

build	sustainability	for	the	entrepreneurs,	since	the	main	problem	of	entrepreneurs	is	marketing,	as	manufactured	products	

lack	marketplaces.

	 		 Consequently,	OSMEP,	 together	with	public	and	private	agencies,	 including	Community	Development 

Department	(CDD),	Tourism	Authority	of	Thailand	(TAT),	and	PTT	Public	Company	Ltd.,	jointly	worked	to	increase 

market	channels	for	the	entrepreneurs	which	were	148	gas	stations	of	the	PTT	across	the	country.

Implementation and Outcome

  1) The Pracharath Sukjai Shops opened in 148 PTT gas stations in 73 provinces across the country: 

•	37	in	the	Northeast		 (25%)

•	36	in	the	Central		 (24%)	

•	34	in	the	North		 (23%)

•	27	in	the	South		 (18%)	

•	14	in	the	East		 (10%)

  2) The sales channels provided help to community enterprises and One Tambon One Product (OTOP) schemes 

			 	 	 by	16,089	entities.	There	were	193,788	community	enterprises	of	73	provinces	joining	the	project.

  3) The Pracharath Sukjai shops were able to help communities create an income of 22,783,188 baht. 

		 	 	 (The	number	was	from	8	April	2016	to	25	February	2017)	

•	Food	products			 9,316,155	baht	(41%)	

•	Personal	use	products		 6,509,228	baht	(29%)	

•	Gifts		 2,062,442	baht	(9%)	

•	Agricultural	products			 1,795,436	baht	(8%)	

•	Souvenirs		 1,628,443	baht	(7%)	

•	Household	utilities		 1,471,485	baht	(6%)	

	 	 Furthermore,	OSMEP	provided	extra	assistance	 to	 the	Pracharath	Sukjai	 shops	via	 the	promotion	 in	public 

		 	 relations	and	sales	promotion	activities	 in	various	venues,	such	as	department	stores,	office	building,	and 

		 	 numerous	trade	fairs.	In	addition	training	was	also	provided	for	shop’s	managers.

4.2  Project on Pracharat (Civil State Initiative) for Community Enterprises 
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	 		 The	 Department	 of	 Business	 Development	 (DBD)	 received	 a	 budget	 allocation	 to	 implement	 this	 project 

in	order	to	develop	the	system	of	the	registration	of	business	security	contract,	a	better	infrastructure	for	better	fairness 

and	 flexibility	 as	well	 as	 time	 saving.	 This	project	was	based	on	 the	Business	Collateral	Act	B.E.	 2558	 (2015), 

allowing businesses to retain the right to possess the collaterals and to put them to commercial use for the duration of 

the	secured	period	on	the	condition	that	the	written	agreement	evidencing	the	secured	transaction	must	be	registered 

with	the	Business	Collateral	Registration	Office	at	DBD.	In	this	regard,	DBD	organized	training	courses	to	disseminate 

this	new	law	of	business	collateral	to	the	SMEs,	financial	institutions,	and	security	enforcers	so	that	all	sectors	will	be	

aware	of	their	legal	rights	and	responsibilities.	These	measures	supported	and	increased	SMEs’	access	to	sources	of	fund. 

  
Implementation and Outcome
 
    1)	115,449	SMEs	applied	for	the	registration	of	business	security	contract.

	 	 	 2)	Business	collaterals	of	1,631,061	entities	were	put	in	commercial	use.

	 	 	 3)	617	SMEs	received	knowledge	on	this	issue	via	workshop	participation.

	 	 	 4)	788	security	enforcers	participated	in	legal	trainings	on	this	issue.	

		 	 The	Department	of	Industrial	Works	(DIW)	implemented	this	project	to	provide	a	short-term	economic	stimulus	

for	SME	entrepreneurs	through	2	activities:	1.	Converting	machinery	into	capital	for	SME	entrepreneurs	by	using	their	

machinery	as	loan	collaterals	at	the	participating	financial	institutions	working	as	channels	to	bring	financial	support	from	

the	government	to	the	SMEs	2.	Replacing	old	machines	with	new	ones	by	using	government’s	financial	support	so	as	to	

enhance	SMEs’	productivity	and	to	reduce	production	expenditures	as	well	as	environment	costs,	and,	hence,	to	elevate	

their	competitiveness.	At	the	same	time,	the	embracing	of	innovation	was	promoted	among	these	SMEs	in	manufacturing	

sector.	In	this	regard,	the	government	rendered	financial	support	via	the	provision	of	low-interest	loans	and	the	service	on	

registration	of	machinery.	Moreover,	the	SMEs	in	this	project	could	apply	for	investment	privileges	offered	by	the	Board	

of	Investment	(BOI).

Implementation and Outcome

	 	 	 1)		121	SMEs	registered	their	machinery	through	the	inspection

			 	 	 		 	 and	report	of	private	machinery	inspectors.

		 	 	 2)		9	SMEs	were	in	the	process	of	this	project.	

4.3  Project on Business Guarantee Law for Better Accessibility to Sources of Fund 

4.4  Project on Converting Machinery into Capital and Improving machinery for SMEs 
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    The	Cabinet	approved	a	budget	to	finance	the	Interest	Rate	Subsidy	Project	for	SMEs’	loans	granted	by	SME	

Development	Bank	to	help	improve	financial	liquidity	of	SMEs	suffering	from	the	2010	political	turmoil	in	Ratchaprasong 

and	nearby	areas.	The	project	has	had	SME	Development	Bank	as	the	lender	and	OSMEP	as	project’s	operator 

who	helps	pay	a	part	of	the	loan	interest	rates	charged	on	the	SMEs.	The	subsidy	part	is	set	at	a	fixed	figure	of	2	percent	

per	annum.	This	consecutive	responsibility	continues	all	 through	the	project’s	7	years	 in	parallel	with	SMEs’	terms	of	

payment	of	not	over	6	years	from	May	2010	until	December	2017.

 

		 	 1)	SME	Development	Bank,	so	far,	has	approved	7,373.654	million	baht	loans	to	the	SMEs	under	this	project.

		 	 				Loan	interest	subsidy	has	helped	as	many	as	13,911	SMEs	(14,770	accounts).

		 	 2)	Up	until	the	end	of	fiscal	2016,	the	whole	sum	of	interest	rate	subsidy	was	a	total	of	655.91	million	baht.

   National	Science	and	Technology	Development	Agency	(NSTDA)	implemented	this	project	to	create	an	accessible	

technological	market	and	a	meeting	place	for	buyers	and	sellers,	and	to	promote	the	commercialization	of	R&D	results,	

and	develop	commercialization.	The	project	 linked	the	entrepreneurs	of	private	sector	to	technological	research	and	

innovation	invented	by	research	institutes	and	universities	so	that	the	entrepreneurs	could	commercialize	them	in	a	concrete	

procedure.	Moreover,	the	government	agencies	responsible	to	use	science	and	technology	in	adding	value	to	the	national 

economy	and	society	were	promoted	 to	be	aware	of	 the	 importance	of	commercializing	research	results	and	 the 

significance	of	entrepreneur	development	towards	the	benefits	of	Thai	economy	and	society.

   1) NSTDA organized the events of “Thailand Tech Show”  

       The	events	aimed	to	showcase	technological	products	ready	to	be	commercialized.	It	was	a	technological 

			 	 	 transfer	 from	participating	agencies	 to	 the	private	sector	 to	use	 in	 their	production,	 to	sell	 through	 their 

		 	 	 distribution	channels,	and/or	to	apply	in	their	business	operation	on	a	non-exclusive	basis.	The	events	were 

		 	 	 held	2	rounds	per	annum	and	each	round	comprised	of	4	events. 

  2) There were 3,181 visitors in Thailand Tech Show, 

    The	first	and	second	events	took	place	in	Bangkok,	and	the	rest	were	in	Chiang	Mai,	Khon	Kaen,	and	Songkhla.

   3) 318 technological products were presented.

		 	 4)	Technology	was	transferred	to	849	interested	SMEs.

4.5  Project on Commercialization of Research Results 

Implementation and Outcome

4.6  Project on Interest Rate Subsidy for SMEs Loans Granted by SME Development Bank (2 projects) 

  4.6.1  Project on Interest Rate Subsidy for SMEs Loans Granted by SME Development Bank 
    under the Project on SMEs Empowering towards New Day  

Implementation and Outcome
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   	 The	Cabinet	approved	a	budget	to	finance	the	Interest	Rate	Subsidy	Project	for	SMEs’	loans	granted	by	SME	

Development	Bank	to	help	mitigate	the	loan	interest	burden	of	SMEs	suffering	from	the	2010	Great	Floods.	The	project 

has	had	SME	Development	Bank	as	 the	 lender	and	OSMEP	as	project’s	operator	who	helps	pay	a	part	of	 the	 loan	 

interest	rates	charged	on	the	SMEs.	The	subsidy	part	is	set	at	a	fixed	figure	of	2	percent	per	annum.	This	consecutive	

responsibility	continues	all	 through	 the	project’s	7	years	 in	parallel	with	SMEs’	 terms	of	payment	of	not	over	6	years 

from	December	2010	until	September	2017.

	 	 	 1)		SME	Development	Bank,	so	far,	has	approved	4,999.97	million	baht	loans	to	the	SMEs	under	this	project. 

		 	 	 	 	 Loan	interest	subsidy	has	helped	as	many	as	15,332	SMEs	(15,335	accounts).	

		 	 	 2)		Up	until	the	end	of	fiscal	2016,	the	whole	sum	of	interest	rate	subsidy	was	a	total	of	441.331	million	baht.

  4.6.2  Project on Interest Rate Subsidy for SMEs Loans Granted by SME Development Bank 
    under the Project on Helping SMEs Suffering from the 2010 Great Floods  

Implementation and Outcome
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   	 SMEs	Promotion	Plan	 for	 fiscal	2017	-	2021	 (5	years)	was	produced	with	aims	 to	 increase	 ratio	of	SMEs 

contribution	to	national	GDP	(SMEs	GDP)	to	reach	50	percent	and	to	upgrade	SMEs	into	SME	4.0	in	accordance	with	

the Thailand 4.0 strategy.

	 	 SMEs	Promotion	Action	Plan	for	fiscal	2017	was	formulated	on	the	budget	structures	of	strategic	integration.	

In	 this	 regard,	 budget	 value	 for	 this	 2017	 action	 plan	was	 approved	 at	 3,427.3408	million	 baht	 in	 order	 to	 finance 

the	36	projects	on	SMEs	promotion	created	on	the	basis	of	the	SME	4.0	goal	of	the	SMEs	Promotion	Master	Plan	and 

the	government	policy.	The	formulation	of	all	the	projects	was	stipulated	particularly	for	SMEs	of	each	distinct	stage	of	

their	business	life	cycle,	plus	a	group	of	activities	to	reinforce	business	ecosystem	supportive	to	their	growth,	as	following:

 

	 	 1)	Projects	for	SMEs	in	Startup	Stage:	10	projects,	with	a	budget	of	1,673.4297	million	baht

	 	 2)	Projects	for	SMEs	in	Regular	and	Turn-around	Stage:	16	projects	with	a	budget	of	1,130.3076	million	baht

	 	 3)	Projects	for	SMEs	in	Strong	/	Expansion	Stage:	6	projects	with	a	budget	of	355.0970	million	baht

	 	 4)	Projects	to	Reinforce	Conducive	Business	Ecosystem	for	SMEs:	4	projects	with	a	budget	of	328.5065	million	baht

4.7  Work on Formulating Plans on SMEs Promotion 

  4.7.1  SMEs Promotion Plan with the SME 4.0 Goal

SME 4.0 towards THAILAND 4.0

THAILAND 4.0 SME 4.0

Strengthen
from within 

based on
Technology

& Innovation

Connect to
the world

Innovation
Driven

Preposition

High
Value

Startup

Strategy 1:
Issue-based Promote 

and Development

4 approaches 

•	Enhance	the	productivity,	technology	and	innovation	
•	Promote	accessibility	to	capital
•	Promote	market	accessibility	and	internationalization
•	Develop	and	promote	entrepreneurship	including 
  education curriculum to build new entrepreneurs

3 approaches 

•	Create	high-value	startups	 
 (along with traditional SMEs)
•	Encourage	aggregation	and	networking	of	SMEs
•	Strengthen	grass-root	enterprises

2 approaches 

•	Create	efficient	SME	promotion	instruments	
   (including SMEs database system and SMEs 
  monitoring and evaluation system through SME 
  database and follow-up systems)
•	Review	and	amend	related	laws,	rules,	and
  regulations, and formulate various forms of privileges   
  in order to provide conducive environment and  
  reduce obstacles to SMEs’ business operations.

Strategy 2:
Group-Specific  
SME Capability  
Enhancement

Promoting and developing 
SMEs	on	specific	issues	
significant	to	the	growth	and	
competitiveness of SMEs.

Promoting SMEs on  
group-specific	approach	as	 
each	group	has	its	specific	 
interest and thus needs  
different promotion and  
development schemes.

Developing mechanisms to 
systematically propel all efforts 
dedicated to SMEs promotion.  
Developing support systems  
that assist in the more effective  
and	efficient	promotion	and	 
development of SMEs.

Strategy 3:
Development of 
Systematic SME 

Promotion Mechanisms

Smart
SME

Smart
Farmer
/ Active
Cluster

Global
SME

New Growth
Engines

Smart
Enterprise

Social
Mobility

Local
Empowerment

CLMVT
as Our
Home

Market

ASEAN
Global
Market

Entrepreneur
Driven

Preposition

Community
Driven

Preposition

Domestic
Economy

Regional
Economy

Global
Economy

“Marketable is the key“

  4.7.2  Annual SMEs Promotion Action Plan Goal
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   1)	SME	Situation	Report	(January	-	December	2016)

	 	 2)	SME	Situation	Report	2016	(SME	White	Paper)

		 	 3)	Trade	&	Service	Sentiment	Index	(TSSI)	for	the	fiscal	2016

		 	 4)	Financial	information	and	index

	 	 5)	Research	and	analyses	on	the	status	and	structure	of	SMEs	in	accordance	with	the	business	growth	cycle.

											 		 	Work	on	formulating	SMEs	Promotion	Action	Plan	for	fiscal	2016

    6)	Compiling	a	Networking	Manual	and	Market	testing	(People’s	Republic	of	China	and	Indonesia)

4.8  Work on Formulating OSMEP’s Strategic Plans

  4.8.1  OSMEP’s Strategic Plans for Fiscal 2017 - 2021 (5 years)

  4.8.2  OSMEP’s Action Plan for Fiscal 2017

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

Development of SMEs database

Information analysis in various dimensions

Pilot Project

Ecosystem

Registration of SMEs

Development of ICT to provide services to SMEs 

Monitoring & 
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
Redesign of OSMEP’  

Organization Structure  
to enhance effectiveness 

and good governance

Development of  
Human Resources (HR) 

Skill / Talent / Motivate / 
Knowledge Management

Work Process & Technology

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

VISION

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

4.9  Compilation of situation reports, operators’ confidence index, financial information, 
  and research works on SMEs.
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  1) SMEs in 3 Bio-based Industries 

     including cosmetics, bio-plastics, rubber and rubber products

  2) SMEs in Cluster Based SEZs

	 	 	 	 •	Compiling	Thailand’s	Cluster	Mapping	for	food	Industry

	 	 	 	 •	Upgrading	cooperation	in	the	development	of	value	chains

	 	 	 	 •	Creating	value-added	products	on	the	basis	of	geographical	competitiveness

	 	 	 	 •	Creating	and	developing	the	channels	of	on-line	communities

  3) Stipulation of Innovative SME category in the sectors of software and fashion

	 	 In	 fiscal	 2016,	 international	 cooperation	 networks	 of	 government-to-government	 and	 government-to-private	

were	created,	domestically	and	internationally,	for	as	many	as	32	networks.

  1) Work under International Cooperation Frameworks

    •	18	networks	were	created	via	the	work	on	participating	in	international	meeting	fora	related	to	SMEs	promotion

	 	 	 	 •	5	follow-up	projects	were	created	as	a	result	of	participating	in	meeting	fora	related	to	SMEs	promotion

  2) Work on International Cooperation Network Creation

    •	10	SMEs	business	cooperation	networks	were	created	

	 	 	 	 •	278	SMEs	participated	in	the	networks

	 	 	 		•	836	million	baht	of	business	value	was	generated,	comprising:

	 	 	 					-	Thai-Japanese	SME	network	generating	business	value	of	450.5	million	baht

	 	 	 					-	Thai-Iran	SME	network	generating	business	value	of	384	million	baht

	 	 	 	 			-	Thai	Aim	SME	network	generating	business	value	of	1.5	million	baht

  3) Work under the Framework of ASEAN SME Agencies Working Group (ASEAN SMEWG)

    •	4	international	networks	of	service	providers	were	created	(2	in	China	and	2	in	Indonesia)		 	

	 	 		 	 •	1,819	SMEs	received	business	services	in	ASEAN

	 	 	 	 •	SME	service	website,	www.aseansme.org,	had	an	additional	14,900	registered	members

	 	 	 		•	An	additional	10,022	products/services	were	put	on	the	website	resulting	in	a	total	10,273	products/services

	 	 	 	 •	54	more	of	service	providing	agencies	were	put	on	the	website	resulting	in	a	total	of	232	agencies

	 	 	 		•	An	additional	271	services	were	put	on	the	website	resulting	in	a	total	of	293	services

4.10  Work on Formulating Strategy and SMEs Promotion Action Plans 
  for the SMEs of 3 Specific Sectors and Areas:

4.11  Work on International Cooperation Network Creation

Implementation and Outcome
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Summary of OSMEP Tasks / Projects 2016

Description of Activities
(OSMEP’s Strategic Plans for Fiscal 2012-2016)

Budget  
allocated

Categorized by Business Life Cycle

1 2 3 4 Total

Strategy 1
Plans and Strategies for SME Promotion 37,760,000 - - - 8 8

Strategy 2 
Assistance, Subsidy, Support for SME Promotion 4,762,211,000 2 8 3 9 22

Annual	SME	Promotion	Action	Plan 3,000,000 - - - 1 Ecosystem1

Annual	SME	Situation	Report	(SME	White	Paper) 3,000,000 - - - 1 Ecosystem3

Annual	Updates	of	Thai	SME	Database 11,000,000 - - - 1 Ecosystem5

Project	on	SME	Competitiveness	Evaluation	(SME	Scoring) 8,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular10

Reports	on	the	Productivity	of	SME 2,000,000 - - - 1 Ecosystem6

Front	Service	SME 3,000,000 - - - 1 Ecosystem11

Strategies	and	Action	Plan	for	SME	Promotion	by	sectors	and	areas 7,260,000 - - - 1 Ecosystem2

Monitoring	and	Evaluating	Performance	of	the	SME	Fund 6,000,000 - - - 1 Ecosystem7

SMEs	National	Awards	for	Manufacturing,	Trade	&	Service	sectors 5,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular12

Efficiency	Upgrades	in	the	Evaluation	of	SME	Promotional	Work 1,500,000 - - - 1 Ecosystem8

SME	One-stop	Service	Center	(OSS) 40,475,000 - - - 1 Ecosystem13

Project	on	Interest	Rate	Subsidy	for	SMEs	Loans	 
Granted	by	SME	Development	Bank	under	the	Project	 
on	SMEs	Empowering	towards	New	Day

77,386,000 - - - 1 Ecosystem14

Project	on	Interest	Rate	Subsidy	for	SMEs	Loans	 
Granted	by	SME	Development	Bank	under	the	Project	 
on	helping	SMEs	suffering	from	the	2010	Great	Floods

	59,180,000 - - - 1 Ecosystem15

Economic	Indicators	for	SME	Entrepreneurs 4,000,000 - - - 1 Ecosystem4

Management	of	the	Venture	Capital	Fund 2,000,000 - - - 1 Ecosystem9

Project	on	Business	Plan	Improvement	 
and	Capability	Enhancement	for	SMEs 630,000,000 - - 1 - Turn	Around16

Project	on	Financial	Support	for	Business	Revival	 
of	the	Small	Enterprises 1,000,000,000 - - 1 - Turn	Around17
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Summary of OSMEP Tasks / Projects 2016 (continued)

Description of Activities
(OSMEP’s Strategic Plans for Fiscal 2012-2016)

Budget  
allocated

Categorized by Business Life Cycle

1 2 3 4 Total

Strategy 3
Building International Cooperation Networks 15,000,000 - - - 3 3

Strategy 4
Enhance Organizational Management Potential 25,966,400 - - - 4 4

Expenditures in SME Fund management and operation 242,496,000

Project	on	Recovery	Fund	for	SME	Business 2,000,000,000 - - 1 - Turn	Around18

Work	under	International	Cooperation	Frameworks 5,000,000 - - - 1 Ecosystem31

Human	Resources	Development 5,640,000 - - - 1 Ecosystem35

Upgrades	of	Information	Technology	Capability 9,326,400 - - - 1 Ecosystem34

Project	on	Elevating	SME	Product	to	Global	Market	(Global	Reach) 85,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular22

Project	on	Developing	Startup	Entrepreneurs 200,000,000 1 - - - Startup19

Work	on	International	Cooperation	Network	Creation 5,000,000 - - - 1 Ecosystem32

Publicity	for	Tasks	Pursuant	to	OSMEP	missions	or	Government	Policy 10,000,000 - - - 1 Ecosystem36

Project	on	Building	Professional	Trading	SME	 41,130,000 - 1 - - Strong	and	Regular23

Supporting	the	Potential	of	Thai	Franchises	towards	Global	Markets 48,730,000 - 1 - - Strong	and	Regular25

Project	on	Commercialization	of	Reasearch	Results 5,000,000 - - - 1 Ecosystem29

Project	on	Promoting	and	Developing	Businesses	 
in	Growing	Stage	(SME	Strong	and	Regular	Level) 200,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular20

Work	under	the	framework	of	ASEAN	SME	Agencies	 
Working	Group	(ASEAN	SMEWG) 5,000,000 - - - 1 Ecosystem33

Corporate	Planing	Support 1,000,000 - - - 1 Ecosystem37

Project	on	Business	Guarantee	Law	 
for	Better	Accessibility	to	Sources	of	Fund 97,310,000 - - - 1 Ecosystem24

Project	on	Supporting	the	Technological	Developement	of	Thai	
Industries	(Industrial	Technology	Assistance	Program:	iTAP) 80,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular26

Project	on	Converting	Machinery	into	Capital	 
and	Improving	machinery	for	SMEs 15,000,000 - - - 1 Ecosystem30

Project	on	Innovation	Coupons	to	Develop	SMEs	towards	 
ASEAN	Economic	Commuinity	(Innovation	Coupon	Project) 15,000,000 - 1 - - Strong	and	Regular27

Project	on	Building	Entrepreneurs	of	Technological 
and	Innovative	Businesses	(Startup	Voucher) 50,000,000 1 - - - Startup28

Project	on	Pracharat	(Civil	State	Initiative)	for	Community	Enterprises	 100,000,000 - - - 1 Ecosystem21
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The direction of SMEs promotion  
based on the Business Life Cycle Budget allocated Number of Projects

Total 4 groups 5,083,433,400 37

Startup 250,000,000 21

Turn Around 3,630,000,000 33

Ecosystem 720,573,400 244

Strong and Regular 482,860,000 82
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   The	Thai	Cabinet	on	30	September	2003	passed	a	resolution	requiring	state	agencies	with	non-budgetary	

funds	 to	comply	with	 the	measures	 for	 regulating	 the	use	of	such	 funds	 that	 the	Comptroller	General’s	Department, 

Ministry	of	Finance	has	proposed	in	order	to	improve	the	efficiency	in	handling	the	government’s	working	capital.

		 	 Under	tha	management	of	OSMEP,	the	Small	and	Medium	Enterprises	Promotional	Fund	has	been	complying 

with	 the	said	Working	Capital	Performance	Evaluation	procedure	since	 its	 induction	 into	 the	system	 in	2005.	For	 the 

purpose	of	evaluation,	the	Comptroller	General’s	Department,	Ministry	of	Finance	has	commissioned	TRIS	Corporation 

to	analyze	our	transactions	and	establish	an	assessment	framework.

		 	 The	 resulting	 system,	based	 on	 the	Balanced	Scorecard	 (BSC)	method,	 enables	 the	measurement	 of 

performance in four areas of operation, as follows:  

  

	 	 1.	Financial	performance

	 	 2.	Benefits	to	stakeholders

   3. Implementation performance

		 	 4.	Management	of	working	capital

 	 	 In	 evaluating	 the	 2016	 performance	 of	 the	 SME	 Fund,	 the	 Balanced	 Scorecard	 (BSC)	 technique	 was 

rigorously	employed	to	monitor	results	in	the	four	areas	above-listed.	Details	are	shown	below.

2016 Performance Evaluation
Small and Medium Enterprise Promotional Fund  

Area 1:  Financial performance

	 Efficiency	in	Capital	Management

Area	2:	 Benefits	to	stakeholders		 	

	 2.1	Stakeholder	Satisfaction	Survey

	 2.2	Level	of	achievement	in	service	upgrading

Area 3:  Implementation performance 

	 3.1	Governmental	Policy	Implementation	

	 3.2	Financial	Reporting

10%

20%

40%

Indicator Weight Score Obtained

5.0000

4.1790

4.6500
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2555 2556 2557 2558 2559

Indicator Weight

3.4132 4.029 3.4500 5.0000 5.0000

3.2626 3.6320 3.6425 4.1790 4.5200

3.7700 3.6166 4.3750 4.0925 4.6500

3.6609

3.5430

3.0580

3.4669

3.6467

3.9175

4.0443

4.1861

3.8564

4.4209

Area 4:  Management of Working Capital* 

	 4.1	Role	of	the	Working	Capital	Committee

	 4.2	Risk	Management	

 4.3 Internal control

 4.4 Internal auditing

	 4.5	Management	informaiton	systems	

	 4.6	Management	of	personnel	resources

Remark *Key Performance Indicators

30% 3,8564

   In	summary,	the	2016	performance	score	for	the	Small	and	Medium	Enterprises	Promotional	Fund,	assessed	

by	the	Comptroller	General’s	Department,	was	4.4209 out	of	the	full	marks	of	5.0000.

Summary of Performance Evaluation 2012 - 2016

Area 1 
Financial	 
performance

Area 3
Implementation 
performance

Area 4
Management	of 
working	capital

Average Score 
(out	of	5.000)

Area 2
Benefits	to 
stakeholders

Score Obtained
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ขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

CHAPTER
สวนที่

SME Data and Information



สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2559

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2559

	 	 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	 ในปี	 2559	มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.2	ขยายตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

อัตราการขยายตัวร้อยละ	2.9	ในปีก่อนหน้า	 เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว	ภาคการเกษตรและภาคการส่งออกที่เริ่มมี 

การขยายตัวในปีน้ี	รวมท้ังภาคการท่องเท่ียวท่ียังคงเติบโต	โดยมูลค่า	GDP	ในปี	2559	เท่ากับ	14,366,557	ล้านบาท	เป็นมูลค่า	GDP	

ของภาคเกษตร	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8.3	ของมูลค่า	GDP	รวม	หรือมีมูลค่า	1,199,426	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	0.6	ส่วน	GDP	 

นอกภาคเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ	13,167,131	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	91.7	ของมูลค่า	GDP	รวม	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.5

	 		 ในขณะที่	GDP	ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)	ในปี	2559	มีมูลค่า	6,061,143	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	42.2	ของ	GDP	รวมทั้งประเทศ	และขยายตัวได้ร้อยละ	4.8	โดยชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวได้ร้อยละ	

5.2	ซึ่งเมื่อพิจารณามูลค่า	GDP	ตามขนาดวิสาหกิจ	พบว่า	วิสาหกิจขนาดย่อม	(SE)	มีมูลค่า	GDP	เท่ากับ	4,267,810	ล้านบาท 

ขยายตัวจากปีก่อนเท่ากับร้อยละ	5.1	วิสาหกิจขนาดกลาง	(ME)	มีมูลค่า	GDP	เท่ากับ	1,793,333	ล้านบาท	ขยายตัวจากปีก่อนหน้า 

เท่ากับร้อยละ	4.3	

		 	 สำาหรับในไตรมาสแรกของปี	 2560	 นั้น	 GDP	 ของประเทศขยายตัวได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 3.3	 และ	 GDP	 SME 

ขยายตัวได้ร้อยละ	4.9	โดยมีสัดส่วนต่อ	GDP	ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	42.5

LE 
43.4%

SME 
42.2%

วิสาหกิจอื่นๆ 
6.1%

ภาคเกษตร 
8.3%

ภาคนอกเกษตร 
91.7%
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การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าปี 2559 (หน่วย: ล้านบาท)

	 		 ในปี	 2559	 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมทั้งสิ้น	 7,550,704.07	 ล้านบาท	 ขยายตัวจากปี	 2558	 ร้อยละ	 4.5 

โดยเป็นการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		2,190,550.40		ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	29.01	ของมูลค่า 

การส่งออกทั้งหมด	และขยายตัวจากปี	 2558	 ร้อยละ	10.72	สำาหรับการนำาเข้าของประเทศไทยมีมูลค่าการนำาเข้ารวมทั้งสิ้น 

6,888,186.70	ล้านบาท	หดตัวจากปี	2558	ร้อยละ	0.26	เป็นการนำาเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,445,832.98	ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	35.51	ของมูลค่าการนำาเข้าทั้งหมด	ขยายตัวจากปี	2558	ร้อยละ	2.67	 ในปี	 2559	การค้าระหว่างประเทศ 

ของไทยโดยรวมเกินดุล	662,517.37	ล้านบาท	สำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดดุลการค้า	255,282.58	ล้านบาท

	 	 เม่ือพิจารณาแนวโน้มการส่งออกและนำาเข้าของ	SME	ต้ังแต่ปี	2555-2559	พบว่า	สัดส่วนการส่งออกของ	SME	ต่อการส่งออก 

รวมของประเทศสูงสุดที่ร้อยละ	 29.01	 ในปี	 2559	 โดยมีสัดส่วนต่ำาสุดที่ร้อยละ	 25.66	 ในปี	 2556	 ขณะที่แนวโน้มการนำาเข้าของ	

SME	ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ	35.51	ในปี	2559	และต่ำาที่สุดในปี	2557	ที่ร้อยละ	30.07	อย่างไรก็ตาม	SME	มีการขาดดุลการค้า 

มาโดยตลอด	5	ปีที่ผ่านมา	

	 	 สำาหรับการขยายตัวของการส่งออกและนำาเข้าใน	SME	ตลอด	5	ปีที่ผ่านมา	พบว่า	การส่งออกมีการขยายตัวที่เป็นบวก

เกือบทุกปี	ยกเว้นในปี	2556	ที่การขยายตัวติดลบ	เนื่องจากการหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำาคัญ	สำาหรับปี	2559	

มูลค่าการส่งออกของ	SME	ขยายตัวร้อยละ	10.72	ขณะที่การนำาเข้ามีการขยายตัวที่เป็นบวกในปี	 2555,	 2558	และ	2559	ขณะที่ 

ปี	2556-2557	มีการขยายตัวติดลบ	สำาหรับปี	2559	มีการขยายตัวร้อยละ	2.67		

มูลค่าการส่งออกปี 2559 
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าการนําเข้าปี 2559 
(หน่วย: ล้านบาท)

na. 
255,558.01 

3.71%

ME 
801,862.40 

11.64%
SE 

1,643,970.58 
23.87%

LE 
4,186,795.71 

60.78%

LE SE ME na.

SE 
1,477,928.35 

19.57%

ME 
721,622.05 

9.44%

LE 
5,218,450.53 

69.11%

na. 
141,703.14 

1.88%
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แนวโน้มสัดส่วนการส่งออกและนําเข้า และอัตราการขยายตัวของ SME ปี 2555-2559 (หน่วย: ร้อยละ)

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ จำาแนกตามประเภทคู่ค้า

	 	 ภาพรวมการส่งออกของ	SME	ใน	10	ประเทศคู่ค้าอันดับแรก	ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ	61.73	ของการส่งออกทั้งหมด	

ขยายตัวร้อยละ	10.72	ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกของประเทศใน	10	ประเทศคู่ค้าอันดับแรก	ขยายตัวร้อยละ	4.50	

	 	 เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายประเทศ	 จะเห็นได้ว่า	 ตลาดหลักที่สำาคัญของไทยทั้งภาพรวมและ	 SME	 ได้แก่	 จีน

สหรัฐอเมริกา	และญี่ปุ่น	มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ	11.04,	11.37	และ	9.51	ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในปี	2559	ตามลำาดับ	

สำาหรับ	SME	มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ	11.16,	8.99	และ	8.98	ตามลำาดับ	โดยมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ	1.07,	17.74	และ	

6.61	ตามลำาดับ	ในปี	2559	ตลาดที่	SME	สามารถขยายการส่งออกได้สูงสุด	คือ	สวิตเซอร์แลนด์	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	137.62	รองลงมา	

คือ	สิงคโปร์	และเวียดนาม	การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ	29.88	และ	19.77	ตามลำาดับ	ขณะที่ตลาดการส่งออกของ	SME	ที่มีมูลค่า 

หดตัวมากที่สุด	คือ	มาเลเซีย	หดตัวร้อยละ	8.57	

	 	 จะเห็นได้ว่าในปี	 2559	 สถานการณ์การส่งออกในตลาดคู่ค้าที่สำาคัญของ	 SME	 ไทย	 มีการส่งออกที่ขยายตัวได้ด ี

ในตลาดสหรัฐอมริกา	ญี่ปุ่น	และตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่	ขณะที่ตลาดจีน	การส่งออกขยายตัวเล็กน้อย	ร้อยละ	1.07 

และตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรปที่หดตัวลงเล็กน้อย	 สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 

ท่ีฟ้ืนตัวดีข้ึน	 และเศรษฐกิจท่ีขยายตัวได้ดีของประเทศกลุ่มอาเซียน	 ส่วนเศรษฐกิจจีนได้ลดความร้อนแรงลง	 ขณะท่ีตลาดสหภาพยุโรป	

ภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว

	 	 ภาพรวมการนำาเข้าของ	SME	จาก	10	ประเทศอันดับแรก	ซึ่งมีสัดส่วนการนำาเข้าถึงร้อยละ	74.34	ของการนำาเข้าทั้งหมด 

ขยายตัวร้อยละ	1.04	ในขณะที่ภาพรวมการนำาเข้าของประเทศจาก	10	ประเทศอันดับแรก	มีการขยายตัวร้อยละ	1.15	เมื่อพิจารณา 

การนำาเข้าเป็นรายประเทศ	จะเห็นได้ว่า	 ตลาดนำาเข้าหลักที่สำาคัญของไทยและ	SME	 ได้แก่	 จีน	ญี่ปุ่น	 และสหรัฐอเมริกา	มีสัดส่วน

การนำาเข้าร้อยละ	 21.64,	 15.8	 และ	 6.2	 ของมูลค่าการนำาเข้าทั้งหมดในปี	 2558	 สำาหรับ	 SME	มีสัดส่วนการนำาเข้าร้อยละ	 31.33,	

12.87	และ	5.83	ตามลำาดับ	 โดยจีนมีการขยายตัวที่ร้อยละ	7	 ขณะที่ญี่ปุ่น	และสหรัฐอเมริกา	หดตัวลงร้อยละ	5.08	และ	5.74 

ตามลำาดับ

SME Import Growth SME Export Growth สัดส่วน SME ส่งออก สัดส่วน SME นําเข้า
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มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการส่งออกไปประเทศต่างๆ 10 อันดับแรกของ SME ปี 2559

0

จีน

สวิต
เซอ

ร์แล
นด์

มาเล
เซีย

สหรัฐอ
เมริก

า
ฮ่อง

กง

เมียนมาร์
ญี่ปุ่น

อิน
โดนีเซีย

เวีย
ดนาม

สิงค
โปร์

ล้า
นบ
าท

ร้อ
ยล
ะ

SME Total SME Growth Total Growth

1.07

17.74
6.61

137.62

4.09

19.77 17.38
5.79

29.88

-8.57

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000 10

-10

30

50

70

90

110

130

150

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการนําเข้าจากประเทศต่างๆ 10 อันดับแรกของ SME ปี 2559
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ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ จำาแนกตามรายการสินค้า

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการส่งออก จําแนกตามสินค้าพิกัด 2 หลัก ปี 2559

	 	 เมื่อพิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของรายการสินค้าตามพิกัดศุลกากร	 ในปี	 2559	 การส่งออกของประเทศ

โดยรวมนั้น	 มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มพิกัดศุลกากร	 84,	 85	 และ	 87	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 17.37,	 13.87	 และ	 12.81	 ของการส่งออก

รวมทั้งหมดของประเทศ	ตามลำาดับ	ซึ่งสินค้าในกลุ่มพิกัด	84	คือ	สินค้าประเภทเครื่องจักร	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	พิกัด	85	

คือ	 สินค้าประเภทเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	และพิกัด	 87	คือ	 ยานยนต์และส่วนประกอบ	สำาหรับ	 SME	นั้น	 มีสัดส่วน

มูลค่าการส่งออกในกลุ่มพิกัด	84,	85	และ	87	ร้อยละ	6.74,	6.58	และ	5.63	ตามลำาดับ	สำาหรับสินค้าในกลุ่มที่	SME	มีการส่งออก	

ในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ	กลุ่มพิกัด	71	อัญมณีและเครื่องประดับ	พิกัด	39	พลาสติกและของทำาด้วยพลาสติก	และพิกัด	84	เครื่องจักร	

เครื่องกล	 รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	 19.81,	 8.29	 และ	 6.74	 ตามลำาดับ	 โดยอัญมณีและ 

เคร่ืองประดับ	และพลาสติกและของท่ีทำาด้วยพลาสติก	มีการขยายตัวร้อยละ	46.92	และ	6.11	ตามลำาดับ	ส่วนเคร่ืองจักร	คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์	หดตัวร้อยละ	7.45	

	 	 ด้านการนำาเข้านั้น	 เมื่อพิจารณามูลค่าการนำาเข้าในรูปของรายการสินค้าตามพิกัดศุลกากร	 จะเห็นได้ว่า	 ในปี	 2559	 

การนำาเข้าของประเทศโดยรวมนั้น	 กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่านำาเข้าสูงสุด	 คือ	 พิกัด	 85	 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	 มีสัดส่วน

การนำาเข้าร้อยละ	19.72	 รองลงมา	คือ	พิกัด	 84	 เครื่องจักร	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	 ร้อยละ	13.43	และพิกัด	 72	 เหล็ก

และเหล็กกล้า	 ร้อยละ	 4.91	 สำาหรับสินค้าในกลุ่มที่	 SME	 มีการนำาเข้าในสัดส่วนที่สูง	 คือ	 กลุ่มพิกัด	 85	 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 

ส่วนประกอบ	พิกัด	84	คือ	 เครื่องจักร	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ	และ	พิกัด	71	อัญมณีและเครื่องประดับ	ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	

17.70,	14.02	และ	11.58	ตามลำาดับ	โดยพิกัด	85	และ	84	มีการขยายตัวจากปี	2558	ร้อยละ	5.03	และ	1.79	ตามลำาดับ	ส่วนพิกัด	

71	หดตัวลดลงร้อยละ	10.70	
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มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการนําเข้า จําแนกตามสินค้าพิกัด 2 หลัก ปี 2559

จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 จำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งประเทศ	 ณ	 สิ้นปี	 2559	 มีจำานวนทั้งสิ้น	 3,004,679	 ราย	 มีอัตราการ 

ขยายตัวร้อยละ	 8.63	 เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ในปีที่ผ่านมา	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 99.7	 ของจำานวน

วิสาหกิจท้ังประเทศ	 โดยเป็นจำานวนวิสาหกิจขนาดเล็ก	 (SE)	จำานวนท้ังส้ิน	2,989,378	 ราย	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.19	ของจำานวน

วิสาหกิจทั้งประเทศ	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.49	ของจำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ	

	 	 เมื่อพิจารณาถึงจำานวน	SME	ที่จำาแนกตามประเภทการจัดตั้งปี	2559	นั้น	สามารถจำาแนกได้	3	ประเภท	ได้แก่	

   1. จำ�นวนนิติบุคคล มีจำานวน	636,630	ราย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	21.19	ของจำานวน	SME	รวมทั้งประเทศ	

   2. ส่วนบุคคลและอื่นๆ มีจำานวน	2,285,731	ราย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	76.07	

		 						 				ของจำานวน	SME	รวมทั้งประเทศ

    3. จำ�นวนวิส�หกิจชุมชน มีจำานวน	82,318	ราย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.74	

				 						 				ของจำานวน	SME	รวมทั้งประเทศ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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	 		 SME	กระจายตัวอยู่ในกลุ่มภาคการค้ามากที่สุด	จำานวน	1,251,963	ราย	ขยายตัวร้อยละ	6.92	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

41.67	 ของจำานวน	 SME	 ทั้งประเทศ	 รองลงมาอยู่ในภาคการบริการ	 จำานวน	 1,189,373	 ราย	 ขยายตัวร้อยละ	 12.82	 และคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	 39.58	 ของจำานวน	 SME	 ทั้งประเทศ	 อยู่ในภาคการผลิต	 จำานวน	 521,041	 ราย	 ขยายตัวร้อยละ	 3.27	 และคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	 17.34	 ของจำานวน	SME	ทั้งประเทศ	และอยู่ในภาคธุรกิจเกษตร	จำานวน	42,266	 ราย	 ขยายตัวร้อยละ	 16.62	และ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.41	ของจำานวน	SME	ทั้งประเทศ

	 		 สำาหรับภาพรวมจำานวน	SME	จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด	ในปี	2559	พบว่า	มีจำานวน	SME	อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

คือ	 544,476	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	18.12	ของจำานวนทั้งประเทศ	ส่วนในกลุ่มจังหวัดต่างๆ	นั้น	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง	 1	 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ	 นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 มีจำานวน	 SME	 สูงสุด	 จำานวน	 225,837	 ราย	 คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	 7.52	 ของ	 SME	 ทั้งประเทศ	 โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.26	 ของกลุ่มจังหวัดเดียวกันในปีที่ผ่านมา 

รองลงมาคือ	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	1	

จำานวน SME จำาแนกตามประเภทการจัดตั้ง ปี 2559

จำานวน SME จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2559

นิติบุคคล 636,630 ราย 
สัดส่วน 21.19% ขยายตัว 4.35%

วิสาหกิจชุมชน 82,318 ราย 
สัดส่วน 2.74% ขยายตัว 7.42%

ส่วนบุคคลและอื่นๆ 2,285,731 ราย 
สัดส่วน 76.07% ขยายตัว 9.93%

ภาคธุรกิจเกษตร 42,266 ราย 
สัดส่วน 1.41% ขยายตัว 16.62%

ภาคการผลิต 521,041 ราย 
สัดส่วน 17.34% ขยายตัว 3.27%

ภาคการค้า 1,251,963 ราย 
สัดส่วน 41.67% ขยายตัว 6.92%ภาคการบริการ 1,189,373 ราย 

สัดส่วน 39.58% ขยายตัว 12.82%
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จํานวน SME รวม 3,004,679 ราย 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จํานวน 238,713 ราย 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63

การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล ปี 2559

	 		 จำานวนกิจการจัดตั้งใหม่ในปี	 2559	 มีจำานวนทั้งสิ้น	 64,009	 ราย	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 จำานวน	 4,132	 ราย	 ขยายตัวจาก 

ปี	2558	คิดเป็นร้อยละ	6.9	ในส่วนการยกเลิกและเสร็จชำาระบัญชีปี	2559	มีจำานวนทั้งสิ้น	20,916	ราย	ลดลงจากปี	2558	จำานวน	

1,817	ราย	หดตัวจากปี	2558	ร้อยละ	7.99	

	 		 สำาหรับนิติบุคคลท่ีจัดต้ังกิจการใหม่	จำาแนกตามหมวดธุรกิจสูงสุด	5	 อันดับ	ในปี	2559	พบว่า	 นิติบุคคลท่ีจัดต้ังกิจการใหม่

สูงสุดคือ	 ธุรกิจการขายส่ง	 ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์	 มีจำานวน	14,279	 ราย	 รองลงมาคือ	 ธุรกิจการก่อสร้างอาคาร	 จำานวน	

7,267	ราย	และการขายปลีก	ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์	จำานวน	6,801	ราย	ตามลำาดับ

	 		 สำาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก	จำาแนกตามหมวดธุรกิจ	(หมวดย่อย)	สูงสุด	5	อันดับ	ในปี	2559	ได้แก่	ธุรกิจการขายส่ง	

ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์	มีจำานวน	4,551	 ราย	 รองลงมาคือ	กิจกรรมการพนัน	และการเสี่ยงโชค	จำานวน	2,252	 ราย	และ

ธุรกิจการก่อสร้างอาคาร	จำานวน	1,744	ราย	ตามลำาดับ

	 		 สำาหรับนิติบุคคลที่สิ้นสภาพอื่นๆ	จำาแนกตามหมวดธุรกิจ	(หมวดย่อย)	สูงสุด	5	อันดับ	ในปี	2559	ได้แก่	ธุรกิจการขายส่ง	

ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์	มีจำานวน	4,732	ราย	รองลงมาคือ	ธุรกิจการก่อสร้างอาคาร	จำานวน	2,675	ราย	และธุรกิจกิจกรรม 

การพนันและการเสี่ยงโชค	จำานวน	1,964	ราย	ตามลำาดับ

จำานวน SME จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด ปี 2559
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	 		 ในปี	 2559	 มีการจ้างงานในกิจการทุกขนาดรวมทั้งสิ้น	 14,780,001	 คน	 โดยเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดใหญ่	 (LE)	

3,032,908	คน	และเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	จำานวน	11,747,093	คน	หรือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	 78.48	 ของการจ้างงานรวมทั้งหมด	 โดยที่วิสาหกิจขนาดเล็ก	 (SE)	 จะมีสัดส่วนต่อการจ้างงานรวมสูงที่สุด	 ถึงร้อยละ	 72.08	

และยังมีสัดส่วนต่อ	SME	สูงที่สุดถึงร้อยละ	90.69	

	 		 	 เมื่อพิจารณาถึงการจ้างงาน	 SME	 ที่จำาแนกตามประเภทการจัดตั้งปี	 2559	 นั้น	 สามารถจำาแนกได้	 2	 ประเภท	 ได้แก	่ 

1. ก�รจ้�งง�นในนิติบุคคล	 มีจำานวน	 6,730,793	 คน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 57.3	 ของการจ้างงาน	 SME	 รวมทั้งประเทศ	 และ 

2. ก�รจ้�งง�นในธุรกิจส่วนบุคคลและอ่ืนๆ	มีจำานวน	5,016,300	ราย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	42.7	ของการจ้างงาน	SME	รวมท้ังประเทศ 

	 โดยที่การจ้างงาน	 SME	 อยู่ในกลุ่มภาคการบริการ 

มากที่สุด	 จำานวน	 5,407,836	 คน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 80.63	

ของการจ้างงานภาคการบริการทั้งประเทศ	 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 

11.38	 เมื่อเทียบกับการจ้างงานในภาคการบริการของ	 SME	 

ในปีที่ผ่านมา	 รองลงมาอยู่ในภาคการค้า	 จำานวน	 3,701,852	 คน	 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	91.55	ของการจ้างงานภาคการค้าท้ังประเทศ 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.65	 และคิดเป็นร้อยละ	 46.04	 ของ 

การจ้างงาน	SME	 ท้ังหมด	 ส่วนการจ้างงาน	SME	 ในภาคการผลิต 

จำานวน	 2,567,652	 คน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 64.89	 ของ 

การจ้างงานภาคการผลิตทั้งประเทศ	 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.63 

และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 21.86	 ของการจ้างงาน	 SME	 ทั้งหมด 

นอกจากนั้น	 เป็นการจ้างงาน	 SME	 ในภาคธุรกิจเกษตร	 จำานวน 

69,753	คน	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.44	เมื่อเทียบกับการจ้างงาน

ในภาคธุรกิจเกษตรของ	SME	ในปีที่ผ่านมา
ส่วนบุคคลและอื่นๆ 5,016,300 คน 

สัดส่วน 42.7% ขยายตัว 14.72%

นิติบุคคล 6,730,793 คน 
สัดส่วน 57.3% ขยายตัว 5.51%

การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

การจ้างงาน SME จำาแนกตามประเภทการจัดตั้ง ปี 2559

การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2558 2559
จัดตั้งกิจการใหม่ ยกเลิกกิจการ
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	 		 เมื่อพิจารณาถึงการจ้างงานของ	SME	จำาแนกตามพื้นที่	 พบว่า	มีการกระจายตัวของการจ้างงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สูงที่สุด	จำานวน	3,475,966	คน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	29.59	ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	รองลงมาคือ	กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน	1	และภาคตะวันออก	ตามลำาดับ

3,475,966

219,232

294,596347,696
344,537

508,767
903,567

363,399
460,219

508,346

403,081

171,421

740,227
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557,365
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0

การจ้างงาน SME จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2559

การจ้างงาน SME จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด ปี 2559

การจ้างงาน SME รวม 11,747,093 ราย 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จํานวน 995,128 ราย 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออก 

5. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กรุงเทพมหานคร

2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

6. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไท
ย 

14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1,041,128
276,907

ภาคธุรกิจเกษตร 69,753 คน 
สัดส่วน 0.59% ขยายตัว 4.44%

ภาคการผลิต 2,567,652 คน 
สัดส่วน 21.86% ขยายตัว 4.63%

ภาคการค้า 3,701,852 คน 
สัดส่วน 31.51% ขยายตัว 9.65%

ภาคการบริการ 5,407,836 คน 
สัดส่วน 46.04% ขยายตัว 11.38%
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Review of SME Situation for 2016

Gross Domestic Product of SMEs

GDP Value, 2016

  In 2016, Thailand’s Gross Domestic Product (GDP) increased by 3.2 percent, an improvement over the 2.9 

percent growth in the preceding year due to global economy recovering, Thai agricultural and export sectors regaining 

their growth ability, and tourism sector resuming their expansion power. This 2016 GDP value recorded at 14,366,557 

million baht was a composition of the 1,199,426 million baht or 8.3 percent from the agricultural sectors which inched up by 

0.6 percent, and the 13,167,131 million baht or 91.7 percent from the non-agriculture sectors which rose by 3.5 percent.

    Meanwhile, GDP generated by small and medium enterprises (SMEs GDP) in 2016 was recorded at 6,061,143 

million baht or 42.2 percent of the overall, with a growth rate of 4.8 percent, a minor slowdown growth in compared  

with the 5.2 percent expansion rate of the preceding year. When considering GDP share by enterprise size, GDP by 

small-sized enterprises was at 4,267,810 million baht, an expansion of 5.1 percent from the previous year, and GDP by 

medium-sized enterprises was at 1,793,333 million baht, a growth of 4.3 percent.

	 		 In	the	first	quarter	of	2017,	the	national	GDP	made	a	little	progress	at	a	rising	rate	of	3.3	percent,	while	the 

SMEs GDP was up by 4.9 percent, where SMEs made up 42.5 percent of the national. 

Agriculture Sector  
8.3%

Non-agriculture Sector 
91.7%

LE 
43.4%

SME 
42.2%

Other  
Enterprises 
6.1%
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SMEs in International Trade 

  The total value of Thai exports in 2016 was 7,550,704.07 million baht, a 4.5 percent growth from 2015. 

In this regard, SMEs accounted for 2,190,550.40 million baht or 29.01 percent of the total, an expansion of 10.72 

percent. Meanwhile, total imports were valued at 6,888,186.70 million baht, a drop of 0.26 percent from 2015. 

On	the	contrary,	SMEs	imports	rose	by	2.67	percent	to	2,445,832.98	million	baht,	an	equivalence	to	35.51	percent	

of the overall. In terms of trade balance, Thailand had a surplus of 662,517.37 million baht, but SMEs made a deficit 

of 255,282.58 million baht.

  When considering the export-import trend of SMEs between 2012 and 2016, the ratio of SMEs’ exports to  

the total reached a peak at 29.01 percent in 2016 and touched its nadir at 25.66 percent in 2013. At the same time, 

the import trends of SMEs reached a peak of 35.51 percent in 2016 and the lowest point in 2014 at 30.07 percent. 

Regarding	trade	balance,	SMEs	was	in	deficit	all	through	the	past	five	years.

	 	 As	for	the	expansion	of	SMEs	exports	and	imports	in	the	past	five	years,	exports	have	been	on	the	positive	

rising track continuingly, with the exception of 2013 when it was a negative growth due to the economic contract in trade 

partner countries. In 2016, the total value of SMEs exports expanded at a rate of 10.72 percent. On the import side, 

the number was in positive expansion in 2012, 2015, and 2016. But in 2013 and 2014, it was in negative expansion. 

As for 2016, SMEs imports made a 2.67 percent growth. 

Value of Exports and Imports, 2016 (in million baht)

Exports, 2016
(in million baht)

Imports, 2016
(in million baht)

na. 
255,558.01 

3.71%

ME 
801,862.40 

11.64%
SE 

1,643,970.58 
23.87%

LE 
4,186,795.71 

60.78%

LE SE ME na.

SE 
1,477,928.35 

19.57%

ME 
721,622.05 

9.44%

LE 
5,218,450.53 

69.11%

na. 
141,703.14 

1.88%
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Summary of International Trade by Country

  Total SMEs’ exports to the top 10 trade partner countries in 2016, which take up 61.73 percent of all exports, 

made an increase of 10.72 percent, while nationally, exports to the top 10 trading partners saw a growth of 4.5 percent. 

   Regarding export destinations in 2016, Thailand’s vital destination markets, in both national terms and SMEs terms, 

were China, the United States, and Japan. They accounted for respectively 11.04 , 11.37, and 9.51 percent of the overall  

export value and respectively 11.16, 8.99, and 8.98 percent of the SMEs export value or the expansion rates of 1.07, 17.74, 

and 6.61 percent respectively from 2015. However, the 2016 destination with the highest expansion rate was Switzerland 

at 137.62 percent. Destinations ranking second and third were Singapore and Vietnam where the growth rates of exports 

were 29.88 and 19.77 percent correspondingly. The destination market of Malaysia saw value reduction of 8.57 percent.

   In 2016, the export situation in SMEs’ important trade partners was positive in the United States, Japan, and  

ASEAN countries. At the same time, there was just slight increase in the Chinese market at a mere 1.07 percent rise and  

a slowdown in the European Union markets. These were due to economic recovery in the United States and Japan, 

continuing growth in ASEAN countries, and waning hot expansion in China as well as ongoing sluggish economic 

conditions in EU. 

   Total SMEs’ imports from the top 10 trade partner countries in 2016, which make up 74.34 percent of Thailand’s 

total imports, saw an overall expansion of 1.04 percent. Meanwhile, country’s total imports from top 10 origins made  

a growth of 1.15 percent. In 2016, China, Japan, and the United States were main import origins in both of overall 

terms and SMEs terms. They accounted for respectively 21.64, 15.80 and 6.20 percent of the overall import value and 

respectively 31.33, 12.87, and 5.83 percent of the SMEs import value. In this regard, imports from China saw an increase 

of 7 percent, while those from Japan and the United States shrank by 5.08 and 5.74 percent respectively. 

Export and Import Trends and SME growth Rate between 2012 and 2016 (percentage)

SME Import Growth SME Export Growth Proportion of  SMEs ImportsProportion of  SMEs Exports
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Value and Rate of expansion of SMEs Exports to the Top 10 Destinations, 2016
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Summary of International Trade by Merchandise

  In considering the overall picture of international trade in terms of merchandise list of the Harmonized System 

(HS) of Tariff Nomenclature, overall export value was concentrated in the groups of HS 84, 85, and 87 by the proportions 

of 17.37, 13.87, and 12.81 percent respectively. Lists of merchandises were as following: HS 84 including machinery, 

computers,	and	parts	thereof;	HS	85	including	electrical	equipment	and	parts	thereof,	while	HS	87	including	vehicles	

and parts and accessories thereof. With regard to SMEs, proportion of exports of HS 84, 85, and 87 were only 6.74, 6.58, 

and 5.63 percent respectively. SMEs exports were mostly concentrated in HS 71 including gem and jewellery and 

followed by HS 39 including plastics and plastic products, and HS 84 including machinery, computers, and parts thereof. 

The proportion of SMEs exports of these three groups were 19.81, 8.29, and 6.74 percent respectively. Gem and jewellery 

group and plastics and plastic products group saw an increase of 46.92 and 6.11 percent respectively, while the group 

of machinery, computer, and parts thereof shrank by 7.45 percent.

  As for imports, when considering in terms of merchandise list of the Harmonized System (HS) of Tariff Nomenclature, 

overall	import	value	was	highest	in	HS	85	including	electrical	equipment	and	parts	thereof	with	the	proportion	of	19.72	

percent. HS 84 including machinery, computers, and parts thereof ranked second while HS 72 including iron and steel 

ranked third with the proportions of 13.43 percent, and 4.91 percent correspondingly. Regarding SMEs import value, 

the	highest	groups	were	those	of	HS	85	including	electrical	equipment	and	parts	thereof;	HS	84	including	machinery,	

computers, and parts thereof; and HS 71 including gem and jewellery by the proportions of 17.70, 14.02, and 11.58 

percent respectively. In addition, the import value of HS 85 and HS 84 experienced a growth of 5.03 and 1.79 percent 

respectively compared with 2015. However, HS 71 saw a decrease of 10.7 percent from the preceding year.

Value and Rate of Expansion of Exports by Merchandise, 2016
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Value and Rate of Expansion of Imports by Merchandise, 2016 

Number of SMEs

 Number of SMEs at the end of 2016 was 3,004,679, an 8.63 percent expansion from the preceding year. The 

number accounted for 99.7 percent of all enterprises nationally. In this regard, small-sized enterprises (SE) were the 

majority at 99.49 percent of the SMEs’ total number and 99.19 percent of the national total.

	 When	classified	by	3	categories	of	business	establishment,	in	2016,	

  1. The Number of Legal Entities was 636,630 or 21.19 percent of the overall SMEs

  2. The Number of Personal Business and Others was 2,285,731 or 76.07 percent of the overall SMEs

  3. The Number of Community Enterprises was 82,318 or 2.74 percent of the overall SMEs.  

		 The	figures	can	be	broken	down	as	follows:		
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  In terms of distribution, SMEs were mostly concentrated in trade sector at the number of 1,251,963 or a 41.67 

percent of the total SMEs. Secondly were those in services sector at the number of 1,189,373 or a proportion of 39.58 

percent. Following were those in manufacturing sector at the number of 521,041 or a 17.34 percent. Lastly were the 

agricultural	SMEs	with	 the	number	of	42,266	or	a	1.41	percent.	The	 increase	rate	of	 these	figure	were	6.92	percent, 

12.82 percent, 3.27 percent, and 16.62 percent respectively in comparison with the previous year.

  With regard to the overall picture of the geographical distribution in 2016, the largest proportion of SMEs were 

located in Bangkok, with 544,476 establishments or 18.12 percent of the total SMEs. Outside of Bangkok, the cluster 

of provinces in the Lower Northeastern Region 1, comprising of Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Buriram, and Surin, 

had the second highest number of SMEs, with 225,837 establishments or 7.52 percent of the total. The number was 

a rise of 9.26 percent when compared to the previous year. Other clusters of provinces with the third and fourth highest 

number of SMEs were the Middle Northeastern Region and the Upper Central Region 1.  

Legal Entities – 636,630  
or 21.19% with 4.35% increase

Communal Enterprises – 82,318  
or 2.74% with 7.42% increase

Personal Business and Others – 2,285,731  
or 76.07% with 9.93% increase 

Manufacturing Sector – 521,041
Proportion – 17.34%
Expansion – 3.27%

Agricultural Sector – 42,266
Proportion – 1.41%
Expansion – 16.62%

Services Sector – 1,189,373 
Proportion – 39.58 %
Expansion – 12.82%

Trade Sector – 1,251,963 
Proportion - 41.67%
Expansion – 6.92%

Number of SMEs by Establishment Type, 2016

Number of SMEs by sector, 2016
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Establishment and Dissolution of SMEs with Juristic Status, 2016

  A total of 64,009 new SMEs were established and registered in 2016, an increase of 4,132 or 6.9 percent from 

2015. The same year saw the dissolution of 20,916, a dropping amount of 1,817 or a 7.99 percent decrease from 2015.

	 	 When	 classified	by	 top	 5	 business	 sectors,	 2016	 saw	 the	wholesale	 business,	 excepting	 automobiles	 and 

motorcycles, the greatest sector with the number of 14,279 newly established SMEs. Next in popularity was construction, 

with 7,267 new SMEs, followed by retail, excepting automobiles and motorcycles, with 6,801 new establishment.

	 	 As	for	the	SMEs	registering	their	dissolution	in	2016,	when	classified	by	top	5	business	activities,	wholesale	sector,	

excepting automobiles and motorcycles, was the biggest with 4,551 SMEs closing down their businesses, followed by 

gambling businesses with 2,252 entities closing down, and construction with 1,744 entities ending their activities.

  Regarding SMEs legal entities whose business activities were terminated in 2016 due to reasons like bankruptcy, 

facing	merger	&	acquisition,	etc.,	when	classified	by	top	5	business	activities,	the	group	of	wholesale	business	was	the	

biggest, excepting automobiles and motorcycles, with 4,732 entities stopping their activities. Following were construction 

with 2,675 terminating their businesses, and gambling, where 1,964 SMEs ended their business.

Total number of SME was 3,004,679 SMEs,
an increase of 238,713 from 2015 

or 8.63 percent
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  In 2016, all private enterprises created 14,780,001 job vacancies of which 3,032,908 were in large-sized 

enterprises (LE) businesses, while the other 11,747,093 or 78.48 percent were in SMEs. In this regard, small-sized 

enterprises (SE) held the biggest share of 72.08 percent of the overall or 90.69 percent of the total SMEs’.  

	 	 When	classified	SMEs’	contribution	on	job	creation	by	establishment	characteristic,	

    1. SMEs of juristic persons employed 6,730,793 employees or 57.3 of all SMEs employment.

        2. SMEs of personal businesses and others employed 5,016,300 employees or 42.7 percent.

 The majority of SMEs employment was in services 

sector, with 5,407,836 employees or 80.63 percent of the 

national	services	sector	employment	 in	2016.	The	figure	

represented a growth of 11.38 percent when compared to 

total SMEs employment in this sector in the preceding year. 

SMEs in trade sector contributed the second highest with 

3,701,852 jobs or 91.55 percent of the whole sector’s job 

creation, an expansion of 9.65 percent when compared to 

total SMEs employment in this sector in 2015 and a proportion 

of 46.04 percent of all SMEs employment. In manufacturing 

sector, there were 2,567,652 employees employed or 64.89 

percent	 of	 all	 employment	 in	 this	 sector	 equivalent	 to 

a growth of 4.63 percent when compared to total SMEs 

employment in this sector in 2015 and a proportion of 

21.86 percent of all SMEs employment. In the same period, 

agricultural sector employed 69,753 employees, an expansion 

of 4.44 percent when compared to total SMEs employment 

in this sector in 2015.

Establishment and Dissolution of SMEs with Juristic Status

SMEs Contribution in Employment Sector

Employment in SMEs  
by Establishment Characteristic, 2016

Juristic Persons – 6,730,793 employees 
(57.3%, with a growth rate of 5.51%)

Personal Businesses and Others – 5,016,300 employees 
(42.7%, with a growth rate of 14.72%)
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	 		 When	classified	SMEs’	employment	by	area,	it	was	mostly	concentrated	in	Bangkok	with	3,475,966	employees	

or 29.59 percent of the total SMEs employment. Followings were the Upper Central Region 1 and the Eastern Region 

respectively. 

Manufacturing Sector – 2,567,652 
Proportion – 21.86% 
Expansion – 4.63%

Agricultural Sector – 69,753 
Proportion – 0.59%
Expansion – 4.44%

Service Sector – 5,407,836 
Proportion – 46.04% 
Expansion – 11.38%

Trade Sector – 3,701,852 
Proportion - 31.51%
Expansion – 9.65%
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Total SMEs Employment was 11,747,093 employees,
an increase of 995,128 from 2015 

or 9.26 percent
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1,041,128
276,907
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CHAPTER
สวนที่

การบริหารงานสงเสริม SME
Administration of SME Promotional Work



การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

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

และขน�ดย่อม	พ.ศ.	2543	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	ฉบับที่	 99/2557	ลงวันที่	 21	กรกฎ�คม	2557 

ให้เป็นหน่วยง�นของรัฐภ�ยใต้ก�รบังคับบัญช�ข้ึนตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี	 มีวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนวิส�หกิจ 

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 เพื่อให้ส�ม�รถพัฒน�กิจก�รให้เกิดคว�มเข้มแข็ง	มีประสิทธิภ�พ	และเป็นตัวจักรสำ�คัญในก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจของประเทศ	และเป็นศูนย์กล�งประส�นระบบก�รทำ�ง�นของส่วนร�ชก�ร	องค์กรของรัฐ	หรือรัฐวิส�หกิจที่มีหน้�ที่ส่งเสริม

วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศท�งเดียวกัน

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

พ.ศ.	2543	ประกอบด้วย	คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	เป็นคณะกรรมก�รระดับนโยบ�ย	มีคณะกรรมก�ร

บริห�รสำ�นักง�นวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 ทำ�หน้�ที่ว�งนโยบ�ยบริห�รง�นควบคุมและกำ�กับกิจก�รของสำ�นักง�นส่งเสริม 

วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 และมีกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 เป็นเครื่องมือในก�รขับเคลื่อนเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

	 ปัจจุบันคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 (เฉพ�ะกิจ)	 ต�มคำ�สั่งคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	

(เฉพ�ะ)	ที่	9/2558	ลงวันที่	27	กุมภ�พันธ์	2558	คำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	ที่	35/2558	ลงวันที่	2	ตุล�คม	2558	และ

คำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	 ที่	 48/2558	ลงวันที่	 31	 ธันว�คม	2558	 เป็นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง

และขน�ดย่อม	และปฏิบัติหน้�ที่แทนคณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	ต�มกฎหม�ย 

ว่�ด้วยก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	ทั้งนี้ต�มที่บัญญัติไว้ในม�ตร�	3	แห่งพระร�ชบัญญัติก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 

คณะกรรมก�รที่แต่งตั้งต�มประก�ศและคำ�สั่งของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติบ�งฉบับ	พ.ศ.	2558	โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 (1)	 น�ยกรัฐมนตรี	 	 ประธ�นกรรมก�ร

	 (2)	 รองน�ยกรัฐมนตรี	ด้�นเศรษฐกิจ	(น�ยสมคิด	จ�ตุศรีพิทักษ์)	 	 รองประธ�นกรรมก�ร

	 (3)	 รองหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	(พลอ�ก�ศเอก	ประจิน	จั่นตอง)	 	 รองประธ�นกรรมก�ร	

	 (4)	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม	 	 รองประธ�นกรรมก�ร

	 (5)		 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง	 	 กรรมก�ร

	 (6)		 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		 	 กรรมก�ร

	 (7)	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์		 	 กรรมก�ร	

	 (8)		 ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี		 	 กรรมก�ร	

	 (9)		 ปลัดกระทรวงก�รคลัง		 	 กรรมก�ร	

	 (10)		ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�		 	 กรรมก�ร	

	 (11)	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		 	 กรรมก�ร	

	 (12)		ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์		 	 กรรมก�ร	

	 (13)		ปลัดกระทรวงมห�ดไทย		 	 กรรมก�ร	

	 (14)	 ปลัดกระทรวงแรงง�น		 	 กรรมก�ร

	 (15)	 ปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี				 		 กรรมก�ร
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  และเพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย	 มีคว�มคล่องตัว 

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

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 ให้มีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�อนุมัติก�รดำ�เนินก�รในบ�งเรื่องแทนคณะกรรมก�ร 

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

 (16)	 ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม	 กรรมก�ร

	 (17)	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ	 กรรมก�ร

	 (18)	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 กรรมก�ร

	 (19)	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 กรรมก�ร

	 (20)		อธิบดีกรมบัญชีกล�ง	 กรรมก�ร

	 (21)		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ต	ิ กรรมก�ร	 	 	

	 (22)		ประธ�นสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ	 กรรมก�ร		 	 	

	 (23)		ประธ�นสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร

	 (24)	 ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		 กรรมก�ร

	 (25)		ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร	 	 	

	 (26)	 ประธ�นสม�คมธน�ค�รไทย	 กรรมก�ร	 	 	

	 (27)	 น�งกิตติย�	โตธนะเกษม	 กรรมก�ร	 	 	

	 (28)		พันเอก	เจียรนัย	วงศ์สอ�ด	 กรรมก�ร	

		 (29)		น�ยสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์		(ขอล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	เมื่อวันที่	12	ธันว�คม	2559)		 กรรมก�ร

	 (30)		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 กรรมก�รและเลข�นุก�ร	

  

	 (1)	 รองน�ยกรัฐมนตรี	ด้�นเศรษฐกิจ	 ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์

	 (2)	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม	 ประธ�นอนุกรรมก�ร	 	

	 (3)	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ	 อนุกรรมก�ร

	 (4)		 อธิบดีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 อนุกรรมก�ร	

	 (5)		 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	 อนุกรรมก�ร	

	 (6)		 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ต	ิ อนุกรรมก�ร	 	

	 (7)		 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 อนุกรรมก�ร		 	

	 (8)		 น�งกิตติย�	โตธนะเกษม	 อนุกรรมก�ร	 	

	 (9)		 พันเอก	เจียรนัย	วงศ์สอ�ด	 อนุกรรมก�ร	 	

	 (10)		น�ยสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์		(ขอล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	เมื่อวันที่	12	ธันว�คม	2559)	 อนุกรรมก�ร	 	

	 (11)	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร	
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Administration of SME Promotional Work

	 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:

 (1)	 The	Pime	Minister	 	 Chairman

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

	 (3)	 Deputy	Leader	of	NCPO	(Air	Chief	Marshal	Prajin	Juntong)	 	 Vice	Chairman	

	 (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
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  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.

 (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)		Mr.	Sontirat	Sontijirawong		(resigned	from	his	position	since	12	Dec	2016)		 Member

	 (30)		Director	General	of	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	 Member	and	Secretary	

  

	 (1)	 Deputy	Prime	Minister,	Economic	 Honorary	Advisor

	 (2)	 Minister	of	Industry	 Vice	Chairman

	 (3)	 Budget	Director,	Bureau	of	the	Budget	 Subcommittee

	 (4)		 Director	General	of	Department	of	Business	Development	 Subcommittee	

	 (5)		 Director	General	of	Department	of	Industrial	Promotion	 Subcommittee	

	 (6)		 President	of	A	Driving	Force	for	National	Science	and	Technology	Capability	 Subcommittee	 	

	 (7)		 Representative	Ministry	of	Information	and	Communication	Technology	 Subcommittee		 	

	 (8)		 Mrs.	Kittiya	Todhanakasem	 Subcommittee	 	

	 (9)		 Col.	Jearanai	Vongsaard	 Subcommittee	 	

	 (10)		Mr.	Sontirat	Sontijirawong		(resigned	from	his	position	since	12	Dec	2016)	 Subcommittee	 	

	 (11)	 Director	General	of	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	 Subcommittee	&	Secretary
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การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการ

2. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

  ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การดำาเนินการเพื่อสนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการบริหารของ 

ผู้บริหาร และบุคลากรของสำานักงาน การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ และการตรวจสอบการดำาเนินงานภายในองค์กร ทั้งในส่วนการ 

ดำาเนินงานด้านการงบประมาณ 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 วางแผน 

ด้านงบประมาณและแผนการดำาเนินงานของสำานักงาน ประกอบด้วย 

	 2.1	 ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม	SME

มีหน้าท่ีจัดทำาแผนการส่งเสริม SME จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริม SME ท้ังในระดับมหภาค 

รายสาขาเศรษฐกิจ รายพ้ืนท่ี และรายประเด็นการพัฒนา จัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ระยะส้ัน ระยะกลาง 

และระยะยาว รวมถึงแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บูรณาการงบประมาณการส่งเสริม SME  

เสนอแนะปัจจัยเอ้ือเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเชิงประยุกต์เพ่ือการจัดทำา 

แผนการส่งเสริม SME    

	 1.1	 กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่เป็นผู้ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำานักงานให้ถึงเป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของสำานักงาน สอบทานการควบคุมภายในตามที่กำาหนดไว้

	 1.2		 ฝ่ายอำานวยการ

มีหน้าที่ในการดำาเนินงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมถึงงาน 

อำานวยการให้ผู้บริหารสำานักงาน งานสารบรรณสำานักงาน งานด้านการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ งานด้านสื่อสาร

การประชาสัมพันธ์ ทั้งหน่วยงานภายนอกและการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในสำานักงาน
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3. กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีความทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข้อมูล SME สู่สาธารณะ พัฒนาและประมวลผลข้อมูล SME ในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการ

ส่งเสริม SME ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาระบบเตือนภัยทางธุรกิจ SME จัดทำาตัวชี้วัดเชิงนโยบายเพื่อวัดประสิทธิภาพ

การส่งเสริม SME บริหารและจัดทำาเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในสำานักงาน รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงานส่งเสริม SME 

ประกอบด้วย

	 3.1			ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

มีหน้าที่พัฒนาและจัดการฐานข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ติตตามสถานการณ์ SME เพื่อการเสนอแนะ

นโยบายและจัดทำาแผนการส่งเสริม SME บริหารและจัดการเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในสำานักงาน วิเคราะห์

ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสำานักงาน

	 3.2		 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

มีหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของ SME วิเคราะห์สถานการณ์และเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ส่งผลต่อ SME จัดทำาตัวชี้วัดเชิงนโยบายเพื่อวัดประสิทธิภาพการส่งเสริม SME เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะ

นโยบาย มาตรการ และการจัดทำาแผนติดตามประมวลผล รวมถึงพัฒนาระบบการส่งเสริม SME

	 2.2		 ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

มีหน้าที่ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์การระหว่างประเทศ จัดทำาแผนงาน/โครงการความ

ร่วมมือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของข้อตกลง-สถานการณ์ และแนวทางการส่งเสริม 

SME ของต่างประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประชุมระดับนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือเพ่ือดำาเนินงาน 

โครงการ เป็นตัวแทนองค์กรพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและต้อนรับผู้แทนจากองค์กรนานาชาติ 

	 2.3		 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

มีหน้าที่ในการเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารงานของสำานักงาน 

วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของสำานักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำานักงาน 

	 	3.3	 ฝ่ายติดตามและประเมินผล

มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานของสำานักงาน 

แผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการฯ ทั้งที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม SME 

และนอกกองทุนฯ ทั้งที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME และนอกแผนปฏิบัติการฯ
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4. กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย

5. กลุ่มงานบริหาร

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

การประกอบการของ SME ให้บริการปรึกษาแนะนำา จัดทำาทะเบียน SME พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ ประเมินสมรรถนะการประกอบการ 

พัฒนาระบบการส่งเสริม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการดำาเนินงานในการส่งเสริม SME กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การ 

ดำาเนินงานส่งเสริมช่วยเหลือ SME สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของแผนการส่งเสริม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความซ้ำาซ้อน แต่เสริมการดำาเนินงานซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 

			 4.1		 ฝ่ายส่งเสริมธุรก ิจ	SME

มีหน้าที่ให้บริการเบื้องต้นแก่ SME พัฒนาข้อสนเทศและองค์ความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ที่เกี่ยวกับการประกอบการ 

เผยแพร่ข้อสนเทศ และองค์ความรู้ไปสู่ SME ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของ SME 

เฉพาะกลุ่ม ให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ SME ในเบื้องต้น สร้างเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะการประกอบการ จัดทำา

ทะเบียนสมาชิกและพัฒนาสิทธิประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาระบบส่งเสริม SME

		 4.2		 ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ

มีหน้าท่ีพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการ SME ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ท้ังในและต่างประเทศ  เพ่ือให้การส่งเสริม SME เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ลดความซ้ำาซ้อน และเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การสนับสนุนและอำานวยความสะดวกการทำางานของหน่วยงานต่างๆ 

ที่ดำาเนินงานตามบทบาทภารกิจของสำานักงาน ได้แก่ งานบัญชี การงาน การพัสดุ บริหารงานบุคคล กฎ ระเบียบ และคดีความต่างๆ 

เพื่อให้มีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย

	 5.1		 ฝ่ายบริหารกลาง

มีหน้าท่ีดำาเนินงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานท่ี เพ่ือสนับสนุนและอำานวยความสะดวก 

ในการดำาเนินงานตามบทบาทภารกิจของสำานักงาน

	 5.2		 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีหน้าท่ีในการวางแผนอัตรากำาลังคนให้มีความเหมาะสม และภารกิจบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ให้เอ้ือต่อการดำาเนินงาน 

ของสำานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังวางแผนพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสำานักงาน 

	 5.3		 ฝ่ายกฎหมาย

มีหน้าที่ในการศึกษาและเสนอแนะให้มีการออกหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบการของ SME รวมถึงการยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ เพื่อการทำางานของสำานักงานที่ครบถ้วน 

เพียงพอ ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ และการดำาเนินการ 

ด้านนิติกรรมของสำานักงาน 
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Key Work Groups and Responsibilities

1. Units Reporting to the Director General

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.
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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.

	 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.

	 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.

	 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.

	 	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.
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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. 

			 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. 

 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.

	 5.1		 Central	Admistration	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 departmentis 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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ผู้บริหารสำานักงานส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
Executive Management Team 
The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)



นางสาลินี  วังตาล
Mrs. Salinee  Wangtal

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
Director General



นางสาววิมลกานต์  โกสุมาศ
Miss Wimonkan  Kosumas

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
Deputy Director General

นายชัยพร  ชยานุรักษ์
Mr. Chaiporn  Chayanurak

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
Deputy Director General



นายอัครพงศ์  ศรีสุพรรณดิฐ
Mr. Akkarabhong  Srisupandit

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
Deputy Director General

นางพลาริน  แย้มจินดา
Mrs. Palarin  Yamchinda

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นนโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์ รักษ�ก�รแทน 
ในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

Unit Director of Policy and Strategy 
Acting Deputy Director General



นางอภิรดี  ขาวเธียร
Mrs. Apiradee  Khaodhiar

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ฝ่�ยนโยบ�ยและแผนส่งเสริม SME

Department Director  
of SME Policy and Planning

นายวิทวัส  ล่ำาซำา�
Mr. Wittawat  Lamsam

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ฝ่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

Department Director  
of International Cooperation

นางสาววีรนุช  ชั้นอินทร์งาม
Miss Weeranut  Chaninngam

รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย  
ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร รักษ�ก�รแทน 
ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ย 
ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร

Deputy Department Director  
of Strategy Management 
Acting Department Director  
of Strategy Management

กลุ่มง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์



นางสุทธิกานต์  มาสำาราญ
Mrs. Sutthikan  Masamran

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นส่งเสริม 
และประส�นเครือข่�ย

Unit Director of Business Network
Promotion and Coordination

นายวชิระ  แก้วกอ
Mr. Wachira  Kaewkor

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย 
 ฝ่�ยประส�นเครือข่�ยผู้ให้บริก�ร SME
รักษ�ก�รแทนในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร  
กลุ่มง�นข้อมูลและสถ�นก�รณ์

Department Director  
of SME Service Provider Coordination
Acting Unit Director  
of Data and Situation

นายจอม  มุกดาประกร
Mr. Jorm  Mukdaprakorn

รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย 
ฝ่�ยประส�นเครือข่�ยผู้ให้บริก�ร SME
ปฏิบัติง�นฝ่�ยส่งเสริมธุรกิจ SME
 ด้�นก�รส่งเสริมก�รข�ยทั่วไป

Deputy Department Director   
of SME Service Provider Coordination 
Taking Charge of the Department 
of Business Promotion on Sales 
Promotion

กลุ่มง�นส่งเสริมและประส�นเครือข่�ย



นางลักขณา  ตั้งจิตนบ
Mrs. Luckana  Tangchitnob

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย  
ฝ่�ยข้อมูลและส�รสนเทศ   
ปฏิบัติง�นฝ่�ยติดต�มและประเมินผล  
ง�นติดต�มและประเมินผลคลัสเตอร์

Department Director  
of  Data and Information   
Taking Charge of the 
Department  of Cluster  
Monitoring and Evaluation

นางพิมลภา  สุวพานิช
Mrs. Pimolapar  Suwaphanich

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย  
ฝ่�ยติดต�ม และประเมินผลก�รส่งเสริม 
SME  และก�รดำ�เนินง�นสำ�นักง�น

Department Director 
of  the Monitoring and Evaluation  
of SME Promotion and  
Office Operation

นางสาวนัฏฐา  ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha  Toonsuwan

รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย 
ฝ่�ยข้อมูลและส�รสนเทศ  รักษ�ก�รแทน
ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย  ฝ่�ยวิเคร�ะห์
สถ�นก�รณ์ และเตือนภัยท�งเศรษฐกิจ

Deputy Department Director 
of Data and Information 
Acting Department Director 
of Economic Analysis and 
Risk Warning

กลุ่มง�นข้อมูลและสถ�นก�รณ์



นายนิมิตร  วงศ์จันทร์
Mr. Nimitr  Wongjun

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ฝ่�ยกฎหม�ย

Department Director
of Legal Affairs

นายเรวัต  ฟินดี้
Mr. Raywat  Findy

รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย 
ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล รักษ�ก�รแทน  
ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและฝ่�ยบริห�รกล�ง

Deputy Department Director 
of Human Resources
 Acting Department Director 
of Human Resources  & 
Central Administration

กลุ่มง�นบริห�ร



นายปกิติศักดิ์  ลิมปิฐาภรณ์
Mr. Pakitisak  Limpithaporn

รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย 
ฝ่�ยอำ�นวยก�ร

Acting Department Director 
of the Director General Office



นายธีระพงศ์  อุ่นเรือน
Mr. Teerapong  Ounruen

ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษประจำ�สำ�นักง�น

Senior Specialist

นายเวชยันต์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Vejchayan  Sanitwong na Ayudhaya

ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษประจำ�สำ�นักง�น  
รักษ�ก�รแทนในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร 
กลุ่มง�นบริห�ร

Senior Specialist
Acting Unit Director  
of General Administration

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
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คณะผูจัดทํา :
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 1. นางสาลินี  วังตาล    ผูอำนวยการ สสว.

 2. นายชัยพร  ชยานุรักษ   รองผูอํานวยการ สสว.

 3. นางสาววิมลกานต  โกสุมาศ  รองผูอํานวยการ สสว.

 4. นายอัครพงศ  ศรีสุพรรณดิฐ  รองผูอำนวยการ สสว.

 5. นางพลาริน  แยมจินดา  ผูอำนวยการกลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร

     รักษาการแทนในตำแหนงรองผูอำนวยการ

กองบรรณาธิการ

 ฝายอำนวยการ

 ฝายกลยุทธองคกร

 ฝายติดตามและประเมินผล

ออกแบบและจัดพิมพโดย



ขับเคลื่อน SME 4.0 
ตอบโจทย Thailand 4.0


