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บทสรุปผู้บริหาร 
Executive Summary

ในหลายประเทศ SMEs ถือว่า 
เป็นกลไกส�าคัญที่มีบทบาทขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศไทยเอง 
มีจ�านวน SMEs มากถึงร้อยละ 99 
แต่ SMEs เหล่านี้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ 
มวลรวม ในประเทศ (GDP) ได้เพียงร้อยละ  
42.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งประเทศเท่านั้น ภาครฐับาลจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุน SMEs  
ให้มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจและ 
สามารถแข่งขันได้ ผ่านโครงการต่างๆ  
อาทิ การอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ  
การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เป็นต้น 
เพื่อพัฒนาให้ SMEs สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้มากขึ้น 
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 
อย่างสมบูรณ์ผ่านแผนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) ในปีพ.ศ.2558

จากการรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic  
Community: AEC) SMEs ใน
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการเตรียม 
ความพร้อม และปรับตัวในการด�าเนิน
ธุรกิจให้มีความเป็นสากล (SMEs 
Internationalization) เพื่อเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ ท้ังด้านการบรหิารจดัการ 
แรงงาน การลงทุนในต่างประเทศ  
การเปิดสาขา การหาตัวแทน และ
หุ ้นส่วนในต่างประเทศ ตลอดจน 
การแสวงหาแหล ่งวัตถุดิบเพ่ือให  ้
สามารถแข ่ งขัน ในตลาดโลกได ้ 
อย่างยั่งยืน 

ส�าหรับภาครัฐบาลเองก็ต ้องก�าหนดนโยบายและมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ให้มีความเหมาะสม และเป็นแนวทางปฏิบัติให้ 
SMEs ไทยสามารถด�าเนนิธรุกจิร่วมกบันานาชาตไิด้ เพือ่ให้เกดิการมุง่สู ่
ความเป็นสากลหรือ SMEs Internationalization ได้เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน

โดยผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่
เกีย่วข้องกับ SMEs ของประเทศต้นแบบใน OECD (ญีปุ่น่ เนเธอร์แลนด์ 
อังกฤษ สหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา) และ ASEAN +6  
(ราชอาณาจักรกัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่ง- 
สหภาพพม่า สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ มาเลเซยี สาธารณรฐัประชาธิปไตย- 
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐอินเดีย) ท�าให้ประเทศไทยได้
แนวคิดที่น่าสนใจ และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ SMEs ไทยให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแบ่งออก
เป็น 7 ด้าน ดังนี้ →
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ด้านภาษีอากร 
ประเทศไทยควรน�าแนวทางของประเทศอังกฤษ 

มาเป็นต้นแบบในการให้สทิธพิเิศษทางภาษอีากรแก่ SMEs 
โดยก�าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการยกเว้นการเก็บภาษี
เงนิได้นติบิคุคล ซึง่เป็นการช่วยเพิม่ศกัยภาพ ในการด�าเนนิ
ธรุกจิในระยะแรกให้แก่ SMEs ของไทย และยงัเป็นการเพ่ิม 
เงนิทนุหมนุเวยีนในธรุกจิ นอกจากนีป้ระเทศไทยควรน�า
ต้นแบบนโยบายการหกัลดหย่อนภาษีอากรของประเทศญีปุ่น่ 
มาปรบัใช้เป็นมาตรการเสริมกบันโยบายการยกเว้นภาษอีากร
ตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม อนัจะเป็นการส่งเสรมิ SMEs  
ให้มโีอกาสและศกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิมากยิง่ข้ึน

ด้านส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
ส�าหรับประเทศไทย แม้ว ่ามีหน ่วยงานที่ 

ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการท�าวิจัย 
และพฒันาอยูเ่ป็นจ�านวนมาก เช่น ศนูย์เทคโนโลยี 
อิ เ ล็ กทรอนิกส ์ และคอมพิว เตอร ์ แห ่ งชาติ  
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และศูนย์วิจัยต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรการของประเทศเกาหลีใต้แล้วจะเห็นได้ว่า  
หากประเทศไทยมกีารจดัท�าเป็นโครงการอย่างประเทศ
เกาหลีใต้ที่ได้จัดท�าเป็นโครงการใหญ่ที่มีลักษณะ
เป็นศูนย์กลาง โดยประกอบด้วยหน่วยงานร่วม 
หลายหน่วยงานทีด่�าเนนิการเป็นไปในระบบเดียวกนั 
ตลอดจนมีการก�าหนดโครงการท่ีเน ้นเฉพาะ 
ไปที่การพัฒนาและวิจัยแล้วนั้นก็จะเป็นการสร้าง 
ผลลัพธ ์ที่ เป ็นรูปธรรมมากกว ่าการส ่งเสริม 
การพัฒนาและวิ จั ยแบบไม ่มีการรวมศูนย ์  
อันจะท�าให้นโยบายด้านการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาของไทยไม่โดดเด่นและได้ผลมากเท่าที่ควร 

ดังน้ัน หากเป็นไปได้ควรมีหน่วยงานกลางจาก
ภาครฐับาลทีด่�าเนนิการจดัท�าโครงการขึน้ พร้อมทัง้ 
จัดสรรทุนสนับสนุนและเป็นผู ้ประสานงานกับ 
หน่วยงาน องค์กร และสถาบนัวจิยัต่างๆ ให้เข้าร่วม
ในโครงการที่จัดท�าดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่มีลักษณะเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ 
และสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับ SMEs 
ตลอดจนเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

โดยประเทศไทยควรจะพิจารณาการส่งเสริมให้  
SMEs ได้เล็งเห็นความส�าคัญและมีโอกาสใน 
การใช้ประโยชน์จากการวจิยัและพฒันากับการผลติ
สนิค้าหรือบริการใหม่ๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงหรือ
นวตักรรมใหม่ๆ ด้วยการสร้างแรงจงูใจจากการเพิม่ 
สัดส่วนในการหักค่าใช้จ่ายของ SMEs ที่ใช้ไป 
กบัการวจิยัและพฒันาดงัเช่นมาตรการของประเทศ
อังกฤษ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรป
หลายประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ ก็ได้มีการใช ้
มาตรการดังกล่าวนี้เพ่ือเป็นการกระตุ ้นให้เกิด
การวิจัยและพัฒนาย่ิงขึ้นเพราะนอกจากจะเกิด
ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ 
เ ข ้ า สู ่ ตลาดแล ้ วยั ง เป ็ นการช ่ วยยกระ ดับ 
การพัฒนาประเทศอีกด้วย

การจดัตัง้ศนูย์บรกิารขององค์กรส่งเสรมิ SMEs  
ในเมืองต่างๆ

ปัจจัยท่ีถือว่ามีความส�าคัญอย่างย่ิงในการส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือการมี 
หน่วยงานกลางทีม่ภีารกจิในการดแูลวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยตรง ท�าหน้าท่ีน�านโยบายในการพฒันา 
SMEs มาด�าเนินการในทางปฏิบัติ และเป็นหน่วยงาน
ที่ด�าเนินการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกดิการขยายการให้บรกิารต่างๆ 
ตลอดจนความช่วยเหลอืแก่ SMEs อย่างท่ัวถึงทัง้ประเทศ

นอกจากนี้ควรให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs 
ตามความต้องการในแต่ละท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา 
ท่ีตรงความต้องการและสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยเมือ่ 
พิจารณาจากการวางระบบองค ์กรที่ท� าหน ้าที่ ใน
การสนับสนุน SMEs ของประเทศต้นแบบแล้วจะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยควรมีหน่วยงานกลางตั้งอยู ่ ท่ี 
กรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงานสาขาย่อยอยู ่ใน 
ต่างจงัหวดัเพือ่ให้การส่งเสรมิ SMEs กระจายอย่างทัว่ถงึ 
ทั้ งประเทศ และควรมีการจัดตั้ งศูนย ์อบรมด ้าน
ต่างๆ รวมท้ังการให้ค�าปรึกษาในแต่ละสาขาเพิ่มเติม  
โดยอีกทางเลอืกหนึง่คอืการร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ  
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ในการช่วยจัดฝึกอบรม
และให้ค�าปรึกษาแก่ SMEs

SMEs
2

SMEs
2
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การบ่มเพาะธุรกิจ
ส�าหรับประเทศไทยได้ด�าเนินการดังกล่าวคือ 

มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และท�าหน้าที ่
ดแูลให้เกดิการบ่มเพาะ การส่งเสริม และการพฒันา  
SMEs ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน 
ให้ความช่วยเหลอืโดยการให้ค�าแนะน�าในการด�าเนิน
ธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การจัดตั้งศูนย์บ ่มเพาะขึ้นในมหาวิทยาลัย 
ต่างๆ เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีหน ้าที่และ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการด�าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น 
ด้าน Entrepreneurship และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
นโยบายด้าน SMEs เช่น ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทั้งนี้เพ่ือให ้
การบ่มเพาะผู้ประกอบการในแต่ละปีเป็นไปตาม 
แผนแม่บท แผนปฏบัิตกิาร รวมถงึให้สอดคล้องกบั 
ธุรกิจแต่ละประเภท (Sector) ทิศทางหลักของ
ประเทศ (Priority) และระบบเศรษฐกจิในภาพรวม  
โดยหากมีการร่วมมือกันระหว่าง SMEs และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็จะเป็นผลให้การบ่มเพาะ
วิสาหกิจนั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับมาตรการในการจัดตั้งและด�าเนินการ
ศูนย์บ่มเพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับ
ประเทศไทยได้ คือ นโยบายของประเทศเกาหลีใต้ 
กล่าวคือ ประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายในการสร้าง
ธุรกิจใหม่หรือที่เรียกว่า “โครงการ Biz-Start-ups” 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจ 
โดยประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
ทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ การมี
หลกัสตูรส�าหรับการเร่ิมต้นธรุกจิ (Start-Up Course) 
เพือ่ให้ความรูแ้ก่ผูท่ี้ต้องการเป็นเจ้าของกจิการ และ 
การมีชมรมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Club)  
เพื่อเป็นการขยายขอบเขตของมาตรการสร้าง 
ธุรกิจใหม่ ด้วยการใช้เครือข่ายเดียวกันทั้งสาม
โครงการ คือ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต่างๆ ท�าให้โอกาสในการพัฒนา
ศกัยภาพผู้ประกอบการใหม่และธรุกจิใหม่มจี�านวน
และประสิทธิผลมากขึ้น

การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
การส ่ง เสริมให ้วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมมีการส่งออกสินค้าและบริการไปยัง 
ต ่างประเทศนั้น เป ็นสิ่ งที่ ท ้ าทายอย ่ างมาก  
โดยประเทศต้นแบบทัง้สามประเทศ (สหรฐัอเมรกิา 
องักฤษ และญีปุ่น่) ต่างให้ความส�าคญัในการเตรยีม 
ความพร้อมในด้านต่างๆ แก่ SMEs ในการสนบัสนนุ
ด้านการส่งออก ตัง้แต่การให้สนิเช่ือเพ่ือการส่งออก  
การ เตรี ยมความพร ้ อมให ้ผู ้ ป ระกอบการ  
การให้ความรู้ในเรื่องการท�าการตลาดต่างประเทศ  
การช่วยเหลือในทุกด้านท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมถงึการแนะน�าตลาดทีม่คีวามเป็นไปได้ 
ให้แก่ SMEs เป็นต้น โดยมีหน่วยงานกลางที่ดูแล 
โดยตรงแบบเบ็ดเสร็จทั้ งระบบ (หน่วยงาน
ซึ่ งประกอบด ้วยโครงการย ่อยๆ ที่ต ่ างกัน 
ภายในมาตรการหลักเดียวกันและต้ังอยู่บนฐาน 
การเร่ิมต้นดูแลช่วยเหลือและพัฒนาไปตลอด 
ทั้งวงจร) และมีมาตรการเฉพาะ

โดยมาตรการดังกล่าวเป ็นประโยชน์มาก
ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ของประเทศไทย เพราะเป็นรูปแบบการให้บริการ 
ช่วยเหลือและมีการสนับสนุนการส่งออกธุรกิจ 
แบบครบวงจรตั้งแต่เร่ิมต้น มีหน่วยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs  
ทัง้ด้านการส่งออก การให้สนิเชือ่ การให้ความรูเ้รือ่ง 
การท�าการตลาดในต่างประเทศ การฝึกอบรม 
ด ้านการขยายตลาดในแต ่ละประเทศ รวม
ทั้งการแนะน�าตลาดที่มีความเป็นไปได้ให ้แก ่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมของไทย 
ซึ่งช ่วยให ้ผู ้ประกอบการที่ต ้องการส ่งสินค ้า 
และบริการไปยังตลาดต่างประเทศได้มีช่องทาง 
การพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ธุรกิจสีเขียว
การท�าธรุกจิสเีขยีว หรอื Go Green นัน้เป็นนโยบายใหม่ทีห่ลายประเทศทัว่โลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ประเทศในแถบยุโรปและญ่ีปุ่น โดยเน้นที่การออกนโยบายสนับสนุน รณรงค์ให้ลดและประหยัดการใช้พลังงาน  
การด�าเนนิธุรกิจท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ประเทศองักฤษมกีารจดัตัง้โครงการ Green Deal  
ซึง่เร่ิมด�าเนนิการเมือ่ปีพ.ศ.2553 ทีร่ณรงค์ และด�าเนนิการให้ภาคประชาชนรวมถงึภาคธรุกจิต่างๆ ร่วมกนัประหยัด 
พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการชัดเจน และเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการท�าธุรกิจ 
สีเขียว โดยใช้มาตรการทางภาษีเข้ามาเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการค�านึงถึงการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  
โดยการให้หักค่าเสื่อมในอัตราพิเศษร้อยละ 30 หรือผู้เสียภาษีจะเลือกที่จะได้ภาษีคืนร้อยละ 7 ก็ได้ เป็นต้น 

ส�าหรับประเทศไทยได้ด�าเนนิโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือให้ 
สถานประกอบการท่ัวประเทศใส่ใจในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” และมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เมื่อสามารถด�าเนินได้ตามเงื่อนไข อาทิ การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรายปี การยกเว้นอากร การยกเว้นภาษี เป็นต้น 

การพัฒนาด้านเทคนิค / นวัตกรรมใหม่
ประเทศไทยมหีน่วยงานทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน 

ที่ท�าหน้าที่ในการค้นคว้าและน�าเทคนิคนวัตกรรมใหม่ๆ  
มาใช้ แต่ส�าหรับ SMEs แล้วยังไม่ได้มีการน�าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้มากเท่าที่ควร 

ดังนั้นจึงควรน�ามาตรการส่งเสริม SMEs ด้าน
การน�าเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากประเทศนิวซีแลนด ์
มาประยุกต์ใช้ โดยมีการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
ในรูปแบบการให้บัตรก�านัลและการให้เงินสนับสนุนการ
วจิยัเพือ่สร้างนวตักรรมใหม่ ตลอดจนการสร้างให้เยาวชน 
คนรุ่นใหม่ท่ีมคีวามคดิสร้างสรรค์ และแปลกใหม่ ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ของ SMEs

โดยรัฐบาลของประเทศนวิซแีลนด์มโีครงการสนบัสนนุ 
และสร้างนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการท�าธุรกิจ  
ให้เข้าร่วมโครงการฝึกงานในเร่ืองการศกึษาวิจัยและพฒันา 
ผลิตภัณฑ์ในกิจการที่ได้รับเงินสนับสนุน และมีโครงการ 
น�านักศึกษาที่จบการศึกษาเข ้ามาฝ ึกงานกับบริษัท 
ท่ีต้องการขยายการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ด้านนวัตกรรม
และความสามารถในการท�าการค้าพาณิชย์ ซึ่งนักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการต้องจบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม การออกแบบ และ 

การตลาด โดย MSI (Ministry of Science and Innova-
tion) จะให้การสนบัสนนุโดยจ่ายค่าจ้างนกัศึกษาจบใหม่ 
เป็นจ�านวนคร่ึงหนึง่ของค่าจ้างแต่ไม่เกนิ 60,000 ดอลลาร์ 
สหรัฐฯ ต่อปี

ส�าหรับประเทศไทยควรน�ามาตรการดังกล่าวมา
ปรับใช้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในด้านการ
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs และส่งเสริม
ให้นักศึกษาตลอดจนเยาวชนได้มีโอกาสในการปฏิบัติ
งานจรงิและรูจ้กัการใช้ความคดิสร้างสรรค์ทีม่เีพือ่สร้าง
ให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่แก่ประเทศชาติ

ส�าหรับในด้านของ SMEs Internationalization 
หรือการน�าพา SMEs สู่ระดับสากลอย่างมีมาตรฐาน  
ทั้งในลักษณะของการตั้งรับคู่แข่งที่จะเข้ามาแข่งขัน 
ภายในประเทศหรือการรุกสู ่ตลาดต ่างประเทศ  
ทัง้ในภาคการค้า การผลติ และการลงทนุ เพือ่เตรยีมพร้อม 
ในการแข ่งขันกับคู ่ แข ่ งทั้ งภายในประเทศและ 
นอกประเทศ ท�าให้สรปุรปูแบบส�าหรบัการน�าพา SMEs 
สูร่ะดบัสากล (Models for SMEs Internationalization)  
ได้เป็น 2 โมเดล ได้แก่ Normal Track Model และ 
New Track Model แสดงได้ดังภาพ
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ภาพที่ 1 โมเดล SMEs Internationalization: Normal Track Model

จากโมเดล SMEs Internationalization: Normal 
Track Model แสดงกระบวนการผลกัดนั SMEs ตัง้แต่
เริ่มต้นท�าธุรกิจ ส�าหรับ SMEs ที่มีศักยภาพปกติ 
ที่ต ้องการความมั่นใจในการด�าเนินธุรกิจและ
ไม ่ เสี่ยงจนเกินไป และเหมาะสมกับตลาด
ภายในประเทศมากกว่า ซึ่งภาครัฐบาลควร
ให้การสนับสนุนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็น
ข้ันตอน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ขั้น
ตอน โดยเริ่มจากการช่วยเหลือในการตั้งต้น
ธุรกิจและการท�าแผนธุรกิจ (Business Start-up) 
ตามด้วยการพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการ  
(Entrepreneurship) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
สร้างแบรนด์และการท�าการตลาด (Branding 
& Marketing) การช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  
(Financial Support) จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการ
ลงมือปฏิบัติ เข้าสู่ตลาดและการขายจริงในระดับ
ท้องถิ่น (Local Market) จนกระทั่งก้าวสู่การขาย
ในระดับประเทศ (Domestic Market) จนเป็น
ที่ยอมรับ จากนั้นจึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Born Global) 
ทั้งด้านการบริหารจัดการ แรงงาน การลงทุน
ในต่างประเทศ ด้วยการหาคู่ค้าในต่างประเทศ  
หรือการศึกษาตลาดผู้บริโภคในต่างประเทศ เพื่อ
ด�าเนินการค้าขายในต่างประเทศด้วยตนเอง โดย
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

การช่วยเหลือการตั้งต้นธุรกิจและการท�าแผน
ธุรกิจ (Business Start-up) ภาครัฐบาลมีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อให้ค�าแนะน�า หรืออบรมในด้านการเขียน
แผนธรุกจิ การจดทะเบยีนบรษิทั การวางแผนด้านภาษี 
การวางแผนการผลิตสินค้า เป็นต้น 

1

2

3

ก า รพัฒนาศั ก ยภ าพขอ งผู ้ ป ร ะกอบก า ร  
(Entrepreneurship) ภายหลงัจากผูป้ระกอบการตัง้ต้น
ธุรกิจแล้ว ภาครัฐบาลมีการจัดตั้งหน่วยงานช่วยพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น การอบรม 
ให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านนวัตกรรมใหม่ การพัฒนา
ผลติภณัฑ์ การเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ การลงทนุ
ในต่างประเทศ เป็นต้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และ
การท�าการตลาด (Branding & Marketing) 
ผู ้ ป ระกอบการ ได ้ รั บความช ่ วย เห ลือ ในด ้ าน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการท�า 
การตลาด เช่น การเชื่อมโยงผู ้ประกอบการกับ
สถาบันวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสถาบันการศึกษา
ที่มีผู้เช่ียวชาญในการให้ค�าปรึกษาด้านการตลาดและ
การสร้างแบรนด์แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงให้ความ 
ช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ เช่น การให้คปูองนวัตกรรมแก่ 
ผูป้ระกอบการในการเข้าไปใช้บรกิารตามสถาบนัต่างๆ  
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การช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ (Financial Support) 

ภาครัฐบาลมีการช่วยเหลอืให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงนิทนุเพือ่เร่ิมต้นธุรกิจ
หรือขยายกิจการ เช่น การประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน
กับผู้ประกอบการในการให้สินเชื่อแก่ SMEs อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
กองทุนตั้งตัวได้ เป็นต้น

การเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศ 
(Born Global) SMEs มักก้าว
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยการรบั
ผลติสนิค้าให้กบับรษัิทในต่างประเทศ 
(OEM) หรือการหาคู ่ค ้าในต่าง
ประเทศ เช่น ผูจั้ดจ�าหน่ายหรือร้าน
ค้าใหญ่ๆ ในต่างประเทศ ทั้งนี้ อาจ
เกดิจากการส่งเสริมของภาครฐัด้วย 
การจัดกิจกรรมจับคู ่ทางการค้า 
(Business Matching) การสนบัสนนุ
จัดแสดงสินค ้าภายในประเทศ
และต่างประเทศ (Trade Fair) 
หรือการศึกษาตลาดผู ้บริโภคใน 
ต่างประเทศเพื่อด�าเนินการค้าขาย
ในต่างประเทศด้วยตัวเองจนกระทั่ง
ยอดการส่งออกมีปริมาณสูงขึ้น 
(Export Increase)

5
การออกวางตลาดเพื่อจ�าหน่ายสินค้าในระดับท้องถ่ิน (Local  

Market) SMEs ส่วนใหญ่ มักเริ่มต้นการขายสินค้าในระดับท้องถ่ิน
ของตนเองมีความช�านาญก่อน เช่น ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด หรือ
ภูมิภาค เป็นต้น โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความรูจ้กัและกระตุน้การซือ้เป็น
ส�าคญั (Promotion)

การบรรลุเป้าหมายด้วยการ
เติบ โตของธุ รกิ จอย ่ า งยั่ ง ยื น 
(Reach the Target by Enterprise 
Growth) การรักษาตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศให้มั่นคง 
ท�ากิจกรรมทางการตลาด การรกัษา
ยอดขาย การเพิ่มช่องทางการขาย 
การรกัษาฐานลกูค้าเก่าด้วยการสร้าง
ความสมัพนัธ์ (CRM) รวมถึงการ
ท�าการตลาดเพื่อสังคม (CSR) จะ
ช่วยให้เกิดความม่ันคงเติบโตของ
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

การก้าวเข้าสู่การจ�าหน่ายสินค้าในระดับประเทศ (Domestic  
Market) หลงัจาก SMEs มคีวามช�านาญในตลาดท้องถ่ินทีต่นเองคุน้เคย
แล้ว มักจะเร่ิมขยายตลาดสูร่ะดบัประเทศ โดยการมองหาช่องทางการจดั
จ�าหน่ายท่ีสามารถกระจายสนิค้าได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ อาท ิศนูย์การค้า
ต่างๆ หรือร้านสะดวกซ้ือที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้น  
จนกระทั่งมียอดขายสูงขึ้น (Domestic Sales Increase) แบรนด์เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือในระดับประเทศ ทั้งนี้ควรสร้างระบบการบริหารงาน
ภายในบรษิทัให้ดเีป็นระบบ (Strengthen Internal company) เสรมิสร้าง
ศกัยภาพทางการแข่งขนัเตรียมความพร้อมให้กบับรษิทัในการก้าวสูต่ลาด 
ต่างประเทศ (Strengthen global competitiveness)

การเกิดผลกระทบต่อเนื่องใน
ระดบัประเทศ (Snow Ball Effects) 
ได้แก่ อตัราการจ้างงานของประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น (Employment Increase) 
อัตราการลงทุนของประเทศเพ่ิมขึ้น 
(Investment Increase) อัตรา
การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น  
(Consumption Increase) และตาม
มาด้วยการเตบิโตของเศรษฐกจิมวล
รวมของประเทศ (GDP Growth)
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ภาพที่ 2 โมเดล 
SMEs Internationalization: New Track Model

จากโมเดล SMEs Internationalization: New Track Model แสดงกระบวนการ 
ผลักดัน SMEs ที่มีศักยภาพทางธุรกิจและผู้ประกอบการ โดยเริ่มต้นคิดธุรกิจ
จากนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นนวัตกรรม 
ทีม่คีวามต้องการอยูใ่นตลาดทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการควรมี 
ศักยภาพในด้านความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศพอสมควร 
SMEs เหล่านี้สามารถข้ามขั้นตอนตามกระบวนการปกติได้หลายข้ันตอน 
โดยสามารถรวบรัดขั้นตอนในการก้าวสู่ SMEs Internationalization ได้โดย 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ →
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การเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศ (Born Global) SMEs เหล่านี้สามารถข้ามข้ันเข้าสู ่กระบวน- 
การก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ โดยอาจเปิดตลาดในประเทศไปพร้อมๆ กัน โดยการหาคู่ค้าในต่างประเทศ 
เช่น ผู้จัดจ�าหน่ายหรือร้านค้าใหญ่ๆ ในต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐด้วยการจัด
กจิกรรมจับคูท่างการค้า (Business Matching) การสนบัสนุนจดัแสดงสนิค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 
(Trade Fair) หรอืการหาช่องทางการขายพิเศษทีเ่ฉพาะส�าหรับสนิค้าประเภทนัน้ๆ ทัง้นี ้ในระหว่างทีท่�าการ
โปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักภายในประเทศ ก็ท�าการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย (Domestic Promotion 
& Export) นอกจากนี้ควรสร้างระบบการบริหารงานภายในบริษัทให้ดีเป็นระบบ (Strengthen Internal 
Company) และเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทในการก้าวสู่ตลาด 
ต่างประเทศ (Strengthen Global Competitiveness)

การช่วยเหลือการตั้งต้นธุรกิจและการท�าแผนธุรกิจ (Business Start-up) ภาครัฐบาลมีการ
จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อดูแล SMEs กลุ่มพิเศษนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ค�าแนะน�าหรืออบรมในด้าน 
การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัท การวางแผนด้านภาษี การวางแผนการผลิตสินค้า 
เป็นต้น ทั้งนี้ SMEs ที่จะสามารถเข้าสู่ระบบ New Track Model ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 4 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technological Capability)  
ศักยภาพที่จะเจริญเติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Growth Capabil ity) ศักยภาพ
ความรู้ความสามารถของเจ้าของบริษัทเอง (CEO’s Capability) ความมั่นคงทางด้านการเงิน 
(Financial Stability) นอกจากนี้ อาจผ่านการพิจารณาตามกระบวนการ หรือผ่านการประกวด 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี โดย SMEs ทีผ่่านการคัดเลือกจะเข้าสู่กระบวนการสนับสนุนของรัฐบาล 
แบบเข้มข้นและรวดเรว็ทัง้ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�าปรกึษา การอบรม หรอืการศึกษาดงูานต่างประเทศ 
SMEs จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องการจดสิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้า
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง 

การบรรลุเป้าหมายด้วยการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Reach the Target by Enterprise 
Growth) การรักษาตลาดในประเทศและต่างประเทศให้มั่นคง ท�ากิจกรรมทางการตลาด การรกัษา 
ยอดขาย การเพิ่มช่องทางการขาย การรักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยการสร้างความสัมพันธ์ (CRM) รวมถึงการ
ท�าการตลาดเพื่อสังคม (CSR) จะช่วยให้เกิดความมั่นคงเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

การเกิดผลกระทบต่อเนื่องในระดับประเทศ (Snow Ball Effects) ได้แก่ อัตราการจ้างงานของ
ประเทศที่เพิ่มขึ้น (Employment Increase) อัตราการลงทุนของประเทศเพิ่มขึ้น (Investment Increase) 
อตัราการบริโภคภายในประเทศเพิม่ขึน้ (Consumption Increase) และตามมาด้วยการเตบิโตของเศรษฐกจิ
มวลรวมของประเทศ (GDP Growth)

ทั้งนี้หากมีการน�าแนวคิดที่ประสบความส�าเร็จของประเทศต้นแบบมาประยุกต์ใช้กับ SMEs ไทย 
ได้อย่างเหมาะสมแล้ว จะเป็นผลให้ SMEs ไทยสามารถเตบิโตได้อย่างมัน่คง และพฒันาศักยภาพของ
ตนเองขึน้ถึงระดบัท่ีแข่งขนัได้ ท้ังในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุน 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย กต้็องเป็นหน่วยงานหลกัมหีน้าท่ีรบัผดิชอบ 
ในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยอย่างครบวงจร เพื่อให้ SMEs ไทยสามารถเติบโตได้ 
อย่างสมดุลและยั่งยืนและเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยต่อไป

1

2

4
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ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ มีการยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนวคิดในการส่งเสริม SMEs 
ตลอดจนนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม SMEs ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ  
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางด้านธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และการลงทุน โดยไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม ทั้งที่ประกอบธุรกิจอยู่ภายในประเทศ หรือ ประกอบ
ธุรกิจในต่างประเทศ ล้วนแต่หลีกไม่พ้นในการเข้าไปติดต่อ รวมถึงเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือที่เรียก
ว่า “การเข้าสู่ความเป็นสากล (Internationalization)”

ภาพที่ 3 แสดง
Overall image of SMEs Internationalization

บทน�า
บทที่

1
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อย่างไรกต็ามในประเทศไทยยงัมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือนอยูห่ลายประการเก่ียวกับค�าว่า “Internationalization”  
โดยเฉพาะในประเด็นของ SMEs ไทยที่มีความจ�าเป็นในการเตรียมพร้อม เพื่อเข้าสู่การท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
ต่างชาติมากยิ่งขึ้น และเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี 
พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างต้องเปิดเสรีในภาคการค้า ภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคการลงทุนให้
กันและกัน เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างกัน ทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงาน ตลอดจน
ความร่วมมือในด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน

ประเทศไทยทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการ จึงต้องเร่งปรับตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนั ท้ังในการบรหิารจัดการ เทคโนโลยกีารผลติ การตลาด ฝีมอืแรงงาน และการรูจ้กัใช้ประโยชน์สงูสดุจาก 
การเปิดเสรีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดัน SMEs ไทยให้เข้าสู่ความเป็นผู้น�าของอาเซียน เพื่อการก้าวสู่ 
ความเป็นนานาชาติ หรือ SMEs Internationalization โดยแนวทางการปฏิบัติครอบคลุมไปถึงด้านต่างๆ ดังนี้

ทัง้ทีเ่ป็นผูช้�านาญการเฉพาะทาง แรงงาน
ไร้ฝีมือ การจ้างที่ปรึกษาชาวต่างชาติ  
(Business Alliance Abroad) รวมถึง
การเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกจิระหว่าง
ประเทศ

การลงทุน
(Investment)

ทั้งในลักษณะของการร่วมลงทุนเป็น
หุ้นส่วนกับต่างชาติ การผลิตสินค้า
และบริการในประเทศ และการ
ออกไปผลิตสินค้าและบริการในต่าง
ประเทศ

การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม
ในการท�าธุรกิจระดับสากล

(International Business culture)

เช่น การตอบจดหมายธุรกิจที่ได้รบั
ทาง E-Mail ภายในวันเดยีว 

การมีผู้ร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ
(Foreign Partner)7

5 

การบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบสากล

1 

การน�าเทคโนโลยี
การผลิตที่ดีกว่า

จากต่างประเทศเข้ามาใช้

2 

การแสวงหาและ
ใช้แหล่งวัตถุดิบใหม่

ทีถ่กูกว่าหรอืดกีว่า (Source of  
Raw Material) จากต่างประเทศ

3

เช่น การเข้าร่วมในงานการแสดง
สินค้าในต่าประเทศ (International 
Trade Fair) การตั้งตัวแทนจ�าหน่าย
ในต ่างประเทศ การออกไปตั้ ง
ส�านักงานขายในต่างประเทศ (Sale 
Representative Office) เป็นต้น

การตลาดและการส่งออก
(Export Market)

4 6

→
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ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้ประกอบการ SMEs ไทยและ 
ผู้ที่มีภารกิจความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ SMEs  
ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Internationalization  
อย่างแท้จริงจนสามารถปรับตัวเข้าสู ่ความเป็น
สากลในการท�าธุรกิจได้ ทั้งในการท�าธุรกิจภายใน
ประเทศและการท�าธรุกจิทีก้่าวออกไปสูก่ารท�าธรุกจิ 
นอกประเทศ ตลอดจนมีความพร้อมและสามารถ
แข่งขันได้ในยุคสมัยที่โลกธุรกิจอยู่ในระดับสากล

นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสรมิ SMEs ไทยให้ตระหนกัถงึการเตรยีม 
ความพร้อมเข้าสู ่ AEC และการสร้างให้เกิดวิสัยทัศน์หลัก 
ในการผลักดัน SMEs ไทยให้เข ้าสู ่ความเป็นผู ้น�าทางธุรกิจ 
ในภาคการผลิตการค้าและการบริการ เพ่ือการเป็นศูนย์กลางของ 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอาเซียน หรือที่เรียกว่า 
การมุง่สูค่วามเป็นนานาชาติ หรอื “SMEs Internationalization” นัน่เอง

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ได้ศึกษาถึงจ�านวนวิสาหกิจในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2555 พบว่า 
ประเทศไทยมีจ�านวนวิสาหกิจมากถึงร้อยละ 99 แต่ SMEs เหล่านี้
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้เพียงร้อยละ 
42.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังประเทศเท่านั้น ประเทศไทยจึง 
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs และเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ให ้ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ ตลอดจนยกระดับประเทศ 
เข้าสู่ความเป็นสากล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทย 
มีช่องทางการท�าธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้นจนถึงระดับที่
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก

ภาพที่ 4 แสดงกลยุทธ์ส�าหรับ 
SMEs Internationalization

ASIAN SMEs
SERVICE
PROVIDE

NETWORK

REGIONAL
NETWORKING

& CLUSTER
MAPPING

LINKS SMEs
รายสาขากับ

GLOBAL SUPPLY
CHAIN

SMEs
FINANCING

HIGH
GROWTH
SECTORS
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นอกจากนี้ยังเป็นการน�าประเทศไปสู ่การเติบโตอย่างรวดเร็ว
และยั่งยืนบนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ 
ใช้นวตักรรม การสร้างความเชือ่มโยงกับเศรษฐกิจในภมูภิาค ดงัหลายๆ  
ประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการส ่งเสริม SMEs มาแล ้ว 
ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศในกลุ่ม 
OECD เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งประเทศ
เหล่านี้มีภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการ 
ในการสนบัสนนุการพฒันา SMEs ทีด่ ีสามารถด�าเนนิธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 
รวมถึงเป็นประเทศที ่SMEs มบีทบาทหลกัในการสร้างการเจรญิเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยภาพรวมของประเทศ

หนังสือเล่มนี้จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย 
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ของประเทศต้นแบบ
ใน OECD และ ASEAN +6 ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยได้แนวคิด 
ที่น ่าสนใจ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับสถานการณ ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศและต่อการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย  
ให้สามารถด�าเนินธุรกิจร่วมกับนานาชาติและมุ่งสู่ความเป็นสากล หรือ 
SMEs Internationalization ได้ต่อไป

ภาพที่ 5 แสดง SMEs Internationalization ของประเทศไทย
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ในบทน้ี จะกล่าวถึงกฎหมาย และนโยบายการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐบาล 
ตลอดจนพฤติกรรมการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชนของประเทศต้นแบบในกลุ่ม OECD 
ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา  
โดยพิจารณาจากการเป็นประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มีระบบการบริหาร
จัดการในการสนับสนุนการพัฒนา SMEs ที่ดี และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
มั่นคง รวมถึงเป็นประเทศที่มี SMEs ที่มีบทบาทหลักในการช่วยให้ภาพรวมของเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมีการเจริญเติบโต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กฎหมายและนโยบาย
การส่งเสริม SMEs
ของภาครัฐบาล และพฤติกรรมการด�าเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนของประเทศต้นแบบในกลุ่ม OECD
(ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา)

บทที่

2
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จ�านวนบริษัทในประเทศญี่ปุ ่นมีทั้งหมดประมาณ 4,213,000 บริษัท แบ่งออกเป็นบริษัทขนาดกลางและ 
ขนาดเลก็จ�านวนประมาณ 4,201,000 บรษัิท (คิดเป็นร้อยละ 99.7) ในจ�านวนนีเ้ป็นบรษัิทขนาดเลก็จ�านวนประมาณ 
3,665,000 บรษิทั (คดิเป็นร้อยละ 87) และบรษิทัขนาดใหญ่จ�านวนประมาณ 12,000 บรษิทั (คดิเป็นร้อยละ 0.3) 

 

2.1 ประเทศญี่ปุ่น

2.1.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศญี่ปุ่น

นิยาม SMEs ของประเทศญี่ปุ่น 

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของประเทศญี่ปุ่น

 ช่วงหลายปีทีผ่่านมา ญีปุ่น่เผชญิกบัภาวะความต้องการซือ้ในประเทศทีล่ดลง ซึง่แรงกดดันนีท้�าให้ผูป้ระกอบการ 
SMEs ของญีปุ่น่เริม่แสวงหาโอกาสส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศมากขึน้ โดยประมาณร้อยละ 20 ของผูป้ระกอบการ 
SMEs ทัง้หมดของญีปุ่่นต้องการด�าเนนิธรุกจิส่งออก มลูค่าส่งออกของ SMEs ญีปุ่่นเพิม่ขึน้ 2 เท่าจากปีพ.ศ.2545 เป็น  
5,000 ล้านเยน หรือประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีพ.ศ.2552 
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 ประเทศญี่ปุ ่นมีการจัดโครงสร้างการก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยรวมศูนย์กลางภายใต้กระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน (Ministry of Economy, Trade, and Investment-METI) ซึ่งมีบทบาท 
ในการก�าหนดนโยบายด้านการบริการ SMEs และมีการรวมศูนย์กลางชัดเจนภายใต้องค์กรวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (The Small and Medium Enterprise Agency-SMEA) และองค์กรเพื่อการส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภาคแห่งประเทศญี่ปุ ่น(Organization for Small and 
Medium Enterprise and Regional Innovation, Japan-SMRJ) โดย SMRJ ถือเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการสนับสนุนให้บริการแก่ SMEs ในระดับภูมิภาค ในปัจจุบันมีสาขา 9 แห่ง ในภูมิภาค และส�านักงานย่อย
อีก 1 แห่งในจังหวัดโอกินาว่า นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME  
Universities) จ�านวน 9 แห่ง

ภาพที่ 6  เครือข่ายสนับสนุน SMEs 
โดยมี SMRJ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

2.1.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาครัฐบาล
และภาคเอกชนในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา SMEs
ของประเทศญี่ปุ่น
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ส�าหรับในปีพ.ศ.2555 รัฐบาลแห่ง
ประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมท้ังกิจการประเภทอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยสึนามิ โดย
รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือให้
ฟ้ืนฟกูจิการ โดยนอกจากการจัดสรรเงนิ
ช่วยเหลือแล้วยังมีโครงการต่างๆ ที่ช่วย
ให้กจิการทีไ่ด้รับผลกระทบนัน้ได้กลบัมา
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 

ส�าหรับนโยบายในการพฒันา SMEs 
ด้านอื่นๆ ที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

2.1.3 กฎหมายและนโยบาย
ที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนา SMEs ของประเทศญี่ปุ่น

ก. สาระส�าคัญของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พัฒนา SMEs

 ประเทศญี่ปุ ่นมีกฎหมายส�าหรับ
วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด
ย่อม คือ Small and Medium-sized 
Enterprise Basic Act ฉบับแก้ไข
ป ีพ.ศ.2542 โดยกฎหมายฉบับนี้ 
ได้วางนโยบายหลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้
ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

การให้การสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้านรากฐานของธุรกิจ

• การลดอัตราภาษีเงินได ้นิติบุคคลของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นการชั่วคราว จากร้อยละ 18 
เหลือร้อยละ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 จนถึง 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีการเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นกรณีพิเศษ
อีกร้อยละ 10 เพื่อน�าภาษีที่ได้ไปช่วยในการก่อสร้าง 
สิ่งที่เสียหายจากมหาอุทกภัยสึนามิ

• มาตรการด้านภาษีที่ช ่วยส่งเสริมการลงทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอนุญาตให้มี 
การหักค่าเสื่อมในอัตราพิเศษร้อยละ 30 หรือได้เครดิต
ภาษีคืนร้อยละ 7 ส�าหรับการซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือ
บางประเภท 

• อนุญาตให้น�าค ่าเลี้ยงรับรองและค่าใช ้จ ่ายด้าน
การสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาหัก
เป็นค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
เป็นจ�านวนถึง 6 ล้านเยน โดยเริ่มจากปีภาษี พ.ศ.2555 
ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2557

• การขาดทนุสะสม (Loss Carry Forward) ของวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 จะ
ได้รับการขยายเวลาจาก 7 ปีเป็น 9 ปี

มาตรการในการท�าให้การรับช่วงสัญญามีความ
เป็นธรรมและเหมาะสม

เพื่ อ ส ร ้ า งค ว ามมั่ น ใ จ ว ่ า วิ ส าหกิ จ ขนาดกลา ง
และขนาดย่อมจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับผู ้อื่น 
อย่างเหมาะสมในการท�าสัญญารับช่วงการท�างานต่อ
รัฐบาลแห ่งประเทศญี่ ปุ ่นจึงได ้มีนโยบายที่จะสร ้าง 
ความ ต่ืนตั ว ในการ ท่ีจะให ้การปฏิบั ติต ่ อวิ สาหกิ จ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม

มาตรการในการขยายโอกาสของ SMEs
ในการได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากหน่วยงานราชการ

โดยจัดให้มี “Contract Policy of the Government  
Regarding Small and Medium Enterprises” ซึ่ง 
จะประกอบไปด้วยมาตรการต่างๆ ที่จะสนับสนุนในเรื่อง 
ดงักล่าว

>

>

>

→



2 0 SMEs — Internationalization

โดยการจดัให้มโีครงการทีเ่รยีกว่า “Construction  
Enterprise Partnership Frontier Program”  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความร่วมมอืระหว่าง 
ผูป้ระกอบการสร้างสิ่งปลูกสร้างและส่งเสริมให้ 
มีแรงงานผู้ที่มีฝีมือเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจด้าน 
การก่อสร้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีการเติบโตยิ่งขึ้น

ด ้วยการจัดให ้ผู ้ มีประสบการณ์ทาง 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอยู่ใน Business 
Support Council for SMEs 

มาตรการให้การสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงและการรับ
ช่วงต่อของธุรกิจ

การให้การสนับสนุนการพัฒนาการ
ท�าธุรกิจต่างประเทศ (Support for
Overseas Business Development)

ภายใต้โครงการ “Framework for Supporting 
SMEs in Overseas Business” ทีแ่ก้ไขเมือ่เดอืน
มนีาคม ปีพ.ศ.2555 ส�าหรบัโครงการดงักล่าวนี ้
จะสนบัสนนุด้านการเงนิและการขยายการลงทนุ 
เพื่อที่จะด�าเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ 

การขยายขีดความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
กับตลาดต่างประเทศให้กับผู้ผลิต

รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะสนับสนุน
ในด ้านการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ  ์
ไปพร้อมกับการสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้มาตรการพิเศษทางภาษี 
ช ่ วยในการส ่ ง เสริมให ้ เกิดการท� าวิ จั ย  
การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ 

มาตรการในการพัฒนาบุคคลากร
และการจ้างงาน 

จัดให้มีการจัดหาผู้ท�างานและผู้จ้างที่เหมาะ
สมกันเพื่อที่จะได ้ท�างานร ่วมกันได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนรุ่น
ใหม่ได้มโีอกาสในการเข้าไปฝึกงานกบัวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม

การให้ความสนับสนุน
ในการตั้งธุรกิจ / เปลี่ยนธุรกิจ
/ การพัฒนาธุรกิจใหม่

เพื่อ ท่ีจะช ่วยสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่  
หรื อ เปลี่ ยนธุ รกิ จผ ่ านการช ่ ว ย เหลื อ 
ในรูปแบบการให้กู ้ยืมหรือการค�้าประกัน
ของสถาบันการเงินของรัฐ นอกจากนี้ยัง
จะมีการวางมาตรการภาษี (Support for 
Tackling Business Challenges) ท่ีจะ
ช ่ วยส� าห รับกิ จการที่ มี ก ารลง ทุน ใหม  ่
อีกด้วย

มาตรการส�าหรับ SMEs
ในอุตสาหกรรมการขนส่ง

สนับสนุนให้มีการท�าอุตสาหกรรมด้านคลัง
สินค้า และให้เงินสนับสนุนในการปรับปรุง 
ยานยนต์ทีใ่ช้ในการขนส่งและธรุกิจทีใ่ช้ยานยนต์
ในการขนส่ง

มาตรการในการสนับสนุนการสร้าง
ธุรกิจการก่อสร้างของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

>

>

>

>

>

>

>

มาตรการที่จะช่วยท�าให้ธุรกิจ
มีความมั่นคง

เพือ่เป็นการช่วย SMEs ผ่านทางหอการค้า
และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Central 
Federation of Societies of Commerce 
and Industry Japan : CFSCIJ) ในการที่
จะให้ค�าปรึกษา โดยศูนย์ให้ค�าปรึกษาในการ
ด�าเนินธุรกิจในหอการค้า และอุตสาหกรรม 
ทั่วทั้งประเทศ

>
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ประเทศเนเธอร์แลนด์มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) อยู่ประมาณ 860,554 บริษัท คิดเป็นร้อยละ  
99.6 ของวิสาหกิจทั้งหมด มีการจ้างงานอยู่ที่ร้อยละ 67.2 ของการจ้างงานทั้งหมดภายในประเทศ โดย SMEs  
มกีารจ้างงานอยูท่ี่ร้อยละ 87.5 ในภาคอตุสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหาร แต่ในทางตรงกนัข้าม SMEs มกีารจ้างงาน 
เพียงร้อยละ 12.7 เท่านั้น ในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซ และน�้า 

2.2 ประเทศเนเธอร์แลนด์

2.2.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศเนเธอร์แลนด์
 
นิยาม SMEs ของประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ท�าการค้าระหว่าง
ประเทศมากเป็นอนัดบัต้นๆ โดยมยีอดการส่งออกคดิเป็นร้อยละ  
80 ของ GDP ของประเทศ และมียอดการ re-export  
ผ่านประเทศถงึร้อยละ 50 ของการส่งออกทัง้หมด โดยทีร้่อยละ 38  
ของ SMEs ในประเทศเนเธอร์แลนด์เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่น การส่งออก การน�าเข้า และการลงทุน เป็นต้น  
โดยแบ่งออกเป็นการน�าเข้าร้อยละ 27 และการส่งออกร้อยละ 19  
ซึ่งมีประเทศเยอรมันเป็นประเทศคู ่ค ้าส�าคัญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เนื่องจากไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องการกีดกันทางการค้า  
โดยตัวเลขการส่งออกไปประเทศเยอรมันคิดเป็นร้อยละ 25  
ของ SMEs ทั้งหมด

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของประเทศเนเธอร์แลนด์
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ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหนึง่ในประเทศสมาชกิ
ของสหภาพยุโรป จึงได้มีการน�านโยบายหลักในการ
ส่งเสรมิ และพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ของสหภาพยุโรปที่มาจาก Small Business Act

 
ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่ง
เสริมพัฒนา SMEs

โครงการค�้าประกันเงินกู้ของ SMEs (SME 
Loan Guarantee Scheme หรือ Borgstelling-
sregeling MKB) โครงการนีเ้ป็นการให้สิทธพิเิศษแก่
กิจการที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 250 คน ที่จะได้รับ
การค�า้ประกนัเงินกูบ้างส่วน ซึง่ท�าให้เจ้าของกจิการที่
เข้าร่วมโครงการน้ีจะได้รบัวงเงนิกูท้ีม่ากกว่าการขอกู้
โดยไม่มีการค�้าประกันจากรัฐบาล เจ้าของกิจการจะ
ต้องรับประกันหน้ีของบริษัท อย่างน้อยร้อยละ 25 
และผู้ท่ีต้องการขอสินเชื่อสามารถติดต่อได้โดยตรง
กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

2.2.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา SMEs ของประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา SMEs ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ดังนี้

ประเทศเนเธอร์แลนด์มกีารสนบัสนุน 
SMEs ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยนโยบาย Open Innovation หรอื
การประสานความร่วมมือระหว่าง 
SMEs กบัเครอืข่ายบรษัิทหรือองค์กร
ที่ให้บริการ R&D โดยเป็นการว่าจ้าง
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือท�าวิจัยแบบ
เหมาจ่ายครั้งเดียว 

เป็นการให้สนิเชือ่จากภาครฐับาลแก่ 
SMEs เพือ่ซือ้บรกิารข้อมลูสาธารณะ 
หรือเพื่อการหาผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ ซึ่งโดย
ปกติ Innovation Vouchers จะ
ให้ส�าหรับ SMEs จ�านวนไม่เกิน 
10,000 ยูโร 

เป ็นหน ่วยงานภายใต ้กระทรวง
เศรษฐกิจ กระทรวงเกษตร และ
กระทรวงนวัตกรรมในประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ โดยเป็นจุดให้บริการ
ที่ เ ชื่ อมโยงภาคธุร กิจ สถาบัน 
องค์ความรู้ต่างๆ และภาครัฐบาลได้
อย่างครบวงจร ซึ่ง SMEs สามารถ
ติดต่อขอข้อมูล ขอค�าปรึกษาและ
ค�าแนะน�า ด้านการเงิน กฎหมาย 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายได้ โดย 
NL Agency มีลักษณะการด�าเนิน
งาน 5 ด ้าน ได ้แก ่ พลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
(Energy and Climate Change) 
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  
(EVD International) การพัฒนา
นวตักรรม (Innovation) สิง่แวดล้อม 
(Environment) และส�านักงานสิทธิ
บัตร (Patent Office)

Open Innovation Innovation Vouchers NL Agency 

2.2.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนา SMEs ของประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการ Growth Facility Scheme (Regeling 
Groeifaciliteit) รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเรื่อง 
การระดมทุน ภายใต ้ผู ้ ระดมทุนซึ่ ง เป ็นผู ้ที่ จัดให ้ม ี
การร่วมทุนของ SMEs ที่ได้รับการประกันจากรัฐบาล 
หากบริษัทดังกล่าวขาดทุนในการลงทุนร้อยละ 50 บริษัท
ที่ขาดทุนนี้สามารถขอรับเงินส่วนที่เสียไปในการลงทุน
ได้จากกระทรวงการเศรษฐกิจ โดยระยะเวลาของการ
ค�้าประกันน้ันสูงถึง 12 ปี การได้สิทธิไม่เสียภาษีส�าหรับ
บริษัทตั้งใหม่ โดยเกิดจากการที่รัฐบาลต้องการเพิ่มค่า
ลดหย่อนส�าหรับบริษัทส่วนบุคคลใหม่ การให้ประกัน
สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Credit Insurance  
: ECI) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีส่งสินค้า
ออกไปขายยังต่างประเทศนั้น สามารถที่จะขอสินเชื่อ 
เพือ่การส่งออกทีเ่ป็นการประกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
การท�าธุรกรรมกับผู้ซ้ือต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่
ช�าระเงินค่าสินค้า 
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ในปีพ.ศ.2555 ประเทศองักฤษมจี�านวนบรษิทัทัง้หมด 4.8 ล้านบรษิทั โดยมกีารจ้างงานทัง้หมด จ�านวน 23.9 ล้านคน 
และมรีายได้ท้ังสิน้ 3,100,000 ล้านยโูร ซึง่ SMEs คดิเป็นร้อยละ 99.9 ของธุรกิจทัง้หมด มกีารจ้างแรงงาน 14.1 ล้านคน  
คดิเป็นร้อยละ 59.1 ของการจ้างงานภาคเอกชน และรายได้ส่วนของ SMEs จ�านวน 1,500 ยโูร คดิเป็นร้อยละ 48.8  
ของรายได้ทั้งหมดของภาคธุรกิจ 

2.3 ประเทศอังกฤษ

2.3.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศอังกฤษ

นิยาม SMEs ของประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษมีธุรกิจขนาดเล็กและมีอัตราการจ้างงานเท่ากับร้อยละ 47 คิดเป็นรายได้ร้อยละ 34.4 ของ
ธุรกิจทั้งหมด และจากจ�านวนบริษัททั้งหมดร้อยละ 62.7 หรือประมาณ 3 ล้านราย มีการประกอบกิจการในภาค
อุตสาหกรรมการก่อสร้างจ�านวน 907,000 รายหรือประมาณ 1 ใน 5 ของธุรกิจทั้งหมด จากการส�ารวจข้อมูลใน
ปี พ.ศ.2555 พบว่ามี SMEs ในอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมง คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้ประกอบการ 
SMEs ทั้งหมด และมีการจ้างงานนานกว่า 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 95.4 ของการจ้างงานทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 
25.3 ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินและประกันภัย นอกจากนี้ในช่วงต้นปีพ.ศ.2555 จ�านวน SMEs คิดเป็นจ�านวน
ร้อยละ 99.9 ของธุรกิจภาคเอกชนทั้งหมด และยังคิดเป็นร้อยละ 59.1 ของการจ้างงานภาคเอกชน และคิดเป็น
ร้อยละ 48.8 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในภาคเอกชน

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของประเทศอังกฤษ
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2.3.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา SMEs ของประเทศอังกฤษ

ธรุกจิขนาดเลก็ถือได้ว่ามคีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศองักฤษอย่างมาก โดยทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน
ได้เล็งเห็นความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในระยะยาว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ก�าลัง
ตั้งธุรกิจใหม่สามารถเริ่มด�าเนินธุรกิจได้

2.3.3 กฎหมายและนโยบายที่
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา 
SMEs ของประเทศอังกฤษ

ก. สาระส�าคัญของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พัฒนา SMEs

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจขนาดเล็ก (Small 
Business Act) ของสหภาพยุโรปที่ใช้กับ
ทุกประเทศสมาชิกได้วางหลักการไว้ 10 
ประการที่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยธุรกิจขนาด
เล็ก ซึ่งประเทศสมาชิกต้องน�าไปปรับใช้และ
ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ขนาดเล็กทั้งในระดับสหภาพยุโรปและระดับ
ประเทศสมาชิก โดยใช้ค�าขวัญว่า “Think 
Small First” มีรายละเอียดดังนี้

สหภาพยโุรปและประเทศสมาชกิควรสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในที่ผู ้ประกอบการและ
ธุรกิจครอบครัวสามารถที่จะสร้างความส�าเร็จ
และสร้างกิจการได้ ทั้งนี้ต้องมีการดูแลที่ด ี
เพือ่ท่ีจะให้ผู้ประกอบการมอีนาคตทีด่ ีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องประคับประคองผู้ประกอบการที่มี 
ศักยภาพที่จะสามารถท�าธุรกิจได้ เช่น เป็น
วัยหนุ่มสาวและผู้หญิง ด้วยการท�าให้เงื่อนไข 
ในการถ่ายโอนธุรกิจมีความง่ายมากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้น�าหลักการ
ข้างต้นนี้มาปรับใช้ในหลายมาตรการ อาทิ

หลักการข้อที่ 1

• สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการอ�านวย
ความสะดวกในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของผู ้ประกอบธุรกิจ และการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ดีที่สุดในการให้การศึกษาแก่ธุรกิจขนาดเล็ก

• โครงการ “European SMEs Week” 
เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 และจัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกป ี จึงเป ็นเสมือนร ่มขนาดใหญ  ่
ที่ครอบคลุมโครงการต่างๆ ในรูปแบบของ 
การรณรงค์ข้ึนทั่วประเทศยุโรป มีวัตถุประสงค์
ในการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สหภาพยุโรป
รวมท้ังองค์กต่างๆ ในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่นของประเทศสมาชิกได้ด�าเนินการเพื่อที่ 
จะสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และ
ขนาดกลาง

• โครงการ “Erasmus for Young  
En t r e p r eneu r s ”  ตั้ ง ข้ึ น เพื่ อ สนั บสนุ น 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติ
การด้วยการให้โอกาสผู้ประกอบการได้เรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์ และยังเป็นการช่วยเหลือ
ให้มีการปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอีกด้วย 

การจัดตั้งเครือข่ายทูตสัมพันธไมตรีของ 
ผู ้ ป ร ะ ก อบก า รหญิ ง ข อ ง สหภ าพยุ โ ร ป 
เพือ่ทีจ่ะส่งเสริมการเป็นพีเ่ลีย้งด้านการท�าธรุกจิ 
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงเพ่ือที่จะลงมือ
สร้างธุรกิจของตนเอง
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สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกจะต้อง
สร้างกฎเกณฑ์ให้เข้ากับค�าขวัญที่ว่า “Think 
Small First” โดยการค�านึงถึงคุณลักษณะ
ของธุรกิจขนาดเล็กเมื่อร่างกฎหมาย และ
ท�าให้กฎหมายที่มีอยู่มีความคล่องตัวมากข้ึน
ท่ีจะปฏิบัติตามตัวอย่างของการปฏิบัติตาม 
นโยบายนี้โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
อาทิ การตรวจสอบการน�าหลักการนี้ไปใช้ 
ในการออกกฎหมายต่างๆ ในประเทศสมาชกิ  
สร้างความมั่นใจว่าผลของการออกนโยบาย
ต่างๆ จะไม่เป็นการก่อภาระที่เพิ่มขึ้นในเรื่อง
ค่าธรรมเนียมและอุปสรรคต่อการด�าเนิน
ธุรกิจต่อธุรกิจขนาดเล็กและการก�าหนดให้
ต้องมกีารปรึกษาผูม้ส่ีวนได้เสีย รวมท้ังองค์กร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างน้อย  
8 สปัดาห์ก่อนทีจ่ะท�าโครงการขอเสนอกฎหมาย
ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ

หลักการข้อที่ 3

หลักการข้อที่ 2

ประเทศสมาชิกต้องสร้างความมั่นใจว่า 
ผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์
สจุรติแต่ต้องประสบกบัปัญหาจนล้มละลายจะ
ต้องได้รบัโอกาสอย่างรวดเรว็ทีจ่ะท�าธรุกจิอกี 
เป็นคร้ังท่ีสอง หรอืทีเ่รยีกว่า “Second Chance 
Policy” โดยคณะกรรมการสหภาพยโุรปได้น�า 
นโยบายนีไ้ปปฏบัิตด้ิวยการอ�านวยความสะดวก
ในการแลกเปล่ียนเร่ืองการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ในการด�าเนินนโยบายที่ให้โอกาสครั้งที่สอง 
แก่ผู้ประกอบการในระหว่างประเทศสมาชิก

สหภาพยุ โ รปและประ เทศสมา ชิก 
จะต ้องท�าให ้การบริการงานสาธารณะ 
มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของ SMEs  
เพื่อให ้เจ ้าของกิจการไม่ต ้องประสบกับ 
ความยากล�าบากในการตดิต่อกับทางราชการ 
ทั้งนี้ควรมีการจัดให้มีบริการต่างๆ ของ
ราชการผ่านทางเว็บไซต์และจัดให้มีจุดรวม
ศูนย์บริการที่ครบวงจรด้วย

หลักการข้อที่ 4

การปรับปรุงเครื่องมือส�าหรับนโยบาย
สาธารณะให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของ SMEs โดยการทีป่ระเทศสมาชกิสมคัรใจ 
ที่จะใช้ Code of Best Practice เพื่อเป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานราชการที่จะใช้กรอบ
นโยบายของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐในส่วนที่จะ
อ�านวยความสะดวกให้กับ SMEs ที่จะได้ม ี
ส่วนร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของรฐับาล
และลดขั้นตอนของการติดต่อราชการ รวมทั้ง 
ท�าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐบาล
นั้ นมี ความโปร ่ ง ใส และสร ้ า ง โอกาส 
ในการมีส่วนร่วมของ SMEs

หลักการข้อที่ 5
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สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกควรจะ
สนับสนุนให้ SMEs ได้มีความคิดที่จะเปลี่ยน
ความท้าทายต่างๆ ในธุรกิจมาเป็นโอกาส 
ด้วยการให้ความรูแ้ละข้อมลูต่างๆ ทีจ่�าเป็น รวมทัง้ 
ความเชีย่วชาญและสทิธิประโยชน์ด้านการเงนิ 
เพื่อที่ SMEs เหล่านี้จะได้มีโอกาสท�าธุรกิจ 
สีเขียว ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่และมีการเพิ่ม 
การใช้พลงังานธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

หลักการข้อที่ 9

ต้องมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้มี 
การใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของ
ตลาดภายนอกสหภาพยโุรปด้วยการสนบัสนนุ
กิจกรรมต่างๆ ในการฝึกอบรมด้านธุรกิจ และ
การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดที่เน้น 
ในเรื่องการออกไปขายสินค้าหรือให้บริการ 
ในตลาดต่างประเทศ ในการนีค้ณะกรรมาธิการ
ได ้ จัดให ้มีการรวมตัวกันของที่ปรึกษา 
ด้านการค้าจากประเทศสมาชิกและองค์กร 
ที่เก่ียวข้องกับด้านธุรกิจของสหภาพยุโรป 
ได้รวมกลุ่มเป็น Market Access Teams  
มาช่วยในการให้ความรู้และฝึกอบรม SMEs 
ในการส่งสนิค้าออกไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ

หลักการข้อที่ 10
สหภาพยโุรปและประเทศสมาชกิควรทีจ่ะ

สนบัสนนุการปรับทกัษะต่างๆ ของผูป้ระกอบการ 
SMEs ในด้านการท�าธุรกิจ และด้านอื่นๆ  
ท่ีเกีย่วข้องกบัการท�าธรุกจิและด้านนวัตกรรม
ต่างๆ เพือ่ด�าเนนิการให้สอดคล้องกบันโยบาย
ดงักล่าว คณะกรรมาธกิารฯ ได้จดัให้มโีครงการ
ที่จะเผยแพร่การสนับสนุน SMEs ของ
สหภาพยโุรปและประเทศสมาชิกจงึได้จดังาน 
ที่ชื่อว่า Leonardo Da Vinci Programme ขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการให้เงินสนับสนุน
ในโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้ 
การศึกษาแบบสายอาชีพ การส่งคนไปแลก
เปลี่ยนในการฝึกอบรมในประเทศสมาชิก  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เป็นต้น

หลักการข้อที่ 8

สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกต ้องอ�านวยความสะดวกให ้แก ่  SMEs ในการเข ้าถึ ง 
สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ โดยกรรมาธิการได้ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกในการปรับปรุงโครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับการลงทุนที่มีคุณภาพสูง

สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกควรที่
จะส่งเสริมและให้การสนับสนุนแก่ SMEs  
ในการใช้สิทธิพิเศษของการท่ีสหภาพยุโรป
นั้นเป็นตลาดร่วม โดยการท่ีส่งเสริมให้เกิด
ความรู ้และความเข้าใจในการใช้สิทธิของ 
การเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป รวมทั้ง 
ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านคุณภาพมาตรฐาน 
ทีส่หภาพยโุรปได้ก�าหนดไว้ นอกจากนีจ้ะต้อง
มกีารอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการ
ในเร่ืองการเข้าถึงเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วย

หลักการข้อที่ 6

หลักการข้อที่ 7
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จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็น
ว่าประเทศอังกฤษได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา SMEs  
เป็นอย่างมาก และได้มนีโยบายประจ�าปีทีม่กีจิการหรอืโครงการต่างๆ  
ที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งยังมีองค์กรหรือ 
หน่วยงานเฉพาะที่ดูแลให้เป็นไปตามที่รัฐบาลก�าหนด

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้
ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ในส่วนนีเ้ป็นการสรุปสาระส�าคัญ
ของมาตรการและโครงการต่างๆ  
ที่ประเทศอังกฤษได ้ด�าเนินการ 
ในปีพ.ศ.2554-2555 เพือ่พฒันาและ 
ส่งเสริม SMEs ของประเทศอังกฤษ
ให ้เป ็นประเทศที่ดีที่สุดในยุโรป 
ตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งธุรกิจด้านเงินทุน 
และการเจริญเตบิโตของธรุกจิ SMEs 
ดังนี้

นโยบายการสนบัสนนุวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมได้มีโอกาสในการเข้าร่วม 
กระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐบาล  
โดยได ้ ตั้ ง เป ้าหมายว ่าจะให ้หน ่วยงาน
ราชการมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของสัญญาทั้งหมด 
ที่รัฐบาลท�าในแต่ละปี

นโยบายการปรบัปรงุการให้บริการสาธารณะ
ของรัฐบาลที่มีมาตรการองรับ โดยจะมีการลด
จ�านวนของ SMEs ในสหราชอาณาจกัรทีจ่ะต้องมี
การตรวจสอบบญัชขีองบริษทั และการลดอปุสรรค
ของการท�าบัญชีการเงินของบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

รัฐบาลท�าความตกลงกับธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ที่จะช ่วยส่งเสริม SMEs ใน
การปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย ่อมภายใต ้ โครงการที่ชื่อว ่า  
Project Merlin Lending Commitments โดย
ในปีพ.ศ.2554 ได้มีการปล่อยสินเชื่อจ�านวน
ถึง 190 ล้านปอนด์

การให้การสนับสนุนด้านเงินทุนที่อยู ่ ใน
โครงการ Enterprise Investment Scheme 
(EIS) and Venture Capital Trusts (VCT) 
เพื่อส ่งเสริมให้มีการระดมทุนช่วย SMEs 
ในการด�าเนินธุรกิจ

การลดภาระในเรื่ องของการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่ยุ ่งยากและซับซ้อน ด้วย
การไม่ผ่านข้อเสนอในการออกกฎระเบียบ  
โ ด ย มี หล ายกรณี ท่ี ห ากประกาศออก 
เป็นกฎหมายแล้วจะเป็นผลให้เกิดต้นทุน
ส�าหรับ SMEs จ�านวนมากถึง 250 ล้าน
ปอนด์ต่อปี นอกจากนี้ยังให้มีการผ่อนผัน 
การช� า ร ะหนี้ ต ามกฎระ เบี ยบภาย ใน 
ที่ ให ้สิทธิพิ เศษแก ่ ธุรกิจขนาดเล็กและ 
บริษัทที่เพิ่งเริ่มกิจการใหม่ 3 ปี

นบัตัง้แต่เดอืนตลุาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
รัฐบาลจะงดเว้นการเก็บภาษีของบริษัทขนาด
เล็ก ซึ่งมีจ�านวนกว่า 330,000 SMEs โดยได้
รบัสทิธพิิเศษไม่ต้องเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคลเป็น
เวลา 3 ปี

การเปิดตัวโครงการการค�้าประกันทางการ
เงินแก่วิสาหกิจเพื่อการส่งออก Export Enter-
prise Finance Guarantee เพื่อช่วย SMEs ใน
การเข้าถึงการค้าระหว่างประเทศ

การเพิ่มสัดส่วนการให้เครดิตภาษีในค่าใช้
จ่ายของ SMEs เพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็น
จ�านวน 200 เปอร์เซ็นต์ในปีพ.ศ.2554 และ 
225 เปอร์เซ็นต์ในปีพ.ศ.2555
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สหพนัธรฐัรสัเซียมสัีดส่วนวิสาหกจิ โดยแบ่งเป็นของบรษิทัขนาดเลก็ร้อยละ 85.9 และเป็นบรษิทัขนาดจิว๋ (Micro)  
ที่มีจ�านวนแรงงานไม่เกิน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้ของ SMEs ทั้งหมด นอกจากนี้ร้อยละ 99.9  
ของธุรกิจเจ้าของคนเดียวยังเป็น SMEs แต่แท้จริงแล้วธุรกิจเจ้าของคนเดียวกว่า 100 รายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ 
ที่มีจ�านวนแรงงานตั้งแต่ 250 คน ถึง 800 คน 

2.4 สหพันธรัฐรัสเซีย

2.4.1 โครงสร้าง SMEs ของสหพันธรัฐรัสเซีย

นิยาม SMEs ของสหพันธรัฐรัสเซีย

อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของ SMEs ที่จดทะเบียนได้แก่  
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รถยนต์และบริการซ่อม สินค้าใช้สอย 
ในครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 38 ธุรกจิอสงัหารมิทรัพย์และบรกิารอืน่ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 21 ธุรกิจก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 11 ธุรกิจเหมือง  
การผลิตและขนส่งไฟฟ้า ก๊าซ และน�้า คิดเป็นร้อยละ 11

ส�าหรับ SMEs ที่ เป ็นธุรกิจเจ ้าของคนเดียวมีสัดส่วน 
การจ้างงานอยู่ท่ีภาคอุตสาหกรรมการค้าปลีกค้าส่งมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 57 ธรุกจิขนส่งและการสือ่สาร คดิเป็นร้อยละ 9  
ธรุกจิเหมอืง การผลติและขนส่งไฟฟ้า ก๊าซ และน�า้ คิดเป็นร้อยละ 9  
ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกษตรและป่าไม้ มีสัดส่วน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7   

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของสหพันธรัฐรัสเซีย
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2) กฎหมายก�าหนดให้มีการส่งเสริม SMEs 
SMEs ที่ประสงค์จะรับการช่วยเหลือจาก

รัฐบาลมีสิทธิยื่นค�าขอรับการสนับสนุน โดยต้อง
ระบุจ�านวนลูกจ้างและรายได้ที่อยู่ในข่ายที่มีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล โดยประเภทของ
การสนับสนุนจากรัฐบาล มีดังต่อไปนี้

 

2.4.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการให้บริการ
และส่งเสริมพัฒนา SMEs ของสหพันธรัฐรัสเซีย

ประเทศรัสเซียเป ็นประเทศที่มีศักยภาพทางด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสู ง มีการจัดการ
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน SMEs อย่างเข ้มข้น โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนพัฒนา SMEs  
อย่างมากมาย อาทิ Enterprise Europe Network, Gate to Russian Business and Innovation Networks 
(Gate2RuBIN), Export Insurance Agency of Russia (EXIAR) 

2.4.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของสหพันธรัฐรัสเซีย

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

กฎหมายว่าด้วยการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในสหพันธรัฐรัสเซีย (Law on 
Development Small and Medium Enterprises 
in Russian Federation) หรือ No. 209-FZ  
มีรายละเอียด ดังนี้

1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 กฎหมายว่าด้วยการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ก�าหนดให้ SMEs มีสิทธิเลือก 
ระหว่าง (1) เสียภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วย 
ภาษีอากร หรือ (2) ได้รับการยกเว้นภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม (เว ้นแต่การน�าเข ้าสินค้าเข ้ามา 
ในประเทศ) ภาษีเงินได้นติบุิคคล และภาษีมลูค่าเพิม่  
แต ่จะต ้องเสียภาษีพิ เศษ (Specia l Tax)  
ในอัตราร้อยละ 6 ของรายได้หรือร้อยละ 15  
ของรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง

การสนับสนุนทางการเงิน โดยการให้เงิน
อุดหนุนหรือการค�้าประกันสินเชื่อ

การช่วยเหลือทางด้านสินทรัพย์ โดยการให ้
ครอบครอง หรือใช้สอยที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง  
เครื่องจักร อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกใน
การขนส่ง โดยจะต้องครอบครองและใช้สอย
สินทรัพย์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการ
ประกอบธุรกิจภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาล

การสนับสนุนทางด้านข้อมูล โดยการจัดตั้ง
เว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูล

การให้ค�าปรึกษา โดยการจัดตั้งองค ์กร 
ให้ค�าปรกึษาแก่ SMEs การสง่เสรมิการฝึกอบรม
โดยรฐับาลจะจดัโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บคุลากร

การส่งเสรมินวตักรรมใหม่ อตุสาหกรรมการ
ผลติ และพัฒนาฝีมือแรงงาน

การส่งเสริม SMEs ทางด้านการส่งออก  
โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ และประเทศต่างๆ และสนับสนุนสินค้า
และบริการของรัสเซียในการส่งออก

การส่งเสริมการเกษตร→
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นโยบายและมาตรการที่ใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนา SMEs

ประเทศรัสเซียมีนโยบายและมาตรการต่างๆ 
ทีเ่ป็นการสนับสนุน SMEs ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

เป็นระเบียบที่รัฐบาลประกาศใช้เพื่อให้ม ี
การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ โดย
ก�าหนดให ้ศูนย ์บ ่มเพาะธุรกิจเป ็นองค ์กร 
ท่ีท�าหน้าที่ส่งเสริม SMEs ต้ังแต่การเริ่มต้น 
ท�าธรุกจิ เช่น การเช่าทรพัย์สนิและให้ค�าปรกึษา
เกี่ยวกับกฎหมายและการบัญชี เป็นต้น

1. Government Regulation No. 178 3. นโยบายการพัฒนาระบบสินเชื่อส�าหรับ        
   SMEs

2. นโยบายการส่งเสริม SMEs ที่ผลิตสินค้า
    เพื่อการส่งออกและส่งออกการบริการ

• การ ให ้ เ งิ นอุ ดหนุนบางส ่ วน 
แก่สินเชื่อระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)

• การให ้ เงินอุดหนุนค ่าใช ้จ ่ าย 
บางส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
งานแสดงสนิค้าและการจดันทิรรศการ 
ในต่างประเทศ

• การให ้ เงิน อุดหนุนค ่าใช ้จ ่ าย 
บางส่วนเกีย่วกบัการรบัรองและการ 
จดทะเบียนสนิค้าและการบรกิารเพือ่
การส่งออก

4. นโยบายการจัดตั้งและพัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม SMEs 
   ทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านเทคนิค

ตารางที่ 1 รายการโครงการพัฒนา
และมาตรการส่งเสริม SMEs ในภูมิภาค Novosibirsk
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2.5 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.5.1 กฎหมาย และนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนา SMEs ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยงานของรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดตั้งขึ้น 
เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่  
หน่วยงานที่เรียกว่า “Small Business Administration” หรือ 
ที่เรียกย่อว่า SBA โดยหน่วยงานนี้ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก  
ทีใ่ห้ค�าปรกึษาและฝึกอบรมในด้านต่างๆ รวมทัง้ส่งเสริม และพฒันาธรุกจิ 
แก่ธุรกิจขนาดย่อม โดยส�านักงาน SBA ได้มีการช่วยเหลือดังกล่าว
ผ่านส�านกังานเขต (SBA District Offices) ทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
SBA ได้วางข้อก�าหนดส�าหรับกิจการที่จะอยู่ในกรอบของธุรกิจ
ขนาดย่อม คือเป็นธุรกิจท่ีมีจ�านวนลูกจ้างไม่เกิน 500 คน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการให ้
ความช ่วยเหลือที่ส� าคัญท่ี SBA ให ้แก ่กิจการขนาดย ่อม 
แสดงรายละเอียดดังนี้

การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

รฐับาลของประเทศสหรฐัอเมริกา ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ธุรกิจขนาดย่อมผ่านทาง SBA ในหลายรูปแบบ  
โดยโครงการช่วยเหลอืด้านการเงินท่ีส�าคัญมดีังนี้ →
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โครงการเงินกู้ยืมส�าหรับธุรกิจขนาดย่อม
SBA จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน

ผ่านทางโครงการให้กูย้มืเงนิทีเ่รียกว่า Loan 
Programs ซึ่งมีเงินกู้หลายประเภท อาทิ 
Microloan Program ท่ีให้เงนิกูจ้�านวนไม่มาก  
และเป็นเงินกูร้ะยะส้ันส�าหรบัธรุกจิขนาดย่อม 
เป็นต้น

นอกจากความช่วยเหลือในด้านการเงิน 
แก่ผูป้ระกอบการขนาดย่อมแล้ว SBA ยงัได้ม ี
โครงการให้ความช่วยเหลือในด้านการให ้
ค�าปรึกษาที่จ�าเป็นแก่การด�าเนินธุรกิจ ตั้งแต่
การเร่ิมต้นธุรกิจการสร้างธุรกิจไปจนถึง 
การให้ค�าแนะน�าในการน�าธรุกจิเข้าไปสูต่ลาด
ระหว่างประเทศ

โครงการเงินกู้ประเภท 7(a) 
โครงการเงินกู้อีกประเภทหนึ่งคือ 7(a)  

Loan Program ซึ่ ง ถือเป ็นโครงการ 
ความช่วยเหลอืประเภทเงนิกู้ท่ี SBA ได้ให้แก่ 
ทั้งกิจการธุรกิจขนาดย่อมที่เร่ิมกิจการแล้ว 
หรือที่เพิ่งจะเริ่มด�าเนินกิจการที่อาจจะไม่มี
สิทธิในการขอกู ้ เงินในการด�าเนินธุรกิจ 
จากแหล่งเงินกู้อื่นๆ โดยที่ SBA ไม่ได้เป็น 
ผูท้ีป่ล่อยเงนิกูเ้อง แต่จะให้การช่วยเหลอืผ่าน
การการันตีเงินกู้บางส่วนท่ีสถาบันการเงิน 
ให้สินเชื่อ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นเงินกู้ที่ใช้ 
มากที่สุดในการให้การช่วยเหลือธุรกิจ 
ขนาดย่อม 

โครงการเงินกู้เร่งด่วน
โครงการเงินกู ้ของ SBA ประเภทนี ้

เป็นโครงการที่มีกระบวนการปล่อยสินเชื่อ 
ทีร่วดเรว็ ส�าหรบัผูป้ระกอบกิจการขนาดย่อม
ทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีถ่กูจดัสรรเป็นพเิศษคอื ผูกู้ย้มื 
ที่รับราชการทหาร ทหารผ่านศึก หรือจาก
ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น

โครงการผู้ให้กู้เงินในชนบท
SBA ได้จัดให้มีโครงการที่จะสนับสนุน

การให้เงินกู ้แบบวิธีพิเศษส�าหรับชุมชน 
ขนาดเล็กและผู้ให้กู้ในชนบท ในโครงการ 
ที่เรียกว่า Small/Rural Lender Advantage  
(S/RLA) เพื่อเป็นการขยายการส่งเสริม 
การพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ของชุมชนท้องถิ่น

โครงการเงินช่วยเหลือเพื่อการส่งออก
Export Loan Programs

SBA มีนโยบายและการด�าเนินการ 
ในการช่วยเหลอืธรุกจิส่งออก โดยการจดัสรร 
เงินช่วยเหลือเป็นเงินกู้ในโครงการต่างๆ  
แบ่งเป็นโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

โครงการ Export 
Express Program 
เป็นโครงการเพื่อ
ช่วยเหลือด้านเงินกู้ 
ให้ผู้ส่งออกรายเล็ก 
ที่ต้องการกู้เงิน
ไม่เกิน 50,000 
เหรียญสหรัฐ ให้รับ
เงินกู้ได้อย่างรวดเร็ว
และไม่ยุ่งยาก

โครงการ Export
Working Capital
Program (EWCP)
โดย SBA ช่วยให้ 
ธุรกิจส่งออกขนาด
ย่อมได้มีเงินทุนในการ
ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ได้ โดย SBA จะเป็น 
ผู้ค�้าประกันเงินกู้ให้
กับผู้ส่งออกถึงร้อยละ 
90 และเงินกู้ที่มียอด
สินเชื่อไม่เกิน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

โครงการ
International 
Trade Loan
Program 
โครงการนี้ให้ความ
ช่วยเหลือธุรกิจส่ง
ออกขนาดย่อมด้วย
การให้เงินกู้ส�าหรับ
สินทรัพย์ และเงินทุน
ในการด�าเนินกิจการที่
ต้องการเริ่มหรือก�าลัง
ด�าเนินกิจการที่
เกี่ยวกับการส่งออก  
SBA จะค�้าประกัเงินกู้ 
ให้กับผู้ส่งออกถึง
ร้อยละ 90 และเงินกู้
ที่มียอดสินเชื่อไม่เกิน 
5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.5.2 การให้ค�าปรึกษาและการฝึกอบรม

→
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ในบทน้ี จะกล่าวถึงกฎหมาย และนโยบายการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐบาลตลอดจน
พฤติกรรม การด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชนของประเทศใน ASEAN Economic Community 
+6 ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 
(ส�าหรับประเทศญี่ปุ่น ได้อธิบายรายละเอียดในบทที่ 2 แล้ว) เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กฎหมายและนโยบาย
การส่งเสริม SMEs
ของภาครัฐบาล และพฤติกรรมการด�าเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชนของประเทศใน ASEAN Economic 
Community +6 (ราชอาณาจักรกัมพูชา ไทย
บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และสาธารณรัฐอินเดีย)

บทที่

3
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ในปีพ.ศ.2552 มีผู้ประกอบการ จ�านวน 36,116 ราย ที่ขึ้นทะเบียนกับ MIME (Ministry of Industry, Mines 
and Energy) และในจ�านวนนีเ้ป็นธรุกจิขนาดย่อมและขนาดกลางทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าหตัถกรรม จ�านวน 35,560 ราย  
และมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 8.3 จากสถิติในปีพ.ศ.2552 จ�านวนร้อยละ 98.5 ของผู้ประกอบการทั้งส้ิน 
เป็นโรงงานขนาดเลก็และขนาดกลาง ซึง่ในกลุ่มของ SMEs เหล่านีม้จี�านวนร้อยละ 1.5 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ นอกจากนี้  
ในปีพ.ศ.2555 หน่วยงาน FASMEC (Federation of Associations for Small and Medium Enterprises of 
Cambodia) ยังประมาณการว่าผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศกัมพูชา มีจ�านวนมากถึง 500,000 ราย

3.1.ราชอาณาจักรกัมพูชา

3.1.1 โครงสร้าง SMEs ของราชอาณาจักรกัมพูชา

นิยาม SMEs ของราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาคอุตสาหกรรมเป็นหัวใจส�าคัญของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา โดยส่วนใหญ่ได้รับ 
การผลักดันจากการส่งออกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและ
รองเท้าไปยงัสหรัฐอเมรกิา และสหภาพยุโรป ในปีพ.ศ.2554  
สหรัฐอเมริกาน�าเข้าเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้า 
จากกมัพชูาเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.8 คดิเป็น 2,700 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐฯ และมีการส่งออกเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายและรองเท้า
ไปยงัสหภาพยโุรปเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ร้อยละ 51.1 คดิเป็น 
1,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของราชอาณาจักรกัมพูชา
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1) นโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในภาพรวม

การบังคับใช้กฎหมายส�าหรับ SMEs ประเทศ
กัมพูชาไม ่มีการออกกฎหมายเฉพาะส�าหรับ 
SMEs แต่กระทรวงพาณิชย์ได้น�ากฎหมายเกี่ยวกับ 
กฎระเบยีบการค้าและสิทธใินการลงทะเบียนมาบังคบั
ใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในกัมพูชาและธุรกิจที่เกี่ยว

3.1.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาท 
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา
SMEs ของราชอาณาจักรกัมพูชา

รัฐบาลได้จัดให้มีบริการ One-Stop Service เกี่ยวกับ 
การลงทุนในกัมพูชา และได้มีการออกกฎหมายการลงทุน 
แห่งกัมพูชา เพื่อจัดตั้งสภาพัฒนาแห่งกัมพูชา (Council for 
the Development of Cambodia: CDC) โดยท�าหน้าที่ก�ากับ
ดแูลและออกกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุ ทัง้การลงทนุ
โดยภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเกี่ยวกับ 
การติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในการขออนุญาตและจดทะเบียน 
เพือ่เริม่ด�าเนนิการลงทนุ CDC จงึให้บรกิารแบบ Single Window  
ส�าหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่า 
การลงทุนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

3.1.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

2.3     การให้บริการด้านการจัดการทรัพยากร
หน่วยงานทีช่่วยสนับสนนุให้การบรกิารด้านการบรหิารจดัการ

ทรพัยากร ได้แก่ Small and Medium Industries Association of 
Cambodia (SMI), Private Sector Promotion In Rural Areas 
(PSP หรอื PSP– GTZ) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ได้ให้การ
สนบัสนนุการบรหิารจัดการระบบ IT และให้การสนบัสนนุเกีย่ว
กับเรื่องใบรับรอง ISO 9001: 2000

3) นโยบายระดับภูมิภาคส�าหรับ SMEs
ปัจจุบันยังคงมีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่ง

หมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ โดยกระตุ้นให้มีการคิด
ค้นสนิค้าใหม่ๆ กระตุน้ความเป็นผูป้ระกอบการและความมัน่ใจ
ในตนเองในประชากรชาวชนบท ซึ่งส่งผลให้เกิดเครือข่าย 
การเชื่อมโยงสินค ้าและตลาด ความมีเอกลักษณ์ของ 
ผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

2) นโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามแผนเฉพาะด้าน

“Rectangular Strategy-Phase II” เป็นกลยุทธ์ที่สอง 
ต่อจาก SMEs Development Strategic Framework ซึง่มผีล 
ใช้ในปีพ.ศ.2553-2558 โดยมีหลักส�าคัญว่ารัฐบาลยังคง 
ด�าเนนิการปรบัปรงุบรรยากาศแวดล้อมทางธุรกิจของ SMEs 
โดยให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ กฎและระเบียบ  
การจัดหาเงินทุน ตลอดจนผลักดันการปฏิบั ติการ 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี SMEs บูรณาการ 
SMEs ให้เป็น Global Value Chain เป็นต้น

นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริม
พัฒนา SMEs

2.1 ระบบภาษีและอัตราภาษีส�าหรับ SMEs
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs คือ ภาษีการขาย 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษี
จากผลก�าไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีส�าหรับสินค้า
และบริการบางประเภท ภาษีเก็บจากการขาย หรือ 
การให้บริการในทุกขั้นตอน 

2.2 การให้บริการข้อมูลการฝึกอบรมบุคคลากร
ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs

กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บริการข่าวสาร
ทางการตลาดผ่านทางแผ่นพับ จดหมายข่าวของ
กระทรวงและโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้พฒันาระบบ
เผยแพร่ข่าวสารทางการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

→

→

(EMCS: Electronic Marketing Communication System) 
การพฒันาด้านทรพัยากรบคุคลแลการเสรมิสร้างศกัยภาพแก่

บุคลากรนั้นกระท�าโดย 
1. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
2. ปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 
3. ด�าเนินนโยบายเรื่องเพศ (Gender policy) 
4.  ด�าเนินนโยบายเรื่องประชากร (Population Policy) 
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ในปัจจุบนัประเทศไทยมจี�านวน SMEs เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยผูป้ระกอบการท้ังประเทศทีเ่ป็น SMEs มจี�านวน  
2.92 ล้านราย คิดเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ 99.6 ของจ�านวนวสิาหกจิทัง้หมด โดยแบ่งเป็นวสิาหกจิขนาดย่อม จ�านวน 
2,894,780 ราย วิสาหกิจขนาดกลาง จ�านวน 18,387 ราย และวิสาหกิจขนาดใหญ่ จ�านวน 9,140 ราย 

3.2 ประเทศไทย

3.2.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศไทย

นิยาม SMEs ของประเทศไทย
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ภาพรวม SMEs ของประเทศไทย

SMEs เป็นกลไกขับเคล่ือนทีส่�าคญัต่อการเตบิโตของเศรษฐกิจไทย โดยส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ได้ศกึษาถงึจ�านวนวิสาหกจิในประเทศไทย เมือ่ปีพ.ศ.2555 พบว่า สามารถสร้างผลผลติให้แก่ประเทศ
มากถงึ 1.8 ล้านล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.35 ของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อีกทัง้ SMEs 
ยังก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 10.5 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ�านวนการจ้างงานรวม ตลอดจน SMEs  
ยังเป็นแรงขบัเคลือ่นท่ีส�าคญัของภาคการส่งออกของไทย โดยมมีลูค่าการส่งออกถงึ 1.7 ล้านล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 28.4 ของมูลค่าส่งออกรวม

3.2.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการให้บริการ 
และส่งเสริมพัฒนา SMEs ของประเทศไทย

ส�าหรับการส่งเสริมพัฒนา SMEs 
ของประเทศไทย ภาครัฐบาลได้มี 
ก า ร จั ด ตั้ ง หน ่ ว ย ง าน เพื่ อ ดู แ ล 
ช่วยเหลือ SMEs อาทิ กระทรวง
อุตสาหกรรมผ่านส�านักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
( ส ส ว . )  ก ร ะ ท ร ว ง พ าณิ ช ย ์  
สภาหอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยรัฐบาลได้ระดม
เงินประมาณ 10,000 ล้านบาท 
ในการส่งเสริมภาค SMEs แต่สิ่งที่
ประเทศไทยยังขาดคือ นวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันกระทรวง
พาณชิย์ได้มกีารจัดตัง้ศนูย์ประสานงาน
และบริการข้อมลูประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน หรือศูนย์ AEC เพื่อสร้าง
ความตื่นตัว การกระจายข ้อมูล  
และอ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัด
ทัว่ประเทศ ทัง้น้ี หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
กับการส่งเสริม SMEs แบ่งออกเป็น 
4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการลงทุน ได้แก่ ศูนย์บริการนักลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. ดา้นการเงนิ ได้แก่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย บรรษทั
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น

3. ด้านการตลาด ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณชิย ์กรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณชิย ์กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

4. ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดแ้ก ่สถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ส�านกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมส่ง
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร  
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
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โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ได้มีการด�าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs  
ตามนโยบายของภาครัฐบาลผ่านโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้ว อาทิ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง เร ่ งส ่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยเสริมสร ้ าง 
ขีดความสามารถให้ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประเทศให้เข ้าสู ่ความเป ็นสากล  
ผ่านการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทย ได้มีช่องทางการท�าธุรกิจไปยังต่างประเทศจนถึงระดับที่สามารถ 
แข่งขันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคและในระดับโลกได้ หรือที่เรียกว่าการมุ่งสู ่ความเป็นนานาชาติ  
หรือ “SMEs Internationalization” ซึ่งแสดงได้ดังภาพ

ภาพที่ 7 SMEs Internationalization ของประเทศไทย

• โครงการ SMEs Power 
เพื่อชดเชยดอกเบี้ย 241.81 
ล้านบาท ส�าหรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง 

• โครงการส่งเสริมให้ SMEs 
มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน
การเข้าถึงสินเชื่อ สร้างความ
แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจประเทศ

• โครงการ Beyond Border 
หรือโครงการเปลี่ยนสนามรบ
เป็นสนามการค้า

• โครงการคูปองนวัตกรรม
ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs

• โครงการ GO SMEs  
หรือโครงการกองทุนตั้งตัว

• โครงการ AEC Ready 
เป็นการเตรียมความพร้อม 
ให้ผู้ประกอบการ

• โครงการ SMEs Corporate 
Venture หรือ โครงการเพิ่ม
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

• โครงการ OTOP Plus  
เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า 
ในกลุ่ม OTOP
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1) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 เป็นกฎหมาย
แม่บทในการส่งเสริม SMEs ไทย ซึ่งได้จัด
ตั้งส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ให้มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้ 

1.1) ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก�าหนด
ประเภทและขนาดวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

1.2) ก�าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่มควรได้รบัการส่ง
เสรมิ รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่ง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.3) ประสานและจัดท�าแผนปฏิบัติการส่ง
เสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมกบัส่วน
ราชการ หน่วยงานของรฐับาล รฐัวิสาหกจิ หรอื
องค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง

1.4) ศึกษาและจัดท�ารายงานสถานการณ์
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

1.5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังการ
ด�าเนนิการให้มกีฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิม่เตมิ 
หรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

1.6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติ 
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

1.7) ด�าเนินงานธุรการของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
แต่งตั้ง

1.8) ปฏบิตังิานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน หรือตามท่ี 
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 
มอบหมาย

2) ประมวลรษัฎากรและพระราชกฤษฎกีาที่เก่ียวข้อง 
กับภาษีอากรโดยอาศัยอ�านาจตามประมวลรัษฎากร 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
SMEs โดยการยกเว้นและลดหย่อนภาษีดังต่อไปนี้ 

2.1) ยกเว้นภาษีเพื่อบรรเทาภาระหรือสนับสนุนส่งเสริม
ธุรกิจต่างๆ โดยมีการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร 
ที่ส�าคัญ ดังตารางที่ 2

3.2.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของประเทศไทย

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเพื่อบรรเทา
ภาระหรือสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs

ที่มา: กรมสรรพากร, พ.ศ.2555 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์รายการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2) การลดอัตราภาษี รฐับาลได้ตราพระราชกฤษฎกีา
ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัรา 
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554  
ลดอัตราภาษีเงินได ้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3  
รอบระยะเวลาบัญชีโดยเริ่มตั้งแต่ปีบัญชี พ.ศ.2555  
จากอัตราร ้อยละ 23 เหลืออัตราร ้อยละ 20  
ในปีพ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ดังตารางที่ 3

ที่มา: กรมสรรพากร, พ.ศ.2555

2.3) หกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มในอตัราเร่ง บรษิทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อทรัพย์สินแล้วใช้งาน 
เกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี สามารถหักค่าสึกหรอ
และค่าเส่ือมราคา โดยก�าหนดประเภททรัพย์สิน 
และอัตราที่ให้หักค่าสึกหรอฯ ไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 145)

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

1. นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  
ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จาก 
การขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30  
ล้านบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี

2. นิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมท่ีดิน 
ไม่เกิน 200 ล้านบาทและจ้างแรงงาน  
ไม่เกิน 200 คน

3. นิติบุคคลที่น�าหลักทรัพย์มาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ MAI

4. Venture Capital (VC) ทีถ่อืหุน้ในบรษิทั
หรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีม่สีนิทรพัยถ์าวร 
ไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และ 
จ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

5. เปน็กิจการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทีอ่ยู่
ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายรับไม่เกิน 
1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลา
บัญชี ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลักษณะของธุรกิจ SMEs ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กล่าวข้างต้น ได้แก่
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ส�าหรบัประเทศบรูไนดารุสซาลามนัน้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ถอืเป็นฐานส�าคญัของการพฒันา
ประเทศ ซึง่ร้อยละ 52.3 ของวสิาหกจิทัง้หมดอยู่ในกลุม่วสิาหกจิรายย่อย (Micro) ร้อยละ 43.8 อยูใ่นกลุม่วสิาหกจิ
ขนาดย่อม (Small) ร้อยละ 2.23 อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) และร้อยละ 1.63 อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ (Large) โดยมีสัดส่วนของ SMEs ประมาณร้อยละ 39 ของ SMEs จะอยู่ในภาคการผลิตและก่อสร้าง  
ร้อยละ 32 อยู่ในภาคบรกิาร และร้อยละ 23.5 อยูใ่นภาคการค้า โดยมแีรงงานทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 97 คดิเป็นจ�านวน  
GDP ที่ร้อยละ 56.53 และมีการส่งออกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

3.3 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

3.3.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

นิยาม SMEs ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ในภาพรวมของธุรกิจในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
นัน้ ร้อยละ 98 ของธรุกิจในประเทศบรไูนดารสุซาลามเป็น
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยจ�านวน 
ร้อยละ 92 ของการว่าจ้างงานทั้งหมดอยู่ในภาคเอกชน 

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
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3.3.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาท
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการให้บริการ
และส่งเสริมพัฒนา SMEs ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีหน่วยงานหลักที่มีบทบาท 
ในการก�าหนดนโยบายการเงินการคลัง คือ Brunei Currency 
and Monetary Board (BCMB) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต ้
กระทรวงการคลังของบรูไนดารุสซาลาม และมีหน่วยงานที่ให ้
บริการและส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ 
ในการส่งเสริม SMEs ตัวอย่างเช่น Asia Inc Forum Sdn Bhd  
การให้บรกิารสาธารณะเพือ่ช่วยเหลอื SMEs The Entrepreneurial  
Development Centre (ศนูย์พฒันาผูบ้รหิารกจิการ) การต้ังศูนย์
บ่มเพาะส�าหรับ SMEs เป็นต้น 

3.3.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนา SMEs ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่ได้บัญญติักฎหมายวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไว้โดยเฉพาะ แต่มกีฎหมายอืน่ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิการประกอบธรุกจิของ SMEs เช่น กฎหมายภาษีอากร การจดัเกบ็และสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษีอากรในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

1) การยกเว้นภาษเีงนิได้แก่ธรุกจิใหม่ทีเ่พิง่เริม่ด�าเนินกจิการ
ส�าหรับนติิบุคคลทีจั่ดตัง้ขึน้ใหม่ตามกฎหมายบรไูนและมสีถานประกอบการอยูใ่นประเทศจะได้รบัการยกเว้นภาษี

ส�าหรับเงินได้สุทธิ 500,000 ดอลลาร์บรูไนแรกเป็นเวลาสามปีภาษีติดต่อกัน
2) การหักลดหย่อนภาษี 

• สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับลูกจ้าง ได้แก่ (1) การหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายส�าหรบัเงนิทีน่ายจ้างจ่ายสมทบกองทนุที่
ผ่านการรบัรอง เช่น กองทุน Tabung Amanah Pekerja และกองทุน Supplementary Contribution และ (2)  
การหักลดหย่อนส�าหรับการจ่ายเงินเดือนในระหว่างการลาคลอดของแรงงานหญิงที่เป็นสมาชิกของกองทุน Tabung 
AmanahPekerja ได้ไม่เกิน 15 สัปดาห์

• การหักลดหย่อนภาษีเพื่อการเพิ่มทุน (Accelerate Capital Allowance) เป็นการส่งเสริมภาคการผลิต  
รัฐจึงให้มีการหักลดหย่อนภาษใีนปีแรกส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเพือ่ใช้ในการอตุสาหกรรม รวมถงึอาคาร
โรงแรมในอตัราร้อยละ 20 ในปีภาษีนั้น และสามารถหักลดหย่อนได้อีกร้อยละ 4 ต่อปีจนกว่าจะเท่ากับจ�านวนค่า
ใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมด

→
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2) คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งบรูไน 
(Brunei Economic Development Board: BEDB)

ได้จดัท�าโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสรมิ SMEs และ 
กิจการทั่วไปที่เพิ่งเริ่มต้นด�าเนินกิจการ ดังนี้ Grant 
Schemes จ�านวน 7 โครงการ เช่น Youth Skills 
Development Programme (YSDP) Village  
Enterprise Financial Grant เป็นต้น โดยก�าหนด 
ผู้ที่มีสิทธิขอรับเงินทุน วิธีการ เงื่อนไข และจ�านวน
เงนิแตกต่างกนัไปตามวตัถปุระสงค์ของแต่ละโครงการ 

• การหกัลดหย่อนภาษสี�าหรบัค่าใช้จ่ายในการลงทนุเกีย่วกบัเคร่ืองจกัรและโรงงาน (1) ในปีแรก หกัลดได้สงูสดุไม่
เกนิร้อยละ 40 และสามารถหกัลดหย่อนภาษใีนปีต่อๆ มาได้ในอตัราร้อยละ 3-25 (2) ในปีทีเ่สยีค่าใช้จ่ายเพือ่การลงทนุ
นอกจากข้อ (1) หกัลดหย่อนได้ในอตัราร้อยละ 33.5 เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน เว้นแต่เป็นค่าเครือ่งจักรและโรงงานท่ีไม่เกิน 
2,000 ดอลลาร์บรูไน สามารถหกัลดหย่อนได้ 100 เปอร์เซน็ต์ และ (3) ส�าหรับค่าใช้จ่ายค่าคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์อืน่ๆ 
บางประเภท สามารถหักลดหย่อนได้ 100 เปอร์เซน็ต์ เฉพาะท่ีไม่เกิน 30,000 ดอลลาร์บรไูนต่อรอบปีภาษี 

3) เครดติภาษี
• การปรบัปรงุองค์กรให้ทนัสมยัหรอืการเปลีย่นเครือ่งจักร หรอือปุกรณ์ติดต้ังในระหว่างปีพ.ศ.2555–2560 โดยมสีทิธิ

ได้รบัเครดติภาษีเป็นเวลา 2 ปีในอตัราร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่าย
• นายจ้างทีจ่่ายเงนิสมทบแก่กองทนุ Tabung Amanah Pekerja มสีทิธิได้รบัเครดิตภาษีในอตัราร้อยละ 10 ของจ�านวน 

ภาระภาษทีีเ่พิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา นอกจากนีย้งัมสีทิธิได้เครดติภาษร้ีอยละ 50 เป็นเวลาไม่เกิน 36 เดอืน ส�าหรบัการจ่าย
เงนิเดอืนไม่เกนิเดอืนละ 3,000 ดอลลาร์บรไูนแก่ลกูจ้างใหม่ท่ีเป็นคนสญัชาติบรไูนหรอืมีถิน่ทีอ่ยูถ่าวรในบรไูนดารุสซาลาม 

ข. นโยบายและมาตรการการส่งเสริม SMEs

1) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  
Development Centre: EDC) 

ซึง่เป็นหน่วยงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
(MIPR) ท�าหน้าท่ีส่งเสริมและพฒันา SMEs ภายใต้ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ MIPR โดย EDC  
ได้จัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรม 
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Training Program)  
โครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation 
Program) การอบรมเชิงปฏิบัติการ SMEs ฮาลาล 
เป็นต้น 
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ในปัจจบุนัเศรษฐกจิของพม่าถกูขบัเคลือ่นโดย SMEs มากทีส่ดุ ซึง่มสีดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 90 ของภาคอตุสาหกรรม  
และร้อยละ 99 เป็นของภาคการผลิต โดยจดทะเบียนในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดเล็กมากที่สุด จ�านวน 33,863 
ราย คิดเป็นร้อยละ 78 เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง จ�านวน 6,359 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.6 และวิสาหกิจ 
ขนาดใหญ่ จ�านวน 3,213 ราย คดิเป็นร้อยละ 7.4 ตามล�าดบั ทัง้น้ีประเทศพม่ามจี�านวนแรงงานทัง้สิน้ จ�านวน 28 ล้านคน  
และโดยส่วนมากเคยใช้แรงงานในภาคเกษตรมาก่อน

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 6.75 จ๊าด

3.4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

3.4.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ประเทศพม่า มีรายได้ประชาชาต ิGDP ในปีพ.ศ.2554 จ�านวน  
83,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และมจี�านวน GDP ในปีพ.ศ.2555  
จ�านวน 89,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาตามสดัส่วน 
ของภาคเศรษฐกจิจริงต่อ GDP พบว่า ภาคบรกิารมสีดัส่วนต่อ GDP  
มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 37.6 ภาคเกษตร คดิเป็นร้อยละ 36.4 และ 
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล�าดับ 

ภาพรวม SMEs ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
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3.4.2 พฤติกรรม / กิจกรรม /
บทบาทของภาครัฐบาลและ 
ภาคเอกชนในการให้บริการ 
และส่งเสริมพัฒนา SMEs
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 เมื่อปีพ.ศ.2554 รัฐบาลพม่าเริ่มมีแผนการด�าเนินงานในการส่งเสริม SMEs มากขึ้น มีการจัดหาและระดมทุน 
จากต่างประเทศ เพิ่มการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม และมีการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในการให้ข้อมูลมากขึ้น  
โดยประเทศพม่า MIDC (Myanmar Industrial Development Committee) มนีโยบายทีเ่ป็นแนวทางส�าหรบัการพัฒนา  
SMEs อาทิ โครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู ่บนหลักเกณฑ์ของการพัฒนาโดยใช้การเกษตรเป็นพื้นฐาน  
การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตที่มีปริมาณมาก และมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนเกิดการ
ผลติเคร่ืองจกัร และเคร่ืองมอืทีจ่�าเป็นต่อโรงงานและอตุสาหกรรมประเภทใหม่ และมกีารสร้างแนวปฏิบตัทิีเ่หมาะสม 
เพือ่ยกระดบัให้เป็นรฐัอตุสาหกรรม โดยสถาบนัของรฐับาลพม่าทีม่ส่ีวนในการส่งเสรมิการพฒันา SMEs (Kan Zaw, 
2006; Khin and Htwe, 2007) โดยมีคณะกรรมการส�าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรม (Criminal Investigation Department:  
CID) และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น�า

3.4.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ก. สาระส�าคัญของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ประเทศพม่าไม่มีกฎหมาย SMEs โดยเฉพาะ 
แต่รัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา SMEs เช่น  
Myanmar Private Industrial Enterprise  
Law (MPIE), Myanmar Citizen Investment 
Law (MCIL), The Union of Myanmar Foreign 
Investment Law (MFIL), The Income Tax 
Law, The Private Industrial Enterprise Law, 
Cottage Industries Promotion Law เป็นต้น 

นอกเหนือจากนี้ ไม ่มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญาและไม่มีนโยบายเฉพาะ 
ในการส่งเสริม SMEs ด้านภาษีอากร จึงอาจเป็น 
อุปสรรคในการส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลพม่า

ข. นโยบายและมาตรการ
ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

SMEs ส่วนใหญ่ในพม่าที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลจะเป ็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก (Small and Medium Industries:  
SMIs) การสนบัสนนุและส่งเสรมิ SMIs ส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zones)  
โดยเป็นการสนับสนุนมาตรฐานทางด้านเทคนิค
และคุณภาพ ส�าหรับวิธีการนั้นจะแตกต่างกันไป 
ตามลักษณะของอุตสาหกรรม

รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินแก่อุตสาหกรรมบางประเภทที่อยู ่ในนิคม
อุตสาหกรรม แต ่ เนื่ องจากงบประมาณที่
จ�ากัด รัฐบาลพม่าจึงก�าหนดมาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการทางการเงินในการให้ความช่วยเหลือแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมให้แก่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก นอกจากนี้ธนาคารกลางแห่งประเทศพม่า 
(Central Bank of Myanmar: CBM) ได้ท�าหน้าที่ 
ดูแลการเงินของรัฐบาลเสมือนเป็นธนาคารของ
รัฐบาล 
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ประเทศฟิลิปปินส์มีบริษัทขนาดเล็ก อยู่ประมาณ 66,535 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของวิสาหกิจทั้งหมด มี
อัตราการจ้างงานจาก MSMEs (Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises) จ�านวนทั้งสิ้น 
3,595,641 คน ในปีพ.ศ.2552 คิดเป็นร้อยละ 63.2 ของอัตราการจ้างงานทั้งหมด จากทุกประเภทธุรกิจภายใน
ประเทศ

โดยอัตราการจ้างงานส่วนใหญ่มาจากธุรกิจประเภทค้าส่งและค้าปลีก จ�านวน 1,250,453 ราย อุตสาหกรรม 
การผลิต จ�านวน 637,524 ราย โรงแรมและร้านอาหาร จ�านวน 482,357 ราย และอสังหาริมทรัพย์และการศึกษา 
จ�านวน 509,422 ราย

3.5 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

3.5.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ในประเทศฟ ิลิปป ินส ์นั้ นมี ธุ รกิ จที่ ยั ง ไม ่ ได ้ 
จดทะเบียนจ�านวนมาก โดยธุรกิจประเภทสิ่งทอ  
ยานยนต์ และไฟฟ้า มักมีปัญหาในเรื่องการเงินจึงไม่
สามารถท�าการกูไ้ด้เพราะขาดความน่าเชือ่ถือ นอกจาก
นี้ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องหนี้ค้าง โดยรัฐบาลพยายามหา
ทางช่วยเหลือ โดยการตั้งหน่วยงานดูแล เช่น Small 
Business Guarantee and Finance Corporation 
มหีน้าท่ีพัฒนาช่วยเหลอืด้านแรงงาน ทกัษะการท�างาน 
นอกจากนี้ SMEs ของฟิลิปปินส์มีการแบ่งคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมย่อยเป็น 5 แห่งให้ดูแลกันและกัน  
โดยมีรัฐบาลคอยให้ค�าปรึกษารวมถึงเพิ่มทักษะ 
ด้านการตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 

ภาพที่ 8 แสดงหน่วยงานที่ส่งเสริม SMEs 
ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ภาพรวม SMEs ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ประเทศฟิลิปปินส์นั้นนับเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกันของ SMEs เพราะไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินได้ เนื่องมาจากการมีหลักประกันที่จ�ากัด การขาดการวางแผนงบการเงิน และแผนธุรกิจไม่เพียงพอ
ตามความต้องการของธนาคาร เป็นผลให้ไม่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ขอสินเชื่อได้ นอกจากนี้
ยงัมเีรือ่งศกัยภาพทางด้านการเงนิของ SMEs ความเสีย่งทีสู่งในการให้กู้ยมื

3.5.2 พฤติกรรม / กิจกรรม /
บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชน
ในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา
SMEs ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

3.5.3 กฎหมายและนโยบายที่
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
SMEs ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์มีการจัดตั้งศูนย์ APEC Center 
for Technology Exchange and Training for SMEs 
(ACTETSME) โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา 
ผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่าย และการเพิ่มทักษะ
ทางเทคโนโลยี นอกจากนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ โดยมกีฎหมาย Foreign Investment 
Act 1991 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆ  
เพือ่จงูใจนกัลงทุนท้ังจากภายในและต่างประเทศ ต่อมา
ในปีพ.ศ.2539 มกีารแก้ไขกฎหมายการลงทุนโดยผ่อน
ปรนเงื่อนไขการลงทุนขั้นต�่า เพื่อชักจูงการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึน้ตามกฎหมาย Foreign Investment  
Act 1991 ซึง่นกัลงทุนชาวต่างชาตสิามารถเป็นเจ้าของ
กิจการได้โดยไม่ต้องมีคนท้องถิ่นร่วมทุน ยกเว้นธุรกิจ
ที่อยู่ในรายการต้องห้าม (The Foreign Investment 
Negative List) 

ประเทศฟิลิปปินส์ถือได้ว ่ามีข้อได้เปรียบด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
สามารถเรียนรู ้ได้เร็วและเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ 
รฐับาลจงึมกีารออกนโยบายให้การสนบัสนนุการลงทนุ
จากต่างประเทศในเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ 
และให้สิทธิพิเศษเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการลงทุนใน 
การพัฒนาประเทศ หรือสิทธิพิเศษเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ  
ประกอบด้วยภาษีเงินได ้นิติบุคคลที่ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 32 และการคิดอัตราภาษีเพียงร้อยละ 5 
ส�าหรับบริษัทที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ 
บริษัทข้ามชาติที่ก�าลังมองหาส�านักงานใหญ่ระดับ
ภมูภิาคยงัมสีทิธไิด้รับการยกเว้นภาษี และน�าเข้าสนิค้า
ปลอดอากรของอุปกรณ์บางชนิด 

กฎบตัรว่าด้วยวสิาหกิจรายย่อยขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Magna Carta for Micro Small and Medium 
Enterprises) หรือ R.A. 6977 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจัดตั้งองค์กรให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อย 
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Micro, Small, and Medium  
Enterprises: MSMEs) และการสนบัสนนุส่งเสรมิ MSMEs  
ในฟ ิลิปป ินส ์  โดยกฎบัตรถูก บัญญั ติ ข้ึน เพื่ อ ให  ้
มีการน�านโยบายการสนับสนุนและส่งเสริม MSMEs  
ไปสูก่ารปฏิบติัจรงิ ซึง่เน้นการสนบัสนนุและส่งเสริมความ
เข้มแข็ง การเติบโตและการพัฒนาของ MSMEs ในภาค
การผลติของเศรษฐกจิ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการในชนบท 
และเกษตรกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความต้องการ
ของ MSMEs และด�าเนนิการส่งเสรมิ สนบัสนนุผูป้ระกอบ
การ เพื่อให้มีจ�านวน MSMEs มากขึ้นและผลักดันให้มี 
การเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง เช่น การขยายโครงการฝึกอบรม 
แก่ผูป้ระกอบการ และโครงการพฒันาทกัษะแก่ผูใ้ช้แรงงาน 
การให้ความสะดวกแก่ MSMEs ในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุ  
การให้ประกนัความเท่าเทยีมกนัในการได้รบัการส่งเสรมิ
และสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล การเพิ่มและส่งเสริม
โครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ MSMEs และลด 
ความเข้มงวดและความยุ่งยากในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs
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Omnibus Investment Code of 1987 (OIC) 
บัญญัติขึ้นเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้เป็นไปตามหลกัการ และวัตถุประสงค์ 
ของเศรษฐกิจชาตินิยม เป ็นการติดตาม 
ความเป็นไปได้ของแผนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาล
จะก�าหนดแผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมของ SMEs ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และน�าแผนดังกล ่าว 
ไปปฏิบัติจริง ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นการสนับสนุน
การแข่งขันและป้องกันการผูกขาดทางการค้า

กฎหมายว่าด้วยบารังไกวิสาหกิจรายย่อย  
พ.ศ.2545 (Barangay Micro Business Enterprises  
Act of 2002: BMBE) หรือ R.A. 9178  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย 
ที่จดทะเบียนภายใต้ BMBE โดยจะได้รับ 
สิทธิประโยชน์ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได ้
จากการด�าเนนิกจิการทีไ่ด้จดทะเบียน การยกเว้น 
ไม่อยู ่ภายใต้บังคับของกฎหมายค่าจ้างข้ันต�่า  
การได ้รับสิทธิพิเศษในการหาหลักประกัน 
สินเชื่อ การได้รบัการส่งเสรมิการค้าและการลงทนุ 
เป็นต้น 

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้
ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

นโยบายและมาตรการที่ส�าคัญ 
ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs  
ของประเทศฟิลิปปินส์เป็นลักษณะ 
ของโครงการส่งเสริม MSMEs ภายใต้ 
การก�ากับดูแลของกระทรวงต่างๆ 
ดังนี้

กระทรวงเกษตร 
(Department of Agriculture: DA) 
จัดให้มี Agri-Business Marketing Support Service 
เพื่อให้บริการทางด้านการส่งเสริมการตลาด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Department of Science and Technology: DOST)

- MSME Technology Upgrading Program
- Technology Business Incubator Program

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน  
(Department of Labor and Employment: DOLE) 

- Small and Medium Enterprise Manager Training
- SME Productivity Improvement Program

กระทรวงสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
(Department of the Environment and Natural  
Resources: DENR)
จัดให้มี Environmental Regulations Clearance 
Program
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ด้านมาตรการทางการเงินในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้แก่ สินเชื่อส�าหรับ MSMEs 
ซึ่งได้รับจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
ซึ่ งโดยส ่วนใหญ่การให ้บริการสินเชื่อ 
จากภาครัฐบาลแบ่งเป็น 3 สถาบนัการเงนิหลกั  
ได้แก่ Development Bank of Philip-
pines (DBP) Land Bank of Philippines  
(LBP) และ Small Business Guarantee  
Finance Corporation (SBGFC) โดยการปล่อย 
สินเชื่อให้แก่ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ 
ยงัมนีโยบายให้สินเชือ่แก่ MSMEs ท่ีเข้าร่วม
โครงการสนิเชือ่อตุสาหกรรมควบคมุมลพษิ 
และโครงการสินเชื่อผู ้ประกอบการหญิง  
และ LBP ยังบริการให้สินเชื่อแก่กสิกร  
และชาวประมงด้วย

นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการ 
SMEs Unified Lending Opportunities  
for Nat ional Growth (SULONG)  
เพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ MSMEs โดย 
ได้รับความร่วมมือจาก Land Bank of the 
Philippines (LBP) Development Bank of 
Philippines (DBP) Small Business Corpo-
ration (SBC) และสถาบันการเงินอื่นๆ ใน
การลดขั้นตอนการขอสินเชื่อ และก�าหนด 
อัตราดอกเบ้ียเดียวกัน โดยแบ ่งออก 
เป็นอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ระยะยาว โดยโครงการ SULONG นี้ท�าให้
จ�านวน MSMEs สามารถเข้าถึงโอกาส
ทางการเงินได้มากขึ้น

กระทรวงการค ้าและอุตสาหกรรม  
(Department of Trade and Industry: DTI)  
ได้จัดต้ัง Small Business Guaranteed 
Finance Corporation (SBGFC) โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ลดความเสีย่งให้แก่สถาบนั
การเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 
MSMEs ต่อมา SBGFC ได้รวมเข้ากับ  
Guarantee Fund for Small and Medium  
Enterprises (GFSME) แล้วมีชื่อใหม่ว่า  
Small Business Corporation (SBC)  
ให้บริการสินเชื่อและประกันสินเชื่อแก่ 
MSMEs ในสถาบันการเงินของฟิลิปปินส์ 
45 แห่ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได ้ จัดตั้งโครงการ Small Enterprise  
Technology Upgrading Program (SET-UP)  
เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็และความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดเล็ก โดย 
การสนับสนุนการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
คุณภาพ ทักษะของบุคลากร รวมถึง 
การลดต้นทนุการผลติและการจัดการของเสยี 
นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้ศนูย์ Philippine Trade 
Training Center (PTTC) เพื่อท�าการวิจัย 
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็น 
ผู้ให้บริการการรับรอง ISO และ HACCP

Bureau of Export Trade Promotion 
เป็นองค์กรของ DTI มีหน้าที่ในการส่งเสริม
การส่งออกแก่ผู้ประกอบการในฟิลิปปินส์ 
โดยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตลาดใน
ต่างประเทศ ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกลยุทธ์
ด้านการส่งออกและการตลาดเพือ่แข่งขนัใน
ตลาดต่างประเทศ

Philippine Trade Training Center 
(PTTC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมเก่ียวกับการค้า 
จัดตั้งขึ้นโดย DTI เป ็นผู ้จัดกิจกรรม 
การอบรมและสมัมนาให้แก่ผูป้ระกอบกิจการ
ส่งออก ซึง่รวมถงึ SMEs ด้วย มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
การส่งออกทางด้านการผลิต คุณภาพ 
ของสินค้า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
คว ามปลอดภั ยขอ งอาหาร  ร วมถึ ง  
E-Commerce และ E-Business นอกจากนี้  
PTTC ยังได้จัดกิจกรรม เช่น การจัดงาน 
แสดงสินค ้าในต ่างประเทศ เพื่อเป ็น 
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปปินส์
สู่ตลาดโลก เป็นต้น
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 ในประเทศมาเลเซียมี SMEs อยู่ในภาคการบริการ คิดเป็นร้อยละ 87 ภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 7  
และภาคการบริการ คดิเป็นร้อยละ 6 โดยธรุกจิส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดจิว๋ คดิเป็นร้อยละ 79 (มคีนงานน้อยกว่า 5 คน)  
ส่วนใหญ่ตัง้อยูท่ี ่Klang Valley คดิเป็นร้อยละ 35.7 และ Johor คิดเป็นร้อยละ 10.3 ทัง้นี ้SMEs มรีะยะเวลาการก่อต้ัง 
น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45

3.6 ประเทศมาเลเซีย

3.6.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศมาเลเซีย 

นิยาม SMEs ของประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียมีการก�าหนดแผนแม่บท SMEs “Game Changer” 
เพื่อใช้น�าทางไปสู ่แนวทางการพัฒนาใหม่ในทุกภาคส่วนจนกระทั่งถึงปี  
พ.ศ.2563 โดยกลยุทธ์นี้จะเริ่มด�าเนินการต่อจากแผนเริ่มต้นของ SMEs  
ท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งจะท�าให้โครงสร้างปัจจุบันเข้มแข็งขึ้น และเพื่อสนับสนุน 
การปฏิรูปเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วย

แผนแม่บท SMEs มาเลเซียใหม่ มีความแตกต่างจากกลยุทธ์ก่อนหน้านี้  
โดยจะพิจารณาจากหลักฐานและการวิเคราะห์ที่น ่าเชื่อถือเป ็นหลัก  
แผนแม่บทนีจ้ะมกีารน�าระบบการตรวจสอบทีค่รอบคลมุและการประเมนิผล  
(M&E) มาใช้ ซึ่งจะเป็นแผนสด (Live Plan) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได ้
ตามสถานการณ์ โดยแผนจะเปลี่ยนไปตามความต้องการที่จัดให้เข้ากับ 
ความต้องการทางเศรษฐกิจของ SMEs 

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของประเทศมาเลเซีย
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3.6.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาท
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา SMEs ของประเทศมาเลเซีย

แผนแม่บทได้เสนอโครงสร้างใหม่ทีท่�าให้ 
การพฒันา SMEs เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
กับนโยบายแห่งชาติที่ต้องการเป็นประเทศ 
ทีม่รีายได้สงูภายในปีพ.ศ.2563 ผ่านการใช้ 
นวัตกรรมและการเติบโตโดยใช้แรงผลักดัน 
ทางการผลิต โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การสร้าง  
SMEs ให ้แข ่ งขันในตลาดโลกให ้ทั่ ว 
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่งคั่งและน�าไป 
สู่สภาพความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมของชาติ 
ก�าหนดเป้าหมาย คือ ในปีพ.ศ.2555-2563  
สามารถเพิม่การสร้างธรุกจิ จ�านวนร้อยละ 6  
ขยายจ�านวนของบริษัทนวัตกรรมและ
มีการ เติบ โต สูง จ� านวนร ้ อยละ 10  
เพิม่การผลติ (สองเท่าจากปีพ.ศ.2553-2563)  
ท�าให้เป็นทางการมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 
ของ GNI

โดยสรุปการด�าเนินการเริ่มต้นภายใต้แผนแม่บท 
SMEs มีดังนี้
• การรวมการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาต 
เพื่อท�าธุรกิจได้ง่ายขึ้น
• Technology Commercialisation Platform (TCP) 
เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม
• SME Investment Program (SIP) เพื่อเตรียม
แหล่งเงินทุนเบื้องต้น
• Going Export (GoEx) Programme เพื่อเร่งสร้าง
ให้ SMEs มีความเป็น International
• Inclusive Innovation เพื่อสร้างอ�านาจให้กับกลุ่ม
จ�านวนร้อยละ 40 

3.6.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของประเทศมาเลเซีย

ก. สาระส�าคัญของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พัฒนา SMEs

ส�าหรับมาเลเซียนั้นไม่มีกฎหมาย 
ส่งเสรมิ SMEs ไว้โดยเฉพาะ แต่ระบบ 
กฎหมายภาษีอากรในประ เทศ 
ได้มกีารจดัเกบ็ภาษีอากร และก�าหนด 
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ยชน ์ ท า งภ า ษี อ าก ร 
เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
ได้แก่ ภาษเีงนิได้นติบุิคคล รฐับาลจดั
เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราคงที่ 
ร้อยละ 20 จากก�าไรสุทธิ แต่จัดเก็บ
จาก SMEs ในอัตราดังต่อไปนี้

รั ฐ บ า ลมี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น 
การส่งเสริม การเติบโตและเพ่ิม
ศักยภาพทางนวัตกรรมของ SMEs 
จึงได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนา 
SMEs ไว้ในบทที ่3 ของแผนพฒันา 
ฉบับที่  10 พ.ศ.2554–2558  
(Tenth Malaysia Plan 2011-2015) 
ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

ข. นโยบายและมาตรการ
ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา 
SMEs

→
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• จัดต้ังการรับรองคุณภาพแห่ง
ชาติเพื่อเป ็นการส ่งเสริมให ้ 
SMEs พัฒนาตราสินค้า ให้ค�า
แนะน�าในการสร้างตราสินค้า
และขยายการบริการไปสู่ชุมชน
เล็กๆ และจัดให้มีร้านค้าปลีก
ขายสินค้าจากโรงงานเพื่อเป็น 
การส่งเสริมการตลาดให้แก่ 
SMEs อีกด้วย

สภาพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาติ (NSDC: National
SME Development Council) เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่หลักในการก�าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs ในประเทศมาเลเซีย และเป็น
ผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานของภาครัฐบาล และภาค
เอกชน รวมถงึผลักดนัการด�าเนนิการตามโครงการพฒันา SMEs โดยก�าหนด
แผนแม่บทและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม SMEs ดังต่อไปนี้

HIP 1 
การบูรณาการด้านการจดทะเบียน
และการออกใบอนุญาตการประกอบ 

   ธุรกิจ 
HIP 2 
จดัตัง้เครอืขา่ยแพลตฟอร์ม (Platform) 
เทคโนโลยีการสื่อสารทั่วประเทศ 
HIP 3 
โครงการลงทนุ SMEs เพือ่ให้ความช่วยเหลือ        

   ทางการเงินในระยะเริ่มต้น 

HIP 4 
โครงการส่งออกให้ความช่วยเหลือ 
SMEs ผู้ส่งออกรายใหม่
HIP 5 
โครงการเร่งการพัฒนา
โดยการสร้างธุรกิจตัวอย่างในหมู่บ้านเป้าหมาย
HIP 6 
รวบรวมนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพ
ทางนวัตกรรมแก่กลุม่ทีม่รีายได้น้อยกว่าร้อยละ 40

• ส่งเสรมินวตักรรมใหม่ โดยการ
ออกใบรับรอง 1-InnoCERT เพื่อ
แสดงว่า SMEs มีประสิทธิภาพ
ทางนวัตกรรมใหม่และทางการ
พาณิชย์ และ SMEs ที่ได้รับ
ใบรับรอง 1-InnoCERT นั้น 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส�าหรับการจัดกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา
• การขยายการให้บริการของ 
SME Corp. Malaysia โดยจดัตัง้
ส�านักงานสาขาในทุกรัฐเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับเงินทุน 
กาส่งเสริม SMEs การให้ค�า
ปรึกษาและค�าแนะน�า และท�า
หน้าที่เป็นส�านักงานหักบัญชี 
(Clearing House) เฉพาะที่
เก่ียวข้องกับ SMEs รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการ
ค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มการเข ้า
ถึงโอกาสทางการค้าระหว่าง
ประเทศ

รั ฐบาลก� าหนด ให ้ มี 
การลดภาระทางการเงิน 
ท่ีกฎหมายและข้อบังคบั 
ต่างๆ โดยการยกเว้น 
ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ ค ่ า
ธรรมเนียมที่ รั ฐ เ รียก
เก็บจากการประกอบ 
กิ จก า รทั้ ง หมดหรื อ 
บางส่วนให้แก่ SMEs  
ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน

1

จัดตั้งโครงการพัฒนา
ทั กษ ะ แ ร ง ง า น เพื่ อ 
เสรมิสร้างความสามารถ
และประสิทธิภาพแก่ 
SMEs 

2

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจนได้เป็นอันดับ 1  
จากการจดัอนัดบัการได้รบั
สินเชื่อ (Getting Credit) 
จากธนาคารโลก (World 
Bank) เป็นเวลา 3 ปี
ตดิต่อกนั ตัง้แต่ปีพ.ศ.2551 
–2553 

5

1. แผนแม่บทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2555–2563
(SMEs Masterplan 2012-2020) ก�าหนดทิศทางในการพัฒนา SMEs
และเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามแผนแม่บทฯ NSDC จึงได้จัดตั้ง 6 
โครงการ (Six High Impact Programmes: HIPs) อันเป็นการน�าไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่

จัดตั้งโปรแกรม SMEs 
University Internship  
ให ้นักศึกษาประกอบ
ธุรกิจเป็นเวลา 2-3 เดอืน 
เพื่อให้มีประสบการณ์
ในการท� า ธุ ร กิจและ 
มีทักษะการท�าธุรกิจ 
ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ 
สนับสนุนการแข ่งขัน
การวางแผนทางธุรกิจ
ในสถาบันการศึกษา 

3

นโยบายเสริมสร้างความเข้ม
แ ข็งแก ่ ระบบการสนับสนุน 
SMEs เพือ่ให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการแก่ SMEs ได้อย่าง
เต็มที่ โดยมีโครงการต่างๆ เช่น

4
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2. โครงการส่งเสริม SMEs เช่น
1) จัดตั้ งคณะกรรมการวางระเ บียบ 
วาระการประชมุแห่งชาต ิ(National Steering  
Committee) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ของการด�าเนนิงานของศนูย์บ่มเพาะวิสาหกจิ
2) แคมเปญ “SMEs Week” จัดกิจกรรม
การแข่งขัน การจัดนิทรรศการ การจัด
หลักสูตรสร้างความรู้ และสร้างเครือข่าย 
ผู้ประกอบการ

3. SMEs Corporation Malaysia (SMEs Corp.) 
เป็นผู้ประสานงานการสนับสนุนและส่งเสริม 
SMEs โดยท�าหน้าที่ เป ็นส�านักเลขาธิการ 
ของ NSDC เพื่อการส่งเสริม SMEs จัดสรร 
งบประมาณเพือ่ผลกัดันโครงการส่งเสรมิ SMEs  
และเป ็นผู ้ประสานงานระหว ่างกระทรวง 
และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง โครงการที่
ส�าคัญที่ SME Corp. ได้ด�าเนินการ ได้แก่

Business Accelerator Programme (BAP) 
ให้ค�าแนะน�าทางธรุกจิและเทคนคิ สร้างความเข้มแขง็

แก่ธรุกจิ และให้ความช่วยเหลอืในการเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของ SMEs

Enrichment & Enhancement Programme (E²) 
ให้ค�าแนะน�าทางธรุกจิและเทคนคิ สร้างความเข้มแขง็ 

แก่ธรุกจิ และให้ความช่วยเหลอืในการเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของวิสาหกิจ
รายย่อย

The National Mark of Malaysian Brand 
ส่งเสริมตราสินค้ามาเลเซีย (Malaysian Brand) 

เพื่อเพิ่มระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า SMEs 
ผลิตภณัฑ์ทีผ่่านการตรวจสอบและประเมนิมาตรฐานและ
คณุภาพแล้วจะได้รับสทิธิในการใช้ตราสนิค้ามาเลเซยี

SMEs Expert Advisory Panel (SEAP) 
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในสถานประกอบการ  

โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ถ่ายทอด 
ความรูท้างเทคโนโลย ีและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจ

ให้ความช่วยเหลอืทางด้านสนิเชือ่แก่ SMEs โดยรฐับาล 
รบัภาระดอกเบ้ียร้อยละ 2 โดยจ่ายให้แก่สถาบันทีเ่ข้าร่วม 
โครงการ

Skills Upgrading Programme 
เสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 

SMEs และเพิ่มความเชี่ยวชาญและความสามารถแก่
ลูกจ้างของ SMEs 

SMEs @ UNIVERSITY PROGRAMME 
เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร SMEs 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

Business Matching 
จัดหาสินค้าและบริการให้แก่บริษัทรายใหญ่และ

บรษิทัข้ามชาต ิและส่งเสรมิการแข่งขนัเพือ่ให้ SMEs เป็น
ผู้จัดส่ง (Supplier) ชิ้นส่วน อุปกรณ์ สินค้า และบริการ 
ให้แก่บริษัทรายใหญ่และบริษัทข้ามชาติ

SMEs Competitiveness Rating for Enhancement  
(SCORE) 

ส่งเสริมความเป็นเลิศในกลุ่มผู้ประกอบการโดยการ
จัดอันดับ SMEs และยังเป็นการประเมินการเติบโตของ 
SMEs ในประเทศ 

→
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ส�าหรบัประเทศลาวม ีSMEs ประกอบด้วยวสิาหกจิขนาดเลก็ มแีรงงานน้อยกว่า 19 คน และวสิาหกจิขนาดกลาง
แรงงาน 19-99 คน มี GDP คิดเป็นร้อยละ 6-9 และมีแรงงานใน SMEs ประมาณร้อยละ 83 มีอัตราการจ้างงาน  
SMEs ขนาดเลก็ คดิเป็นร้อยละ 22.9 ของการจ้างงานทัง้หมดภายในประเทศ และ SMEs ขนาดกลางมอีตัราการจ้างงาน 
อยู่ท่ีร้อยละ 28.1 ของการจ้างงานทั้งหมดภายในประเทศ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศลาว 
ประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.6

3.7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.7.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รฐับาลลาวได้ท�าข้อตกลงว่าภายในส้ินปีพ.ศ.2558 จ�านวน SMEs  
จะเพิม่ขึน้ 100 เปอร์เซน็ต์ จากจ�านวน 45,000 กจิการในปีพ.ศ.2552  
และจะมผีูห้ญงิเป็นเจ้าของกจิการมากกว่าร้อยละ 48 การท�านติกิรรม
เพือ่ด�าเนนิธรุกจิใหม่จะใช้เวลาไม่เกนิ 15 วนั ทีเ่กีย่วกับกฎหมายสญัญา  
และภายในปีพ.ศ.2556 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจจะต้อง
ลดลงร ้อยละ 15 จ�านวนวันที่ ใช ้ในการขนส่งสินค ้าไปต่าง
ประเทศจะลดลงร้อยละ 20 นอกจากนี้ประเทศลาวเริ่มมีการ
ออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับ SMEs ส�าหรับการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมและอาชีวศึกษาแล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงาน Lao-India Entrepreneurship Development

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ส�าหรับโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน SMEs ในประเทศลาวนั้น ได้ด�าเนินนโยบายตามแนวทาง 
การสนบัสนนุและการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) การให้ความช่วยเหลือโดยทวิภาคีและหน่วยงานช่วยเหลือข้ามชาติอื่นๆ 

3.7.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการให้
บริการและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศทางและนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของประเทศลาว มีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 ทิศทาง และนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา SMEs 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การจัดตั้งโครงการหน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ODOP โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
จาก JICA มีการท�าโครงการน�าร่องที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวันระหว่าง 
เดอืนมกราคม พ.ศ.2552-เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2554 (ระยะเวลา 3 ปี) โครงการน�าร่องดังกล่าว
ครอบคลมุกว่า 20 โครงการ  และจ�าแนกผลติภัณฑ์ท่ีเป็นงานฝีมือ งานเกษตร ป่าไม้และประมง  
อาหารส�าเร็จรูป สินค้าจากโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
ต่างประเทศ

SMEs ลาวส่วนใหญ่ยังคงท�าการค้าระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศและยังไม่พร้อม 
ที่จะท�าธุรกิจหรือลงทุนในต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ
ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการส่งสินค้าออกยังต่างประเทศของ SMEs

ไม่มีกฎหมายบังคับใช้โดยตรงส�าหรับ SMEs แต่ใช้กฎหมายแรงงานทั่วไปฉบับที่ 06/PO  
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549 
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ตารางที่ 5 
โครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน SMEs ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ที่มา: Asian Development Bank, 2012

*

*

*TBC = to be confirmed
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3.7.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Decree 
on the Promotion and Development of 
Small and Medium Sized Enterprises) 
เป ็นกฎหมายท่ีก�าหนดทิศทางและนโยบาย 
การส่งเสริม SMEs โดยให้มีการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา SMEs และจัดตั้ง 
องค์กรท่ีท�าหน้าที่ส่งเสริม SMEs อีกทั้งให้ม ี
การออกกฎระเบียบและมาตรการต่างๆเพื่อส่ง
เสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs โดย
เน้นท่ีการขยายการผลิตสินค้าการจัดกิจกรรม
ทางการค้าและการบริการ ยกระดับความเป็น
อยู ่ของประชาชน และการวางรากฐานการ
พัฒนาความทันสมัยและการพัฒนาเข้าสู ่ภาค
อุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมั่นคง

→

ในการประสานงานด้านการพัฒนาและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ส�าคัญ จะเน้นกลยุทธ์และกิจกรรมที่ส�าคัญ 
โดยโครงการในการสร้างพัฒนาภาคเอกชน และวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนั้น มีแนวทางการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายการสนับสนุนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) การให้ความช่วยเหลอืโดยทวิภาค ีและหน่วยงานช่วยเหลอืข้ามชาติต่างๆ ทัง้นีเ้พือ่ประสานความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานให้เกิดความช่วยเหลือ SMEs อย่างมีประสิทธิภาพ

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้
ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ปัจจุบันเศรษฐกิจของสปป.ลาว ได้ด�าเนินการภายใต้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ซ่ึง
ก�าหนดให้มีการพัฒนา SMEs โดยสร้างความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมการผลิตให ้มีการเติบโตอย ่างน ้อยร ้อยละ 
15 ต่อป ี และผลักดันให ้สินค ้าผลิตภัณฑ์ SMEs 
ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึน นอกจากนี้ ยัง
ได ้ก�าหนดมาตรการให้กระทรวงต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง 
มีการประสานงานและบริหารจัดการเพื่อให้การส่งเสริม
และพัฒนา SMEs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
จะต้องเพ่ิมการอ�านวยความสะดวกทางการค้าแก่ SMEs 
ให้สามารถเข้าถึงตลาดมากข้ึน และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ลาว

SMEPDO (National SME Promotion and Development  
Office) เป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริม SMEs ได้ประกาศ 
แผนพัฒนา SMEs ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในขณะน้ีเป็น
แผนฉบับท่ี 2 (Second National SMEs Develop-
ment Plan 2011-2015) ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา 
SMEs ฉบับแรก โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และให้มีหน่วยงานก�ากับดูแล
และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งพอสรุป 
รายละเอียดได้ดังนี้
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1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการบังคับใช้กฎหมาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของธนาคาร
และสถาบนัการเงนิ พฒันาความหลากหลายของการบริการทางการเงนิส�าหรับ SMEs ท�าให้มี
การก�าหนดแผนธุรกิจที่เป็นไปได้และเพิ่มโอกาสด้านสินเชื่อ

2. สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย
บรรจุในระบบการศึกษา เพื่อกระตุ้น
คนรุ ่นใหม่ให้สนใจประกอบธุรกิจ 
สร้างศูนย์บ่มเพาะทางธรุกจิให้มคีวาม
พร้อมที่จะแข่งขันในตลาด ฝึกอบรม
ผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมและช่วย
เหลือผู้ประกอบการสตรี

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งเสริมการเข้าถึง 
ความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบต่างๆ แก่ SMEs 
รวมทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกฎระเบียบ
ที่ให้มีรูปแบบสินเชื่อส�าหรับ SMEs มากข้ึน และ
มีการฝึกอบรมการด�าเนินการ และการสัมมนา 
ให ้ความรู ้ เ ก่ียวกับการบริหารจัดการสินเ ช่ือ  
การก�าหนดแผนพัฒนาธุรกิจ การจัดท�าบัญชี และ
การท�ารายงานทางการเงิน โดยรัฐบาลได้ด�าเนิน 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา SMEs อีกด้วย

4. เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่และ SMEs โดยจัดตั้งฐาน
ข้อมูลของโอกาสทางธุรกิจ การสร้าง
กลไกความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่และ SMEs

5. ส่งเสรมิศกัยภาพในการผลติเพือ่เพ่ิมคณุภาพและ
มาตรฐานของผลติภณัฑ์และบรกิารของ SMEs โดย
การจัดท�าแผนปฏิบัติการการท�างานทั้งภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ และจัดตั้งสถาบนัเพื่อการรบัรองคุณภาพ
และมาตรฐาน

6. ผลักดันการเข้าถึงตลาดและขยายตลาดแก่ 
SMEs โดยการจัดตั้งฐานข้อมูลและให้ข ้อมูล
เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและการตลาด การวิจัย
ภาคสินค้าและบริการ SMEs ศึกษาศักยภาพ 
และความได้เปรียบเสียเปรียบสนับสนุน SMEs  
ในการมีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
การค้าในประเทศและต่างประเทศ และมุ ่งเน้น 
การค้าและยุทธศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการส่งออก

3. การจัดตั้งเครือข่ายการให้บริการ 
เพื่อการพัฒนาทางธุรกิจ (Business  
Development Service: BDS)โดย
การ (1) ให้ข้อมูลการฝึกอบรมและ
การให้ค�าปรึกษา (2) การพัฒนา
ทักษะแรงงาน (3) การทัศนศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
(4) การเรียนทางไกลผ่านระบบ
ดาวเทียม และ (5) ให้บริการข้อมูล
ทางเวบ็ไซต์และจดัพมิพ์คูม่อืแจกจ่าย
แก่ประชาชน
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จ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศสิงคโปร์มีจ�านวน 130,000 วิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 99 ของจ�านวนวิสาหกิจทั้งหมด ซึ่ง SMEs เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ทัง้ในภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ คิดเป็นมลูค่า 57.5 พนัล้านดอลลาร์สงิคโปร์ หรอื คดิเป็นร้อยละ 47 นอกจากนี้  
SMEs ยังก่อให้เกิดการจ้างงานจ�านวน 779,096 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ

3.8 สาธารณรัฐสิงคโปร์

3.8.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นตลาดเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของเอเชีย 
ท่ี มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
บริหารจัดการธุรกิจ มีจุดเด่นเรื่องท�าเลที่ตั้งท�าให้เป็น 
เมอืงท่าทีส่�าคญัของโลก มเีครอืข่ายธุรกจิกบัคนสญัชาตจินี 
ในประเทศต่างๆ มีระบบขนส่ง (Logistics) ในการ
จัดการ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ได้มาตรฐาน
โลกรวมท้ังยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�าคัญท�าให้สิงคโปร ์
กลายเป็นฐานในการท�าการค้ากบัทัว่โลก เช่น ประตสููเ่อเซยี 
แปซิฟิก ศูนย์กลางการค้าและการบริการของภูมิภาค 
ศูนย ์กลางการเดินเรือพาณิชย ์ ศูนย ์กลางการเงิน 
ของภูมิภาค ศูนย์กลางการบินพาณิชย์ เป็นต้น

ภาพรวม SMEs ของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ก. หน่วยงานหลักด้าน SMEs 
SPRING (Standards, Productivity and Innovation Board of Singapore)เป็นคณะกรรมการมาตรฐาน

ผลิตภาพและนวัตกรรมแห่งประเทศสิงคโปร์ ส่งเสริมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเพื่อ 
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ โดย SPRING มีการประสานงานกับหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ในการให้
ความช่วยเหลือวิสาหกิจในด้านการเงิน ด้านบริหารจัดการ เทคโนโลยีและความทันสมัยต่างๆ รวมทั้งด้านการเข้าสู่
ตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

นอกจากนี ้SPRING ยังพฒันาและสนับสนนุมาตรฐาน และหลักประกนัคณุภาพระดบัสากล เพือ่ส่งเสรมิความสามารถ
ในการแข่งขนัและสนบัสนนุการค้า โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเติบโต 
ของ SMEs โดยการอาศยัความร่วมมอืกบัเครอืข่ายภาค
รัฐบาลและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยงานใต้กระทรวง 
Ministry of Trade and Industry และหอการค้า  
ซึ่งผสานความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ Business  
Support Service Capacity Upgrading Entrepreneurship  
Development Financing เป็นต้น

กลยทุธ์ที ่2:  การสร้าง Cluster การสร้างคลสัเตอร์ 
(Cluster) ทีส่�าคญัของสงิคโปร์มหีลกัส�าคญั 3 ประการ 
ได้แก่ การผลิตและการวิศวกรรม (Manufacturing  
& Engineering) รูปแบบการด�าเนินชีวิต(Lifestyle)  
และชีวการแพทย์และการบริการ Biomedical and 
Service

1. กลยุทธ์ต่างๆ ที่ส่งเสริมบ่มเพาะและการริเริ่มทางนวัตกรรม

ภาพที่ 9 แสดงโมเดลการสร้างความเติบโตในธุรกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์

กลยุทธ์ที่ 3: การริเริ่ม (ปลูก) และบ่มเพาะทาง
นวัตกรรม ประกอบไปด้วย 4 มาตรการ คือ 1) เร่ง
การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ 2) การบ่มเพาะ  
3) การสนบัสนนุด้านการเงนิ และ 4) การบรหิารจดัการ
ด้านการบัญชี

กลยุทธ์ที่ 4: การบ่มเพาะ มีเป้าหมายเพื่อสร้าง 
ธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรมจ�านวน 100 ราย ภายใน 3 ปี  
โดยมีการสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเงิน  
การตลาดต่างประเทศ การมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้เชี่ยวชาญ  
การอ�านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี

3.8.2 พฤติกรรม / กิจกรรม /
บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา
SMEs ของสาธารณรัฐสิงคโปร์
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2. กลยุทธ์ในการสร้างผู้ประกอบการที่มีพลวัตรแห่งการเติบโตและนวัตกรรม
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การเงนิ (Money) การตลาด (Market) การบรหิารจดัการ (Management)  
และความรู้ความสามารถ (Know-How) แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีพลวัตรแห่งการเติบโตและนวัตกรรม 

3. กลยุทธ์ในการส่งเสริม SMEs สู่สากล กลยุทธ์ท่ี 2: สร้างและขยายจ�านวนหน่วยงาน 
ตรวจสอบ หน่วยงานออกใบรับรอง

รัฐบาลเร ่ งส ่ ง เสริมให ้มีหน ่วยงานตรวจสอบ
คุณภาพ และมาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้บริการแก่ธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมในสิงคโปร์ รวมไปถึงการส่งออก
บริการเหล่านี้ไปท�างานตรวจสอบ และรับรองใน 
ต่างประเทศในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 3: สร้างการตระหนักในเรื่องคุณภาพ 
และมาตรฐานและน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย

กลยุ ท ธ ์ นี้ เ ป ็ น ขั้ น ต อน สุ ดท ้ า ย  ก ล ่ า ว คื อ  
เป็นการด�าเนินการให้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ และ 
สร้างความตระหนักด้านคุณภาพและมาตรฐาน และ 
ส่งเสริมให้ธุรกิจอุตสาหกรรมน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย

กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพ และมาตรฐาน

เป็นการสร้างการยอมรับในระดับสากล สร้างความ
เชื่อมั่นด้านคุณภาพ และมาตรฐานการด�าเนินการต่างๆ 
ได้แก่

Promotion
- การจัดสัมมนา

- การจัดสัปดาห์ส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐาน
- การจัดท�า Newsletter

Adoption
- การปฏิบัติ 

และน�าคุณภาพ 
และมาตรฐานสากล 
ไปใช้ในธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

Market Access
- ความช่วยเหลือ
ด้านการส่งออก 

- การออกกฎระเบียบ
ที่ส่งเสริมด้านคุณภาพ

• การสร้างระบบมาตรฐาน การน�าพลังงานสะอาดมาใช้ในธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
• การรับรอง การออกใบรับรอง การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
(Lab) การจ้างที่ปรึกษาด้านคุณภาพ
• การออกกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพและ
มาตรฐาน 
• การยอมรับในระดับรัฐบาลของแต่ละประเทศ (Government 
to Government: G to G) เช่น เวทีระหว่างประเทศ APEC

ภาพที่ 10 แสดงโมเดลกลยุทธ์ในการส่งเสริมSMEs สู่สากลของสาธารณรัฐสิงคโปร์



6 2 SMEs — Internationalization

1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดแก่ธุรกิจ 
SMEs ทีจ่ดทะเบยีนใหม่ ส�าหรบัรายได้ 100,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์แรกเป็นเวลา 3 ปีภาษีติดต่อกัน ทั้งนี้จะต้อง 
เป็นธุรกจิทีป่ระกอบกจิการในประเทศ หรอืมสีถานประกอบการ 
ในประเทศ

2) จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 8.5  
แก่ธุรกิจ SMEs ที่มีสถานประกอบการในประเทศส�าหรับ
รายได้ 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แรก 

3) SMEs Cash Grant เฉพาะปีภาษี พ.ศ.2555 SMEs  
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินสดจ�านวนร้อยละ 5  
แต่ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

3.8.3 กฎหมายและนโยบาย
ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
SMEs ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

 ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ประเทศสิงคโปร ์ ไม ่มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริม SMEs ไว้โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมาย 
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า (Competition 
Law) ให้ค�านิยามของ SMEs ไว้ว่า วิสาหกิจที่มี
ทรัพย์สินน้อยกว่า 15,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
และมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)  
ได้ก�าหนดอัตราภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ซึ่งสามารถส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี 
โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับ SMEs ได้แก่ 

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและ 
นวตักรรมแห่งประเทศสงิคโปร์ (SPRING: Stand-
ards, Productivity and Innovation Board of 
Singapore) ได้จัดต้ังโครงการส่งเสริม SMEs 
หลายโครงการโดยจ�าแนกได้เป็น 4 ประเภท 
ได้แก่

1) การเริ่มต้น (Starting Up) เนื่องจากขั้น
ตอนแรกในการด�าเนนิธรุกจิเป็นสิง่ทีย่ากส�าหรบัผู้
ประกอบการรายใหม่ SPRING จึงจัดให้มโีครงการ
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เช่น

Angel Investors Tax Deduction 
Scheme (AITD) การส่งเสรมิทางภาษีอากรโดย 
ให้สิทธิแก่ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นด�าเนินกิจการ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกดิการลงทุนทางธรุกจิของ SMEs ราย
ใหม่ ดังนี้

Business Angel Scheme (BAS) ให้ความช่วยเหลอื
ทางการเงินในขั้นต้นของการด�าเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด

Incubato r  Deve lopment P rog ramme 
(IDP) การบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุ รกิจส� าห รับธุรกิจที่ เ พิ่ ง เริ่ มต ้น โดยการให ้ 
ความช่วยเหลือทางด้าน การจัดการ เงินทุน การตลาด  
และให้ค�าแนะน�าทางธุรกิจ

Technology Enterprise Commercialization  
Scheme (TECS) กระตุ้นความก้าวหน้าของนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความเข้มแข็งทางทรัพย์สิน
ทางปัญญา

Action Community for Entrepreneurship  
Startups Scheme (ACE SARTUPS SCHEME) 
สนับสนุนเงินทุนแก่ผู ้ประกอบการสัญชาติสิงคโปร ์
ที่ต ้องการเริ่มประกอบธุรกิจ เพื่อเป ็นค่าใช ้จ ่ายใน
การซื้อซอฟต์แวร์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับ 
การด�าเนินธุรกิจ

• ธุรกิจรายใหม่ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
• หักลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 50 ของเงิน
ได้ท้ังหมดท่ีอยู่ในบังคบัต้องน�ามาค�านวณภาษีเมือ่
ด�าเนินธุรกิจครบก�าหนด 2 ปีภาษี
• หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 250,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งปีภาษี
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• Loan Insurance Scheme (LIS) รัฐบาล 
ให้เงินสมทบร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัย 
ที่ SMEs จ่ายให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของเงินทุนหมุนเวียน
• Local Enterprise Finance Scheme (LEFS) 
ช่วยเหลือ SMEs ทางการเงิน ในการส่งเสริม 
การขยายธรุกจิโดยการร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิ 
ต่างๆ เพื่อให ้ สินเชื่อในดอกเบ้ียอัตราคงที ่
ตลอดระยะเวลาการกูเ้งนิ (ไม่เกนิ 10 ปี) โดยกูไ้ด้ 
ในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านดอลลาร ์สิงคโปร  ์
เพือ่น�าเงนิไปใช้ในการยกระดบัทางด้านเทคโนโลยี

ด้านบุคลากร
• Management Associate Partnership (MAP) 
ส่งเสริมการเติบโตของ SMEs โดยความร่วมมือ 
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
• Enterprise Internship Programme (EIP) SPRING 
ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดหาสถานประกอบการ  
SMEs ที่พร ้อมจะเป ็นสถานที่ฝ ึกงานและดูแล 
นกัศกึษาฝึกงาน เพือ่พฒันาเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
• HRCapability Programme Consultancy Support  
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดหา 
ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือพัฒนาบุคคลากร
• Intellectual Property Management Programme  
(IPM) ช่วยเหลือ SMEs เกี่ยวกับการคุ้มครองรักษา  
และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในทางการค้า 

ด้านการบริการ
• Customer Centric Initiative (CCI) ส่งเสรมิธุรกิจ 
ให้มีความเป็นเลิศทางด้านการบริการ โดยการให้ 
ความช่วยเหลอืในการพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร

2) การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (Building Capabilities)

3) ด้านการเงิน (Financing Schemes) • Micro Loan Programme (MLP) ช่วยเหลือ 
ทางการเงนิแก่วสิาหกจิรายย่อยทีม่ลีกูจ้างไม่เกนิ 10 คน 
หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยการให้ 
สินเชื่อในวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นระยะ
เวลา 4 ปี

4) DIY Toolkits 
เป็นการจัดต้ังโครงการต่างๆ ข้ึนเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
ทางด้านการบริหารการเงิน การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 
การบริการลกูค้า และการตลาด ซึง่เป็นการให้บรกิารข้อมลู
ออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ได้ด้วยตนเอง

ด้านนวัตกรรม
• Innovation and Capability Voucher (ICV)  
เป็นบตัรก�านลัทีม่อบให้แก่ SMEs เพือ่ส่งเสรมิการพฒันา
ศักยภาพเบื้องต้นโดยการมอบเงินทุนจ�านวน 5,000  
ดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการพัฒนา 
ทางด้านนวัตกรรม ผลผลติ ทรพัยากรมนษุย์ หรอืบรหิาร
การเงิน
• Technology Innovation Programme (TIP)  
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านนวัตกรรม
• Brand Pact ช่วยเหลือธุรกิจในการสร้างตราสินค้า 
ของตนเองเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ  
โดย SPRING ได้ร ่วมมือกับสมาคมการค้าต่างๆ  
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสินค้า เพื่อจัดการฝึกอบรม 
ให้ค�าปรึกษา และช่วยเหลือในการสร้างและพัฒนา 
ตราสินค้า

ด้านประสิทธิภาพการผลิต
• Quality for Enterprises Through Standards 
(QUEST) Programme สร้างมาตรฐานแก่องค์กรธุรกิจ
อันเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ 
เช ่น การลดการปล ่อยก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด  ์
การประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว เป็นต้น
• Productivity @ Work ส่งเสริม SMEs ทางโลก
ออนไลน์ โดยให้บริการทางข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต เช่น เครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
ผลิต ตารางกิจกรรมการฝึกอบรม และการให้ค�าแนะน�า
การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพผลิต
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 SMEs แบ่งเป็น 3 ภาค ประกอบด้วย (1) ภาคการเกษตร ป่าไม้ ประมง เป็น SMEs ขนาดย่อย (Micro)  
มีแรงงานน้อยกว่า 10 คน ขนาดเล็ก (Small) มีแรงงานประมาณ 10-200 คน มีรายได้น้อยกว่า 20,000 ล้านด่ง  
และขนาดกลาง (Medium) มแีรงงานประมาณ 200-300 คน มรีายได้ 20,000-100,000 ล้านด่ง (2) ภาคอตุสาหกรรม 
และก่อสร้างมีลักษณะเหมือนภาคเกษตป่าไม้ ประมง ส่วน (3) ภาคการค้าและบริการขนาดเล็ก (Small) มีรายได้ 
20,000 ล้านด่งหรอืน้อยกว่า มแีรงงานประมาณ 10-50 คน ขนาดกลาง (Medium) มรีายได้ 20,000-50,000 ล้านด่ง  
มีแรงงานประมาณ 50-100 คน SMEs มีแรงงานมากถึงร้อยละ 77 ของประเทศ และเฉลี่ยธุรกิจเติบโตร้อยละ 20 
ต่อปี

3.9 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3.9.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 ดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 ขยับตัวสูงขึ้นร้อยละ 
0.16 จากเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นการเพ่ิมในอัตราที่น้อยที่สุด 
ในรอบ 20 เดือนที่ผ่านมา ท�าให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของไตรมาส
ที่ 1 ของปีพ.ศ.2555 อยู่ที่ร้อยละ 15.95  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปีพ.ศ.2554 ร้อยละ 2.55 จากตัวเลขดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามเชื่อมั่น 
ว่าเป้าหมายท่ีจะลดอตัราเงนิเฟ้อในปีพ.ศ.2555 ให้เหลอืเป็นเลขตวัเดยีวมีทาง
เป็นไปได้สงู หากไม่มปัีจจยัส�าคญัทางเศรษฐกจิอืน่ๆ เกิดข้ึนในช่วงไตรมาสที ่2-4

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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นวัตกรรม ศักยภาพทางเทคโนโลยี และระดับทางเทคนิค

• การเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs ผ่าน
โปรแกรมสนับสนุน การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 

• กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เป็นกองทุนที่สมทบทุนเป็นรายปี เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ 
และสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs

• การจดทะเบียน และป้องกันการโอนสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร รวมถงึผลกัดนั SMEs การขอ
ใบรับรองการใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศอื่นๆ 

3.9.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาคเอกชนในการให้บริการ
และส่งเสริมพัฒนา SMEs ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา SMEs ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย โดยในช่วงสองทศวรรษ 
ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ในกลุ่ม CLMV ต่างมกีารปรบันโยบายเศรษฐกจิของตนให้มคีวามเป็นเสร ี และมีการท�างาน 
ของกลไกตลาดมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

3.9.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา Decree 
No: 56/2009/ND-CP เมื่อปีพ.ศ.2552  
และยกเลิก Decree No. 90/2001/ND-CP 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบังคับใช้กับ SMEs  
และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา SMEs  
และพัฒนาการ จั ดกา รขอ งหน ่ ว ย ง าน 
ของรัฐบาล ในการพัฒนาและส่งเสริม SMEs 
โดยมีกระทรวงการวางแผนและการลงทุน 
(Ministry of Planning and Investment: MPI)  
เป ็นผู ้ รับผิดชอบหลักในการด�าเนินการ 
ภายใต้พระราชกฤษฎีกา โดยร่วมมือกับ
กระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ โดยพระราช-
กฤษฎีกามีรายละเอียดพอสรุป ได้ดังนี้

1) ก�าหนดให้ SMEs จะต้องจดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายนี้ 

2) การจัดตัง้โปรแกรมให้ความช่วยเหลอื 
SMEs

3) นโยบายการส่งเสริม SMEs ได้แก่

การช่วยเหลือทางการเงิน 

• รัฐบาลผลักดันการจัดต้ังกองทุนประกันสิน
เชื่อส�าหรับ SMEs

• ธนาคารของรฐับาลต้องประสานกบัหน่วยงาน 
ของรฐับาล เพือ่เสนอโครงการส่งเสริม และความ
ช่วยเหลอืด้านเทคนิคต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
เสรมิสร้างศกัยภาพของสถาบันทางการเงนิเพือ่
ขยายสินเชื่อแก่ SMEs 

ก�าหนดเขตสถานประกอบการภายใต้แผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ที่ดิน 

• คณะกรรมการประชาชน (People ’s  
Committees) ในต่างจังหวดัและเมอืงหลวงขึน้อยู่
กบัคณะกรรมการกลาง (Cetral Committees) 
เป็นผู ้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการที่ดิน 
และบงัคับใช้มาตรการเพือ่ส่งเสรมิให้มกีารรวม
กลุม่อุตสาหกรรมของ SMEs เพือ่ด�าเนนิการ

1) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10  เป็นระยะ เวลา 
15 ปี ส�าหรับ โครง การลงทุน ใหม่ ในพื้นที่ที่มีสภาพสังคม และ 
เศรษฐกิจที่ขัดสน  ใน เขต เศรษฐกิจ และ เขต ไฮ เทค  และส�าหรับ 
โครง การลงทุน ในสาขาที่ ใช้ เทค โน โลยีขั้นสูง  การ ท�าวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์  และ การพัฒนาทาง เทค โน โลยี  การลงทุน ในด้าน 
การพัฒนาสาธารณูป โภคขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญของรัฐบาล  และ 
การผลิตซอฟต์ แวร์

2) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10 ตลอดอายุของ  
การด�า เนินกิจ การประกอบธรุกจิในสาขา การศกึษา และ การฝึก
อบรม  การฝึกอบรมอาชพี  การด ูแลสขุภาพ วฒันธรรม กีฬา  และ 
สิ่ง แวดล้อม

ส�าหรั บ สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นสิทธิท่ีก�าหนดให้แก ่
SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน  หรือตั้งอยู่ 
ในพื้นที่พิ เศษ มีดังนี้

→

เกีย่วกับการเช่าพืน้ทีผ่ลติหรอืประกอบการ หรอืการย้ายสถาน
ประกอบการออกจากตัวเมือง เพื่อรักษาภูมิทัศน์แวดล้อม
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1) สร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายท่ีดีทางธุรกิจ 
เช่น สร้างความเท่าเทียมกันทางโอกาส และการเข้าถึง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล สร้างความโปร่งใสใน 
การท�างานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาลต่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น

2) กระทรวงการคลังร่วมมือกับธนาคารรัฐบาลแห่ง
เวียดนาม (State Bank of Vietnam) ให้ความช่วย
เหลือทางการเงนิ การจดัตัง้กองทนุประกนัสนิเชือ่ กองทุน
การเงิน SMEs กองทุนการลงทุนที่มีความเสี่ยง และ 
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอื่นและ 
การให้ประกันเชื่อ 

3) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry 
of Science and Technology) กระทรวงอุตสาหกรรม 
และการค้า (Ministry of Industry and Trade)  
กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม (Ministry of 
Education and Training) และกระทรวงอื่นๆ ให ้
การส่งเสริม SMEs ทางด้านการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันเกี่ยวกับด้านต่างๆ ดังนี้

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

นโยบายส่งเสริม SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ�านวน SMEs สร้างความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริม 
ให้เป็นส่วนหนึ่งในระดับโลก การส่งเสริมการจ้างงาน การผลักดัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัยของประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

• นวัตกรรมเทคโนโลยี เก่ียวกับการใช้งานและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

• การฝึกอบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์

• ข้อมูลตลาดส�าหรับการขยายตลาดและบูรณาการ
ระหว่างประเทศ

→

นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SMEs 
เป ็นร ้อยละ 20 ซึ่ งมีผลบังคับ ใช ้ ต้ั งแต  ่
วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ.2555 เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 
และเป็นการส่งเสริม SMEs

3) อัตราภาษี เงิน ได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ส�าหรับ  
การด�า เนินกิจ การใน 10 ปีแรก ส�าหรับโครงการลงทุนใหม่
ในพื้นที่ที่มีสภาพสังคม และ เศรษฐกิจที่ขัดสน

4) อัตร าภาษีเงิ นได้ นิติบุคคล ร้อยละ 20 ส�าหรับ 
การด�าเนินการตล อ ดอายขุองกิจ ก าร  ใช้กบักรณปีระกอบ 
กจิ การ ในสหกรณ์ บริ การ การ เกษตร และกองทุน การ ให้ 
สิน เชื่อ แก่ประชาชน
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SMEs ของประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นหลักส�าคัญของการพัฒนาประเทศ โดย SMEs มีมากถึงร้อยละ 99 ส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจที่มีคนงานไม่เกิน 5 คน จุดเด่นของประเทศอินโดนีเซียคือการมีทรัพยากรธรรมชาติมาก มีแรงงาน
คุณภาพดีพอสมควร อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนตกงานอยู่เป็นจ�านวนมาก รัฐบาลจึงพยายามแก้ปัญหาการตกงาน โดย
การส่งเสริมภาค SMEs เพื่อกระตุ้นการเพิ่มงาน

3.10 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

3.10.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 ในปีพ.ศ.2552 จ�านวนของ SMEs คิดเป็น 52.7 ล้าน
หรือร้อยละ 99 ของสถานประกอบการรวม ท�าให้เกิด 
การจ้างงาน 96,200,000 ต�าแหน่ง หรือร้อยละ 97.3  
ของการจ้างงานทั้งหมด (Mukhamad & Kiminami, 2011)  
และสร้างมลูค่าเพิม่ 2,993,151 พันล้านรเูปียห์ หรอืร้อยละ 56.5  
ของมูลค่ารวมเพิ่ม ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระหว่าง 
ปีพ.ศ.2542-2552 

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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3.10.2 พฤตกิรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาคเอกชนในการให้บริการและส่งเสรมิพัฒนา SMEs ของ
สาธารณรฐัอนิโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรเงินงบประมาณประจ�าปีพ.ศ.2553 จ�านวน 20,000 ล้านรูเปียห์ ผ่านโครงการ 
Micro-Credit Support Programme (KUR) ซึง่ด�าเนนิการโดยธนาคารพาณชิย์ของรฐับาล โดยมีช่วงระยะเวลาตัง้แต่ 
เดือนมกราคม–กรกฎาคม พ.ศ.2553 ผู้ประกอบการ จ�านวน 680,270 คน ได้รับเงินกู้รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 6.5 
พันล้านรูเปียห์

3.10.3 กฎหมายและนโยบายทีส่นับสนุน และส่งเสรมิการพัฒนา SMEs ของสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี

ก. สาระส�าคัญของกฎหมาย
   ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
   พัฒนา SMEs

1. กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (1995 Small and Medium 
Enterprises Act No. 9) ก�าหนดค�านิยาม
ของกิจการ SMEs และก�าหนดให้การพัฒนา
ธุรกิจ SMEs จะต้องด�าเนินการตามกฎหมาย
และนโยบายของภาครัฐบาล 

2. กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากรของอนิโดนเีซยี
ที่ส�าคัญมีอยู ่ 3 ฉบับ ได้แก่ 1)กฎหมาย 
ว่าด้วยภาษอีากร และวิธีพจิารณาคดภีาษีอากร 
(General Tax Provisions and Procedures Law)  
2) กฎหมายภาษีเงินได้ (Income Tax Law) 
และ 3) กฎหมายว่าด้วยภาษมูีลค่าเพิม่ และภาษี 
สินค้าฟุ่มเฟือย (Value-Added Tax and 
Luxury Sales Tax Law) ดังแสดงตารางที่ 7

ตารางที่ 7 
อัตราภาษีที่แก้ไขใหม่ในปีพ.ศ.2551
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ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
เทคโนโลยี (Min ist ry of 
Research and Technology)  
และสถาบันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
(National Science Institutes) 
ได้จัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แก่ SMEs ให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันในตลาดท้ังใน 
และต่างประเทศ เช่น โครงการ 
Tecnopreneur โครงการ 
Technology Incubation และ
โครงการ Venture Capital 
เป็นต้น

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs

กระทรวงสหกรณ์และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย ่อม  
(Ministry of Cooperative and 
Small and Medium Enterprises:  
M S M E )  ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย ่อม 
(1995 Small and Medium  
Enterprises Act No. 9) มหีน้าที่ 
หลัก ในการสนองนโยบาย 
ของ รัฐบาลในการส ่ ง เสริม 
และสนับสนุน SMEs และ 
ให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ
ของรัฐบาล เกีย่วกบัการด�าเนนิการ
ของ SMEs 

โดย  MSME ได ้ แบ ่ ง 
หน้าท่ีหลักในการสนับสนุน 
ส่งเสรมิการพฒันาธรุกจิ SMEs 
ออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 
เป็นสื่อกลางในการสร้างความ
สะดวกในการประกอบกิจการ 
SMEs และสร ้างศักยภาพ 
และความสามารถในการแข่งขนั
ของธุรกิจ SMEs ซึ่ง MSME  
ได้จดัตัง้ SMEs Service Center 
เพือ่ท�าหน้าท่ีให้บรกิาร ให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ แก่ SMEs  
ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแข่งขันในอาเซียน 

I n d o n e s i a  E x i m b a n k  
(IEB) เป็นธนาคารของรัฐบาล
ซึ่ ง ก ่ อ ต้ั ง ข้ึ นต ามค ว าม ใน
กฎหมาย Act No. 2 of 2009 
เพื่อให้บริการความช่วยเหลือ 
แก่ผูป้ระกอบการชาวอนิโดนเีซีย 
โดยเฉพาะ SMEs ทีป่ระกอบการ 
ด้านการส ่งออกไปยังตลาด 
ต่างประเทศ ทั้งด้านการเงิน 
เพือ่การส่งออก การให้ค�าปรึกษา  
ค�าแนะน�าแก่ธนาคาร สถาบัน
การเงิน และผู ้ผลิต สินค ้ า 
เพือ่การส่งออก IEB (Indonesia  
Eximbank) มีบริการ ได้แก่  
Export Financing Export  
Guarantee Export Insurance  
และ Advisory 



7 0 SMEs — Internationalization

ประเทศจนีแบ่งภาคธรุกจิของ SMEs ออกเป็นกลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแบ่งตามจ�านวนแรงงาน 
สินทรัพย์ถาวรและรายได้รวมของธุรกิจ ซึ่งมีการก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs แต่ละกลุ่ม 
อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ปัจจุบันประเทศจีนได้เพิ่มกลุ่มธุรกิจขนาดจิ๋วเข้ามาในแผนการ 
ช่วยเหลือและพัฒนา โดยคัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจขนาดจ๋ิวที่มีศักยภาพในการส่งออก ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจ 
ทีม่จี�านวนแรงงานไม่ถงึ 20 คน แต่มมีลูค่าผลติภณัฑ์หรอืบรกิารสงู เช่น กลุม่ไอทสีารสนเทศ และกลุม่อตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่ไม่ต้องการแรงงานจ�านวนมาก แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมจนสามารถแข่งขัน
เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

3.11 สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.11.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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รัฐบาลมีการออกมาตรการสนบัสนนุวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการผลกัดนัวสิาหกจิ 
โดยกฎหมายหลกัท่ีสนบัสนนุวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศจีน ได้แก่ Law of the People's Republic 
of China on Promotion of Small and Medium Sized Enterprises ซึ่งได้ก�าหนดให้สภาแห่งชาติเป็นผู้ที่ก�าหนด
นโยบาย และการวางแผนงานท่ีเกีย่วข้องกบัวิสาหกิจท้ังสองประเภท โดยมกีรมต่างๆ ทีอ่ยูใ่นสังกัดของสภาแห่งชาตนิัน้ 
เป็นผู้ที่ด�าเนินการตามนโยบายและแผนที่สภาแห่งชาติก�าหนด

1) การสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

กฎหมายก�าหนดให้องค์กรภาครัฐทุกองค์กร
ที่ เกี่ยวข ้องกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs  
ต้องจัดให ้มีการให ้บริการข ้อมูลที่จ�าเป ็น 
และเหมาะสม และให้ค�าปรึกษาแก่ SMEs 

2) ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี 

กฎหมายได้วางนโยบายว่า รัฐบาลต้อง 
มีการก�าหนดนโยบายสนับสนุนให้ SMEs 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย เทคนิค และอุปกรณ์ในการผลิต 
ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 

3) ด้านการพัฒนาการตลาด 

รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการ
ขนาดใหญ่ในการสร้างความร่วมมอืกบัวิสาหกิจ
ขนาดเล็กโดยการจัดงานแสดงสินค ้าใน 
ต่างประเทศ และได้จัดงาน China International  
SMEs Fair เพื่อให้ SMEs เข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ในระดบัสากล ทัง้ยงัเป็นการสร้างความเข้มแขง็
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

3.11.2 พฤติกรรม / กิจกรรม/  บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในการให้บริการและ
ส่งเสริมพัฒนา SMEs ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.11.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs  4) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล

กฎหมาย Law of the People's Republic of China on Promotion  
of Small and Medium Sized Enterprises และ กฎหมาย Government  
Procurement Law and other laws and regulations ก�าหนด 
ว่าเมือ่รฐับาลต้องการจะจดัซือ้สนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ จากภาคเอกชน 
รัฐจะต้องให้ความส�าคัญต่อ SMEs เป็นอันดับแรก กล่าวคือ  
ต้องพิจารณาจัดซื้อสินค้าหรือบริการจาก SMEs เสียก่อน 
ที่จะพิจารณาจัดซื้อจากธุรกิจขนาดใหญ่ 

5) การสนับสนุนด้านการส่งออก

กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลและสถาบันต่างๆ ที่
เก่ียวข้องมหีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าและสนบัสนนุ SMEs ในการส่งออก
สินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ 

กฎหมาย Law of the People's Republic of China  
on Promotion of Small and Medium Sized Enterprises  
ดงักล่าวข้างต้น ได้วางนโยบายทีส่�าคญัในการสนบัสนนุ SMEs ไว้อย่าง
ละเอยีดและชดัเจน โดยการก�าหนดหน้าทีข่องภาครฐับาล ตัง้แต่รฐับาล
กลางไปจนถงึรฐับาลท้องถิน่ และหน้าทีข่องภาคเอกชน ตัง้แต่สถาบนั 
การเงิน ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันต่างๆ รวมทั้งก�าหนด 
ให้วสิาหกิจขนาดใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา SMEs 

1. ตลาดทีม่เีศรษฐกจิปานกลาง-สงู

ได้แก่ มณฑลหรือเมืองท่ีมีระดับเศรษฐกิจ 
ปานกลาง-สูง มณฑลที่อยู่บริเวณเลียบชายฝั่ง
ตะวันออกซึ่งติดกับทะเลและมณฑลที่อยู่ตอนใต้  
เช่น กรุงปักก่ิง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว  
เมืองเซินเจิ้น และนครเทียนจิน

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. ตลาดที่มีเศรษฐกิจปานกลาง-ต�่า 

 ได้แก่ 12 มณฑลภาคตะวันตกของจีน ประกอบด้วย  
มณฑลส่านซี กานซู่ ชิงไห่ หนิงเซี่ย ซินเจียง เสฉวน 
ฉงชิ่ง ยูนนาน กุ้ยโจว ทิเบต กว่างซี และมองโกเลีย 

 

ข. นโยบายและมาตรการทีใ่ช้ในการส่งเสรมิพัฒนา SMEs 

ประเทศจีน แบ่งเป็นมณฑลตามระดบัตลาดออกเป็น 2 ตลาด ประกอบด้วย 
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ประเทศเกาหลใีต้มบีริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็ คดิเป็นร้อยละ 99 ของวสิาหกจิทัง้หมด (SMEs มจี�านวนประมาณ  
3,000,000 ราย) มีการจ้างงาน คิดเป็นร้อยละ 88 (ลกูจ้างมจี�านวนประมาณ 10.8 ล้านคน) ของการจ้างงานทัง้หมดของประเทศ  
ในปีพ.ศ.2553 มีอัตราการว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

3.12 ประเทศเกาหลีใต้

3.12.1 โครงสร้าง SMEs ประเทศเกาหลีใต้

นิยาม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้
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จากการศึกษามาตรการในการส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้ พบว่า มีลักษณะพิเศษ 2 ประการ คือ  
ประการแรก เกาหลใีต้มกีารก�าหนดสทิธพิเิศษในการลดหย่อนภาษ ีส�าหรบัการลงทนุและในการท�า R&D ส�าหรบั SMEs  
ประการที่สอง มาตรการด้านภาษีที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้ในการส่งเสริม SMEs ล้วนแต่ผูกโยงเข้ากับการยกระดับ
มาตรฐานในการผลิตหรือนวัตกรรม เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในระยะยาว 

ภาพรวม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้

3.12.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา SMEs ของประเทศเกาหลีใต้

SMBA คือ สาขาของรัฐบาลท่ีเชี่ยวชาญ 
ในนโยบาย SMEs ในเกาหลีใต้ โดยหน่วยงาน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลส�าหรับ 
SMEs เกือบทั้งหมด โดยในแง่ของอ�านาจ SMBA 
(Small and Medium Business Administration) 
เป็นของกระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู้ 

ก. SMBA หรือ Small and Medium 
   Business Administration

รัฐบาลเกาหลีใต ้เข ้มงวดกับการส่งเสริม
โปรแกรม “Inno-Biz” (Innovative Business) 
อย่างมาก โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการ
เติบโตและศักยภาพของ SMEs ในการแข่งขัน 
ทางเทคโนโลยี ปัจจุบันมี SMEs ท่ีเข้าร่วม
โครงการ Inno-Biz เป็นจ�านวนมาก และม ี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค. Inno-biz และมาตรการ
   เพื่อเสริมสร้างการลงทุนร่วม

1. The SMEs Technological Innovation Programme 
ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2540 เป็นกระดูกสันหลังของ 
การสนับสนุน R&D ส�าหรับ SMEs ของคนเกาหลี 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ R&D 
ส�าหรบัการพฒันาเทคโนโลยใีหม่และผลติภัณฑ์ใหม่ ซึง่
เป็นการมุง่ทีก่ารพฒันาในทางปฏบิตั ิโดยจะสามารถซือ้
ขายได้ภายใน 3 ปี
2. เงินทุนบางส่วนส�าหรับค่าใช้จ ่ายของ R&D มี 
สองประเภท ได้แก่ “โครงการยุทธศาสตร์” ซึ่งจ�าเป็น
ส�าหรับ SMEs ท่ีอาจผลติสิง่ของทีม่ผีลกระทบอย่างมาก 
และ “โครงการทั่วไป” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใน 1 ปี
3. “Purchase-Guaranteed New Product Develop-
ment Programme” สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่
ของ SMEs ในสองขั้นตอน ได้แก่ 1) องค์กรภาครัฐบาล
และบริษัทขนาดใหญ่ประกาศความต้องการของสินค้าที่ 
SMEs อาจพัฒนา 2) SMBA สนับสนุนการพัฒนาของ
สินค้าเหล่านี้ด้วยเงินมากถึง 500,000,000 วอน และ
องค์กรที่สั่งซื้อจะรับประกันการสั่งซื้อตามรายงานของ 
SMBA ในปีพ.ศ.2552 ต่อ SMEs โดยโปรแกรมนี้มี
ประสทิธภิาพมากส�าหรบั SMEs ในแง่การลดต้นทนุการ
พฒันา ซ่ึงจากมมุมองสากลแล้ว ในการสบัเปลีย่นสนิค้า 
ที่น�าเข้าด้วยสินค้าที่ผลิตในประเทศ และการมีส่วนร่วม 
ได้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนกระทัง่ในปีพ.ศ.2551 พบว่ามอีงค์กร 
ที่สั่งซื้อมากกว่า 170 องค์กร

ส�าหรับ SMEs เกือบท้ังหมดในเกาหลีใต้นั้น  
ถือว ่าความสามารถทางเทคโนโลยี เป ็นสิ่ งที่
ส�าคัญท่ีสุดในการแข่งขัน โดย SMBA ได้ท�า 
โปรโมชั่นนวัตกรรมเทคโนโลยีของ SMEs ให้เป็น
หนึง่ในนโยบายทีส่�าคญัทีส่ดุ และมโีปรแกรมหลาย
โปรแกรมเพื่อการนี้ ดังเช่น

ข. การสนับสนุนทางการเงิน
   ของเทคโนโลยี R&D ส�าหรับ SMEs

→
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ภาพที่ 12 นโยบายโลกาภิวัตน์
ซึ่งเป็นทิศทางใหม่ของนโยบาย SMEs

ภาพที่ 11 เกณฑ์การคัดเลือก
และการสนับสนุนของโครงการ Global Stars

ประเทศเกาหลมีกีารขยายความคิดริเร่ิมท่ีมองออกไปด้านนอก ซึง่เป็นการมุง่เน้น การจดักจิกรรมองค์กรขนาดใหญ่  
โดยเพื่อให้ SMEs จากโปรแกรม ‘Global Star SMEs’ เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ

ดังตัวอย่างเช่น การใช้กลยุทธ์ของรัฐบาลและนโยบายการส่งออกของเกาหลี และธนาคารเพื่อการน�าเข้าเปิดตัว 
โครงการ ‘300 Global Stars’ ในปีพ.ศ.2553 ซึ่งในช่วงเวลาสามปีเริ่มต้นในปีพ.ศ 2553 โดย SMEs ที่ได้รับการคัด
เลอืกให้เข้าร่วมโครงการดงักล่าวจะได้รบัการสนบัสนนุแพค็เกจการสนบัสนนุความสามารถทางเทคโนโลย ีศักยภาพ
การเติบโตของวิสาหกิจ ความสามารถของผู้บริหารและความมั่นคงทางการเงินซึ่งแสดงได้ดังภาพ

ง. การฟื้นคืนและการเป็นสากลของ SMEs เป็นการเจริญเติบโตใหม่ ‘The Global Stars’
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3) นโยบายหลักส�าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย ่ อมใน 
ปีพ.ศ.2555 

• ขยายการจ้างงานนักเรียนที่จบการ
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โดยการเตรยีม 
ความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และจัด
ให้มกีารศกึษาดงูานแก่นกัเรยีนระดบั
มัธยมศึกษา จ�านวน 1,100 คน ซึ่ง
คัดเลือกจากโรงเรียนต่างๆ 66 แห่ง
ที่เข้าร่วมโครงการ

• สร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ผ่าน
ระบบ Healthcare System for SMEs ซึง่ 
ประกอบด้วย การวเิคราะห์ การส่ังยา 
และการรกัษา ซึง่จะใช้กับอตุสาหกรรม 
ที่อ่อนแอ

3.12.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนา SMEs ของประเทศเกาหลีใต้

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs
ประเทศเกาหลี ใต ้มีกฎหมายการสนับสนุนและส ่ ง เส ริมการพัฒนา SMEs ไว ้ เป ็นการเฉพาะ  

โดยการวางกรอบส�าหรับ SMEs ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐบาล กฎหมายที่ส�าคัญ
มีดังต่อไปนี้ Framework Act for SMEs in Korea (1966) SMEs Promotion Act (1978) SMEs Start-Up 
Support Act (1986) Special Measures on Venture Business Support (1997) และฉบับใหม่ล่าสุดคือ Act to 
Foster One Person Creative Corporations (2011) 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล คือ SMEs Product Procurement Promotion Act 
(1981) และกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ได้ก�าหนด
นิยามของ SMEs ไว้เป็นการเฉพาะ 

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs
ประเทศเกาหลใีต้ได้พฒันาจากประเทศทีด้่อยพฒันามาเป็นประเทศหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่กับเศรษฐกจิโลก 

โดยรัฐบาลได้มีการวางนโยบายสนับสนุน SMEs อย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ที่คอยรองรับและ
ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอันมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 

1) นโยบายด้านการสร้างธุรกิจใหม่ 

Biz-Start-Ups เป็นนโยบายท่ี
ส�าคัญของรัฐบาลในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มี
แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อที่กระตุ้น
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ 
โครงการที่ส�าคัญได้แก่

• การจดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะธรุกจิ (Busi-
ness Incubator) ขึน้ในมหาวทิยาลยั 
สถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

• หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-
Up Course) เพื่อที่จะให้ความรู้แก ่
ผูท้ีต้่องการจะเป็นเจ้าของกจิการ หรือ
กิจการที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง 

• ชมรมผู้ประกอบการ (Entrepre-
neur Club) ซึ่ง SMBA จะให้การ
สนับสนุนทั้งด้านการเงิน และการฝึก
อบรมแก่ชมรม ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย 

2) นโยบายด้านการพฒันาทรพัยากร 
มนุษย์

SMBA ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของ 
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ จึงได้จัดต้ัง
โครงการต่างๆ ข้ึนเพ่ือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น 

• On-site Work Condition Improve-
ment Program การลดอุปสรรคการ
ท�างาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของพนักงานในธุรกิจ SMEs เช่น  
การปรับปรุงสถานที่ท�างานให ้มี
อุณหภูมิที่เหมาะสม มีภูมิทัศน์ที่ดี 
และมีความปลอดภัยในการท�างาน 
เป็นต้น

• Preferential Treatment for SMEs 
Employees ได้มีการด�าเนินโครงการ
ย่อยหลายโครงการที่จะเพิ่มจ�านวน
ของพนักงานในธุรกิจ SMEs ด้วย 
การให้สิทธิพิเศษต่างๆ

• SMEs Experiencing Program for 
College Students เป็นโครงการที่
สร้างเสริม และสนับสนุนให้เยาวชน
มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
เพื่อเป็นเจ้าของกิจการ 

• SMEs Trainning Center เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ของ SMEs ท่ัวไปที่มีความต้องการ
ให้พนกังานได้เข้ารบัการฝึกอบรมโดย
เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

→
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จากข้อมูลการแบ่งขนาดธุรกิจของประเทศออสเตรเลียโดย Australian Bureau of Statistics (ABS) พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (Small) ประมาณร้อยละ 96 โดยมีจ�านวนมากถึง 2,000,000 ธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียวและไม่มีแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 90 และเป็นธุรกิจขนาดกลาง (Medium) 
คิดเป็นร้อยละ 4 และเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) คิดเป็นร้อยละ 0.3

3.13 ประเทศออสเตรเลีย

3.13.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศออสเตรเลีย
 
นิยาม SMEs ของประเทศออสเตรเลีย

ธุรกิจขนาดเล็ก (Small) ในประเทศออสเตรเลียมีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการจ้างงานและภาคการผลิต ซึ่งร้อยละ 50 เป็นการจ้างงานของภาครัฐบาล ทั้งนี้ธุรกิจขนาดเล็กม ี
แนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคการเกษตร คดิเป็นร้อยละ 86 รองลงมา คอื ธรุกจิก่อสร้าง คดิเป็น
ร้อยละ 69 และธุรกิจการบริการ คิดเป็นร้อยละ 51 รัฐบาลประเทศออสเตรเลียเล็งเห็นถึงความส�าคัญ จึงสนับสนุน
ด้วยการให้ทุนแก่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียว และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมใหม่

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของประเทศออสเตรเลีย
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3.13.2 พฤติกรรม / กิจกรรม /
บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในการให้บริการและส่งเสริมพัฒนา
SMEs ของประเทศออสเตรเลีย

3.13.3 กฎหมายและนโยบาย
ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
SMEs ของประเทศออสเตรเลีย

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ประเทศออสเตรเลียไม่มีค�าจ�ากัดความของ SMEs ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ โดยค�าจ�ากัดความ
ของ SMEs จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นส�าหรับ SMEs โดยนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจส่วนใหญ่
ของออสเตรเลียจะเน้นที่การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก 

 ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการ 
ส่งเสริมพัฒนา SMEs 

แม ้ว ่ าประเทศออสเตรเลียจะไม ่ ได ้
มีกฎหมายที่ก� าหนดเรื่องการสนับสนุน 
และส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กเป็นการเฉพาะ  
แต่กมี็หน่วยงานของรฐับาล คอื Department of 
Industry Innovation Science และ Research  
and Tertiary Education ท�าหน้าที่ช่วยเหลือ 
ให้ค�าแนะน�า ให้บริการ และเป็นฐานข้อมูล
ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจและร่วมมือ 
กับหน ่ วยงานต ่ า งๆ ของภาครั ฐบาล 
ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อ 
การสนับสนุนและช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก 

Department of Industry Innovation  
Science และ Research and Tertiary Education  
มีโครงการต่างๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก 
ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ  
ตัวอย่างเช่น

• การให้บริการให้ค�าปรึกษาส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย Small 
Business Advisory Services ให้ค�าปรึกษาแก่ธุรกิจขนาด
เล็กด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารธุรกิจ 
วางแผนธุรกิจ การเป็นพี่เลี้ยงด้านธุรกิจ และความรู้ในเรื่องของ
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น
• โครงการ Small Business Support Line (SBSL) เป็นจุดเร่ิมแรก 
ส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล และการแนะน�า 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ โดยมบีรกิาร Live Chat 
ที่สามารถสื่อสารกับผู้ขอรับบริการได้ทั้งทางโทรศัพท์ และทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสนทนาสดผ่านทางเว็บไซต์  
www.business.gov.au
• โครงการ Textile Clothing and Footwear (TCF) Small  
Business Program (SBP) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน โดย
การให้เงนิทนุจ�านวนสงูสดุถงึ 50,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ แก่ผูเ้ข้า
ร่วมโครงการ เพื่อที่จะปรับปรุงธุรกิจของตน

ประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศ ที่ประสบความส�าเร็จมากในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมา เหตุผลที่เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องติดต่อกันกว่า 20 ปี และเป็นประเทศ
ที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันขึ้นมาอยู่ในระดับ 20 ประเทศแรกของโลกนั้น เพราะประเทศออสเตรเลียได้
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น การปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยลดบทบาทและ
การแทรกแซงของภาครัฐบาล การเน้นเร่ืองคุณภาพของกระบวนการท�านโยบายสาธารณะ และการให้ความส�าคัญ
เรือ่งการศกึษา เป็นต้น โดยทัง้สามปัจจยันีม้ผีลให้ความสามารถในการเพิม่ผลผลติหรอืรายได้ของชาวออสเตรเลยีสูง
ขึ้น ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity โดยผลิตภาพที่สูงขึ้นน�ามาสู่ความสามารถ
ในการหารายได้ของประเทศ จนปัจจุบันประเทศออสเตรเลยีเรยีกได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเตม็รปูแบบ และมรีายได้
ประชาชาติต่อหัวสูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก

→
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3.14 ประเทศนิวซีแลนด์

3.14.1 โครงสร้าง SMEs ของประเทศนิวซีแลนด์

นิยาม SMEs ของประเทศนิวซีแลนด์

SMEs ของประเทศนิวซีแลนด์เป็นธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวดูแลการผลิตเองทั้งหมด โดยธุรกิจที่มีพนักงาน 
1-5 คนมีการเติบโตมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจด้านอาหารและบริการ ส�าหรับธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 20 คน 
จะอยู่ในกลุ่ม SMEs มีแรงงานคิดเป็นร้อยละ 31 หรือ 580,000 คน ส่วนธุรกิจขนาดย่อย (Micro) จะมีคนเอเชีย
เป็นผู้ประกอบการมากที่สุด ประเภทธุรกิจที่ท�ามากที่สุด คือ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นเจ้าของคนเดียว  
รองลงมา คือ บริการการเงินและการเกษตร

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยนวิซแีลนด์ต้องการเป็นประเทศผูน้�าในการประดษิฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้บทบาทของ NZTE (New Zealand Trade &  
Enterprise) ครอบคลุมทั้งงานส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งใน 
และต่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งประกอบกับ 
การส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Branding) Pavilion Positioning  
และการบริหารจัดการที่ดี

3.14.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาท
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการให้บริการ
และส่งเสริม พัฒนา SMEs ของประเทศนิวซีแลนด์
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3) โครงการ Financial Guarantee Products for  
Exporters

ส�านกังาน NZECO (The Export Credit Office)  
เป็นหน่วยงานราชการท�าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออก โดยการให้การันตี 
ด ้านการเงิน เพื่ อลดความเสี่ ยงของสินเชื่ อ 
และช่วยเหลือผู้ส่งออก 

ทั้งนี้ประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้มีการแบ่งแยก
ประเภทของธุรกิจว่าเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
หรือขนาดใหญ่ เพราะฉะน้ันจึงไม ่มีนโยบาย 
หรือมาตรการเฉพาะที่ส่งเสริม SMEs ซึ่งโครงการ
ต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงมาตรการที ่
ช่วยเหลือธุรกิจทุกขนาด โดยไม่ค�านึงถึงประเภท 
หรือขนาดของธุรกิจ

 

3.14.3 กฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของประเทศนิวซีแลนด์

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติไว ้
ส�าหรบัการสนบัสนนุและการพฒันา SMEs เป็นการ
เฉพาะ มเีพียงนโยบายทีรั่ฐบาลก�าหนดไว้ เพือ่การพฒันา
ขีดความสามารถในการท�าธุรกิจของ SMEs 

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้ในการส่ง
เสริมพัฒนา SMEs

1) การสนับสนุน SMEs โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ 
องค์กร NZTE (New Zealand Trade & Enterprise)  

ท�าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยให้ธรุกจิของประเทศนวิซีแลนด์
เจริญเติบโตมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ NZTE 
ได้จัดตั้งโครงการในการช่วยสนับสนุน SMEs 
คือ NZTE Capability Development Vouchers  
โดยให ้วิสาหกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติตาม 
ที่ก�าหนดไว้ มีสิทธิได ้รับบัตรก�านัล เพื่อจ ่าย 
ในการรับบริการต่างๆ เช่น ค่าฝึกอบรมและค่าสมัมนา 
ในการเสริมสร้างความสามารถการบริหารกิจการ
ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหารกิจการ หรือผู้จัดการ
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยบัตรก�านัลนี้ มี มูลค ่า 
สูงถึงร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าบริการ 
ดังกล่าว 

2) การสนับสนุนและการส่งเสริมด้านการเงินแก่
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กระทรวงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม (Ministry of  
Science and Innovation หรือ MSI) ได้ให้เงิน 
สนับสนุนกิจการทุกขนาดตั้ งแต ่ขนาดเล็กที่
เพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงกิจการที่ส ่งออกสินค้าและ
บริการไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ม ี
การใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
ในกระบวนการผลติสนิค้า โดยมมีลูค่าการสนบัสนนุ
สูงถึงร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่นั้นๆ 
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ประเทศอินเดียมีประชากรภาคแรงงานใน SMEs ประมาณ 73 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
คิดเป็นร้อยละ 45 ของผลผลิตอุตสาหกรรม และมีสัดส่วนการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 40 ส�าหรับการส่งออกของ
อินเดียท�าให้เกิดการจ้างงานประมาณ 60 ล้านคน และสร้างงาน 13 ล้านต�าแหน่งในแต่ละปี และมีผลิตภัณฑ์
มากกว่า 8,000 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส�าหรับตลาดอินเดียและต่างประเทศ

3.15 สาธารณรัฐอินเดีย

3.15.1 โครงสร้าง SMEs ของสาธารณรัฐอินเดีย

นิยาม SMEs ของสาธารณรัฐอินเดีย

ประเทศอินเดียมีธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนประมาณ 13 ล้านธุรกิจ คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 9 ของ GDP 
มีมูลค่าการส่งออกประมาณร้อยละ 35 โดยเงินทุนส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีการท�า
ธรุกจิผ่านทางระบบออนไลน์ ซึง่อนิเดยีนัน้มปีระชากรคนรุน่ใหม่วยัหนุม่สาวทีอ่ยูใ่นวยัท�างานเป็นจ�านวนมาก คดิเป็น 
ร้อยละ 64 และมปีระชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเมอืงเพยีงร้อยละ 30 โดยร้อยละ 70 ของการบริโภค การค้าปลกีจะเกดิขึน้ใน 
เมืองขนาดใหญ่ล�าดับต้นๆ จาก 200 เมืองของอินเดีย อาทิ กรุงนิวเดลี มุมไบ เจนไน กัลกัตตา ซึ่งสินค้าประเภท
อาหารและของช�ามีสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 65 ของตลาดค้าปลีกอินเดีย

ภาพรวมของธุรกิจและ SMEs ของสาธารณรัฐอินเดีย
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 นโยบายและมาตรการทีส่�าคญัในการส่งเสรมิและพฒันา 
SMEs ของรฐับาลอนิเดยีส�าหรับปีพ.ศ.2554–2555 ก�าหนด 
ให้มีการสงวนการผลิตสินค้าบางประเภทให้ส�าหรับผู้ผลิต 
ทีเ่ป็น SMEs ส�าหรบัรายการสนิค้าทีอ่ยูใ่นบัญชสีงวนไว้ให้เฉพาะ
ผูผ้ลติ SMEs เท่านัน้ โดยระบุไว้ในกฎหมาย The Industries  
(Development & Regulation) Act พ.ศ.2494 ซึ่งได้แก่ 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ แก้ว เซรามิค เครื่องจักรกล 
แต่ไม่รวมถงึอุปกรณ์ส�าหรบัการขนส่ง โดยมรีายละเอยีดดังนี้
• การสนับสนุนการส่งออก โดยการฝึกอบรมด้านการบรรจุ
หีบห่อ โดยใช้หลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 
และได้มาตรฐานสากล
• โครงการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้รับ 
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดต้ังชมรมผู้ประกอบการข้ึน 
ในสถานศึกษา โดยมเีป้าหมายในการสร้างชมรมผูป้ระกอบการ 
ให้ครบ 1,200 แห่งทัง้ 5 ภาคของประเทศอนิเดยี โดยแต่ละภาค 
จะต้องจัดให้มี 240 ชมรมผู้ประกอบการต่อปี 
• การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs โดยการสร้าง 
ฐานข ้ อมู ลอิ เ ล็ กทรอนิ กส ์  เพื่ อ เ ป ็ นแหล ่ ง ข ้ อมู ล 
และศูนย์เครือข่ายวทิยบรกิาร เพ่ือให้ข้อมลูด้านต่างๆ ที ่SMEs  
ต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม รวมท้ังการสร้างเครือข่าย 
ทีใ่ห้ผูป้ระกอบการทัง้ทีอ่ยูใ่นธุรกิจประเภทเดยีวกันหรอืต่างกนั 

3.15.2 พฤติกรรม / กิจกรรม / บทบาท
ของภาครัฐบาลและเอกชนในการให้บริการ
และส่งเสริมพัฒนา SMEs ของสาธารณรัฐอินเดีย

การค้าระหว่างประเทศไทย-อินเดียใน 10  
เดือนแรกของปีพ.ศ.2555 (มกราคม-ตุลาคม  
พ.ศ.2555) คดิเป็นมลูค่ารวม 7,094.80 ล้านดอลลาร์ 
สหรฐัฯ (ขยายตวัร้อยละ 3.40) โดยเป็นการส่งออก 
จากไทย 4,503.74 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (ขยายตวั
ร้อยละ 4.06) และไทยน�าเข้าจากอนิเดยี 2,591.06 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 2.26) ไทย
เป็นฝ่ายได้ดุลการค้า จ�านวน 1,912.68 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลค่าการค้าดังกล่าว อินเดีย
เป็นตลาดส่งออกส�าคัญอันดับที่ 11 และเป็นคู่ค้า
ส�าคัญอันดับที่ 16 ของไทย 

3.15.3 กฎหมายและนโยบาย
ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา 
SMEs ของสาธารณรัฐอินเดีย

ก. สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   กับการส่งเสริมพัฒนา SMEs

ส�านักงานคณะกรรมาธิการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง (Office 
of the Development Commissioner of Micro,  
Small & Medium Enterprises) มีบทบาท 
ในการก�ากบัและดแูลการพฒันา และให้การช่วยเหลอื 
สนบัสนนุ SMEs ซ่ึงมีส�านกังานสาขากว่า 60 แห่ง 
ทั่วประเทศ และยังมีหน ่วยงานอิสระที่อยู  ่
ในการก�ากับดูแลอีก 18 แห่ง ซึ่งตั้งข้ึนเพื่อ
เป็นศูนย์การอบรมพัฒนาความรู ้ในด้านการ
ด�าเนินธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการ  
และทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล 
และอุปกรณ์ต่างๆ 

ข. นโยบายและมาตรการที่ใช้
   ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ
นโยบายและมาตรการ
การพฒันา SMEs

ในบทนี้ จะกล่าวถึง การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบาย และมาตรการการพัฒนา SMEs 
ระหว่างประเทศต้นแบบ ในกลุ่ม OECD กลุ่ม ASEAN Economic Community +6  
ซึ่งประกอบด้วยราชอาณาจักรกัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเลเซยี สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัสงิคโปร์ 
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐอินเดีย เปรียบเทียบกับประเทศไทย (Benchmarking) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับการพัฒนา SMEs ของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่เลือกศึกษา 
โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา SMEs มาอย่างต่อเนื่อง  
หลังจากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อปีพ.ศ.2540 ด้วยการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบจะท�าให้เห็นถึง
ลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบาย และมาตรการการพัฒนา SMEs ของแต่ละประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยมีทั้งสิ่งที่ได้ด�าเนินการแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ  
ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ แสดงได้ดังนี้

ระหว่างประเทศต้นแบบในกลุ่ม OECD 
กลุ่ม ASEAN Economic Community +6
และประเทศไทย (Benchmarking)

บทที่

4
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ
นโยบายและมาตรการ
การพฒันา SMEs

ตารางที่ 8 แสดงรายการเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในแต่ละ
ประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม SMEs 

นโยบาย/ประเทศ
ภาษี
อากร

งานวิจัย
พัฒนา

งานค�้าประกันสินเชื่อ 
(Portfolio) ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการใหม่

การจัดตั้งศูนย์บริการ
ขององค์การส่งเสริม 
SMEs ตามในพื้นที่

ชนบท/ในต่างประเทศ

การบ่ม
เพาะธุรกิจ

การเข้า
สู่ตลาดต่าง
ประเทศ

ธุรกิจ
สีเขียว

การพัฒนา
ด้านเทคนิค/
นวัตกรรม

ใหม่

ญี่ปุ่น

เนเธอร์แลนด์

อังกฤษ

สัมพันธรัฐ
รัสเซีย

สหรัฐ
อเมริกา

ราชอาณาจักร
กัมพูชา

ไทย

บรูไน
ดารุสซาลาม

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

 สาธารณ
รัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เกาหลีใต้ 

ออสเตรเลีย

 นิวซีแลนด์

สาธารณรัฐ
อินเดีย
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ส�าหรับในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดมาตรการการคลังและการเงิน เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) อันมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

5. ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิต
ภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) 
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย(ธพว.) ประกอบด้วย (1) สินเชื่อ
เพื่อพัฒนาเครื่องจักร และ (2) สินเชื่อเพื่อพัฒนา
กระบวนการท�างาน โดยรฐับาลจะชดเชยส่วนต่างอตัรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ใน 2 ปีแรก

6. ขยายระยะเวลาโครงการค�้าประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up) ออกไปอีก 
3 ปี โดยมีอายุการค�้าประกัน 7 ปี

ทั้งนี้ นอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือ SMEs 
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลดังที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว ประเทศไทยได้มีโครงการช่วยเหลือและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อมผ่านทางหน่วยงานที่ส�าคัญ เช่น หน่วยงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งท�า
หน้าที่ในการน�านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ และมี
โครงการภายในหน่วยงานจ�านวนมาก ที่ด�าเนินการให้ 
การส่งเสริม และสร้างโอกาสในการท�าธุรกิจแก่ SMEs 
ของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศที่เป็นต้นแบบที่
ดีที่สุด (Best Practice) ในการด�าเนินนโยบายด้าน
ต่างๆ มีดังตารางที่ 9

1. ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มค่าแรงข้ันต�่าและเพิ่มขีดความสามารถของ 
SMEs ออกไปอกี 1 ปี จากเดมิสิน้สดุในวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เป็นสิน้สดุในวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ดังนี้

1.1 ให้นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหักค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่าแรงขั้นต�่าได้ 1.5 เท่า
1.2 ให้ยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลจากการขายเครือ่งจกัรเก่า เพือ่ซือ้เครือ่งจกัรใหม่และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
1.3 ให้สามารถหักค่าเสื่อมเครื่องจักรใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปีแรก

2. ปรับเพ่ิมการยกเว ้นภาษีเงินได ้นิติบุคคล  
ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�าระ
แล้วในวนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบัญชไีม่เกนิ 5 ล้าน
บาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท จากเดิม 
150,000 บาทแรก เป็น 300,000 บาทแรก ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เดือน
มกราคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

3. ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าที่พักและค่าอาหารในการ
ฝึกอบรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ
และสภาวการณ์ปัจจุบัน

4. จัดท�าโครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ 
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5 
ต่อเนื่องจากระยะที่ 4 ผ่านบรรษัทค�้าประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีระยะเวลาค�้า
ประกัน 7 ปี เพื่อสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพแต่
ขาดหลักประกันให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
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 นโยบายด้าน รายละเอียดของนโยบายและมาตรการ

$

ประเทศ
ต้นแบบ

 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ธุรกิจ SMEs ใหม่ส�าหรับรายได้ 
100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แรกเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน 
• จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 8.5 แก่ธุรกิจ SMEs 
ส�าหรับรายได้ 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แรก
• SME Cash Grant SMEs ยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินสดร้อยละ 5  
แต่ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เฉพาะปีภาษี พ.ศ.2555 

IRA

Angel Investors Tax Deduction Scheme (AITD)
• ธุรกิจใหม่ที่มีเงินลงทุนยังไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
• ได้รับสทิธิหกัลดหย่อนเม่ือครบก�าหนด 2 ปีภาษ ีเป็นจ�านวนร้อยละ  
50 ของเงินได้ทั้งหมดที่อยู่ในบังคับต้องน�ามาค�านวณภาษี 
• หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สิงคโปร ์
ต่อหนึ่งปีภาษี 

สิงคโปร์

SPRING

ภาษีอากร

การจัดตั้งศูนย์บริการ
ขององค์กรส่งเสริม SMEs  

ตามพื้นที่ชนบทและ 
ในต่างประเทศ

จัดตั้งส�านักงานสาขาในทุกรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน และการส่งเสริม SMEs 
• ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า
• ท�าหน้าที่ส�านักงานหักบัญชี (Clearing House) 
• เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการค้าออนไลน์ 

มาเลเซีย

$
การบ่มเพาะธุรกิจ

Incubator Development Programme (IDP) 
• ให้สทิธปิระโยชน์แก่ผูจั้ดกจิกรรมการบ่มเพาะ เพือ่พัฒนาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
• ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การจัดการ การให้ค�าแนะน�า 
ทางเทคนิคและการเข้าถึงตลาด 

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation Program)
• ช่วยเหลือในการจัดตั้งอุตสาหกรรมใหม่ภาคการเกษตร ประมง 
และท่องเทีย่วเชงินเิวศน์ อุตสาหกรรมภาคการผลติและภาคบริการ

โครงการบ่มเพาะความรู้ทางเทคนิค 
• ช่วยเหลือ SMEs ในการวางแผนธุรกิจ

โครงการศนูย์บ่มเพาะ iCentre (iCentre Incubation Programme) 
 

BEDB

ตารางที่ 9 แสดงนโยบายและมาตรการของประเทศ
ที่เป็นต้นแบบที่ดีที่สุด (Best Practice) 

บรูไน

EDC

EDC

สิงคโปร์     

SME Corp

 SPRING
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 นโยบายด้าน รายละเอียดของนโยบายและมาตรการ ประเทศ
ต้นแบบ

ให้บริการและอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น 
• การจัดหาข้อมูลการตลาดศกึษาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการค้า 
• พัฒนาตราสินค้าของสิงคโปร์ และการจับคู่ทางธุรกิจกับธุรกิจ 
ในต่างประเทศ 
• นโยบายส่งเสริมสิงคโปร์ให้เป็นผู้น�าทางการค้าระหว่างประเทศ 

Quality for Enterprises Through Standards (QUEST) Programme 
• เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจเกี่ยวกับการลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การประหยัดพลงังาน และเทคโนโลยีสเีขยีว 

       SPRING
 

การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

ธุรกิจสีเขียว

Local Enterprise Application & Products (LEAP) Grant
• ให้เงินทุนไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์บรูไน 
• ผู ้ส่งออกที่มีศักยภาพ กิจการเก่ียวกับเทคโนโลยีนวัตกรรม  
และกิจการที่มีแผนประกอบการที่เข้มแข็ง
• ค่าใช้จ่ายในการซ้ือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อบรมพนักงาน  
เช่าสถานประกอบการ หรือท�าวิจัยตลาด 

         BEDB

การพัฒนา 
ด้านเทคนิคและ 
นวัตกรรมใหม่

Innovation and Capability Voucher (ICV) 
• เป็นบตัรก�านลัท่ีมอบให้แก่ SMEs โดยการมอบเงนิทนุจ�านวน 5,000  
ดอลลาร์สิงคโปร์
• เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรม ผลผลิต ทรัพยากรมนุษย์และ
บริหารการเงิน 

การออกใบรับรอง 1-InnoCERT
• เป็นการรับประกันว่าเป็นธุรกิจนวัตกรรมใหม่
• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการจัดกิจกรรมการวิจัย 
และพัฒนา 

โครงการ Knowledge SMEs (K-SMEs) 
• ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 
การปรับปรุงการวิจัย และความสามารถทางนวัตกรรม 
• ให้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ 

        NSDC

Six High Impact Programmes: 6 HIPs 
• HIP 2 จัดตั้งเครือข่ายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความคิดทางนวัตกรรมใหม่ โดยเชื่อมโยง
ความช่วยเหลือทางการเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูล
ด้านการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน  

        NSDC

        SPRING

BNM และ 
SME Corp

Technology Innovation Programme (TIP) 
• เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านนวัตกรรม  

ตารางที่ 9 (ต่อ) แสดงนโยบายและมาตรการของประเทศ
ที่เป็นต้นแบบที่ดีที่สุด (Best Practice) 

สิงคโปร์     

สิงคโปร์     

IE Singapore

บรูไน

 มาเลเซีย

สิงคโปร์     

 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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นโยบาย และมาตรการหลายประเภทของประเทศต้นแบบในกลุ่ม OECD และประเทศใน ASEAN +6 
ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย เพื่อการพัฒนา SMEs ไทยสู่ระดับสากล (Internationalization) 
แบ่งออกได้เป็น 7 ด้าน ได้แก่ ภาษีอากร การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การจัดตั้งศูนย์บริการขององค์กร
ส่งเสริม SMEs ในจังหวัดต่างๆ การบ่มเพาะธุรกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ธุรกิจสีเขียว และการพัฒนา
ด้านเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

บทสรปุและข้อเสนอแนะ
ต่อการน�ามาประยกุต์
ใช้กบั SMEs ประเทศไทย

บทที่

5
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1. ด้านภาษีอากร

2. ด้านส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา

มาตรการด้านภาษีอากร ทีป่ระเทศส่วนใหญ่น�ามาใช้ 
ในการส่งเสริม SMEs คอื การลดหย่อนอตัราภาษใีห้แก่  
SMEs ซึ่งหมายความว่า SMEs จะต้องมีหน้าที ่
ในการเสียภาษีทันทีที่เริ่มกิจการโดยไม่มีระยะเวลา 
ผอ่นปรนให้ธรุกจิได้มกี�าไร หรอืมคีวามมัน่คงในทางการเงนิ 
เสียก่อน อันเป็นการสร้างภาระแก่ธุรกิจขนาดเล็ก 
ทีม่ทีนุจ�ากดัท�าให้ไม่มเีงนิทนุเพยีงพอทีจ่ะพฒันากจิการได้  
เนื่องจากต้องน�ารายได้ส่วนหนึ่งไปช�าระภาษีอากร 

แต่ประเทศอังกฤษเล็งเห็นความส�าคัญในการให้ 
SMEs ได้มีโอกาสน�าเงินได้ไปใช้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องจัดสรรเงินดังกล่าวไปเป็นค่าภาษี
อากรในช่วงเวลาเริ่มต้นกิจการ จึงก�าหนดเป็นนโยบาย
ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ SMEs เป็นเวลา 3 ปีนับแต่เริ่ม 
ด�าเนินกิจการ ซึ่งช่วยให้ SMEs สามารถปรับตัว 
และพัฒนาศักยภาพในระยะเริ่มท�าธุรกิจได้

ส่วนประเทศญีปุ่น่นัน้ ได้อนญุาตให้ SMEs น�าค่าใช้จ่าย 
ด้านสังคมและค่าเลี้ยงรับรองมาหักลดหย่อนภาษีอากร 
ได้มากถึงร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เมื่อพิจารณาจากนโยบายด้านภาษีอากรของทั้งสอง
ประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าประเทศไทยควรน�าแนวทาง
ของประเทศอังกฤษมาเป็นต้นแบบในการให้สิทธิพิเศษ 
ทางภาษอีากรแก่ SMEs โดยก�าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
ในการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึง่จะเป็นการ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจในระยะแรกให้แก่ 
SMEs ของไทย และยังเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยควรน�าต้นแบบ
นโยบายการหักลดหย่อนภาษีอากรของประเทศญี่ปุ ่น 
มาปรับใช้เป็นมาตรการเสริมกับนโยบายการยกเว้น 
ภาษอีากรตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม อนัจะเป็นการส่งเสรมิ 
SMEs ให้มโีอกาส และศกัยภาพในการด�าเนนิธุรกจิมากยิง่ขึน้

นโยบายและมาตรการ 
ด้านภาษีอากร

SMEs ได้รับสิทธิพิเศษ
ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี

ประเทศต้นแบบ

ประเทศอังกฤษ

ประเทศญี่ปุ่น
กรมสรรพากร

เป็นผู้รับผิดชอบ

SMEs ได้รับสิทธิ
ในการน�าค่าเลีย้งรบัรอง  
และค่าใช้จ่ายด้านสังคม  

มาหักเป็นค่าใช้จ่าย 
ในกรณีค�านวนภาษีได้

มากถึงร้อยละ 90  
ของค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง

ประเทศต้นแบบทุกประเทศให้ความส�าคัญเรื่องการวางนโยบายการพัฒนา และสนับสนุน SMEs ให้มีการวิจัย
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีความโดดเด่นในนโยบายด้าน
การส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาอย่างมาก เหน็ได้จากการใช้เทคโนโลยขีัน้สงูทีไ่ด้จากการวจัิยพฒันา สร้างผลติภณัฑ์
ทีม่กีารใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ทนัสมยัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ได้ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีม่มีลูค่าต่อหน่วยสงู จนท�าให้สามารถ
พลิกผันตัวเองจากประเทศยากจนกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่ง

ในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว รัฐบาลเกาหลีใต้ได้วางกลไกการด�าเนินการไว้อย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดให้ 
Korean Institute for Advancement of Technology (KIAT)เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดหาทุนใน
โครงการวิจัย การพัฒนาสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการดูแลการด�าเนินงานระหว่างจัดท�าโครงการ 

นอกจากนี้ยังมี Korea Evaluation Institute of Industrial (KEIT) เป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการด�าเนิน
โครงการและการติดตามผลงาน โดยมีการด�าเนินงานที่เป็นระบบ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การเริ่มให้ทุน 
การช่วยเหลือการด�าเนินโครงการ และติดตามประเมินผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมีคุณภาพอย่างครบวงจร 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการท�าวิจัยและพัฒนาอยู่เป็นจ�านวนมาก เช่น ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศนูย์วจิยัต่างๆ ในมหาวิทยาลยั เป็นต้น แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกับมาตรการของ
ประเทศเกาหลใีต้แล้ว จะเห็นได้ว่าหากประเทศไทยมีการจัดต้ังโครงการใหญ่ที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ และก�าหนดให้ทกุหน่วยงานต้องมแีผนการด�าเนนิงานและแผนปฏบิตักิารทีเ่ป็นไปในทศิทางและ
ระบบเดียวกัน ตลอดจนควรมีการก�าหนดโครงการที่เน้นไปที่การพัฒนาและวิจัย อันจะเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่เป็น 
รูปธรรมมากกว่าการส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยแบบไม่มีการรวมศูนย์ เป็นผลให้นโยบายด้านการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาของประเทศไทยไม่โดดเด่นและได้ผลเท่าที่ควร 
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นอกจากนี้รัฐบาลไทยควรจัดให้มีหน่วยงานภาครัฐบาลที่เป็นหน่วยงานกลางท�าหน้าที่จัดท�า
โครงการขึ้นตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้เข้าร่วมใน
โครงการ พร้อมกับการท�าหน้าที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการ
พฒันาทีม่ลีกัษณะเป็นไปในแนวทางเดยีวกันทัง้ประเทศ และสร้างให้เกิดผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์
กับ SMEs ตลอดจนเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

ประเทศไทยยังควรพิจารณาการส่งเสริม SMEs ให้เล็งเห็นความส�าคัญและได้รับโอกาสใน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และพัฒนากับการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สงู ด้วยการสร้างแรงจงูใจจากการเพิม่สดัส่วนในการหกัค่าใช้จ่ายของ SMEs ทีใ่ช้ไปกบัการวจิยัและ
พฒันา ดงัเช่น มาตรการของประเทศอังกฤษ หรือ เนเธอร์แลนด์ที่ได้มีการใช้มาตรการดังกล่าวนี้ 
กระตุน้ให้เกดิการวิจัยและพฒันายิง่ข้ึน เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดแล้ว ยังเป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศอีกด้วย

 นโยบายและมาตรการด้านส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา     ประเทศต้นแบบ    หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การเพิม่สดัส่วนในการหกัค่าใช้จ่ายของ SMEs ทีใ่ช้ไปกับการวจัิย 
และพัฒนาเป็นจ�านวนร้อยละ 225
การสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ในการผลิต
ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งด�าเนินการผ่านโครงการต่างๆ ทัง้นี้
หน่วยงานของรัฐบาลทกุภาคส่วนต้องสนบัสนนุด้านการให้บริการ 
การให้ค�าปรึกษา การวางแผน ทั้งด้านการเงิน การใช้ที่ดิน รวม
ถึงการจัดให้มีสถาบันด้านการให้บริการ และศูนย์ให้บริการด้าน
เทคนิคที่หลากหลาย ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านการ
ประดิษฐ์คิดค้น โดยใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย
การจัดตั้งสถาบันเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น 
1) Korean Institute for Advancement of Technology 
(KIAT) ทีพ่ฒันาและสนบัสนนุการท�าวจิยั และพฒันาผลติภณัฑ์
เพื่อจ�าหน่ายในตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนส�าหรับ
อตุสาหกรรมด้านเทคโนโลย ีโครงการวิจยัและการพฒันาผลติภณัฑ์
ระหว่างประเทศ 2) Korea Evaluation Institute of Industrial 
(KEIT) สนบัสนนุด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ด้านอตุสาหกรรม
ภายในประเทศ โดยการให้ทนุแก่ SMEs ในการบรหิารจดัการ ทัง้
การวางแผนโครงการ การพฒันา การประเมนิโครงการ และการ
ตดิตามผลงาน โดยมโีครงการสนบัสนนุและพฒันา “Global Star 
SMEs” เพื่อให้ SMEs ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าใน
การเข้าตลาดยุคไร้พรมแดน

กรมสรรพากร 
 

 

SME Department 
หน่วยงานราชการ
ทุกหน่วยและหน่วย
งานส่วนท้องถิ่น 

 

กระทรวงความรู้  
ด้านเศรษฐกิจ

ประเทศอังกฤษ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ประเทศเกาหลีใต้
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3. การจัดตั้งศูนย์บริการขององค์กรส่งเสริม SMEs ในเมืองต่างๆ

นโยบายและมาตรการด้านการจัดตั้งศูนย์บริการ
ขององค์กรส่งเสริม SMEs ในเมืองต่างๆ

    ประเทศต้นแบบ   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Small Business Administration (SBA) เป็นหน่วยงาน
กลางที่ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้ค�าปรึกษา
และอบรมด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
แก่ธุรกิจขนาดย่อมในรูปของโครงการความช่วยเหลือ
ต่างๆ โดย SBA มีส�านักงานเขตสาขา (SBA Dis-
trict Offices) อยู ่ทั่วประเทศ มีหน้าที่ในการช่วยหา
เคร่ืองมือต่างๆ ที่ช ่วยเหลือ SMEs เพื่อให้ SMEs  
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและขยายกิจการ
ได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจตราเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการ
ต่างๆ ทีเ่ก่ียวกบัการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการขนาดย่อมของ 
SBA นั้นมีการด�าเนินการไปอย่างท่ัวถึงทุกรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
Women’s Business Centers (WBCs) เป็นหน่วยงานที่
มีเครือข่ายศูนย์การศึกษากว่า 100 แห่ง เพื่อให้การช่วย
เหลอืนกัธรุกจิขนาดย่อมทีเ่ป็นผูห้ญงิได้เร่ิมก่อตัง้ และสร้าง
กิจการของตนเอง 
U.S. Export Assistance Centers เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่
ในเมืองใหญ่ๆ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี 
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมสามารถน�าสนิค้าและ
บรกิารของตนไปสูก่ารค้าระหว่างประเทศได้
Small Business Development Centers (SBDCs) มีหน้าท่ี 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดย่อมในด้านเทคนิคต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจและมีการพัฒนาอย่างถาวร โดย
การดูแลและบ่มเพาะธุรกิจตั้งแต่เร่ิมต้น เช่น การเขียน
แผนธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการท�าการตลาด 
ทั้งในและต่างประเทศ จนกิจการมีความมั่นคงและประสบ
ความส�าเร็จ 

MSME (Office of the Development Commissioner 
(Micro, Small & Medium Enterprises: ส�านักงานคณะ
กรรมาธกิารพฒันาวสิาหกจิขนาดเลก็ ขนาดย่อมและขนาด
กลาง) มีบทบาทและหน้าที่ในการก�ากับดูแลการพัฒนา 
และให้การช่วยเหลือสนับสนุน SMEs ซึ่งมีส�านักงานสาขา
กว่า 60 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอิสระที่
อยู่ในการก�ากับดูแลอีก 18 แห่ง เช่น MSME Develop-
ment Institutes หรอื MSME-DI ทีม่สีาขาแยกย่อยอกีกว่า 
30 แห่งทั่วเมืองหลวงของรัฐต่างๆ และเมืองอุตสาหกรรม 
ทั่วประเทศซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่ง
เสริมและพฒันาศักยภาพในการท�าธรุกิจ รวมถงึการแข่งขนั
ของ SMEs

SBA 

MSMEs

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐอินเดีย
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อย่างไรก็ดี การจัดตั้งศูนย์บริการ SMEs ทั่วประเทศของหน่วยงานส่งเสริม SMEs นั้นจะต้องใช้งบประมาณ
จ�านวนมาก รัฐบาลอาจจะก�าหนดให้หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ส่งเสริม SMEs โดยตรงร่วมมือกับส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งมีศูนย์บริการอยู่แล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการส่ง 
เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลอื SMEs ไปประจ�าการท่ีศนูย์บรกิารของสอท. ทกุแห่ง ซึง่จะเป็นประโยชน์สูงสดุ ทัง้เร่ืองการประหยัด
งบประมาณเกี่ยวกับอาคารส�านักงาน และเรื่องของการส่งเสริม SMEs ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็น 
การส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานทั้งสององค์กร เพื่อให้บริการข้อมูลและสนับสนุนส่งเสริม SMEs 
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs คือ การมีหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการดูแล 
SMEs โดยตรง ท�าหน้าที่น�านโยบายในการพัฒนา SMEs มา
ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและยงัท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน ทีเ่ป็น 
ผู้ประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้ 
เกดิการขยายการให้บริการต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืแก่ 
SMEs อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

นอกจากนี้รัฐบาลไทยควรให้ความช่วยเหลือและพัฒนา 
SMEs ตามความต้องการในแต่ละท้องถิน่ เพือ่การพฒันาทีต่รง
กับความต้องการและเป็นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเมื่อ
พิจารณาจากการวางระบบองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการสนับสนุน 
SMEs ของประเทศต้นแบบแล้ว จะเห็นได้ว่าการวางระบบของ
องค์กรที่ประเทศไทยควรน�าเป็นแบบอย่าง คือ การมีหน่วยงาน
กลางตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงานสาขาย่อยอยู่
ในต่างจังหวัด เพื่อให้การส่งเสริม SMEs กระจายอย่างทั่วถึง 
ทั้งประเทศ และควรมีการจัดต้ังศูนย์อบรมด้านต่างๆ รวมทัง้
การให้ค�าปรกึษาในแต่ละสาขาเพิม่เตมิ โดยอกีทางเลอืกหนึง่คอื 
การร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ ท่ีมคีวามเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ ใน
การช่วยจัดฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแก่ SMEs

SBDCs

SBDCs (Small Business Development Centers) เป็นศูนย์ทีใ่ห้ 
การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดย่อมในด้านเทคนิคต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจ และมีการพัฒนาอย่างถาวร โดย
ให้การดูแลและบ่มเพาะธรุกจิ ต้ังแต่เริม่ต้นจนกจิการมคีวาม
มั่นคง และประสบความส�าเร็จ ต้ังแต่การเขียนแผนธุรกิจ  
การออกแบบผลติภณัฑ์ ตลอดจนการท�าการตลาดทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

       นโยบายและมาตรการด้านการบ่มเพาะธุรกิจ               ประเทศต้นแบบ   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สหรัฐอเมริกา

4. การบ่มเพาะธุรกิจ
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4. การบ่มเพาะธุรกิจ (ต่อ)

SMBA

 

MSME Development 
Institutes

Biz-Start-Ups เป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาลในการสร้าง
ธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่ีมีแนวคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยโครงการ
ที่ส�าคัญของนโยบายการสร้างธุรกิจ ได้แก่

1) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ขึ้น
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อ 
ช่วยเหลือ SMEs และผู้ที่ต้องการจดัตัง้ธรุกจิใหม่ โดยได้รบั 
การสนับสนุนที่ดิน รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ  
การให้ความรูด้้านการตลาด และการให้สนบัสนนุด้านอ่ืนๆ 

2) หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-Up Course) เป็น
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงความสามารถในการบริหาร และยก
ระดับความส�าเร็จของธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
รู้แก่ผู้ท่ีต้องการเป็นเจ้าของกิจการ หรือกิจการที่เพิ่งเร่ิม 
ก่อตั้ง โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยและสถาบันเฉพาะท่ี
มีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรดังกล่าวเป็นผู้ด�าเนิน 
การจัดการหลักสูตร และเปิดสอนปีละกว่าร้อยหลักสูตร
  3) ชมรมผู ้ประกอบการ (Entrepreneur Club) 
SMBA สนับสนุนให ้มีการจัดตั้งชมรมผู ้ประกอบการ
ขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน  
การฝึกอบรมแก่สมาชิกชมรมเพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงสร้าง 
แรงบันดาลใจให้เกิดความคดิในการเป็นผูป้ระกอบการ โครงการ
นี้มุ่งให้นักศึกษาได้รบัการฝึกฝน และอบรมให้สามารถเป็น 
ผู้ประกอบการได้ในอนาคต

โครงการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่ได้รับคัด
เลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อตั้งชมรมผู้ประกอบการขึ้นใน
สถานศึกษาดังกล่าวให้ได้ครบ 1,200 แห่ง ทั้ง 5 ภาคของ
ประเทศอินเดีย โดยแต่ละภาคจะต้องด�าเนินการให้มีจ�านวน 
240 ชมรมผูป้ระกอบการต่อปี โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้ผูป้ระกอบการ ผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยั และ MSME-DI 
ได้มีโอกาสในการท�างานร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาของ SMEs 
การช่วยเหลือกันในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด  
การสร้างสรรค์ความคิด รวมถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ใหม่ๆ

       นโยบายและมาตรการด้านการบ่มเพาะธุรกิจ               ประเทศต้นแบบ   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาธารณรัฐอินเดีย

ประเทศเกาหลีใต้
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ในการสร้างธุรกิจใหม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตลาด ด้านการบริการจัดการธุรกิจ ด้านบัญชี 
และด้านกฎหมาย เป็นต้น โดยหากหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ส่งเสริม SMEs ไม่มีงบประมาณในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ 
ให ้ประจ� าที่ ศู นย ์ ให ้บ ริการบ ่ม เพาะ วิสาหกิจ เหมือน เช ่นประ เทศสหรั ฐอ เมริกา หน ่ วยงานดั งกล ่ า ว 
ก็อาจสร้างศูนย์บ่มเพาะขึ้น โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ได้ 

ส�าหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และ 
ท�าหน้าที่ดูแลให้เกิดการบ่มเพาะ การส่งเสริม และการพัฒนา 
SMEs ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ 
ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจแก่ SMEs

ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในการด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เช่น ด้าน Entrepreneurship และหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบนโยบายด้าน SMEs เช่น ส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท้ังนี้เพื่อให้การบ่มเพาะ 
ผูป้ระกอบการในแต่ละปีเป็นไปตามแผนแม่บท แผนปฏบิตักิาร 
รวมถงึให้สอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector) ทศิทางหลกั 
ของประเทศ (Priority) และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม โดยหาก 
มีการร่วมมือกันระหว่าง SMEs และสถาบันการศึกษาต่างๆ  
ก็เป็นผลให้การบ่มเพาะวิสาหกิจนั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับมาตรการในการจัดตั้งและด�าเนินการศูนย์บ่มเพาะ 
ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้ คือ นโยบาย
ในการสร้างธุรกิจใหม่หรือที่เรียกว่า “โครงการ Biz-Start-Ups” 
ของประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากเป็นมาตรการกระตุ้นให้เกิด 
กิจกรรมใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์
บ ่มเพาะธุรกิจ ทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ  
การมีหลักสูตรส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-Up Course)  
เพือ่ให้ความรู้แก่ผูท้ีต้่องการเป็นเจ้าของกิจการ และการมชีมรม 
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur Club) เพือ่เป็นการขยายขอบเขต
ของมาตรการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการใช้เครือข่ายเดียวกัน 
ทัง้สามโครงการ คือ การร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั
ต่างๆ ท�าให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
และธุรกิจใหม่มีจ�านวนและประสิทธิผลมากขึ้น
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U.S. Export Assistance Centers เป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ที่
เมืองใหญ่ๆ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
แก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม ให้สามารถน�าสินค้าและ
บริการของตนไปสู่การค้าระหว่างประเทศได้

โครงการ Passport to Export เป็นโครงการทีส่นบัสนนุ
ให้มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถให้เจ ้าของกิจการ นอกจากน้ียัง
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 
ผูป้ระกอบการในการส่งออกสินค้าและบริการไปยงัตลาด 
ต่างประเทศ โดยการให้ความรูแ้ละการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การท�าธรุกจินี ้ จะให้ความรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม การใช้
ภาษา รวมถึงความเป็นไปได้ในการขายสินค้าในตลาด
ต่างประเทศ 

นโยบายและมาตรการการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ      ประเทศต้นแบบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเทศอังกฤษ

SBA

สหรัฐอเมริกา

โครงการเงินช ่วยเหลือเพื่อการส่งออก (Export 
L o a n  P r o g r am s )  โ ดย  SBA  มี น โ ยบ าย
แล ะก า รด� า เ นิ น ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ ธุ ร กิ จ ส ่ ง อ อก  
โดยจดัสรรเงนิช่วยเหลอืเป็นเงนิกูใ้นโครงการต่างๆ เพือ่
ช่วยพัฒนาผูส่้งออกทีเ่ป็นธรุกจิขนาดย่อมและช่วยขยาย
กจิการ โดยโครงการเงนิกูเ้พ่ือการส่งออกนีแ้บ่งออกเป็น
โครงการย่อยๆ ที่ส�าคัญดังนี้

 1) โครงการ Export Express Program เป็น
โครงการทีต่ัง้ข้ึนเพือ่ช่วยเหลอืด้านเงนิกูใ้ห้ผูส่้งออกราย
เล็กที่ต้องการกู้เงินไม่เกิน 50,000 เหรียญ ให้รับเงินกู้
ได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก 

2) โครงการ Export Working Capital Program 
(EWCP) เป็นโครงการทีใ่ห้เงนิกูส้�าหรบัน�าไปใช้เป็นเงนิ
ทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้า

3) โครงการ International Trade Loan Program 
เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจส่งออกขนาด
ย่อม ด้วยการให้เงินกู้ส�าหรับสินทรัพย์และเงินทุนใน
การด�าเนินกิจการที่เริ่ม หรือก�าลังด�าเนินกิจการที่เกี่ยว
กับการส่งออก โดย SBA จะค�้าประกันเงินกู้ให้กับ 
ผู้ส่งออกถึงร้อยละ 90 ของเงินกู้ที่มียอดสินเชื่อไม่เกิน 
5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

5. การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

UK Trade & 
Investment 

(UKTI)
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5. การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (ต่อ)

ส�าหรับประเทศไทย การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งออกสินค้าและบริการไปต่างประเทศ
นั้น เป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากความไม่พร้อมของ SMEs ไทย ทัง้ในด้านศกัยภาพของผูเ้ป็นเจ้าของ
กจิการ ด้านการเงิน คณุลกัษณะรวมถึงคณุภาพของสินค้าและบริการ ซึง่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัมศัีกยภาพ
ไม่เพียงพอในการแข่งขันกับบริษัทใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติได้

ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความช่วยเหลือทุกด้านในการพัฒนาศักยภาพตัวผู้ประกอบการ เช่น เตรียมความพร้อม
ด้านองค์ความรู้ ตั้งแต่เร่ืองภาษาท่ีใช้ในธุรกิจระดับนานาชาติ วัฒนธรรมสากลข้ันพื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจ  
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจและการวางแผนการตลาดในต่างประเทศ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของสินค้าและบริการให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย รวมถึง
สนับสนุนด้านการส่งออกด้วยการแนะน�าตลาดที่เป็นไปได้แก่ SMEs ของไทย ให้สนิเชือ่เพือ่การส่งออก มกีฎหมาย  
และกฎระเบยีบตลอดจนมาตรการทางภาษีท่ีเอือ้ต่อ SMEs ได้มโีอกาสในการขยายตลาดสนิค้า และบรกิารไปยงัต่างประเทศ 
โดยการมหีน่วยงานกลางท่ีดแูลโดยตรงแบบเบด็เสรจ็ทัง้ระบบ (หน่วยงานซึง่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ ทีต่่างกันภายใน
มาตรการหลักเดียวกัน และตั้งอยู่บนฐานการเริ่มต้นดูแลช่วยเหลือและพัฒนาไปตลอดทั้งวงจร) และมีมาตรการ
เฉพาะเป็นประโยชน์มากส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยที่ต้องการส่งสินค้าและ
บริการไปยังตลาดต่างประเทศ ได้มีช่องทางการพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ประเทศต้นแบบอย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ ่นต่างให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อม 
ในด้านต่างๆ ข้างต้นแก่ SMEs ของตน 

New Business  
Promotion Division 
ร่วมกับ JETRO

ประเทศญี่ปุ่น

นโยบายและมาตรการการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ      ประเทศต้นแบบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Support for Overseas Business Development 
(การให้การสนับสนุน และพัฒนาการท�าธุรกิจในต่าง
ประเทศ) รัฐบาลมีมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้
อุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีความพร้อมในการออกไป 
แข่งขันในตลาดต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการให้บริการ 
อาหาร และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยให้การ
สนบัสนนุด้านการตลาด ภายใต้โครงการ “Framework 
for Supporting SMEs in Overseas Business” ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนด้านการเงินและการขยายการลงทุนใน
ตลาดต่างประเทศ
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การท�าธุรกิจสีเขียว หรือ Go Green เป็นนโยบายใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศในแถบยุโรปและญี่ปุ่น โดยเน้นที่การออกนโยบายสนับสนุน และรณรงค์ให้ลดและประหยัดการใช้พลังงาน 
การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน เช่น ประเทศอังกฤษ มีการจัดต้ังโครงการ Green Deal  
เมื่อปีพ.ศ.2553 รณรงค์ให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ ร่วมกันประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเทศญีปุ่น่มมีาตรการเป็นรปูธรรมชดัเจนในการสนบัสนนุการท�าธรุกิจสเีขยีว โดยใช้มาตรการทางภาษีเข้ามา
เป็นสิง่กระตุน้ให้มกีารค�านงึถึงการใช้พลงังาน และรกัษาสิง่แวดล้อม โดยการให้หกัค่าเสือ่มในอตัราพเิศษร้อยละ 30 
หรือผู้เสียภาษีจะเลือกที่จะได้ภาษีคืนร้อยละ 7 

หลายประเทศท่ีเจริญแล้วก�าลงัรณรงค์เร่ืองการท�าธุรกิจสเีขยีว หากประเทศไทยน�ามาตรการดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ 
กจ็ะช่วยกระตุน้ให้ SMEs ได้ด�าเนนิธรุกจิสีเขยีวท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และลดการใช้พลังงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

6. ธุรกิจสีเขียว

  นโยบายและมาตรการธุรกิจสีเขียว  ประเทศต้นแบบ     หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมสรรพากร

มาตรการด้านสิง่แวดล้อมและพลงังาน โดยมโีครงการ
ช่วยเหลือและจัดหาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและใช้
พลังงานทดแทน รวมถึงอุปกรณ์ในการต้านมลภาวะ 

โครงการ Green Investment Tax Break เป็นโครงการ
ท่ีสนับสนุนการลงทุนในการปฏิรูปการใช้พลังงาน
ทดแทน โครงสร้างของความต้องการใช้พลังงาน
ทดแทน และการลงทุนที่เก่ียวข้องกับการรักษา 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นการใช้
พลงังานอย่างยัง่ยนื ลดการผลติคาร์บอนไดออกไซด์ รวม
ถงึลดการใช้อุปกรณ์ท่ีปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงาน
ต่างๆ โดยให้สทิธิพเิศษทางภาษ ีคอื ผู้เสยีภาษีสามารถ
เลือกที่จะหักค่าเสื่อมในอัตราพิเศษร้อยละ 30 หรือ 
ผู้เลือกที่จะได้ภาษีคืนร้อยละ 7

ประเทศญี่ปุ่น
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7. การพัฒนาด้านเทคนิคและนวัตกรรมใหม่

นโยบายและมาตรการเทคนิคและนวัตกรรมใหม่        ประเทศต้นแบบ    หน่วยงานที่รับผิดชอบ

SMBA

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกรรม

NZTE

MSI

สถาบัน Industry-Academia-Research Insti-
tute Networks และ SMEs Commercialization 
of Developed Technology and Establishment 
of Digital Infrastructure เป็นสถาบันที่ด�าเนิน
การช่วยเหลือพัฒนา SMEs โดยมีนโยบายการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจทั้งขนาดกลาง 
และขนาดย่อมได้ใช้เทคโนโลยีในนวัตกรรมใหม่ 
เพื่อผลิตสินค้า 

การสนับสนุนให้มีการวิจัยและค้นคว้านวัตกรรม
ใหม่ในการผลิตสินค้า โดยสนับสนุนด ้านการ
เงินมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 50 ของค่าใช้จ ่ายที่ใช้ 
ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่

โครงการสร้างนักศึกษาที่มีความสามารถในการท�า
ธรุกจิให้เข้าร่วมในโครงการฝึกงาน เรือ่งการศกึษาวจิยั 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกิจการท่ีได้รับเงินสนับสนุน
โดยใช้นวัตกรรมใหม่ 
โครงการน�านักศึกษาท่ีจบการศึกษาเข้ามาฝึกงานกับ
บริษัทท่ีต้องการขยายการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านนวัตกรรมและความสามารถในการท�าการค้า
พาณิชย์

 
โครงการ Technology Transfer Voucher เป็น
โครงการที่ ให ้เงินช ่วยเหลือในรูปของบัตรก�านัล 
ส�าหรับกิจการท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่
มีมูลค่าสูงเพราะรัฐบาลต้องการเชื่อมกิจการเหล่านี้ 
กบัโครงการสร้างความเจรญิทางเศรษฐกจิทีร่ฐับาลก�าลงั
ด�าเนนิการอยู ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างการผลติและการให้บริการทีม่มีลูค่าสงู รฐับาล 
และสถาบนัวจิยัต่างๆ ในด้านการผลติ เทคโนโลยด้ีาน
สาธารณสุขและยา ข้อมูลการสื่อสาร และเทคโนโลยี
ด้านดิจิตอล รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอด
จนส่งเสริมให้เกิดความเจริญม่ังคั่งในประเทศมากขึ้น 
ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ประเทศ
เกาหลีใต้

ประเทศ
นิวซีแลนด์
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ประเทศไทยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ท�าหน้าที่ 
ในการคน้ควา้ และน�าเทคนคินวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ แต่ส�าหรบั SMEs แล้ว
ยังไม่ได้มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้มากเท่าที่ควร

ดังนั้นจึงควรน�ามาตรการส่งเสริม SMEs ด้านการน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากประเทศนิวซีแลนด์มาประยุกต์ใช้ โดยมีการสนับสนุน 
ทางด้านการเงินในรูปแบบการให้บัตรก�านัล และการให้เงินสนับสนุน 
การวิจยัเพือ่สร้างนวตักรรมใหม่ ตลอดจนการสร้างให้เยาวชนคนรุน่ใหม่ทีม่ ี
ความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ของ SMEs 

รัฐบาลนิวซีแลนด์ยังด�าเนินโครงการสนับสนุนและสร้างนักศึกษา 
ทีม่คีวามสามารถในการท�าธรุกจิ ให้เข้าร่วมโครงการฝึกงานในเร่ืองการศกึษา 
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกิจการที่ได้รับเงินสนับสนุน และมีโครงการ
น�านักศึกษาที่จบการศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัทที่ต้องการขยายการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม และความสามารถในการท�าการค้า
พาณชิย์ ซึง่นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการต้องจบการศกึษาในด้านทีเ่กีย่วข้อง
กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม การออกแบบ และการตลาด  

ภาพที่ 13 โมเดล SMEs Internationalization: Normal Track Model
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โดย MSI (Ministry of Science and Innovation) จะให้การสนบัสนนุค่าจ้าง 
นักศึกษาจบใหม่น้ีเป็นจ�านวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 60,000  
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี 

ซึ่งประเทศไทยควรน�ามาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับเยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีศักยภาพ ในด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ท้ังนี้เพื่อ 
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs และส่งเสริมให้นักศึกษา 
ตลอดจนเยาวชนได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานจริง และรู้จักการใช้ความคิด 
สร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในตัว เพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 
แก่ประเทศชาติ

ส�าหรับประเทศไทย การจะน�าพา SMEs ออกสู่ระดับสากลหรือ  
SMEs Internationalization นัน้ มทีัง้ในลักษณะของการตัง้รับคูแ่ข่งต่างชาตทิีจ่ะ 
น�าธุรกิจเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย หรือการน�าธุรกิจไทยรุกสู่ตลาด 
ต่างประเทศ ทั้งภาคการค้า การผลิต และการลงทุน เพ่ือเตรียมพร้อม 
ในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ สามารถสรุป
ได้เป็น 2 โมเดล ได้แก่ Normal Track Model และ New Track Model  
แสดงได้ดังภาพ
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จากโมเดล SMEs Internationalization: Normal Track Model แสดงกระบวนการผลักดัน SMEs ตั้งแต่เริ่มต้น 
ท�าธรุกจิ ส�าหรบั SMEs ท่ีมศีกัยภาพปกตท่ีิต้องการความมัน่ใจในการด�าเนนิธรุกจิและไม่เสีย่งจนเกนิไป และเหมาะสม
กบัตลาดภายในประเทศมากกว่า ซ่ึงภาครัฐบาลควรให้การสนับสนนุอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขัน้ตอน โดยสามารถ 
แบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการช่วยเหลือในการตั้งต้นธุรกิจและการท�าแผนธุรกิจ (Business Start-Up)  
ตามด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ 
การท�าการตลาด (Branding & Marketing) การช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงนิทนุ (Financial Support) จากนัน้จึงเข้าสูข้ั่นตอน  
การลงมอืปฏบิตัเิข้าสูต่ลาดและการขายจรงิในระดับท้องถิน่ (Local Market) จนกระทัง่ก้าวสูก่ารขายในระดบัประเทศ 
(Domestic Market) จนเป็นทีย่อมรบั จากนัน้จงึเป็นการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ (Born Global)  
ทัง้ด้านการบริหารจดัการ แรงงาน การลงทนุในต่างประเทศ ด้วยการหาคูค้่าในต่างประเทศ หรอืการศึกษาตลาดผูบ้รโิภค 
ในต่างประเทศเพื่อด�าเนินการค้าขายในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นที่  1 การช่วยเหลือการตั้ง
ต้นธุรกิจและการท�าแผนธุรกิจ  
(Business Start-Up) ภาครัฐบาล
มีการจัดตั้ งหน ่วยงานเพื่อให  ้
ค�าแนะน�าหรอือบรมในด้านการเขียน
แผนธุรกจิ การจดทะเบียนบริษัท 
การวางแผนด้านภาษี การวางแผน
การผลิตสินค้า เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur-
ship) ภายหลังจากผู ้ประกอบ
การตั้งต้นธุรกิจแล้ว ภาครัฐบาล
มีการจัดตั้งหน่วยงานช่วยพัฒนา
ศักยภาพผู ้ประกอบการในด้าน
ต่างๆ เช่น การอบรมให้ความ
รู ้ เพิ่มเติมในด้านนวัตกรรมใหม่  
การพฒันาผลติภณัฑ์ การเปิดตลาด
ใหม่ในต่างประเทศ การลงทุนใน
ต่างประเทศ เป็นต้น 

ขั้นที่  3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การสร้างแบรนด์ และการท�าการ
ตลาด (Branding & Marketing) 
ผู ้ ป ร ะ กอบก า ร ไ ด ้ รั บ ค ว าม 
ช ่ วยเหลือ ในด ้ านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และ
การท�าการตลาด เช่น การเชือ่มโยง 
ผู ้ประกอบการกับสถาบันวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสถาบัน
การศึกษาที่มีผู ้เชี่ยวชาญในการ
ให้ค�าปรึกษาด้านการตลาดและ 
การสร้างแบรนด์แก่ผูป้ระกอบการ 
รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางด้าน 
การเ งิน เช ่น การให ้คูปอง

นวัตกรรมแก่ผูป้ระกอบการในการ
เข้าไปใช้บรกิารตามสถาบนัต่างๆ  

ขั้นที่ 4 การช่วยให้ผู ้ประกอบ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Finan-
cial Support) ภาครัฐบาลมี
การช่วยเหลือให้ SMEs เข้าถึง
แหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือ
ขยายกิจการ เช่น การประสาน 
ความร ่วมมือระหว ่างสถาบัน 
การเงิน กับผู ้ ประกอบการใน 
การให้สินเชื่อแก่ SMEs อย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ กองทุนต้ังตัว
ได้ เป็นต้น    

ขั้นที่ 5 การออกวางตลาดเพื่อ
จ�าหน่ายสินค้าในระดับท้องถ่ิน 
(Local Market) SMEs ส่วน
ใหญ่มักเริ่มต้นการขายสินค้าใน
ระดบัท้องถิน่ของตนเองจนมคีวาม
ช�านาญก่อน เช่น ระดับต�าบล 
อ�าเภอ จงัหวดั หรอืภมูภิาค เป็นต้น  
โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความรู้จัก 
และกระตุ ้นการซื้อเป ็นส�าคัญ 
(Promotion)   

ขั้นที่  6 การก ้ า ว เ ข ้ า สู ่ ก า ร
จ�าหน่ายสินค้าในระดับประเทศ  
(Domestic Market) หลัง
จาก SMEs มีความช�านาญใน
ตลาดท ้องถิ่นที่ตนเองคุ ้นเคย
แล ้ว มักจะเริ่มขยายตลาดสู ่
ระดับประเทศ โดยการมองหา
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีสามารถ
กระจายสินค ้ า ได ้ ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์การค้า
ต่างๆ หรือร ้านสะดวกซื้อท่ีมี
สาขากระจายอยู ่ ท่ั วประเทศ 
เป็นต้น จนกระทั่งมียอดขายสูง
ขึ้น (Domestic Sales Increase) 
แบรนด์เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ 
ในระดบัประเทศ ทัง้นีค้วรสร้างระบบ
การบริหารงานภายในบริษัทให้ดี
เป็นระบบ (Strengthen Internal  
Company) เสริมสร้างศักยภาพ
ทางการแข่งขนัเตรยีมความพร้อม
ให้กบับรษิทัในการก้าวสูต่ลาดต่าง
ประเทศ (Strengthen Global 
Competitiveness) 

ขัน้ที ่7 การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ 
(Born Global) SMEs มักก้าว 
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยการ
รับผลิตสินค้าให้กับบริษัทในต่าง
ประเทศ (OEM) หรือการหาคู่ค้า 
ในต่างประเทศ เช่น ผูจั้ดจ�าหน่าย
หรือร้านค้าใหญ่ๆ ในต่างประเทศ 
ทั้งนี้อาจเกิดจากการส่งเสริมของ
ภาครัฐด้วยการจัดกิจกรรมจับคู่
ทางการค้า (Business Match-
ing) การสนบัสนนุจดัแสดงสนิค้า
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
(Trade Fair) หรือการศึกษา
ตลาดผูบ้ริโภคในต่างประเทศ เพือ่
ด�าเนินการค้าขายในต่างประเทศ
ด้วยตัวเอง จนกระทั่งยอดการ
ส่งออกมีปริมาณสูงข้ึน (Export 
Increase)
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ภาพที่ 14 โมเดล SMEs 
Internationalization: New Track Model

จากโมเดล SMEs Internationalization: New Track  
Model แสดงกระบวนการผลักดัน SMEs ที่มีศักยภาพ
ทางธุรกิจและผู ้ประกอบการ โดยเริ่มต้นคิดธุรกิจ 
จากนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง 
จากคู่แข่งขัน ซึง่เป็นนวัตกรรมทีมี่ความต้องการอยูใ่นตลาด 
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมี
ศักยภาพในด้านความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
ตลาดต่างประเทศพอสมควร SMEs เหล่านีส้ามารถข้าม 
ขัน้ตอนตามกระบวนการปกติได้หลายขัน้ตอน โดยสามารถ
รวบรดัข้ันตอนในการก้าวสู ่SMEs Internationalization ได้ 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 8 การบรรลเุป้าหมายด้วยการเตบิโต
ของธรุกจิอย่างยัง่ยนื (Reach the Target 
by Enterprise Growth) การรักษาตลาด
ในประเทศและต่างประเทศให้มั่นคง ท�า
กิจกรรม ทางการตลาด การรักษายอด
ขาย การเพิ่มช่องทางการขาย การรักษา
ฐานลูกค้าเก่าด้วยการสร้างความสัมพันธ์ 
(CRM) รวมถึงการท�าการตลาดเพื่อสังคม 
(CSR) จะช่วยให้เกิดความม่ันคงเติบโต
ของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

ขั้นที่ 9 การเกิดผลกระทบต่อเนื่องใน
ระดับประเทศ (Snow Ball Effects) 
ได้แก่ อัตราการจ้างงานของประเทศที่
เพิ่มขึ้น (Employment Increase) อัตรา
การลงทุนของประเทศเพิ่มขึ้น (Invest-
ment Increase) อัตราการบริโภคภายใน
ประเทศเพิม่ขึน้ (Consumption Increase) 
และตามมาด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจ
มวลรวมของประเทศ (GDP Growth)
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ขั้นที่ 1 การช่วยเหลือการตั้งต้นธุรกิจและการท�า 
แผนธรุกิจ (Business Start-Up) ภาครฐับาลมกีารจดัตัง้ 
หน่วยงานพเิศษเพือ่ดแูล SMEs กลุม่พเิศษนีโ้ดยเฉพาะ  
เพื่อให ้ค�าแนะน�า หรืออบรมในด ้านการเขียน 
แผนธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัท การวางแผนด้าน
ภาษี การวางแผนการผลิตสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ SMEs  
ที่จะสามารถเข้าสูร่ะบบ New Track Model ได้จะต้อง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 4 ด้าน ได้แก่ 
ศกัยภาพด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (Technological  
Capability) ศักยภาพที่จะเจริญเติบโตในตลาด 
ท้ังในและต่างประเทศ (Growth Capabi l i ty)  
ศักยภาพความรู้ ความสามารถของเจ้าของบริษัทเอง  
(CEO’s Capability) ความม่ันคงทางด้านการเงิน  
(Financial Stability) นอกจากนี้อาจผ่านการพิจารณา 
ตามกระบวนการหรือผ่านการประกวดด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลย ีโดย SMEs ทีผ่่านการคดัเลอืกจะเข้าสู ่
กระบวนการสนับสนุนของรัฐบาลแบบเข้มข้นและ 
รวดเรว็ทัง้ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�าปรกึษา การอบรม 
หรือการศึกษาดูงานต่างประเทศ SMEs จะได้รับ 
การดูแลเป็นพิเศษ ในเรื่องการจดสิทธิบัตรในประเทศ
และต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมีเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ขัน้ที ่2 การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Born Global) 
SMEs เหล่านี้สามารถข้ามขั้นเข้าสู ่กระบวนการ 
ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ โดยอาจเปิดตลาดในประเทศ
ไปพร้อมๆ กัน โดยการหาคู่ค้าในต่างประเทศ เช่น  
ผูจ้ดัจ�าหน่ายหรือร้านค้าใหญ่ๆ ในต่างประเทศ ท้ังนี ้อาจเกดิ 
จากการส่งเสริมของภาครัฐด้วยการจัดกิจกรรมจับคู่
ทางการค้า (Business Matching) การสนบัสนนุจดัแสดง 
สินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ (Trade Fair) 
หรือการหาช่องทางการขายพิเศษ ที่เฉพาะส�าหรับ
สินค้าประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ในระหว่างที่ท�าการโปรโมท
สินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัภายในประเทศกท็�าการส่งออกไปยงั
ต่างประเทศด้วย (Domestic Promotion & Export) 
นอกจากนี้ควรสร้างระบบการบริหารงานภายในบริษัท
ให้ดเีป็นระบบ (Strengthen Internal Company) และ
เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันเตรียมความพร้อม
ให้กบับรษิทัในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ (Strengthen  
Global Competitiveness)

ขัน้ที ่3 การบรรลเุป้าหมายด้วยการเตบิโตของ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Reach the Target by  
Enterprise Growth) การรักษาตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศให้มัน่คง ท�ากจิกรรม
ทางการตลาด การรักษายอดขาย การเพ่ิม 
ช่องทางการขาย การรักษาฐานลูกค้าเก่า 
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ (CRM) รวมถึง 
การท�าการตลาดเพื่อสังคม (CSR) จะช่วยให้
เกดิความมัน่คงเตบิโตของธุรกจิได้อย่างยัง่ยนื 

ขัน้ที ่ 4 การเกิดผลกระทบต่อเนื่องในระดับ
ประเทศ (Snow Ball Effects) ได้แก่ อัตรา 
การจ้างงานของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ (Employment  
Increase) อัตราการลงทุนของประเทศเพิ่มขึ้น  
(Investment Increase) อตัราการบรโิภคภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้น (Consumption Increase)  
และตามมาด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจ 
มวลรวมของประเทศ (GDP Growth)

ทั้ ง นี้ ห า กมี ก า รน� า แน วคิ ดที่ ป ร ะสบ 
ความส�าเร็จของประเทศต้นแบบมาประยุกต์ใช้
กับ SMEs ไทยได้อย่างเหมาะสมแล้ว จะเป็น 
ผลให ้SMEs ไทยสามารถเตบิโตได้อย่างมั่นคง 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองข้ึนถึงระดับ 
ที่แข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะที่มีบทบาท
ส�าคญัในการก�าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนนุ
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
ประเทศไทย ก็ต้องเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs 
ไทยอย่างครบวงจร เพือ่ให้ SMEs ไทยสามารถ
เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน และเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยต่อไป



103

บรรณานุกรม

• The Trans-Pacific Partnership (TPP) : Key Issues in 
Promoting Trade and Growth Presented to TPP Stakeholders 
Forum 19 June 2011 Rex Hotel, HCMC, Vietnam.
• Case Study Korea : Sh i f t i ng SME po l i c i es  
t o w a r d s  c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  g r o w t h  
, http://www.proinno-europe.eu/innogrips2
• Moving America’s Small Business & Entrepreneurs  
Forward Creating an Economy Built to Last National Economic  
Council, May 2012.
• BEDB, Assistance Schemes for Business Start-Ups and 
SMEs 2012.
• Impact of Distribution Channel Innovation on 
the Performance of Small and Medium Enterprises 
International Business and Management .International  
Business and Management Vol. 5, No. 1, 2012,  
pp. 52-61.
• Small Business Finance Roundtable, 22 May 2012, 
Reserve Bank of Australia.
• SME access to finance: recent experiences of SMEs 
in accessing finance, May 2012, CPA Australia.
• SMEs Committee (SMEC) Proposed Measures 
for Budget 2012 to Help SMEs, Singapore Business  
Federation Apex Business Chamber.
• Executive Summary Malaysia SMEs Master Plan 2012-
2020.
• Second Private Sector and Small and Medium-Sized 
Enterprises Development Program.
• (RRP LAO 44057)
• Small and Medium Enterprises' (SMEs) Access to 
Finance: Philippines, Rafaelita M. Aldaba Discussion Paper 
Series No.2012-05.
• Daegu Initiative Assessment on SMEs Innovation  
Pol ic ies and Best Pract ices Brunei Darussalam  
Self-Assessment Report.

• Promising Local Enterprise Development Scheme 
(PLEDS), February 2012.
• The Voice of New Zealand Business Owners Economic 
Report, April 2012.
• Action Plan 2012-2017 Mãori Economic Development 
Panel, November 2012.
• The International Expansion of China’s Small 
and Medium-Sized Enterprises: Areview Guil ler-
mo Cardoza and Gaston Fornes Instituto de Em-
presa Business School and University of Bristol ©  
Guillermo Cardoza and Gaston Forne School of Sociology 
, Pol i t ics and Internat ional Studies Univers i ty  
of Bristol Working Paper No. 05-12.
• Liability of Foreignness and Internationalization 
of SMES from Transition Economies, IE Business  
School Working Paper EC8-127-I 06/02/2012.
• SOTHARITH, Chap 2012.”Industrail Readjustment 
in Cambodia” in Industrial Readjustment in the Mekong  
River Basin Countries: Toward the AEC, edited  
by Yasush i Uek i and Teerana Bhongmakapat 
, BRC Research Report No.7,Bangkok Research Center, 
IDE-JETRO, Bangkok, Thailand.
• Investing in Cambodia, KPMG cutting through  
complexity.
• Private Sector Participation in Economic Development: 
Cambodian and Regional Perspectives, Cambodia Outlook 
Brief 2012.
• Major Issues and Chal lenges in Cambodia:  
Materializing the Phnom Penh Agenda Summary  
Report Of ERIA Phnom Penh Seminar and Workshop  
2012 at Sofitel Phnom Penh Phokeethra Hotel,  
Cambodia 29-30 May 2012.

ภาษาอังกฤษ

• รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม SMEs  
ของส�านักพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
• หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเพื่อบรรเทาภาระหรือสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs, กรมสรรพากร, พ.ศ.2555
• หลักเกณฑ์รายการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล , กรมสรรพากร, พ.ศ.2555
• โครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน SMEs ของประเทศลาว, Asian Development Bank, 2012.

ภาษาไทย



104 SMEs — Internationalization

ตัวอักษรย่อ   ค�าอธิบายตัวอักษรย่อ

ABD    Asian Development Bank
ACE    Action Community for Entrepreneurship 
AEC    ASEAN Economic Community 
ACTETSME   APEC Center for Technology Exchange and Training for SMEs
ASEAN   Association of Southeast Asian Nations
AusAID   Australian Agency for International Development
BCMB   Brunei Currency and Monetary Board 
BEDB   Brunei Economic Development Board
CBM    Central Bank of Myanmar 
CDC    Council for the Development of Cambodia
CFSCIJ   Central Federation of Societies of Commerce and Industry Japan  
CIB     Credit Information Bureau
CID    Criminal Investigation Department
DA    Department of Agriculture 
DBP    Development Bank of Philippines 
DENR   Department of the Environment and Natural Resources
DOLE   Department of Labor and Employment
DOST   Department of Science and Technology
DTI    Department of Trade and Industry 
EDC    Entrepreneurial Development Centre
EXIAR   Export Insurance Agency of Russia 
Gate2RuBIN   Gate to Russian Business and Innovation Networks
GFSME   Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises 
IEB    Indonesia Eximbank 
IRA    Inland Revenue Authority
JETRO   Japan External Trade Organization 
JICA    Japan International Cooperation Agency
LBP    Land Bank of Philippines 
METI    Ministry of Economy, Trade, and Investment 
MIDC   Myanmar Industrial Development Committee
MIME   Ministry of Industry, Mines and Energy
MIPR   Ministry of Primary Resources 
MOIC   Ministry of Industry and Commerce
MPI    Ministry of Planning and Investment
MSI    Ministry of Science and Innovation 
MSMEs   Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises
NSDC   National SME Development Council 
NZECO   New Zealand Export Credit Office
NZTE    New Zealand Trade & Enterprise 
OECD   Organization for Economic Cooperation and Development
PTTC    Philippine Trade Training Center 
SBA    Small Business Administration
SBC    Small Business Corporation 
SBGFC   Small Business Guarantee Finance Corporation 
SEAP    SME Expert Advisory Panel 
SMBA   Small and Medium Business Administration 
SMEs    Small and Medium Enterprises
SMEA   Small and Medium Enterprise Agency 
SME Corp.   SME Corporation Malaysia
SMEPDO   National SME Promotion and Development Office
SMBA   Small and Medium Business Administration 
SMI Cambodia  Small and Medium Industries Association of Cambodia 
SMRJ   Organization for Small and Medium Enterprise and Regional Innovation, Japan 
SPRING Singapore  Standards, Productivity and Innovation Board of Singapore
S/RLA   Small/Rural Lender Advantage 
UKTI    UK Trade & Investment 
WTO    World Trade Organization  
บสย.    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ส.ส.ท.   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
สสว.    ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สปป. ลาว   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สอท.    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาคผนวก
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