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Message of The Office of Small and Medium
Enterprises Promotion (OSMEP)

นางสาววิมลกานต์  โกสุมาศ
รองผู้อำานวยการ

รักษาการแทนผู้อำานวยการ

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 ในรอบปี 2556 นับเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม หรือ SMEs ไทย ต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับสิ่งต่างๆ ที่ 

เกดิขึน้ ทัง้ภาวะเศรษฐกจิตกต่ำาในประเทศคูค่า้สำาคญั สถานการณท์ีส่ง่ผลต่อ

การประกอบกิจการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558

 

 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานระบบการทำางานเพื่อ

ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ได้ดำาเนิน

มาตรการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการฯ โดยการสร้างปัจจัยแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เติบโตอย่างสมดุลตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่ และเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้วยการ

ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประจำาป ี2556 และมาตรการอื่นๆ ทีเ่ปน็ประโยชน ์ซึง่การดำาเนนิงานดงักลา่ว 

สสว. ได้มุ่งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 

และพฒันาผูป้ระกอบการในทกุๆ มติ ิทัง้ดา้นการพฒันาและเชื่อมโยงเครอืขา่ย 

การตลาด การสนับสนุนด้านการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งยกระดับจากผู้ประกอบการ SMEs  

ระดับชุมชน รวมถึงวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการ  

ขนาดย่อม พัฒนาผู้ประกอบการขนาดย่อม ให้เติบโตเป็นขนาดกลาง และ

จากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ในที่สุด

 

 สสว. ยังคงสานต่อการทำางาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ 

SMEs อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งพัฒนา

ศกัยภาพ SMEs ไทย ใหเ้ติบโตอยา่งสมดุลและยัง่ยนื เปน็พลงัขบัเคลื่อนหลกั 

ของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไป

สารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Miss Wimonkan Kosumas
Deputy Director-General

Acting on behalf of the Director-General

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion

 2013 was a time of adjustment for our industries. Thai SME entrepreneurs had to brace themselves for 

global and regional changes in the business climate. Economic slowdowns in countries that are Thailand’s 

major trading partners, combined with domestic factors, had a negative effect on Thai SME operations.  

At the same time, many Thai businesses had to start preparing for the changes that are likely to accompany 

the inauguration of the ASEAN Economic Community, or AEC, which is scheduled for 2015. 

 Throughout the year the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) coordinated the  

work of related agencies, helping to guide and promote the operation of Thai SMEs. The OSMEP was 

instrumental in implementing both a range of promotional measures, in accordance with the 2013 Annual 

SME Promotional Action Plan, and other related schemes. These were all designed to create a favourable 

climate for Thai SMEs, increasing their competitiveness and nurturing balanced growth, while at the same 

time aligning their business capacity with economic changes in the regional market. OSMEP played a central 

role in coordinating various promotional programs that involved key stakeholders and participants from all 

sectors. Every effort was made to help move Thai SMEs forward, including the building of strong marketing  

networks and OSMEP support in the form of financial assistance and product development know-how.  

All of this is aimed at taking Thai SMEs to the next level, one that should see increased competitiveness 

and progress as they move from micro-production to small enterprise. In the longer term, there is no reason 

why they should not then be able to grow into medium-size, or even large-scale, companies. 

 

 At OSMEP, we are committed to carrying out our tasks as defined in the Third SME Promotional Master  

Plan (2012–2016) which envisions a bright future when Thai SMEs enter a phase of balanced and  

sustained growth. Achievement of such goals will re-emphasize the role of SMEs as one of the key drivers 

of Thailand’s economy.
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Vision

To be a leading policy maker
and central coordinator of
Thailand’s SME promotional activities.

เป็นผู้นำาในการกำาหนดนโยบาย
และเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำางาน
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

วิสัยทัศน์



OSMEP 2013  |  The Office of Small and Medium Enterprises Promotion 16 17สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  |  สสว. ๒๕๕๖

จัดทำาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และเสนอแนะนโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผลกัดัน สนบัสนนุ พัฒนาระบบสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตลอดจนบรูณาการความรว่มมอื 

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ให้สัมฤทธิ์ผลตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จัดทำาและพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายและการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Formulate the SME Promotional Master Plan, Annual SME Promotion Plan,  

policy recommendation; propose necessary amendment of laws and regulations 

relating to SME promotion.

Propel, support, develop SME promotional schemes and align the work of public 

and private agencies at home and abroad that are involved with SME promotion 

in order to achieve the objectives of the SME Promotional Master Plan and the 

Annual SME Promotion Plan.

Compile knowledge and develop databases for use in policy recommendation as 

well as regular SME promotional activities. 

Administer the SME Promotional Fund as a tool for the efficient promotion of 

Thai SMEs.
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Mission พันธกิจ



SME Promotional Operations 

การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
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การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์ให้ ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

 1. ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมสำาหรับดำาเนินการก่อตั้ง  

  ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจหรือกลุ่มวิสาหกิจนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

 2. ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพื่อนำาไปใช้ดำาเนินงานตาม 

  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 3. เปน็เงนิชว่ยเหลอือดุหนนุการดำาเนนิการใด รว่มกจิการ รว่มทนุ หรอืลงทนุใดทีเ่กีย่วกบัการกอ่ตัง้ การขยายกจิการ  

  การวิจัย พัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวม

 4. เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของสำานักงานและการบริหารกองทุน

กองทุนส่งเสริม SMEs

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ร่วมลงทุน (VC)ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงานปฏิบัติ
(ภาครัฐและองค์กรเอกชน)

SMEs

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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Fund to promote SMEs

Operating plans to promote SMEs Venture capital (VC)Mission basis

Agency operation
(Government and Private organization)

SMEs

 The purpose of the SMEs Promotion Fund is to support the following activities:

 1. Loans for SMEs or groups of SMEs to aid in the establishment, improvement, and development of their  

  activities to enhance their efficiency and capability. 

 2. Assistance to bureaucratic agencies, government agencies, state enterprises and private organizations  

  for use in their activities as per the SMEs Promotion Action Plan.

 3. Financial assistance and support of any activity, partnership, joint venture, or investment related to the  

  establishment or expansion of activities, research and development, and promotion of SMEs in ways  

  that would enhance the overall efficiency of the SMEs circles.

 4. An expense account for the operations of OSMEP and administration of the Fund.

The SMEs Promotion Fund

SME Promotional Operations 
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 The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) is a government agency under the  

governance of the Ministry of Industry. The establishment of OSMEP was endorsed by the Small and Medium  

Enterprises Promotion Act, B.E. 2000 (A.D. 2000) with the purpose to serve as the key agency in  

promoting, supporting, and assisting small and medium enterprises, or SMEs, and to take charge as a  

focal organization in coordinating the working systems in the government sector which range from  

agencies in the bureaucratic system to government agencies and state enterprises that are tasked with  

promoting SMEs to ensure continuity and harmonization of effort.

 The operations of OSMEP are supervised by the Board of Directors of SMEs Promotion and the  

Board of Executive Directors of the Office of SMEs Promotion with the SMEs Promotion Fund as the 

instrument to promote and advance the policies and measures of SMEs promotion so that fruitful 

results will be achieved in practice.

 OSMEP commenced operations on 15 November 2001. Its first headquarters was on the second floor 

of the Department of Industrial Promotion, Rama VI Road, Rajathevee Precinct, Metropolitan Bangkok.  

Subsequently, on 14 December 2001, OSMEP moved to TST Tower, Vibhavadi-Rangsit Road, which 

has been its headquarters ever since.

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion 

 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กำากับของกระทรวง

อุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และเป็นศูนย์กลาง

ประสานระบบการทำางานของสว่นราชการ องคก์รของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิทีม่หีนา้ทีส่ง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน  

 การดำาเนินงานของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยมีกองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เปน็เครื่องมือในการสง่เสรมิและผลกัดันนโยบาย ตลอดจนมาตรการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เริ่มเปิดทำาการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  

โดยมีสถานที่ทำาการ ณ บริเวณชั้น 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อวันที่  

14 ธนัวาคม 2544 สสว. ไดย้า้ยสถานทีท่ำาการไปยงั อาคารทเีอสททีาวเวอร ์ถนนวภิาวดรีงัสติ และได้ ใชเ้ปน็สถานทีป่ฏบิตังิาน 

มาจนถึงปัจจุบัน  

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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Organization Chart of The Office of SMEs Promotion

โครงสร้างสำานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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โครงสร้างสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้อำานวยการสำานักงาน

รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์

	 สำ�นักข้อมูลและวิจัย
 Statistics
 and Research Bureau

สำ�นักประส�น
ด้�นก�รต่�งประเทศ
International
Affairs Bureau

สำ�นักสนับสนุนด้�นก�รเงิน
Financial Support Bureau 

สำ�นักบริห�รกลยุทธ์
และงบประม�ณ
Strategic Management
and Budgeting Bureau 

สำ�นักประส�น
และบริห�รโครงก�ร
Project Administration  
and Coordination Bureau

สำ�นักบริก�รผู้ประกอบก�ร
Enterprenuer
Services Bureau

	 สำ�นักแผนยุทธศ�สตร์
	 และนโยบ�ย
 Statistics and Policy
 Planning Bureau

	 สำ�นักติดต�ม
	 และประเมินผลโครงก�ร
 Project Monitoring
 and Evaluation Bureau

กลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือ

กลุ่มความช่วยเหลือ
สนับสนุน

กลุ่มบริหารจัดการกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และที่ปรึกษาสำานักงาน

ที่ปรึกษา

สำานักผู้อำานวยการ

Director General

Deputy
Director-General

Deputy
Director-General

Deputy
Director-General

Deputy
Director-General

Policy Formulation
Cluster Cooperation

Network Cluster
SMEs Support and
Promotion Cluster

Management Capability
Strengthening ClusterInternal Audit Division

Expert and Advisor

Senior
Executive
Advisor

Director-General
Affairs Bureau

สำ�นักกฎหม�ย
Legal Affairs Bureau

Organization Chart of The Office of SMEs Promotion

สำ�นักบริห�รกล�ง
Central Administration Bureau
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1. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการ

 1.1	 สำ�นักผู้อำ�นวยก�ร

  รับผิดชอบงานอำานวยการสำานักงาน งานอำานวยการคณะกรรมการ งานประชุม งานเลขานุการผู้บริหาร รวมทั้ง 

  งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 1.2	 กลุ่มง�นตรวจสอบภ�ยใน

  รับผิดชอบงานตรวจสอบงานภายในของสำานักงานฯ งานการประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  ขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 1.3	 กลุ่มผู้เชี่ยวช�ญและที่ปรึกษ�สำ�นักง�น		

  รับผิดชอบกำากับ ดูแล และบริหารงาน / โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มยุทธศาสตร์ 

	 2.1	 สำ�นักข้อมูลและวิจัย	

  รับผิดชอบงานด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SMEs เพื่อนำาไปใช้ 

  ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายการส่งเสริม SMEs

 2.2	 สำ�นักแผนยุทธศ�สตร์และนโยบ�ย

  รบัผิดชอบงานด้านการกำาหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนแมบ่ทการสง่เสรมิ SMEs แผนปฏิบัติการสง่เสริม SMEs  

  และแผนภารกิจพื้นฐานสำานักงาน

	 2.3	 สำ�นักติดต�มและประเมินผลโครงก�ร

  รับผิดชอบงานด้านการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs แผนภารกิจพื้นฐาน 

  สำานักงาน และโครงการอื่นๆ ของสำานักงาน

3. กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ
 

 3.1	 สำ�นักประส�นด้�นก�รต่�งประเทศ	

  รับผิดชอบงานด้านการประสานและดำาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  

  ที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของประเทศไทย รวมถึงประสานและดำาเนินโครงการที่เกิดขึ้น 

  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 3.2	 สำ�นักประส�นและบริห�รโครงก�ร

  รบัผดิชอบงานดา้นการกำากบั ดแูล ประสานและบรหิารโครงการ รว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ทัง้สว่นกลาง 

  และส่วนภูมิภาค ในการดำาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs

 3.3	 สำ�นักบริก�รผู้ประกอบก�ร	

  รับผิดชอบงานด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้แก่ 

  ผูป้ระกอบการรวมถงึการใหบ้รกิารขอ้มลูความรูท้ีเ่ปน็ประโยชน์ในการประกอบการของ SMEs โดยผา่นสื่อในรปูแบบ 

  ต่างๆ 

4. กลุ่มความช่วยเหลือสนับสนุน 
 

	 4.1	 สำ�นักสนับสนุนด้�นก�รเงิน	

  รับผิดชอบงานด้านการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทางด้านการเงินใน 

  รูปแบบต่างๆ

 4.2	 สำ�นักบริห�รกลยุทธ์และงบประม�ณ

  รับผิดชอบงานด้านการจัดทำาแผนกลยุทธ์ขององค์กร การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำางบประมาณของ 

  สำานักงานฯ เพื่อนำาเสนอขออนุมัติงบประมาณประจำาปี ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตาม 

  แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

5. กลุ่มการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
 

 5.1	 สำ�นักบริห�รกล�ง

  รบัผดิชอบงานด้านการสนบัสนนุหนว่ยงานในกลุม่อื่นๆ ภายในสำานกังานฯ ในด้านการเงนิ การบญัช ีการจดัซือ้จดัจา้ง  

  การพัสดุ ธุรการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานของสำานักงานฯ 

 5.2	 สำ�นักกฎหม�ย

  รบัผดิชอบงานดา้นกฎหมาย ระเบยีบ คำาสัง่ ของสำานกังาน การบรหิารงานดา้นกฎหมาย ดา้นนติกิาร การดำาเนนิงาน 

  ด้านคดีความ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย ระเบียบ และคำาสั่งของสำานักงานฯ 

โครงสร้างองค์กรตามภารกิจ
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1. Units Reporting to the Director General
 

 1.1 Office of the Director General

  This office is responsible for the oversight of general administrative tasks, secretariat duties to the  

  Executive Directors, general publicity events and corporate communications.

 1.2 Internal Audit Division

  The key tasks of this division comprise internal audits of OSMEP operations, performance  

  evaluations to advance operational efficiencies, and enhancing the effectiveness of OSMEP’s risk  

  management measures.

 1.3  Specialists and OSMEP Advisors Division

  This unit is to carry out responsibilities in projects or undertakings as assigned to it from time to time.

2. Strategies Category
 

 2.1 Research and Information Department

  The department’s duties involve the compilation and analysis of fundamental data relating to  

  industries, which will be employed in formulating measures to advance Thailand’s SMEs.

 2.2 Strategic Plans and Policies Department

  This department is tasked with establishing policies and targets as elements of the SMEs  

  Promotion Master Plan, the SMEs Promotion Action Plan as well as OSMEP’s annual fundamental  

  mission plan.

 2.3 Project Monitoring and Assessment Department

  The functions of this department involve monitoring and evaluating the work implemented under  

  the agency’s SME promotion action plans, fundamental mission plans, or any other specific projects.

3. Cooperation Network Development Category
 

 3.1 International Coordination Department

  This department represents OSMEP in undertakings arising from international cooperation policy and  

  frameworks with a bearing on the advancement of Thai SMEs.

 3.2 Project Coordination and Management Department

  This department supervises and coordinates promotional projects for OSMEP’s partners - government 

  and private sector entities in Bangkok and the provinces - in the implementation of OSMEP’s  

  projects under the SME promotion action plans. 

 3.3 SME Services Department

  This department provides advisory services to SME entrepreneurs in the forms of industry data, basic  

  consultancy for businesses, as well as dissemination of SME information through a wide array of publicity  

  media.

4. SME Assistance and Support Category 
 

 4.1 Financial Assistance Department 

  This department is responsible for arranging financial support or assistance in various forms for SME  

  entrepreneurs. 

 4.2 Strategy and Budget Administration Department

  This department’s duties include formulating OSMEP’s strategic plans, compiling work programs and  

  preparing the agency’s annual budget proposals for government approval. It is also tasked with  

  monitoring and evaluating the performance of all SME promotional policies and measures.

5. Administration Enhancement Category
 

 5.1 Central Administration Department

  This department supports the work of other units, providing services in finance and accounting,  

  procurement and purchasing, general administrative duties, human resource management and IT  

  services, to facilitate the performance of such work and to ensure compliance with relevant laws  

  as well as regulations of OSMEP.

 5.2 Legal Affairs Department

  This department is responsible for the transaction and management of legal issues, regulations,  

  official orders, due processes and other affairs relating to OSMEP legal framework including the  

  agency’s regulations and official orders.

Organizational Structure
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Executive Management Team SMEs Promotion

ผู้บริหารสำานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ  
Miss Wimonkan Kosumas

รองผู้อำานวยการ

รักษาการแทนผู้อำานวยการ

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Deputy Director-General

Acting on behalf of the Director-General

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต 
Mr. Chawan Svasti-Xuto

นายชัยพร  ชยานุรักษ์  
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SMEs Review in 2013

สถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556
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สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs  
 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2556 เท่ากับ 11,898,710 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555  

คดิเปน็รอ้ยละ 2.9 โดย GDP ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มหรอื SMEs มมีลูคา่ 4,454,939.6 ลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้ 

จากปทีีผ่่านมา คดิเปน็รอ้ยละ 3.8 และมสีดัสว่นคดิเปน็รอ้ยละ 37.4 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ เมื่อพจิารณามลูคา่ GDP ตาม 

ขนาดวิสาหกิจ พบว่า วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มีบทบาทด้านมูลค่า GDP เท่ากับ 3,014,096.3 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 4.6 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25.3 ของ GDP รวม ขณะที่ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลาง 

(ME) มีมูลค่าเท่ากับ 1,440,843.3 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 2.4 และมีสัดส่วนต่อ GDP รวม 

คิดเป็นร้อยละ 12.1 

 สำาหรบัโครงสรา้งมลูค่า GDP ของ SMEs ในป ี2556 พบวา่ ภาคบรกิาร เปน็กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่บีทบาทสำาคญัสดุ  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.8 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 รองลงมาได้แก่ ภาคการผลิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.6 ขยายตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 และภาคการค้าและซ่อมบำารุง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.7 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 

การค้าระหว่างประเทศของ SMEs 
 

 การค้าระหว่างประเทศของ SMEs ในปี 2556 พบว่า ขาดดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 608,178.6 ล้านบาท โดย 

การส่งออกและนำาเข้าของ SMEs มีดังนี้

 การส่งออกของ SMEs ปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,761,818.87 ล้านบาท หดตัวลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.7  

ผลจากความซบเซาของตลาดโลก ปญัหาสถานการณท์างการเมอืง และความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs ทีล่ดลงอยา่ง

ต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.5 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ 

 ตลาดที่ SMEs มีการส่งออกสินค้ามากที่สุด ได้แก่ จีน มีมูลค่า 209,945.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9  

ของมูลค่าการส่งออกของ SMEs ทั้งหมด รองลงมา คือ ญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 7.6 ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 และมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1

 สินค้าที่ SMEs มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่า 249,017.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

รอ้ยละ 14.1 ของมูลคา่การสง่ออกของ SMEs ทัง้หมด รองลงมา คอื พลาสติกและของทำาด้วยพลาสติก คิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 9.1  

ยางและของทำาด้วยยาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4  

ยานยนต์และส่วนประกอบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1

 โครงสราง GDP ประเทศ ป 2556 (ลานบาท)
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 การนำาเข้าของ SMEs ปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,369,222.26 ล้านบาท หดตัวลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8.5  

โดยมูลค่าการนำาเข้าของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.9 ของมูลค่าการนำาเข้ารวมของประเทศ 

 ตลาดที่ SMEs นำาเข้าสินค้ามากที่สุด ได้แก่ จีน มูลค่า 556,770.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.5 ของมูลค่า 

การนำาเข้ารวมของ SMEs ทั้งหมด รองลงมา คือ ญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0 สวิตเซอร์แลนด์ คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 10.8 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 และมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.0 

 สินค้าที่ SMEs นำาเข้ามากที่สุด ได้แก่ หมวดอัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่า 532,152.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

รอ้ยละ 22.5 ของมลูคา่การนำาเข้ารวมของ SMEs รองลงมา คอื หมวดเครื่องจกัร คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์คดิเปน็สดัสว่น

ร้อยละ 13.7 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4 เหล็กและเหล็กกล้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

4.4 และพลาสติกและของที่ทำาด้วยพลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2  

สัดสวนการนำเขาของ SMEs
จำแนกตามประเทศ

 สัดสวนการนำเขาของ SMEs
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จำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 

 วสิาหกจิรวมทัง้ประเทศ ณ สิน้ป ี2556 มจีำานวน 2,844,757 ราย จำาแนกเปน็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

จำานวน 2,763,997 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 97.2 ของจำานวนวสิาหกจิรวมทัง้หมด ประกอบด้วย กลุม่ทีมี่การจดทะเบยีนนิตบิคุคลรวม 

684,730 ราย ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนนติบิคุคล 2,079,267 ราย สว่นใหญอ่ยู่ในกลุม่ภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 

มากที่สุด จำานวน 1,201,070 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ ภาคบริการ มีจำานวน 1,083,593 ราย คิดเป็นร้อยละ 

39.2 และภาคการผลิต จำานวน 479,334 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3

 เมื่อพิจารณาถงึการกระจายตัวของ SMEs พบวา่ สว่นใหญอ่ยู่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง (กาฬสินธุ ์ขอนแกน่ 

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจำานวน SMEs มากที่สุด 554,102 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 20.0 ของจำานวน SMEs ทั้งหมด รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 93,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4  

ของจำานวน SMEs ทั้งหมด และ จังหวัดชลบุรี จำานวน 88,401 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของจำานวน SMEs ทั้งหมด  

ส่วนจังหวดัที่มี SMEs น้อยที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงคราม จำานวน 5,370 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 ของจำานวน SMEs ทั้งหมด

โครงสรางจำนวนวิสาหกิจของประเทศ โครงสรางการกระจายตัวของ SMEs
จำแนกตามประเภทธุรกิจ
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การจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 

 การจา้งงานของวสิาหกจิไทยในป ี2556 มจีำานวนทัง้สิน้ 14,098,563 คน แบง่เปน็การจ้างงานในวิสาหกจิขนาดใหญ ่(LE) 

จำานวน 2,682,323 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และการจ้างงานใน SMEs จำานวน 11,414,702 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 

ของการจา้งงานรวมท้ังประเทศ โดยมกีารกระจายตวัอยูใ่นกลุม่ภาคบรกิารมากทีส่ดุ จำานวน 5,099,237 คน คดิเปน็รอ้ยละ 44.7  

ของการจ้างงานรวมของ SMEs ท้ังหมด รองลงมาอยู่ในภาคการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์จำานวน  

3,615,541 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และภาคการผลิต จำานวน 2,966,924 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7

 จำานวนการจ้างงานของ SMEs จำาแนกตามจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีการจ้างงานของ SMEs สูงที่สุด จำานวน 

3,824,143 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของการจ้างงานของ SMEs ทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี จำานวน 575,751 คน  

คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของการจ้างงานของ SMEs ทั้งหมด และจังหวัดสมุทรปราการ จำานวน 498,446 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  

ของการจ้างงานของ SMEs ท้ังหมด ส่วนจังหวัดที่มีการจ้างงานของ SMEs น้อยที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำานวน  

15,787 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของการจ้างงานของ SMEs ทั้งหมด

 จำานวนการจ้างงาน SMEs จำาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในปี 2556 พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการจ้างงาน 

สงูทีส่ดุ ไดแ้ก ่กจิกรรมขายสง่ ขายปลกี การซอ่มแซมยานยนต์ มกีารจ้างงานรวมท้ังสิน้ 3,615,541 คน รองลงมาคอืกจิกรรม 

การผลิตอตุสาหกรรม มกีารจา้งงานรวม 2,512,848 คน สว่นทีม่กีารจา้งงานนอ้ยทีส่ดุ คอื กจิกรรมไฟฟา้ กา๊ซ ไอน้ำา และระบบ 

การปรับอากาศ

การจัดตั้งและยกเลิกกิจการ SMEs 
 

 ป ี2556 พบวา่ กจิการทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม ่มจีำานวน 67,302 ราย เพิม่ขึน้จากป ี2555 คดิเปน็รอ้ยละ 5.41 หรอืม ี

การจดัตัง้ใหมเ่ฉลีย่ตอ่เดอืน ประมาณ 5,600 ราย ประเภทกจิการทีม่กีารจดัตัง้ใหมส่งูสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่1. กอ่สรา้งอาคาร

ทั่วไป จำานวน 6,219 ราย ทุนจดทะเบียน 63,804 ล้านบาท 2. บริการนันทนาการ เช่น ตัวแทนจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ตวัแทนจดัหานายแบบ นางแบบ นกัแสดง ฯลฯ จำานวน 5,766 ราย ทนุจดทะเบยีน 2,612 ลา้นบาท 3. อสงัหารมิทรพัย ์จำานวน  

3,644 ราย ทุนจดทะเบียน 57,458 ล้านบาท 4. บริการด้านวิทยุโทรทัศน์ จำานวน 2,160 ราย ทุนจดทะเบียน 3,437 ล้านบาท  

และ 5. ขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ จำานวน 1,953 ราย ทุนจดทะเบียน 3,912 ล้านบาท 

 การจดทะเบยีนยกเลกิกจิการ มจีำานวนทัง้สิน้ 17,435 ราย เพิม่ขึน้จากป ี2555 คดิเปน็รอ้ยละ 2.9 หรอืมกีารยกเลกิกจิการ

เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 1,450 ราย ประเภทกิจการที่มีการยกเลิกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำานวน 

1,271 ราย ทุนจดทะเบียน 3,025 ล้านบาท 2. บริการนันทนาการ เช่น ตัวแทนจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวแทนจัดหา 

นายแบบ นางแบบ นักแสดง ฯลฯ จำานวน 1,217 ราย ทุนจดทะเบียน 681 ล้านบาท 3. อสังหาริมทรัพย์ จำานวน 488 ราย  

ทุนจดทะเบียน 4,507 ล้านบาท 4. ขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ จำานวน 243 ราย ทุนจดทะเบียน 393  

ล้านบาท ขายส่งวัสดุก่อสร้าง จำานวน 241 รายทุนจดทะเบียน 531 ล้านบาท  

 การจางงานของวิสาหกิจไทย  การจางงานของ SMEs จำแนกตามจังหวัด

LE กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการSMEs อ�นๆ อ�นๆ

80.96%

33.5%

5.0% 4.4%

57.1%

19.03%

0.01%
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SME Review for 2013

Contribution of SMEs to Thailand’s GDP

 Thailand’s Gross Domestic Product (GDP) for 2013 amounted to some 11,898,710 million (11.899 trillion)  

baht which represented a 2.9 percent growth over 2012. The portion of GDP attributable to SMEs came to 

4,454,939.6 million (4.455 trillion) baht, or a 3.8 percent increase over the previous year. The portion made up 

a 37.4 percent share of overall GDP. At the same time, contributions-to-GDP of small business enterprises 

(SE) in 2013 amounted to 3,014,096.3 million (3.014 trillion) baht, or 4.6 percent up from the previous year, 

and which made up 25.3 percent of the overall GDP; while those from medium enterprises (ME) stood at 

1,440,843.3 million (1.441 trillion) baht, representing a growth of 2.4 percent and a proportional contribution 

of only 12.1 percent.

 The most significant of SME contributions to economic growth in 2013 came from the Services sector  

whose share of GDP rose to 34.8 percent, or up 8.1 percent over the previous year. Next in terms of  

performance was the Manufacturing sector which contributed 29.6 percent, or an increase of 0.1 percent 

from the previous year; this was followed by the Trade & Repairs sector with a 27.7 percent contribution, 

which represented a sector growth of 3.2 percent. 

SME-related Exports and Imports
 

 The balance of SME international trade for 2013 recorded a deficit of 608,178.6 million baht with relevant  

trading statistics as follows:

 Exports Figures: For 2013, the value of Thailand’s SME exports amounted to 1,761,818.87 million (1.762 

trillion) baht, a significant 14.7 percent drop from the previous year which was precipitated by economic 

slowdowns in major markets, political unrest at home, and declining competitiveness of Thai SMEs. Despite 

the drop, SME contributions remained significant at 25.5 percent of Thailand’s overall exports value. 

 China topped the list as the largest market for Thai SMEs taking up some 209,945.73 million baht 

worth of Thai goods, or 11.9 percent of the total SME performance for the year. Other significant markets 

included Japan, which accounted for 9.7 percent of SME revenue; the USA, for 7.6 percent; Hong Kong, for 

7.5 percent; and Malaysia for 5.1 percent.  

ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs
 

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs (มูลค่าเพิ่ม) ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 83.03 ลดลงร้อยละ 4.5 จากค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา 

ซึ่งอยู่ที่ระดับ 86.92 ส่วนอัตราการใช้กำาลังการผลิต ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 44.12 ลดลงจากค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ 

ทีร่ะดบั 46.17 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่เศรษฐกจิภายในประเทศชะลอตวัตามเศรษฐกจิโลกทีย่งัมคีวามเปราะบาง และสถานการณ์

ทางการเมืองภายในประเทศที่มีความยืดเยื้อ รวมถึงการบริโภคในประเทศยังขยายตัวในระดับต่ำาอีกด้วย   

 

 ดัชนีความเชื่อมั่น TSSI SMEs

 สำาหรบัดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการภาคการค้าและบรกิาร (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ป ี2556 พบวา่ 

ค่าดัชนีฯ อยู่ในระดับต่ำาอย่างต่อเนื่อง และต่ำากว่าค่าฐานที่ 50 ถึง 9 ใน 12 เดือน โดยมีผลจากปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่ 

กระทบต่อความเชื่อมั่น ดังนี้ 

 ปจัจัยบวกมาจากคา่เงนิบาทอ่อนคา่ลงมากเมื่อเทยีบกบัปลายปกีอ่น สง่ผลดตี่อการสง่ออกและการทอ่งเทีย่ว เนื่องจาก

สนิคา้ไทยจะมรีาคาถกูลงในสายตาของชาวตา่งชาต ิขณะทีส่ถานการณด้์านการทอ่งเทีย่วคกึคกัอยา่งต่อเนื่อง สว่นปจัจัยลบ  

มาจากสถานการณท์างเศรษฐกจิตลอดป ี2556 มแีนวโนม้ชะลอตวัลงอยา่งชดัเจน ผลจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่คีวามไมแ่นน่อน 

และสถานการณท์างการเมอืงทีม่คีวามยดืเยือ้ สง่ผลใหผู้บ้รโิภค นกัลงทนุ นกัทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ขาดความ 

เชื่อมั่น จึงมีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน หรือชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ 
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Extent of Thai SMEs 

 As of end-2013, the overall number of business enterprises in Thailand was reported at 2,844,757 with  

SMEs making up 2,763,997 operators, or 97.2 percent of the total. Within the SME portion, 684,730  

operators are registered as commercial juristic persons, while 2,079,267 are still operating without a commercial 

registration. The largest concentration of SMEs, found in the Trade & Repairs sector, comprised 1,201,070 

operators. The next largest group was in the Services sector where 1,083,593 operators (39.2 percent) were 

identified. And some 479,334 operators, or 17.3 percent, had their businesses in the Manufacturing sector. 

 Distribution of the SMEs by region showed that the largest number was located in the Middle Northeastern 

(i.e. the provinces of Kalasin, Khon Khaen, Maha Sarakham and Roi Et). When mapped by province, Bangkok 

was found to contain the highest concentration with 554,102 operators or 20.0 percent of the national extent. 

Second and third in terms of concentration was Chiang Mai, home to 93,785 operators, or 3.4 percent; and 

Chon Buri with 88,401 operators, or 3.2 percent of the national total. The smallest concentration was found 

in Samut Songkhram which had only 5,370 operators or a mere 0.2 percent.

SME Hiring in 2013

 Employment figures for Thai industries of all sizes for 2013 amounted to 14,470,437 jobs. Some 2,668,951  

jobs (or 18.4 percent of the total) were hired by large enterprises (LE), and the remaining 11,799,948 jobs, 

or 81.5 percent, made up the national SME hiring. The highest extent of SME hiring occurred in the Services 

Sector which provided 5,238,207 jobs, or 44.4 percent. This was followed by Trade & Repairs with 3,615,541 

jobs, or 30.6 percent; and the Manufacturing sector with 2,946,200 jobs, or 25.0 percent.

 SME employment breakdown by province showed Bangkok had the highest hiring rate of 3,830,904 jobs, 

or 32.5 percent of all SME workforce. Trailing Bangkok were: Chon Buri, with 576,471 jobs, or 4.9 percent; 

Samut Prakan, with 500,227 jobs, or 4.2 percent. SME Employment was the least in Mae Hong Son where 

only 17,799 jobs – a mere 0.2 percent of the overall hiring – were available.

 Hiring breakdown by sector for 2013 indicated Trade & Repairs as the most active hirer, generating 

some 3,615,541 jobs. This was trailed by Manufacturing which provided 2,793,992 jobs. The least active in 

terms of job creation was in the electricity, gas and steam generation, and air-conditioning businesses. 

 The highest SME exports value was found in the category of Gemstones & Jewelry which 

recorded a group revenue of 249,017.38 million baht, or 14.1 percent of the overall SME 

exports performance. This was followed by the Plastics & Plastic-based products category 

whose exports made up 9.1 percent; Rubber & Rubber-based products, at 6.6 percent; 

Machinery, Computers & Equipment, at 6.4 percent; and Motorized Vehicles & Components, 

at 5.1 percent. 

 Imports Figures: The total value of imports by Thai SMEs totaled 2,369,222.26 million 

(2.369 trillion) baht, an 8.5 percent contraction from the previous year. The amount made 

up some 30.9 percent of Thailand’s overall imports spending.

 Countries where Thai SMEs imported from, in order of descending trade values, were 

China, Japan, Switzerland, the USA and Malaysia. China was Thailand’s largest supplier 

from where Thai SMEs imported 556,770.94 million baht worth of goods, or 23.5 percent of 

the total SME imports spending in 2013. Similar percentages for the other suppliers were: 

Japan, 14.0 percent; Switzerland, 10.8 percent; USA, 6.3 percent; and Malaysia, 4.0 percent. 

 The top five imports, in terms of value, were made in the following categories:  

Gemstones & Jewelry, at 532,152.72 million baht, or 22.5 percent of overall SME imports value; 

Computers Machinery & Equipment, at 13.7 percent; and Electrical Appliances & Parts, at 

13.4 percent; Iron and Steel, at 4.4 percent; Plastics & Plastic-based products, at 4.2 percent. 



แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs
ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย 

SME High Growth Sectors
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Establishment and Dissolution of Businesses

 The number of new business registrations for 2013 was 67,302, which represented a 5.41 percent rise  

over the previous year, and an average of 5,600 new registrations a month. Top five categories in terms of 

new registrations and their registered capital, were as follows: 1) General Building Construction, 6,219 new 

operators with 63,804 million baht registered capital; 2) Recreation/Leisure (e.g. lottery ticket wholesaling, 

modeling agency), 5,766 set-ups, 2,612 million baht; 3) Property Development, with 3,644 new companies, 

57,458 million baht; 4) Radio/television services, 2,160 newcomers, 3,437 million baht; and 5) Machinery 

and Tools Wholesaling, 1,953 new firms, 3,912 million baht.

 Some 17,435 firms applied for business dissolution in 2013. The figure represents an increase of 2.9 

percent from the previous year, and an average of 1,450 dissolutions per month. The sectors, numbers 

of dissolution and associated capital amounts worth noting are: 1) General Building Construction, 1,271 

firms dissolved, 3,025 million baht; 2) Recreation/Leisure (e.g. lottery ticket wholesaling, modeling agency), 

1,217 dissolutions, 681 million baht; 3) Property Development, with 488 dissolutions, 4,507 million baht;  

4) Machinery and Tools Wholesaling, 243 dissolutions, 393 million baht; and 5) Building Materials Wholesaling,  

241 dissolutions, 531 million baht.

Indicators of SME Economic Performance
 

 Industrial Production Index

 SME Production Index (added value) for 2013 was 83.03, a 4.5 percent drop from the 86.92 of the 

previous year. Capacity Utilization Index for Thai SMEs averaged at 44.12 for the year, also a decline from 

the 46.17 average of 2012. The contraction of the indices reflected the slowing down of Thailand’s industrial 

production during the year, which came about as a result of the still fragile global economy, as well as the 

drawn-out political conflicts at home, that had weighed down domestic trade and consumption.  

 SME Trade & Service Sentiment Index (TSSI)

 The TSSI Index for 2013 remained on the low side for most of the year - lower than the base rate of 

50 for nine out of the 12 months. This was caused by positive and negative factors as described below. 

 Positive factors: The weakening of the baht relative to its value towards the end of the prior year.  

As prices of Thai goods and services became more attractive in the eyes of visitors, increases were gained 

in the country’s export trades as well as inbound tourism with the latter continuing its strong growth from 

the year before. Negative Factors inhibiting growth in 2013 were the slowing down of domestic production 

as a result of the volatile global economy and the persistent political turmoil at home. These situations 

had combined to erode the confidence of consumers and investors at home and abroad who adopted a  

wait-and-see approach, and either put off their investment or relocated funds to other markets.
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การศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SME
ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ (SME High Growth Sectors)

 ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน 

การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันท่ีจะมีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) ได้ทำาการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ 

(SME High Growth Sectors) เพื่อหาตัวชี้วัดในการกำาหนดกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีการเติบโตสูงวิเคราะห์หา 

โอกาสและศักยภาพในการเติบโต ศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรคของธุรกิจ SME ที่เป็น High Growth Sectors 

ในไทย รวมทั้งแนวทางและนโยบายภาครัฐที่เหมาะสมในการสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่ม SME ดังกล่าว 

ให้เติบโตและเป็นหัวเรือในการนำากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ว

 การศึกษาครั้งนี้ ได้ทำาการทบทวนนโยบายการส่งเสริม SMEs ของกลุ่มประเทศตัวอย่างที่ประสบ 

ความสำาเร็จ ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวม 13 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ ฮังการี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง

นโยบายของประเทศไทย พบว่า การส่งเสริมวิสาหกิจที่มีการเติบโตสูง จะเป็นตัวเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะต้องเป็นนโยบายเฉพาะด้านนอกเหนือจากนโยบายส่งเสริม SMEs ทั่วไป 

 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงสำาหรับประเทศไทย เบื้องต้นจะพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ ธุรกิจท่ีมี 

รายได้หลักสูงขึ้นต่อเนื่อง (Income Growth) มีค่าเป็นบวก และต้องมีกำาไรสุทธิ (Profit Growth) เฉลี่ยมากกว่า 0 

และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการสนับสนุนส่งเสริมของนโยบายภาครัฐ ความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนไทย รวมถึง

กลุม่ธรุกจิทีม่บีทบาทสำาคญัตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ พบวา่กลุม่ธรุกจิ SMEs ทีม่ศีกัยภาพเตบิโตสงูของประเทศ  

มีจำานวน 11 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

หมวด TSIC 2-Digit
รายได้หลักเฉลี่ย

ล้านบาท ล้านบาท SE ME SMEsGrowth
(ร้อยละ)

Growth
(ร้อยละ)

กำาไรเฉลี่ย จำานวนธุรกิจ

ภ�คเกษตรกรรม	ป่�ไม้	และประมง

A - 1 เกษตรกรรม การล่าสัตว์

  และบริการที่เกี่ยวข้อง

ภ�คอุตส�หกรรมก�รผลิต

D - 15 การผลิตผลิตภัณฑ์

  อาหารและเครื่องดื่ม

D - 28 การผลิตผลิตภัณฑ์

  ที่ทำาจากโลหะประดิษฐ์

   ยกเว้นเครื่องจักร

  และอุปกรณ์

D - 29 การผลิตเครื่องจักร

  และอุปกรณ์ซึ่งมิได้

  จัดประเภทไว้ในที่อื่น

D - 20 การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์

  จากไม้ และไม้ก๊อก 

  ยกเว้นเครื่องเรือน 

  รวมทั้งการผลิตสิ่งของ

  จากฟาง และวัสดุถักอื่นๆ

ภ�คก่อสร้�ง

F - 45 การก่อสร้าง

ภ�คบริก�ร

K - 73 การวิจัยและพัฒนา

N - 85 การบริการด้านสุขภาพ

  และงานสังคมสงเคราะห์

56,990.44

441,684.90

142,925.33

126,100.98

49,412.60

487,943.16

6,467.96

26,074.40

8.75

10.55

26.92

13.30

35.50

23.61

28.01

105.88

22.76

9.75

5.72

21.23

14.43

4.31

66.63

1,781.01

1,750

5,406

4,042

2,988

1,100

35,472

211

1,470

1,881

5,957

4,379

3,240

1,235

36,133

237

1,579

131

551

337

252

135

661

26

109

741.86

4,266.95

1,316.62

1,836.26

393.56

10,388.26

214.76

70.50
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กลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพเติบโตสูงของประเทศ

1.	กลุ่มธุรกิจก่อสร้�ง
 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำาคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องมี 

สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก และ

เป็นผู้รับเหมาช่วงย่อยๆ จากผู้รับเหมารายใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้ จึงมีความเชื่อมโยงและมีบทบาทสำาคัญต่อ

ศกัยภาพการแข่งขันท้ังในระดบัประเทศและตา่งประเทศ และเนื่องจากอตุสาหกรรมกอ่สรา้งของไทยมศีกัยภาพการแขง่ขนั

ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ ขณะทีก่ลุม่บรษิทัขนาดใหญ ่ยงัสามารถเขา้ไปลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศทีม่ศีกัยภาพ รวมถงึ

ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีโอกาสมากในการเพิ่มส่วนแบ่งด้านอสังหาริมทรัพย์

ในตลาดโลก 

2.	กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	
 

 เปน็กลุม่ท่ีมบีทบาทสำาคัญตอ่ภาคการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากประมาณรอ้ยละ 90 เปน็การผลติเพื่อการสง่ออก และ 

มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลาดที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าตลาดโลก ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง 

(อิหร่าน) ตลาดอเมริกาเหนือ-ใต้ (แคนาดา ปานามา อุรุกวัย อาร์เจนตินา) ตลาดเอเชีย (ญี่ปุ่น) และตลาดยุโรป เมื่อ

พิจารณาเชิงลึกพบว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น SMEs ท่ีรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: 

OEM) ป้อนให้ โรงงานประกอบต่างๆ หรือตัวแทนจำาหน่ายสินค้า ซ่ึงความได้เปรียบของไทยมาจาก “ต้นทุนการผลิตท่ีต่ำากว่า”  

แต่หากโครงสร้างการผลิตโดยเฉพาะด้าน “ต้นทุน” มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และอาจจะ

นำาไปสู่การย้ายฐานการผลิตได้ 

3.	กลุ่มธุรกิจย�นยนต์และชิ้นส่วน 
 

 เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีไทยมีศักยภาพการแข่งขันท้ังในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค เนื่องจากเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ 

ชิน้สว่นในภมูภิาคอาเซยีน เมื่อพจิารณาค่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (RCA Index) จะพบวา่ ตลาดต่างประเทศทีม่ ี

ค่าดัชนี RCA มากกว่า 1 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดโลก ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเกิดใหม่ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกากลาง 

ตะวันออกกลาง และอาเซียน ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs ที่รับจ้างผลิตในรูปแบบเป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน

ป้อนให้โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จำาหน่ายในตลาดอะไหล่ทดแทน 

4.	กลุ่มธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม 

 

 เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความสำาคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมภายในประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ ได้แก่ ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออกกลาง 

และตลาดอเมริกาใต้ 

5.	กลุ่มธุรกิจบริก�รด้�นก�รศึกษ� 
 

 เปน็กลุ่มธรุกจิท่ีมบีทบาทสำาคญัตอ่การพฒันาประเทศสูค่วามสมดลุและยัง่ยนื เมื่อพจิารณาศกัยภาพการแขง่ขนัระหวา่ง

ประเทศในกลุ่มธรุกจิการศกึษา World Economic Forum (WEF) จดัอนัดบัความสามารถทางการแขง่ขนันานาชาต ิป ี2556 พบวา่ 

ไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ ดีขึ้นจากปี 2555 ที่อยู่ที่อันดับ 38 จาก 144 ประเทศ ขณะที่ผลการวิเคราะห์อันดับ 

ภาพรวมในกลุม่อาเซยีนในช่วงระหว่างป ี2549-2556 พบวา่  กมัพชูา สงูขึน้ 23 อนัดบั อนิโดนเีซยีและฟลิปิปนิส ์สงูขึน้ 19 อนัดบั  

ขณะที่มาเลเซียและไทย อันดับถดถอยลง 

 

6.	กลุ่มธุรกิจพลังง�น 
 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสจะเติบโตมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทน ผลจากกระแสความสนใจเรื่อง 

ความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งความผันผวนของราคาพลังงาน ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำาเข้าพลังงานกว่าร้อยละ 40  

ของการใช้พลังงานทั้งหมด จึงได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังมากขึ้น ได้แก่ พลังงานลมและพลังงาน 

แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เอทานอลและไบโอดีเซล โดยเอทานอลและไบโอดีเซล มีแนวโน้มที่จะเติบโต

มากขึ้นทั้งในด้านความต้องการและกำาลังการผลิต ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนของไทยยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย

และพัฒนา

 

7.	ภ�คเกษตรกรรม 

 

 เปน็กลุม่ธรุกจิที่มีผลต่อการสรา้งรายได้ ใหก้บัประชาชนและประเทศ โดยภาคเกษตรกรรมที่ได้รบัความสนใจในเวทโีลก 

ในช่วงที่ผ่านมา คือพืชเกษตรที่สามารถนำามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น อ้อย มันสำาปะหลัง กากน้ำาตาล 

ปาล์ม สบู่ดำา ที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อลดการ 

นำาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 

 

8.	ก�รขนส่งและโลจิสติกส์
 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการ 

โลจิสติกส์ของไทย มีโอกาสและแนวโน้มเติบโตขึ้นมากโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียน เพราะเป็นภาคบริการสาขาแรกที่

เข้าสู่ AEC อย่างจริงจัง นับต้ังแต่ปี 2556 ได้เปิดให้ต่างชาติเข้าแข่งขันและเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนถึงร้อยละ 70 ปัจจุบันการ

ให้บริการของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นเพียงเน้นขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ขณะที่ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ 

ของไทยอยู่ที่อันดับ 38 จาก 155 ประเทศ เป็นรองสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย นอกจากนี้สัดส่วนต้นทุน 

โลจิสติกส์ต่อ GDP ในช่วงระหว่างปี 2546-2555 มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 16.1 ในปี 2546 เหลือร้อยละ 14.3 ในปี 

2555 แต่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา

9.	กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำารายได้มากเป็นอันดับต้นๆ และ

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลายประเภท และ 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาเซียน กลุ่ม BRICS 

(บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) ส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมการท่องเที่ยวในทวีปอาเซียน ซึ่งการท่องเที่ยว

ของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ตลาดโอเชียเนีย ตลาดเอเชีย 

ตลาดยุโรป และตลาดตะวันออกกลาง เป็นต้น 

10.	กลุ่มธุรกิจบริก�รสุขภ�พ 
 

 จากโครงสรา้งทางสงัคมของประชาคมโลกทีก่ำาลงัเขา้สูย่คุสงัคมผูส้งูอาย ุสง่ผลใหธ้รุกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัผูส้งูอายมุทีศิทาง

ทีเ่ตบิโตขึน้ โดยเฉพาะธรุกจิบรกิารดา้นสขุภาพ บรกิารรกัษาพยาบาล บรกิารสง่เสรมิสขุภาพ ผลติภณัฑส์ขุภาพและสมนุไพร

ไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งบริการเชิงสุขภาพของไทยมีจุดแข็งในเรื่องอัตราค่าบริการที่ต่ำากว่าประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว คนไทยมี Service Mind ขณะที่คุณภาพมาตรฐานได้รับการยอมรับและนิยมจากชาวต่างชาติ รวมถึงกลุ่ม 

ผู้พักฟ้ืนและผู้ติดตาม ที่ผ่านมาไทยได้ประกาศนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 

Hub) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม

ตะวันออกกลาง รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา กลุ่มประเทศแถบเอเชียใต้ และฝรั่งเศส 
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11.	 กลุ่มธุรกิจสร้�งสรรค์	 /	 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 (IT)	 และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
								และก�รสื่อส�ร	(ICT) 
 

 กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ นับเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ผลจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาสินค้า

และบริการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การใช้องค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมมานำาเสนอ 

ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านจุดเด่นทางเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงฝีมือในการผลิต

และออกแบบสื่อสร้างสรรค์ แต่การพัฒนาที่ผ่านมายังอยู่ในระดับเริ่มต้น ผู้ประกอบการดำาเนินธุรกิจแบบรับจ้างผลิตหรือ

เป็น Outsourcing ให้บริษัทขนาดใหญ่จากต่างชาติ ขณะที่ปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนใน

อุตสาหกรรมนี้ 

 กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจซอฟต์แวร์ การผลิตสื่อ การออกแบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและสร้าง

มูลค่า นับว่ามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนากลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สำาคัญ 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจ IT และ 

ธรุกจิ ICT ประเทศท่ีพฒันาแล้วส่วนใหญม่รีะบบ IT และ ICT ดีมาก ขณะที่ไทยยงัอยู่ในระดับต้นของการพฒันา ซ่ึงเปน็การ

นำาเทคโนโลยมีาใชเ้ปน็หลกั ขณะทีก่ารคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ทีช่ว่ยสรา้งมลูคา่งาน และการจดสทิธบิตัรหรอืลขิสทิธิท์ีค่ดิคน้

ของไทยยังอยู่ในระดับต่ำา 

แนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูง

 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจต่างๆ ดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจ 

ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ ตามลำาดับขั้นตอนการเติบโตของ SMEs รวมถึงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มี

การเติบโตสูงในแต่ละระดับการเติบโตได้ ดังนี ้

 

 ระดับที่ 1 Survival Level ธุรกิจในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตตามความนิยมของกระแสโลก แต่ในประเทศไทยการพัฒนา

ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานทดแทน กลุ่มเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเพื่อผลิตพลังงาน

ทดแทนเชิงพาณิชย์ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มบริการด้านการศึกษา กลุ่มธุรกิจ IT ICT รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

ขณะที่กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง การพัฒนาเริ่มเข้าสู่ระดับ Sufficiency Level เพราะมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและ

ตลาดภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขณะที่ SMEs เป็นเพียงผู้รับเหมาช่วง 

 

 แนวท�งก�รส่งเสริม ภาครัฐจะต้องมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถแข่งขันได้ เช่น ระบบ 

คมนาคมความเร็วสูง ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาโครงสร้างด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของชาติ  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (Technology Platform) รวมถึงการกำาหนดและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ

ในระดับสากล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น เป็นการขยายตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป 

 ในส่วน SMEs ที่ต้องพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ภาครัฐและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่ และ SMEs เพื่อขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการพัฒนา

คลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย ให้ครอบคลุมในระดับนานาชาต ิ

 ระดับท่ี 2 Sufficiency Level เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพการแข่งขันท้ังตลาดในประเทศ ตลาดโลก และตลาดภูมิภาค โดย 

ข้ึนกับความได้เปรยีบดา้นตน้ทุนการผลิตเปน็สำาคัญ ยงัไมม่กีารพฒันาต่อยอดเพื่อสรา้งมลูคา่ทีส่งูขึน้ ประกอบด้วย กลุม่ธรุกจิ 

อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน  

และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 

 

	 แนวท�งก�รส่งเสริม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการเงิน ควรเข้ามาร่วมช่วยยกระดับศักยภาพ

ของกลุม่ธรุกจิดังกลา่วใหมี้ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทีแ่ทจ้รงิ โดยพัฒนานวตักรรมของโมเดลธรุกจิ (Business Model 

Innovation) เพื่อแสวงหาโอกาสและสรา้งมลูคา่เพิม่ โดยการสง่เสรมิพฒันาทัง้ดา้นอปุทานและอปุสงคต์อ่ภาคธรุกจิดงักลา่ว 

ดว้ยนโยบายการสง่เสรมิการอดุหนนุของรฐัตอ่การรว่มทนุ (Subsidized Business Angel/ VC) บรกิารจบัคู่ธรุกจิ มาตรการ

ด้านภาษี การอุดหนุนการวิจัยพัฒนา (R&D Imbursement) การฝึกอบรมพัฒนา การจัดระบบพี่เลี้ยง สนับสนุนการต่อยอด

งานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ / วิสัยทัศน์ร่วม เป็นต้น

 

 ระดับที่ 3 Sustainability Level เป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ ตลาดโลก และตลาดภูมิภาค 

ไดอ้ยา่งยัง่ยนื และเปน็ไปตามทศิทางกระแสโลกทีมุ่ง่เขา้สูก่ารเปน็ Green Economy และ Bio Economy ซึง่ธรุกจิ SMEs จะตอ้ง 

ปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 การผลักดันกลุ่มธุรกิจ High Growth SME ให้สามารถเข้าสู่ระดับ Sustainability ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการ 

SMEs จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มกระแสโลก โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ

บริการ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ 

Green Economy และ Bio Economy 

 

	 แนวท�งก�รส่งเสริม ประกอบด้วย การดำาเนินนโยบายระดับมหภาคและการดำาเนินการรายสาขา ดังนี้ 

 - การดำาเนนิการสง่เสรมิในระดบัมหภาค ประกอบดว้ย การกำาหนดนโยบายทีบ่รูณาการมุง่เนน้สง่เสรมิการเตบิโตของ  

  SMEs การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นตลาดทนุ-ตลาดเงนิภายในประเทศ การลดภาระภาษทีีส่ง่ผลตอ่การเตบิโตของ  

  SMEs และการร่วมทุน การลดภาระของกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู ่

  สงัคมแหง่ความรู ้และสง่เสรมิการเคลื่อนยา้ยแรงงานคณุภาพ การพัฒนา สง่เสรมิการเข้าถงึและใชป้ระโยชน์จาก 

  เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา 

 - การสง่เสรมิรายสาขา ควรตอ้งพฒันานโยบายทัง้ในดา้นการพฒันาอปุทาน (Supply-Side Policy) และการสง่เสรมิ 

  อุปสงค์ (Demand-Side Policy) ควบคู่กัน ซึ่งจะต้องคำานึงถึงความแตกต่างของกลุ่มธุรกิจทั้ง 11 กลุ่ม ทั้งนี้ด้าน 

  การพฒันาอปุทานควรดำาเนนิการใหผู้ป้ระกอบการ SMEs สามารถเขา้ถงึทรพัยากรทีจ่ำาเปน็ในการเตบิโตไดส้ะดวก  

  เท่าเทียม และดำาเนินนโยบายร่วมกับการส่งเสริมด้านอุปสงค์ โดยส่งเสริมอุปสงค์ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นและพัฒนา 

  คุณภาพของอุปสงค์ให้มีความต้องการสินค้า-บริการและพาณิชยการ พัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รองรับ 

  สินค้า-บริการและการค้าเชิงนวัตกรรม 

 

 อย่างไรก็ดี ในการส่งเสริมกลุ่ม SMEs ที่มีการเติบโตสูงทั้ง 3 กลุ่ม หน่วยงานภาครัฐจำาเป็นต้องมีการบูรณาการ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากขึ้น เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมทุกระดับการเติบโต และเป็นผู้นำา 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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Promotional Approach
for Thai SMEs in High-Growth Sectors

 Pursuant to our plans for upgrading Thai SMEs to prime them for new business challenges 

in the near future, OSMEP recently undertook a study to find suitable approaches for promoting  

enterprises having high-growth potential. OSMEP’s investigation focused on a number of key areas 

that altogether will form the basis for laying out viable strategies for the purpose. Some of these areas 

include: identification of a proper index for classifying high-growth; analysis of potential for growth, 

and appraisal of issues, opportunities and threats facing Thai SMEs within the group.

 A number of case studies were considered that related to effective promotional strategies in 13 

countries in Europe, North America, and Asia, namely: Singapore, Malaysia, Hong Kong, South Korea, 

Japan, Australia, Finland, Hungary, the Netherlands, Germany, UK and USA. Existing local practices 

were also looked into. Findings of the investigation showed that, when properly promoted, the  

high-growth SMEs can act as an effective catalyst to accelerate a country’s economic growth. It 

should be noted, however, that such promotional policy should be industry-specific and separated 

from that for SMEs in general.

 For prospective enterprises in Thailand, two indicators are required to mark their belonging in 

the high-growth group. These are: 1) a positive and increasing level of income growth; 2) A positive 

non-zero average net profit with an increasing growth trend.

 Based on the comparison of the program objectives in government promotional activity, business  

viewpoints of government and private agencies, and those of large-scale industries, it was concluded that 

Thai SMEs with high-growth potential consist of enterprises in the 11 groups described below.

TSIC 2-Digit
Average Income

Million 
Baht

Million 
Baht SE ME SMEsGrowth

( percent)
Growth
( percent)

Average Profit No. of Enterprises

Agriculture, Forestry and

Fishery Sector

A - 1 Agriculture, hunting,

  and related services

Manufacturing Sector

D - 15 Food & Beverages 

  Production

D - 28 Production of 

  metal-based merchandise

  exclusive of machinery

  and equipment

D - 29 Production of machinery 

  and equipment not listed 

  elsewhere

D - 20 Production of timber, 

  items made of wood and 

  cork - exclusive of 

  furnishing products and 

  items made of dried

   hay or other fibrous 

  weaves.

Construction Sector

F - 45 Building & construction

Service Sector

K - 73 Research & 

  Development

N - 85 Health-care and Social 

  Services

56,990.44

441,684.90

142,925.33

126,100.98

49,412.60

487,943.16

6,467.96

26,074.40

8.75

10.55

26.92

13.30

35.50

23.61

28.01

105.88

22.76

9.75

5.72

21.23

14.43

4.31

66.63

1,781.01

1,750

5,406

4,042

2,988

1,100

35,472

211

1,470

1,881

5,957

4,379

3,240

1,235

36,133

237

1,579

131

551

337

252

135

661

26

109

741.86

4,266.95

1,316.62

1,836.26

393.56

10,388.26

214.76

70.50
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Categories of Thai SMEs with High-Growth Potential

1. Construction Business

 This group is a key driver of Thailand’s economy by virtue of the sheer size of the building/construction  

and related trades which altogether account for some 20 percent of the country’s GDP. Most of the SMEs 

within the group consist of sub-contractors who undertake re-assignments from large-scale builders. Thus, 

the group has its relevance and an important role in maintaining Thailand’s competitiveness on the home 

front as well as abroad. Moreover, with the Thai construction industry’s current advantages over operators 

in other countries, and the possibilities now for Thai entrepreneurs to invest in property development off-

shore, especially in our ASEAN neighbours, prospects are now better than ever for Thailand to capture a 

bigger slice of the real estate business on the international scene.

2. Electronic Components Production
 

 A group of strategic importance to Thailand’s international trade since almost all (90 percent) of its  

production is destined for export to an ever growing marketplace. Regions where Thailand has an edge over 

competitors cover markets in the Middle East (Iran), the Americas (Canada, Panama, Uruguay and Argentina), 

East Asia (Japan), and Europe. Most of the SMEs in the group are contract manufacturers (OEM producers) 

of parts supplying assembling factories or retail distributors. The competitiveness of Thai production in this 

category lies in Thailand’s “lower production cost” which is vulnerable to changes in the country’s wage 

structure. Pressures in the cost structure can readily erode Thailand’s advantage - a scenario that could 

lead investors to shift their production bases to other countries.

3. Motorized Vehicles and Parts
 

 A category for which Thailand has comparative advantages on the regional as well as global markets  

by virtue of its well-entrenched capacity as an industry production hub of ASEAN. Based on the determination  

of Thailand’s Revealed Comparative Advantage indices, the computed RCAs of this category are either 

greater than unity (1.0), or better than the global average, in a number emerging of markets in Europe, Central 

America, the Middle East, and ASEAN. Most of the SME operators in the category are contract manufacturers  

of parts either for end-product assemblies, or for retail distribution as non-OEM replacement parts.

4. Food & Beverages
 

 A major revenue-earning category with a 15 percent share of Thailand’s GDP and an ever-improving  

export performance. The category has the capacity to effectively compete for shares of the market within 

ASEAN and globally; and possessing comparative advantages in the markets of Europe, Middle East and 

Latin America. 

5. Educational Services Provision
 

 A category of business enterprises with a crucial role in developing human resources vital for Thailand’s  

economic growth and sustainability. The country’s competitiveness in this area is on a slow, upward trend. 

Ratings by the World Economic Forum (WEF) for 2013 placed Thai educational services at the 37th out of 

a total of 148 countries; a slight improvement from ranking 38th out of 144 countries for 2012. The overall 

picture of educational services in ASEAN was also assessed for the period 2006 –2013 wherein the ranking  

of Cambodia showed an overall improvement of 23 levels; those of Indonesia and the Philippines each 

scored 19 levels of progress; while ratings for Malaysia and Thailand showed an overall decline.

6. Energy-related businesses

 Prospects for rapid growth are expected, particularly for the segment of alternative energies, as a result  

of the increasing need for energy security which arose following decades of volatility in fuel prices. The need 

to substitute for huge imports (over 40 percent) for the country’s energy consumption has spurred serious 

development in Thailand of alternative forms of energy including wind, solar, bio-mass, bio-gas, ethanol, and 

bio-diesel. The latter two types are showing high growth trends in domestic demand as well as production 

capacity. The overall progress of this business category is still at the stage of research and development.

7. Agriculture and Agro-businesses
 

 A very significant sector crucial to the livelihood of the wider population and the Thai economy.  

Agricultural crops that have attracted global attention in recent years include sugar cane, cassava, molasses,  

oil palm and Jatropha curcas, all of which are suitable raw materials for bio-diesel production. A range 

of measures has been implemented by the government to promote cultivation of these crops for the  

production of alternative fuels.

8.	Transport	and	Logistic	Businesses
 

 A category responsible for linking up efficient supply chains which are crucial for the overall  

competitiveness of Thai industries. Thai logistic businesses are entering a phase of rapid growth, especially 

within ASEAN as the sector is the first to have been liberalized by the AEC pact. Since 2013 the sector 

has been open to foreign investment which has increased to some 70 percent of the total domestic market. 

Services provided by Thai operators mainly consist of goods delivery. In terms of service capacity, Thailand’s 

logistic performance is ranked 38th out of the 155 countries assessed, which is lower than the rankings of 

Singapore, Hong Kong, China, Japan and Malaysia. Improvement, however, is seen in the industry’s cost 

performance over the period from 2003 to 2012 wherein its cost-to-GDP ratio has been dropping - from 

16.1 percent to 14.3 percent. The ratio, however, is still on the high side when compared with those of 

developed countries, such as the USA.

9.	Tourism	Businesses

 The sector has been among the top performers responsible for increasing earnings for Thailand. With  

its capability to create added value, directly and indirectly, the tourism trade is linked to a wide web of 

related services. Its potential is further enhanced by the emergence of new markets, brought about by the 

strengthening economy of developing regions, such as ASEAN, BRICS (Brazil, Russia, India, China and 

South Africa), where demand for travel is rising. Thailand has the capacity to compete successfully within 

the region and globally, and has captured sizable portions of markets in ASEAN, Oceania, Asia, Europe and 

the Middle East.

10. Wellness Service Businesses
 

 With the global population developing into an “ageing society”, prospects are better than ever for  

business in the provision of age-related services such as, aged-care, medical and hospital care, wellness 

treatment, Thai herbs and traditional remedies, and health tourism. Thailand’s health-care services have 

managed to attract volumes of international customers, including recuperating patients and their carers, 

who prefer Thailand’s lower fee structures, the service-oriented attitude of Thai practitioners, and the high 

standards of medical proficiency. Thailand has taken advantage of this market with strategic plans to develop 

the sector into a Medical Hub. In recent years, health tourism has attracted increasing numbers of visitors 

from the Middle East, Japan, the USA, UK, Canada, South Asia, and France.
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11.	Creative	Businesses,	 Information	Technology	and	 Information	&	Communication	Technology	 
 Businesses
 

 Creativity in product development involves innovations in product design, use of know-how, intellectual  

rights and infusion of cultural flavours into the design. Thailand is well positioned to take advantage of 

this rising global trend given the country’s wealth of cultural refinement, excellent craftsmanship as well 

as resources for good design. Progress of development in this sector, however, has been lagging due to 

the preference of Thai SMEs to operate as contract manufacturers or outsourced producers for large-scale  

foreign firms. At the same time, the issue of copyright piracy has had a discouraging effect on local  

investment in the sector.

 Production of software, digital media content and computer-aided design makes up an important  

portion of the creative industry. For the sector, Thailand’s development of IT and ICT products has remained 

in its infancy, characterized by extensive import of technologies from abroad; while innovations, copyrights 

or patents of local origins have been minimal.

Promotional Approach for SMEs with High-Growth Potential
 Based on analysis of the competitiveness of Thai SMEs, prevailing issues and threats, as well as their  

respective stages of growth, SME enterprises in this sector are categorized; and a promotional approach 

formulated for each subgroup described below.

 1) Survival Level: This group includes enterprises with good growth prospects on the global scene 

despite their being in infancy stages at home. Examples are businesses in the following groups: alternative  

energies, commercial cultivation of bio-diesel crops, transport and logistics, educational services, IT & ICT 

and creative businesses. It should be noted that the building construction group has moved up to the  

Sufficiency Level given its competency for competition in the region and globally. Most enterprises in the 

latter group are large-scale contractors while the SMEs are playing the role of subcontractors.

 

 Promotional Approach: The government should focus on providing supporting infrastructure necessary  

for boosting competitiveness, such as high-speed transportation, fast Internet systems, national infrastructure 

for R&D and use of technology (Technology Platform), and benchmarks for product and service quality that 

meet international standards. These factors will help to open up better access by customers to the service 

providers – a condition to facilitate the expansion of the SME customer base.

 Where SMEs are adjuncts to large enterprises in the construction industry, government policies should 

seek to promote such cooperation by encouraging the formation of SME clusters and supply chains throughout 

the nation as a means to support the industry’s market expansion activity, regionally as well as globally.

 2) Sufficiency Level: The capacity of SMEs in this group to compete in the domestic, regional and  

global markets is due mainly to their production cost advantage in spite of the absence of further product 

refinement or added value. The following sectors are included in the group: Food & Beverages, Electronic 

Components, Wellness Services, Motorized Vehicles and Parts, and Tourism Services.

 

 Promotional Approach: Involved agencies and financial institutions should provide assistance to upgrade 

the competitiveness of this group. Efforts should be made to promote innovations in their business models, 

emphasizing the need to create added value and to identify new market opportunities on the demand and 

supply sides. A range of promotional measures can be implemented including use of instruments such as 

Subsidized Business Angels, or venture capital, business matching, tax relief measures, R&D imbursement, 

SME training, SME coaching, subsidies for R&D with commercial potential, and networking of SMEs in 

vision-based cooperation.

 

 3) Sustainability Level: SMEs in this group have the capacity for sustained competence in the domestic, 

regional and global markets while complying with the global trends towards establishment of Green Economy 

and Bio Economy. The latter requirements call for timely adjustment by Thai SMEs in order to retain their 

competitive edge.

 In the effort to move Thai SMEs towards the sustainability level, all involved agencies of the government 

and the private sector will need to match prevailing trends in the global market in regard to the creation of 

brand identities and added value through prudent use of environment -friendly technology and processes-  

the latter will be the dictate of the move towards achieving Green Economy and Bio Economy. 

 Promotional Approach: Promotional efforts should entail strategies for individual categories and the  

sector in general, as described below:

 - For the sector in general: Promotional strategies should include: formulating measures for integrated  

  efforts to promote SME growth; improving the ambience of domestic financial markets; reducing  

  tax burden on items impeding SME growth and joint investment; amending regulations and 

  procedures that hamper growth; developing human resources to achieve a knowledge-based pool of  

  workers and encouraging the migration of skilled labour; promoting the access to, and use of modern  

  technology and R&D.

 - For individual sectors: Strategies should be based on careful consideration of the differences in need  

  of the 11 groups. Scope of promotional policy should cover both supply and demand sides. On the  

  supply side, measures should be implemented to accord equitable access to necessary resources  

  for growth. Such measures should also run in tandem with promotional efforts on the demand side  

  in order to stimulate growth in demand for Thai goods and services; or in other words, create new  

  markets for merchandise from Thailand.

 

 It should be stressed here that efforts in promoting SMEs on the three growth levels will require a 

heightened measure of integration and cooperation among the public agencies in order to extend promotional 

help to cover the SMEs at all stages of their development.
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การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ในประเทศอาเซียน+6 ระยะที่ 2
 การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ก่อนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ในป ี2558 เปน็เรื่องทีส่ำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) ให้ความสำาคัญโดยมุ่งศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของ SMEs โดยเฉพาะ 

การศึกษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเชิงลกึในกลุม่ AEC เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ SMEs เหน็ถงึโอกาสและความเสีย่ง 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำาเนินธุรกิจภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในปี 2555 สสว. 

ทำาการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมืองเซี่ยงไฮ้และ

เทยีนจนิ สาธารณรฐัประชาชนจีน ในอุตสาหกรรมที่ไทยมศีกัยภาพ ได้แก ่อาหาร สิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ 

อัญมณีและเครื่องประดับ 

 เพื่อขยายการศกึษาใหค้รอบคลมุสาขาและพืน้ทีเ่ปา้หมายมากขึน้ ในป ี2556 สสว. จงึดำาเนนิโครงการ

ศึกษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเทศอาเซยีน+6 ระยะที ่2 โดยมุง่ศกึษาในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสำาคญัของ 2 ประเทศ  

ได้แก่ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาวในอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพ 2 กลุ่มได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร  

และสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการนำาไปใช้พัฒนาศักยภาพและ 

สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจสนองตอบความต้องการของตลาด ขณะเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน นำาไปกำาหนดทิศทาง และกระบวนการส่งเสริมการค้า การลงทุนสำาหรับ SMEs ให้สามารถ

รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิข้ึน และใช้ประโยชนจ์ากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 นับเป็นประเทศท่ีมีสังคม วัฒนธรรม ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากท่ีสุด และเป็นประเทศคู่ค้าหลักท่ีสำาคัญของไทย ในปี 2556  

การค้าการลงทุนของไทยและลาวมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 51,125 ล้านบาท เป็นการส่งออกสินค้าไทยไปลาว มูลค่ากว่า 42,146  

ล้านบาท และนำาเข้าสินค้าจากลาวเข้ามาไทย มูลค่ากว่า 8,979 ล้านบาท 

 จากการศึกษาสภาพโดยท่ัวไปของนครเวียงจันทน์ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีค่าครองชีพและรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำา 

จึงยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบเมืองเริ่มมีอิทธิพลต่อชาวลาวมากขึ้น นิยมพักผ่อนตามศูนย์การค้า  

ซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ในนครเวียงจันทน์ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย เช่น หนองคาย อุดรธานี  

การเลือกซื้อสินค้าจะคำานึงถึงคุณภาพเป็นหลัก โดยเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในร้านเสมอ นอกจากนี้ชาวลาวนิยม

ดูรายการโทรทัศน์จากประเทศไทย และใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอยเป็นหลัก ซึ่งสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคชาวลาวในด้านต่างๆ ดังนี้ 

พฤติกรรมผู้บริโภคชาวลาว
 

 •	 อตุส�หกรรมอ�ห�ร	พบวา่ ชาวลาวสว่นใหญป่ระกอบอาหารเพื่อรบัประทานเองทีบ่า้น และหอ่อาหารไปรบัประทาน 

ระหวา่งวนัเพื่อประหยดัคา่ใชจ้า่ย รสชาตอิาหารของลาวใกลเ้คยีงกบัไทยโดยเฉพาะอาหารอสีาน ชอบอาหารรสเผ็ด ไม่ชอบ 

รสเค็มและขม ไม่นิยมรับประทานหอย เนื้อวัว และปู ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบเมืองเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น เริ่มมีการบริโภค 

อาหารนอกบ้าน กระแสอาหารเพื่อสุขภาพเริ่มมีอิทธิพลกับกลุ่มรายได้ระดับกลางขึ้นไป มีความใส่ใจเรื่องสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น เห็นได้จากการหลีกเลี่ยงบริโภคผงชูรสหรือแป้งนัวที่มีการบริโภคมากในอดีต เริ่มซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารนำาเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะของไทยซึ่งได้รับความนิยมเพราะคุ้นเคยและเชื่อมั่นมาเป็นเวลานาน 

และให้ความสำาคัญกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น ISO HACCP ฮาลาล ฯลฯ นอกจากนี้พบว่าอาหารประเภทปิ้ง ย่าง 

หมูกระทะ อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี และอาหารฟาสต์ฟู้ด ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่วนเครื่องดื่มที่ 

ชาวลาวดื่มเป็นประจำา ได้แก่ นมสด นมถั่วเหลือง น้ำาผัก-ผลไม้ น้ำาอัดลม และชอบดื่มกาแฟมากกว่าชา ทั้งนี้ ชาวลาวมี 

รายจ่ายค่าอาหารเฉลี่ย 4,000 - 6,000 บาท/ครอบครัว/เดือน

 

 •	 สนิค�้ตกแตง่บ�้นและเฟอรน์เิจอร	์พบวา่ ชาวลาวสว่นใหญม่กีารใชช้วีติอยูร่วมกนัเปน็ครอบครวัใหญ่ในบา้นเดีย่ว  

การตกแต่งบ้านจะให้ความสำาคัญกับห้องรับแขกเพราะบ่งบอกฐานะทางสังคม โดยไม้ยังเป็นวัสดุหลักในการตกแต่งบ้าน

และเฟอรน์ิเจอร์ เนื่องจากมีความคงทน อายุการใชง้านนาน นอกจากนี้ผลจากวถิีชีวิตคนเมืองที่เริ่มมีมากขึ้น กลุ่มผู้มีรายได้ 

ปานกลางและรายได้สูง  ชื่นชอบการตกแต่งบ้านในสไตล์ Modern รองลงมาคือ Contemporary การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือจากร้านขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ซ่ึงจะพิจารณาคุณภาพของสินค้า รวมถึงการให้บริการ 

จดัสง่สนิคา้ถงึบา้นเปน็ปจัจยัสำาคญั ขณะทีฮ่วงจุย้และความเชื่อทางศาสนายงัมีอทิธพิลตอ่การตกแตง่บา้นของชาวลาวอยูบ่า้ง

 ในด้านทัศนคติต่อประเทศไทยและสินค้าไทย ชาวลาวมองเปรียบเทียบประเทศไทยว่าเป็นคนทันสมัย ช่างจินตนาการ 

มคีวามมัน่ใจในตนเองและมุง่มัน่ มทีศันคตทิีด่ตีอ่สนิคา้ทีผ่ลติและนำาเขา้จากประเทศไทย เพราะเชื่อมัน่วา่เปน็สนิคา้ทีด่ ีมคีวาม 

หลากหลายและหาซื้อได้ง่าย และเนื่องจากชาวลาวสามารถอ่านและฟังภาษาไทยได้ง่าย จึงเป็นโอกาสสำาคัญของสินค้าไทย

ที่จะเข้าครองตลาดในลาว
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โอกาสของสินค้าไทยในประเทศลาว
 

	 •	 อตุส�หกรรมอ�ห�ร สบืเนื่องจากความคลา้ยคลงึกนัในดา้นวฒันธรรมและวถิชีวีติ รวมถงึภาษาทีส่ามารถสื่อสารกนั 

ไดง้า่ยของชาวไทยและลาว จงึเปน็จดุแขง็สำาคญัในการขยายโอกาสทางการตลาดของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เพราะชาวลาว 

มคีวามคุน้เคยกบัสินค้าไทยโดยเฉพาะอาหาร ซึง่มองวา่เปน็สนิคา้ทีม่ภีาพลกัษณท์ีดี่ มคีณุภาพ โดยวธิกีารขยายตลาดสนิคา้ 

อาหารไทยเข้าสู่ลาว ทำาได้ด้วยการหาตัวแทนจำาหน่ายสินค้าหรือติดต่อผ่านตัวกลาง แต่จะต้องหาตัวกลางหลายรายเพื่อให้

สามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้ท่ัวถึง เนื่องจากลาวยังไม่มีห้างค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่จะเป็นจุดกระจายสินค้าให้ 

ผู้ประกอบการ ส่วนผู้ที่ต้องการส่งสินค้าอาหารให้แก่ร้านอาหารหรือโรงแรม อาจส่งสินค้าผ่านผู้ค้าส่งในลาวหรือผู้ค้าส่ง 

ในแถบจังหวัดชายแดน เช่น หนองคาย อุดรธานี และเนื่องจากลาวยังมีค่าแรงต่ำากว่าไทย ผู้ประกอบการอาจจะตั้งโรงงาน

ผลิตอาหารในลาว โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนและยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านการ

ส่งออก รวมถึงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) อีกด้วย 

 ในด้านการเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหาร เนื่องจากลาวมิใช่ผู้ผลิตอาหารเพื่อการส่งออก มีเพียงกาแฟที่มีภาพลักษณ์ว่า

เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการไทยสามารถนำาเข้าสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตได้โดยตรงหรือผ่านตัวแทนจำาหน่ายใน

ประเทศไทย 

 ในดา้นการขอสมัปทานพืน้ท่ีเพื่อเพาะปลกูหรอืเลีย้งสตัว์ในเชงิอตุสาหกรรม รวมทัง้การทำาเกษตรพนัธสญัญา (Contract 

Farming) นับเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยหลายรายเข้าไปดำาเนินการในลักษณะดังกล่าว  

ซึง่ผูส้นใจตอ้งตดิตอ่กบัรฐับาลลาวผ่านสำานักงานการสง่เสรมิการลงทนุของลาว และสำานกังานแขวงทีจ่ะเขา้ไปทำาการลงทนุ 

 

	 •	 สนิค�้ตกแต่งบ�้นและเฟอรนิ์เจอร ์ผลจากการทีล่าวมทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ ์โดยเฉพาะปา่ไม ้ทีม่มีากกวา่ 

11 ล้านเฮกตาร ์หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 47 ของพืน้ท่ีท้ังประเทศ โดยมไีมส้ำาคญั คอื ไมส้กั ไมแ้ดง ไมเ้นือ้แขง็อื่นๆ และมผีลติภณัฑ์ไม ้

เป็นสินค้าส่งออกที่สำาคัญอันดับ 4 ของประเทศ จึงทำาให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ มีศักยภาพในการพัฒนา โดยเฉพาะ 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งมีความต้องการท้ังตลาดในประเทศลาวและตลาดโลกในระดับสูง ขณะที่ราคาไม้ยังไม่สูงนัก 

จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย SMEs ไทยที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศลาว

 แม้ว่าวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่ทำาจากไม้ยังได้รับความนิยมอย่างสูงจากทุกกลุ่มผู้บริโภคชาวลาว แต่สินค้าตกแต่งบ้าน 

ที่ออกแบบสมัยใหม่มุ่งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังมีโอกาสทางการตลาด เห็นได้จากร้านเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่จากจีน 

เวยีดนาม และไทย ทีม่อียูเ่ปน็จำานวนมากในเวยีงจนัทน ์และอนาคตเชื่อวา่สนิคา้ทีผ่ลติจากวสัดทุีม่ตีน้ทนุไมส่งู เชน่ พลาสตกิ 

เหล็ก อะลูมิเนียม รวมถึงวัสดุแปรรูปต่างๆ จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีการออกแบบทันสมัย สอดคล้องต่อ 

การใช้งานและมีราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้  

 ทัง้นี ้สนิคา้เพื่อการตกแตง่ของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ควรมรีปูแบบและดไีซน์ใหเ้ลอืกตามความตอ้งการของลูกค้า  

โดยเฉพาะสไตล์ยุโรปซึ่งเป็นที่นิยมของชาวลาว ส่วนสินค้าวัสดุก่อสร้างควรมุ่งเน้นด้านคุณภาพและสร้างความแตกต่าง

จากคู่แข่งโดยเฉพาะจีน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา โดยวิธีการขยายตลาดควรเน้นการนำาเสนอสินค้าผ่านบริษัท 

Trading หรือตัวแทนจำาหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการกระจายสินค้าไปตามร้านค้าย่อย สร้างพันธมิตรหรือผู้ค้าอิสระ หรือสร้าง

ตัวแทนจำาหน่ายสินค้าโดยตรง 

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 นับเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักที่สำาคัญของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2556 การค้าการลงทุนของไทย 

และเมียนมารมี์มูลคา่ไม่นอ้ยกวา่ 66,837 ลา้นบาท และเปน็ตลาดสง่ออกสนิคา้ทีส่ำาคญัในอนัดับ 9 ของไทย มมีลูค่ากวา่ 60,646  

ล้านบาท ขณะที่การนำาเข้าสินค้าจากเมียนมาร์เข้ามาไทย มูลค่ากว่า 6,191 ล้านบาท 

 จากการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของนครย่างกุ้ง พบว่า ประชากรยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แต่จากการเปิดประเทศ  

สง่ผลใหว้ถิชีวีติแบบคนเมอืงเริม่มมีากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่คนรุน่ใหมแ่ละผูท้ีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางที่ไดร้บัการศกึษาด ีและ 

มีรายได้ม่ันคง โดยทัศนคติในการจับจ่ายซื้อสินค้าจะมุ่งเลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และเกือบทั้งหมดนิยมซื้อสินค้าด้วย

เงนิสด  ระบบรา้นคา้ปลกีของเมยีนมารค์อ่นขา้งทนัสมยั มทีัง้รา้นสะดวกซือ้ ซเูปอรม์ารเ์กต็ ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ศนูยค้์าส่งและ 

หา้งสรรพสนิค้าสมัยใหม่ นอกจากนี้ยงัพบวา่พระพทุธศาสนามีอิทธพิลอยา่งมากต่อการดำาเนินชวีติ ขณะเดียวกนัวฒันธรรม

เกาหลีที่ส่งผ่านทางละครโทรทัศน์เริ่มมีอิทธิพลต่อชาวเมียนมาร์มากขึ้นเพราะเชื่อว่าเป็นแบบอย่างของความศิวิไลซ์ 

พฤติกรรมผู้บริโภคเมียนมาร์ 
 

 •	 อุตส�หกรรมอ�ห�ร พบว่า กลุ่มผู้บริโภคเมียนมาร์มีการจับจ่ายอาหารจากตลาดสดทุกวัน และประกอบอาหาร

รับประทานเองที่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นอาหารท้องถิ่นทั่วไป ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารจากไทยได้รับความนิยมอย่างสูงจาก 

ชาวเมียนมาร์ทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง-สูง นิยมเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารจากไทย ซึ่งได้รับความเชื่อถือ 

ด้านคุณภาพแม้ราคาจะสูงกว่าอาหารจากจีน เห็นได้จากบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปมาม่าที่มีโรงงานที่เมียนมาร์ นอกจากนี้ 

ชาวเมยีนมารส์ว่นใหญช่อบอาหารรสเปรีย้วและเผด็ นยิมรบัประทานเนือ้ของสตัวป์กี เชน่ เนือ้ไก ่เนือ้เปด็ และสตัวน์้ำาจำาพวก

ปลา กุง้ หอย ปลาหมึก ฯลฯ และกวา่รอ้ยละ 50 ไม่ทานเนือ้ววั และเนือ้หมู เนื่องจากเปน็สงัคมทีเ่ครง่ครดัในพระพทุธศาสนา 

 ส่วนอาหารที่นิยมออกไปรับประทานนอกบ้าน ได้แก่ อาหารท้องถิ่น อาหารจีน และอาหารไทย สำาหรับคนรุ่นใหม่ที่มี 

การศกึษาดีและมีรายได้สงู นยิมบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้ทีน่ำาเขา้จากต่างประเทศ ซึง่จะวางจำาหน่าย

ในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับบน เช่น Market Place by City Mart นอกจากนี้กว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง ไม่รับประทานอาหาร 

หมักดอง ส่วนเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมคือ กาแฟสำาเร็จรูป ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารอยู่ที่

ประมาณ 4,000 - 6,000 บาท/ครอบครัว/ต่อเดือน และมากกว่า 10,000 บาท/ครอบครัว/เดือน
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 •	 สินค้�ตกแต่งบ้�นและเฟอร์นิเจอร์	 พบว่า การใช้ชีวิตของคนจำานวนมากในนครย่างกุ้ง 

จะพักอาศัยอยู่ในแฟลต อพาร์ตเม้นต์ และทาวน์เฮ้าส์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญกับพ้ืนท่ีห้องรับแขก

เพราะใช้บ่งบอกฐานะ โดยให้ความสำาคัญกับการตกแต่งตามหลักฮวงจุ้ยหรือความเชื่อทางศาสนา และนิยม 

ใชเ้ฟอรน์เิจอร์ไมซ้ึง่จะเลอืกซือ้จากรา้นคา้เฟอรน์เิจอรแ์ละของตกแตง่บา้นเปน็หลกั โดยเฟอรน์เิจอร์ใหม ่

ประกอบเสร็จจะได้รับความชื่นชอบอย่างสูง เพราะมีราคาไม่ต่างจากเฟอร์นิเจอร์ ในลักษณะ DIY  

ปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจซื้อมาจากคุณภาพของสินค้า ความแข็งแรงทนทาน และการรับประกัน  

โอกาสของสินค้าไทยในเมียนมาร์
 

 แม้เมียนมาร์จะปิดประเทศเป็นระยะเวลานาน แต่ชาวเมียนมาร์มีความคุ้นเคยกับสินค้าไทยและ 

คนไทยเปน็อยา่งมาก โดยชอ่งทางการสง่สนิคา้จากประเทศไทยเขา้สูเ่มยีนมาร ์จะผา่นดา่นแมส่อด จ.ตาก 

ผ่านเมืองค้าชายแดนสำาคัญของเมียนมาร์ คือ เมียวดี และเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายต่างๆ 

 

	 •	 อุตส�หกรรมอ�ห�ร นับว่ามีโอกาสท่ีดีเนื่องจากอาหารไทยและอาหารจีนเป็นเมนูท่ีสามารถ 

หาไดท้ัว่ไปในนครยา่งกุง้ ทีส่ำาคญัอาหารเมยีนมารแ์ละอาหารไทย มคีวามคลา้ยคลงึกนั โดยเฉพาะการใส ่

วัตถดุบิท่ีเปน็พชืผักสมนุไพรท่ีมกีลิน่หอมเพยีงแต่อาหารไทยมรีสชาติทีจั่ดกวา่ นอกจากนีผู้ป้ระกอบการ 

อาหารสำาเร็จรูปและเครื่องปรุงรสต่างๆ ของไทยหลายรายเข้ามาทำาตลาดที่เมียนมาร์นานแล้ว จึงทำาให้ 

อาหารไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ ขณะที่ระบบร้านค้าปลีกในเมียนมาร์ค่อนข้าง

ทันสมัย 

 สำาหรับช่องทางการขยายตลาดของผู้ประกอบการ SMEs ไทย พบว่า ในด้านการจำาหน่ายสินค้า 

เนื่องจากชาวเมยีนมารค์ุน้เคยกบัสนิคา้ไทย จงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปลีย่นแปลงบรรจภุณัฑเ์ปน็ภาษาเมยีนมาร ์

เพราะฉลากภาษาไทยจะช่วยให้ผู้บริโภคเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า โดยสามารถเข้าสู่ตลาดผ่าน 

ช่องทางระบบห้างค้าปลีกต่างๆ หรือเลือกใช้บริการของตัวแทนหรือนายหน้ากระจายสินค้า (Traders)  

ในการหาตัวแทนจำาหน่ายหรือช่วยกระจายสินค้าไปยังผู้ประกอบการค้าปลีก สำาหรับผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารที่ต้องการเข้าไปทำาธุรกิจในเมียนมาร์ ควรศึกษาและทดสอบตลาด รวมถึงสำารวจทำาเลที่ตั้ง 

ของธุรกิจให้พร้อมก่อน

 ส่วนการตั้งโรงงานผลิตอาหารในเมียนมาร์ นับว่ามีความเป็นไปได้ทั้งการผลิตเพื่อป้อนตลาดใน

เมียนมาร์และผลิตเพื่อการส่งออก แต่การผลิตเพื่อการส่งออกยังคงมีอุปสรรคที่มีผลสืบเนื่องจาก 

การปิดประเทศ ทำาให้สินค้าท่ีผลิตในเมียนมาร์ถูกจำากัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศคู่ค้า  

ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และคู่มือการส่งออกสินค้าจากเมียนมาร์ไปยัง 

ประเทศต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อน 

 ในด้านการเป็นแหล่งนำาเข้าวัตถุดิบ พบว่า เมียนมาร์มีศักยภาพค่อนข้างสูง เนื่องจากสินค้าเกษตรหลายชนิดมีการผลิต 

เพื่อการส่งออก ทั้งเพื่อเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่ยังมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และมีผู้ผลิต 

อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็งของไทยหลายรายที่นำาเข้าสัตว์ทะเลจากเมียนมาร์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับ 

ผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งโดยตรง แต่ต้องผ่านการขอใบอนุญาตนำาเข้า-ส่งออกกับรัฐบาลก่อน

 •	 สินค้�ตกแต่งบ้�นและเฟอร์นิเจอร์	พบว่า โอกาสของ SMEs ไทยในธุรกิจดังกล่าว มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ผลจาก 

การเปดิประเทศเมียนมาร ์สง่ผลตอ่การเตบิโตของธรุกจิทอ่งเทีย่ว โรงแรม รวมถงึการกอ่สรา้งอาคารตา่งๆ ทำาใหส้นิคา้ตกแตง่

บ้านและเฟอรน์ิเจอร์ขยายตัวตามไปด้วย สว่นใหญ่มีการนำาเข้าสินค้าจากไทย จีน และเวยีดนาม รวมถงึผลิตภายในประเทศ 

นอกจากนีย้งัมีสนิคา้จากตา่งประเทศที่ไทยนำาเขา้ และสง่ตอ่ไปจำาหนา่ยยงัตลาดเมียนมาร ์เชน่ สขุภณัฑอ์เมรกินัสแตนดารด์  

คูลเลอร์ คอตโต้ ฯลฯ

 ผู้ประกอบการที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดเมียนมาร์ ต้องเริ่มด้วยการส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำาหน่ายในเมียนมาร์หรือกลุ่มผู้ค้า

ชายแดนในประเทศไทย หรอืสามารถเชื่อมโยงกบัผูผ้ลติและผูค้า้รายใหญ ่โดยทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูข้ายวตัถดุบิ (Supplier) หรอืรบัซือ้ 

และกระจายสินค้า (Buyer) เช่น ขายส่งสินค้าให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่เปิดธุรกิจในเมียนมาร์ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เป็นชนชั้นกลางที่มีกำาลังซื้อ นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจที่เข้าไปทำางานในเมียนมาร์ 

 ในดา้นการเปน็แหลง่นำาเขา้วตัถดุบิ พบวา่ เมยีนมารม์คีวามอดุมสมบรูณด์ว้ยไมน้านาชนดิ โดยเฉพาะไมส้กัซึง่มมีลูคา่สงู 

และตลาดมีความต้องการสูง จึงเป็นโอกาสในการแสวงหาวัตถุดิบเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย รวมถึงการเข้าไป

ลงทุนผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือหาคู่ค้าทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 อยา่งไรกด็ ีแมว้า่เมยีนมารจ์ะมจีดุเดน่หลายอยา่งทีเ่ปน็โอกาสทางธรุกจิ แตย่งัคงมอีปุสรรคทีอ่าจจะสรา้งความกงัวลให้ 

ผูป้ระกอบการ เชน่ ระบบการปกครอง เศรษฐกจิ การเงนิ รวมทัง้ขอ้จำากดัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบคมนาคมขนสง่ รวมถงึ 

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ 



83สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  |  สสว. ๒๕๕๖82 OSMEP 2013  |  The Office of Small and Medium Enterprises Promotion 

Consumer Behavior in
ASEAN+6 Countries: Phase II Study 
 The introduction of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 will bring with it 

new challenges and new opportunities for Thai entrepreneurs. To help Thai SMEs prepare 

for the operational impacts that are likely during the transitional phase, the Office of Small 

and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) is undertaking a series of regional market 

studies to compile business information that should prove beneficial to the conduct of SMEs 

in the more liberalized trade climate of the AEC. Findings of our investigation, in particular 

the in-depth studies of consumer behavior in the region, should illuminate key areas of 

SME-related risks or opportunities, thus helping to prime Thai entrepreneurs for the effective 

handling of such changes.

  In 2012 OSMEP carried out Phase 1 of the study looking into the markets of Malaysia, 

Indonesia, and two cities in China, namely Shanghai and Tianjin. The focus of this study 

was on product categories where Thai SME merchandise has good potential for market 

penetration: Food, Textile & Clothing, and Gemstones & Jewelry.

 Phase II of the study was implemented in 2013 and the cities of Yangon, the former 

capital of Myanmar, and Vientiane, capital of Laos, were the main areas of interest. Here,  

OSMEP’s study team looked into two promising product categories: Food, and Home Decor &  

Furniture. Findings of the study were disseminated for use by SME entrepreneurs wishing 

to upgrade their capacity or create added value, as well as improve market responsiveness. 

Government agencies and the private sector may also take advantage of the information for 

planning business strategies, promotions, or new investments. It is hoped that the insights 

gained from both phases of the study will aid Thai SMEs in their efforts to tackle regional 

changes, and at the same time, reap the greatest benefit from the establishment of AEC. 

Findings of the study are summarized below.

Lao People’s Democratic Republic (Laos)
 As long-time trading partners, Laos and Thailand are practically mirror images of each other in terms of  

social and cultural backgrounds. The value of the bilateral trade between the two countries in 2013 exceeded 

51.125 billion baht; consisting of 42.146 billion baht in Thai goods to Laos, and 8.979 billion baht of goods 

sold to Thailand. 

 General observations of Vientiane demographics indicate that most residents are low-income earners 

who pursue a traditional way of life. However, in recent years more and more Laotians have been moving 

towards a more modern lifestyle with a preference for entertainment and shopping at convenience stores 

in Vientiane, or at large retail complexes across the border in Nong Khai and Udon Thani.

 Laotians tend to base their buying decisions on quality, preferring to pay cash for the best items  

available. They also adore television content broadcast over the border from Thailand. These characteristics 

have given rise to the purchasing behavior described below.

Behavior of the Laotian Consumer

 •	 Food	Industry: Most Laotians prefer to cook their own meals at home and often bring home-cooked 

lunches to the workplace in order to save money. However, with the present trend towards urbanization,  

Laotians are now eating out on a wider basis. Many of their dishes resemble Thai northeastern cuisine - they 

love spicy tastes in food, but tend to avoid salty or bitter flavors and they also shun beef and the meat of 

crab and shellfish. Consumption of health food is rising among the middle and high income earners. More 

attention is paid to food hygiene and food safety, which is evidenced by the avoidance of monosodium  

glutamate - known as Nua powder - which was previously a widely used condiment. Imported food products, 

especially those from Thailand, are rapidly gaining popularity among the locals due to the long-held trust and 

familiarity they have in merchandise from Thailand and buyers tend to pay attention to certification marks 

on products, such as ISO, HACCP and Halal. Laotians of the younger generation are eager consumers of 

dishes of grilled, roasted or barbecued pork, Japanese and Korean food, and fast food products in general. 

Beverages customarily enjoyed include fresh milk, soy milk, veggie/fruit juice and carbonated drinks. Coffee is 

preferred to tea. On average, a Laotian household spending on food is between 4,000 - 6,000 baht a month. 

 

 •	 Home	Decor	and	Furniture	Products: Laotian families generally share their living quarters within 

the same compound. The reception room - the lounge that reflects a family’s social status - is where the 

furnishings receive the most attention. Wood has remained the chief constituent of traditional furniture and 

home decor items given its strength and durability; although increasing modernization in the city has seen an 

increasing presence of contemporary or modern styles of home furnishing among middle and high-income  

groups. Purchases are made at retail outlets which are chosen because of their product quality and  

availability of home delivery services. Some residents may rely on the notion of ‘Feng Shui’ or other religious 

beliefs as guidance for decisions on their home furnishing. 
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 The Lao people have favorable attitudes towards Thailand and Thai products. In their view Thais are 

progressive, imaginative, self-assured and strong-willed. Such a perception is the basis for the positive 

sentiments on Thai merchandise in terms of quality, variety and availability. The fact that the Thai language 

is readily understood by Lao people should also be a factor in aiding the efforts of Thai entrepreneurs to 

make positive inroads into the friendly market of Laos.

 

Opportunities for Thai Products in Laos

 •	 Food	Industry:	The close parallels between Thailand and Laos, in terms of culture, way of life and 

languages, should mean great opportunities for Thai SMEs to expand into Laos where Thai goods are already 

held in high regard. The distribution of Thai food products into Laos is best conducted through distributor  

firms or agents. A sufficient number of such agents should be established to ensure comprehensive  

distribution as large-scale retail stores, to serve as product outlets, are non-existent in Laos. Entrepreneurs 

supplying food items to restaurants and/or hotels may do so via wholesalers in Laos or Thailand-based 

wholesalers in Nong Khai or Udon Thani. And, given the lower wages in Laos, Thai entrepreneurs will have 

the option of setting up manufacturing facilities in the country, particularly within the designated special 

economic zones. This should also help cut capital costs through duty exemptions and customs tariff  

privileges that are offered in a generalized system of preferences (GSP).  

 Importing raw foodstuff from Laos is out of the question as the country does not produce sufficient 

food products. The only export item in the food category is a brand of coffee touted as a health drink. This 

product can be purchased directly from its manufacturer or through Thailand-based sales agents.   

 Large-scale land use for crop cultivation or livestock farming, including contract farming, is possible 

by way of concessional arrangements, and a number of Thai entrepreneurs are currently undertaking 

such schemes. Concessions must be sought from the Lao government through their Office of Investment  

Promotion and local authorities of the districts for which investment is intended.  

 •	 Home	Decor	and	Furniture	Products: Given the country’s extensive forest resources, investment 

potential exists in a range of wood-based industries. Laos has more than 11 million hectares - some 47 

percent of the country’s land area - of lush forests where teak, rosewood and other species of hardwood are 

thriving in abundance. Production of wood-based merchandise, especially wooden furniture items, generates  

the fourth largest value in terms of exports. With prevailing high domestic and international demand for 

wood-based products, plus relatively low timber prices locally, there are attractive opportunities in this  

sector for Thai investors.

 Although wooden furniture items now take the lion’s share of the local market, prospects are still bright 

for furnishing products of stylish design that appeal to the younger generation in Laos. This is evident from 

the presence in Vientiane of a large number of shops selling modern merchandise from China, Vietnam 

and Thailand. Items made of low-cost materials, such as plastics, steel, aluminium, as well as synthetic  

materials, are expected to rise in popularity in the near future by virtue of their modern appearance,  

functional flexibility and lower prices.  

 It is recommended that for the home decor sector, the key consideration for Thai entrepreneurs should 

be responding to the tastes of Laotian buyers. Smartness in product forms and functions, especially those 

with a hint of European styles, are preferred. Quality and durability of materials employed should be of a 

high standard so as to set them apart from competing merchandise from China. To facilitate distribution of 

merchandise into the Lao retail market, entrepreneurs are advised to engage the services of local trading 

firms or distributors, independent traders, or direct agents; or form trade alliances where appropriate.

Republic of the Union of Myanmar  
 

 Myanmar is an important trading partner for Thailand. In 2013 the value of trade and investment  

between the two countries exceeded 66.837 billion baht. A little over 60.646 billion baht was attributable to 

the volume of Thai exports to Myanmar making it Thailand’s ninth largest export customer. In contrast, the 

value of Burmese exports to Thailand for the same year amounted to just 6.191 billion baht.

 Surveys of the Yangon market indicate that most residents still embrace the traditional way of life. 

The recent opening up of Myanmar however is bringing a rapid pace of change which is reflected in the 

purchasing behavior of the younger generation and the middle income earners who are blessed with good 

education and steady income. Their purchasing decisions are based primarily on product quality and almost 

all purchases are transacted in cash. Yangon is now home to modern retail operations featuring convenience 

stores, supermarkets, hypermarkets, wholesale vendors and trendy shopping centers. Although Buddhism still 

holds sway over residents’ conduct of daily routines, television content from Korea is having an influence 

on lifestyle preferences, leading some to look up to the Korean way of living as a civilized and desirable 

model. 
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	 •	 Home	 Decor	 and	 Furniture	 Products: Most Yangon people tend to live in apartment units 

or townhouses. Furnishing of the reception room in a home commands the most attention as it is an  

expression of the owner’s social status. Residents often base their buying decisions on ‘Feng Shui’ and/or  

religious beliefs. Wooden furniture items, readily available from furniture and home decor retailers, are  

preferred. Factory-assembled furniture items offered in this market are competitively priced, thus giving them 

an edge over DIY furniture, although the difference in price tags of the two categories is relatively small. 

Attributes that the Burmese require in a product are quality and sturdiness, backed by a warranty. 

Opportunities for Thai Products in Myanmar 

 Although Myanmar was cut off from the rest of the world for decades, Thai business people, Thai products,  

and the Burmese people have always been connected through a system of cross-border trade. Through the 

border checkpoint at Mae Sot in Tak province, Thai products are transported to the town of Maywaddy in 

Myanmar where the goods are then distributed throughout the country.  

 •	 Food	Industry:	Excellent prospects exist for food exporters to Myanmar due to the widespread 

popularity of Thai and Chinese cuisines within Yangon. In addition, Thai and Burmese dishes share many 

similarities in terms of cooking ingredients, especially in the use of aromatic herbs and vegetables. For  

decades, Thai SMEs have been exporting packaged foodstuffs and condiments to Yangon and their  

marketing efforts have helped to popularize the taste as well as the quality of Thai food in the city.  

 In general, the retailing system in Myanmar is rapidly modernizing. Thai packaged goods can be readily 

offered on the Myanmar market without needing a Burmese-language label. Burmese buyers can relate to 

the Thai language on the label which works as an assurance of product quality. Thai entrepreneurs wishing 

to distribute their merchandise into the Burmese retailing system may choose to engage the services of 

marketing agents or traders. Entrepreneurs desirous of setting up a Thai restaurant business in Myanmar 

are advised to undertake their own market study, product testing and site surveys beforehand.       

 Opportunities exist for investment in food manufacturing facilities in Myanmar, either for local  

consumption or for export. The latter business scheme, however, may be hampered by the fall out from  

Myanmar’s previously closed-country status, which might deprive Myanmar-originated merchandise of certain 

preferential privileges. Accordingly, interested entrepreneurs are advised to make a careful prior study of 

existing rules and regulations on exporting from Myanmar.

 Prospects are good for Thai SMEs wishing to import raw foodstuff from Myanmar. The country has a 

wide range of exportable farm produce including food for humans and feed for animals. Sea harvests are 

plentiful, and these are currently being sourced by Thai entrepreneurs in the processed and frozen food 

category. Import-export permits must be obtained from the Myanmar government to allow Thai entrepreneurs 

to directly engage in such operations with their Burmese counterparts.  

Behavior of the Burmese Consumer

 • Food Industry: Most Yangon residents prefer home-cooked meals consisting of typical 

local dishes that are prepared with ingredients and foodstuff obtained from traditional markets. 

However branded food products from Thailand are well accepted and popular, especially with 

buyers in the middle and high income brackets. Goodwill towards Thai products is high, and 

although higher priced, they are still preferred over competitive items from China. The ‘Mama’ 

instant noodle brand has set up its own manufacturing facility in Yangon - a development 

that attests to the popularity of Thai food items in this market. Burmese generally prefer hot, 

spicy or sharp tastes in their food. Although meat varieties including chicken, duck, fish, prawn, 

squid, and shellfish, are generally consumed, a large proportion of the people surveyed (over 

50 percent) refrain from eating beef and pork for religious reasons.

 When dining out, the Burmese prefer their local dishes, but may also opt for Chinese 

or Thai food. High-earners in the younger and well-educated bracket are being increasingly 

drawn towards health foods, especially imported brands that are obtainable from upscale retail 

outlets such as Market Place by City Mart. Fermented foodstuff is shunned by more than half 

of the people surveyed. In the category of beverages, instant coffee is the all-time favorite.  

The surveys found that the household food spending of most families is around 4,000–6,000 baht  

per month; although for some, the amount may exceed 10,000 baht a month.
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 •	 Home	Decor	and	Furniture	Products:	Prospects for Thai SMEs in this business category are 

better than ever. Following the opening up of Myanmar to international trade, local demand for furnishing 

products has been rapidly rising, driven in the main by fast growth in the hotel and tourism sector leading 

to expansion in building construction activities. Supplies of merchandise in this category are largely sourced 

from Thailand, Vietnam and China; supplemented by limited volumes from local production. A number of 

high-end brands, including sanitaryware by American Standard, Kohler, and Cotto, are imported by Thai 

distributors and re-exported to Myanmar. 

 For new business entrants into the Myanmar market, it is advisable to have product distribution handled 

either by sales agents within the country, or by border-trade operators based in Thailand. Alternatively, Thai 

entrepreneurs may choose to serve as suppliers of merchandise to, or as contract buyers for, large-scale 

retailers in Myanmar. Products in this category are largely targeted at upper middle-class residents and/or 

working expatriates, as well as general visitors to the country.  

 Myanmar is a rich potential source of raw materials for furniture making. The country has abundant forest 

resources including species of valuable trees that are in high demand, such as Teak. Opportunities therefore 

exist for Thai SMEs to obtain timber from Myanmar, or to invest in production facilities, or to secure local 

business partners for timber-based ventures in the country.

 Despite the attractive prospects for business in Myanmar, there remain issues that may cause concern 

for Thai entrepreneurs. These involve certain constraints and inadequacies within the country, such as its 

form of government; its fragile economic and financial systems; and its inefficient infrastructure for transport 

and utilities.



Highlight of Operation in 2013
การดำาเนินงานสำาคัญในรอบปี 2556
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การดำาเนินงานสำาคัญในรอบปี 2556

 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณรายจ่าย 

ประจำาป ี2556 และกองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในวงเงนิรวม 1,233.71 ลา้นบาท ประกอบด้วย งบประมาณ

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำาปี จำานวน 887.83 ล้านบาท และงบประมาณเพิ่มเติมที่ได้รับจัดสรรจากเงินคงเหลือกองทุนฯ  

จำานวน 345.89 ลา้นบาท เพื่อดำาเนนิการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs) ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีมุง่สนบัสนนุปจัจัยแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการดำาเนนิ

ธรุกจิ เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั สง่เสรมิให้ SMEs เติบโตอยา่งสมดุลตามศักยภาพของพืน้ท่ี และเสรมิสรา้ง

ศักยภาพของ SMEs ไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 โดยการดำาเนินงานตามภารกจิพืน้ฐานของสำานักงาน ผลกัดัน สง่เสรมิ สนบัสนนุการดำาเนนิงานตามแผนปฏบิติัการสง่เสรมิ 

SMEs ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และพัฒนาผู้ประกอบการ 

ด้านศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมจำานวน 15 งาน/20 โครงการ 

 ทั้งนี้ ภายใต้การดำาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2556 ของ สสว. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ พัฒนาศักยภาพการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการขยายโอกาสทาง 

การตลาด รวมไม่น้อยกว่า 44,000 ราย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่น้อยกวา่ 1,950 ผลิตภัณฑ์ สามารถขยายตลาดทั้ง 

ในประเทศและตา่งประเทศผา่นกจิกรรมจบัคูธ่รุกจิรวมไม่นอ้ยกวา่ 480 คู ่คดิเปน็มูลคา่ทางธรุกจิรวมไมน่อ้ยกวา่ 2,360 ลา้นบาท  

นอกจากนี้ยังพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 28 เครือข่าย โดยมีโครงการสำาคัญๆ 

ที่ได้ดำาเนินการ อาทิ 

การวางแผนและจัดทำายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 เปน็การจดัทำายทุธศาสตรก์ารพัฒนา SMEs ในทกุระดบั สนบัสนนุรฐับาลในการแปลงนโยบายและยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กบั SMEs ไปสูก่ารปฏบิติัอยา่งมีประสทิธผิล พัฒนาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มูลใหมี้ความสมบรูณ ์ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง และ

สนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน รวมถึง 

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SMEs ทุกระดับ โดยในปี 2556 มีงานสำาคัญที่ได้ดำาเนินการ  

อาทิ

 

 ผลก�รดำ�เนินง�น

 - จัดทำาแผนปฏบิติัการสง่เสรมิ SMEs ระดับประเทศและรายพ้ืนที ่ประกอบด้วย 1. การจัดทำาแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำาปี 2558 ทิศทางการส่งเสริมจะมุ่ง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สนับสนุนปัจจัย 

  แวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การดำาเนนิธรุกจิ เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั สง่เสรมิให ้SMEs ไทยเตบิโตอยา่งสมดลุ 

  ตามศกัยภาพของพ้ืนที ่และเสรมิสรา้งศกัยภาพ SMEs ไทย ในการเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ โดยมส่ีวน 

  ราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน รวม 38 หน่วยงาน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุเป็น 

  แผนปฏบิตักิารดงักลา่ว รวม 110 โครงการ ซึง่ไดม้กีารพจิารณากลัน่กรองและเสนอเขา้เปน็โครงการทีจ่ะบรรจภุายใต ้

  แผนปฏบิตักิารฯ ป ี2558 จำานวน 21 โครงการ วงเงนิงบประมาณ 554 ลา้นบาท 2. จดัทำายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

  ส่งเสริม SMEs รายสาขา จำานวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาค้าปลีก-ค้าส่ง สาขาสปาและบริการเพื่อสุขภาพ และสาขา  

  Digital Content นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

  ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

 - จัดทำารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในรูปแบบของรายเดือนและรายปี ซึ่งสะท้อนถึง 

  สถานการณข์อง SMEs ในดา้นตา่งๆ ประกอบดว้ย สถานการณแ์ละตวัชีว้ดัเชงิเศรษฐกจิของ SMEs ป ี2555 และ 2556  

  มีตวัชีว้ดัทีส่ำาคญั เชน่ ผลติภณัฑม์วลรวม การนำาเขา้-สง่ออก การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน สถานการณเ์ชงิ 

  โครงสร้างของ SMEs เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นที่สำาคัญ เช่น จำานวนและการจ้างงาน  

  ผลิตภาพแรงงานจำาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ การจัดตั้งและยกเลิกกิจการ เป็นต้น 

 - จดัทำาดชันชีีว้ดัภาวะเศรษฐกจิสำาหรบัผูป้ระกอบการ SMEs อาท ิดชันคีวามเชื่อมัน่ผูป้ระกอบการภาคการคา้และบรกิาร  

  โดยการสำารวจขอ้มูลผูป้ระกอบการ SMEs ในพ้ืนที ่14 จังหวดั ประมาณ 2,000 ตัวอยา่ง ดัชนคีวามเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ 

  ภาคการผลติของ SMEs รายภมูภิาค ซึง่จดัทำาเปน็รายไตรมาส ดว้ยการสำารวจและศกึษาขอ้มลูของ SMEs ภาคการผลติ  

  ในพืน้ที ่4 ภมูภิาค ไดแ้ก ่ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต ้กำาหนดกลุม่ 

  ตัวอย่างประมาณ 600 ตัวอย่างต่อภูมิภาค

งบประมาณแยกตามแผนการดำเนินงาน
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556

611,488,000 บาท

110,000,000 บาท

392,225,700 บาท

120,000,000 บาท

พัฒนา ผปก. ดานศิลปหัตถกรรมฯ ภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน

ผลักดันสงเสริมฯ SMEs ชดเชยดอกเบี้ย (ธพว.)
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 นอกจากนีย้งัดำาเนนิโครงการศกึษาเพื่อจดัทำาแผนการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2560-

2564) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทการส่งเสริม SMEs ระยะ 5 ปี จัดทำาคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ ให้มีความสมบูรณ์ทันสมัย  

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล SMEs เช่น จำานวนผู้ประกอบการ SMEs จำาแนกเป็นขนาด S M และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น 

สถานการณ์ SMEs ในประเดน็ตา่งๆ การวเิคราะหแ์นวโนม้เมื่อเขา้สู ่AEC รวมถงึขอ้มลูองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา

ศักยภาพ SMEs เช่น การเริ่มต้นธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม ASEAN เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูล

ตา่งๆ ที่ไดจ้ดัทำาข้ึน สสว. ไดเ้ผยแพรเ่พื่อให้ผู้สนใจสามารถติดตามและ download ขอ้มลูได้ทีเ่วบ็ไซต์ สสว. www.sme.go.th 

การให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 เปน็การสนบัสนนุปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การดำาเนนิธรุกจิ ท้ังด้านการเข้าถงึแหลง่เงนิทุน การแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ

จากสถานการณต์า่งๆ รวมถงึพฒันาเครอืข่ายการทำางานสง่เสรมิ SMEs ของภาครฐัอยา่งบรูณาการ นอกจากนีเ้ปน็การเสรมิสรา้ง 

ขดีความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย โดยการเพิม่ผลติภาพในการดำาเนนิธรุกจิ และยกระดบัความสามารถในการ

แข่งขัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ SMEs ไทย เติบโตอย่างสมดุล

ตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งในปี 2556 มีโครงการสำาคัญที่ได้ดำาเนินการ ได้แก่

•  โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs
 
 เป็นการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และส่งเสริม SMEs โดยดำาเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย

ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ SMEs และเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัตามรายสาขาธรุกจิทีม่คีวามสำาคญั ดว้ยการศกึษา

ข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ ความพร้อม รวมทั้งรูปแบบแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระดับการ

ประกอบการและขยายช่องทางการคา้ และสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางธรุกจิในรปูแบบ Road Show / Trade Fair / หรอื 

การประชมุเจรจาการคา้ (Business Matching) ในกลุม่ ASEAN+6 โดยมผีูป้ระกอบการกลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก ่กลุม่สนิคา้เครื่องใช้ 

ในครัวเรือนไทย กลุ่มสินค้าด้านความงามและสุขภาพของไทย กลุ่มสินค้าอาหาร กลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ  

กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน กลุ่มผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น 

	 ผลก�รดำ�เนินง�น	

 ภายใตก้ารดำาเนนิโครงการ สามารถสง่เสรมิ สนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs รวม 105 ราย กอ่ใหเ้กดิการจบัคูธ่รุกจิรวม 324 คู ่

คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวม 275 ล้านบาท และได้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาและ

สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีผู้เข้ารับการต่อยอดองค์ความรู้จำานวน 471 ราย ดังนี้

 1) งาน “Thailand Grand Festival” ณ Tumbalong Park, Darling Harbour ณ นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี ระหวา่งวนัที ่

  6-11 มนีาคม 2556 มผีูป้ระกอบการ SMEs ในกลุม่อาหารแปรรปู สิง่ทอเครื่องนุง่ห่ม เครื่องประดับ ของตกแต่งบา้น  

  ของขวัญของชำาร่วย และงานศิลปะ เข้าร่วมงานจำานวน 20 ราย โดยมียอดขายภายในงาน จำานวน 5.92 ล้านบาท  

  มีการจับคู่ธุรกิจจำานวน 73 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายล่วงหน้าภายใน 1 ปี จำานวน 62.47 ล้านบาท  

 2) งาน “The 24
th
 China Harbin Ecomomic and Trade Fair” ณ กรงุฮาบนิ มณฑลเฮยหลงเจยีง สาธารณรฐัประชาชนจนี 

  ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2556 มีผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตผลการเกษตร  

  ท่องเที่ยว แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมงานจำานวน 20 ราย มีการจับคู่ธุรกิจจำานวน 50 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขาย 

  จำานวน 22.00 ล้านบาท

 3) งานแสดงสินค้านานาชาตดิา้นความงามและสขุภาพ “VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2013” ณ เมอืงโฮจิมนิห ์ 

  ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 21-25 สิงหาคม 2556 มผีูป้ระกอบการ SMEs ในกลุม่สมนุไพรและผลติภณัฑส์ปา  

  อาหารแปรรปู สิง่ทอเครื่องนุ่งหม่ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของขวญัของชำารว่ย และท่องเที่ยว เขา้รว่มงาน 

  รวมจำานวน 20 ราย มีการจับคู่ธุรกิจจำานวน 55 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายจำานวน 50 ล้านบาท 

 4) งาน The 50
th
 International Osaka Gift Show ณ เมอืงโอซากา ประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัที ่23-27 กนัยายน 2556  

  มผีูป้ระกอบการกลุม่สนิคา้เครื่องใช้ ในครวัเรอืน ของตกแตง่บา้น ของขวญัของชำารว่ย จำานวน 20 ราย เขา้รว่มงาน  

  มีการจับคู่ธุรกิจจำานวน 50 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายจำานวน 55 ล้านบาท 

 5) งาน “The 15
th
 China (Shantou) International Food Exposition and 2013 Thailand Commercial (Shantou)  

  Fair” ณ เมอืงซวัเถา สาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวา่งวนัที ่23-27 พฤศจกิายน 2556 มผีูป้ระกอบการในกลุม่อาหาร  

  ของใช้และของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เข้าร่วมงานจำานวน 25 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจจำานวน  

  96 คู่ และเกิดมูลค่าซื้อขายจำานวน 80 ล้านบาท 

•  โครงการ Front Service สสว. และคลินิก SMEs

 เปน็การใหค้วามชว่ยเหลอื อดุหนนุ สนบัสนนุ และสง่เสรมิ SMEs โดยการจดัทำาจดุบรกิารและสนบัสนนุ SMEs ณ ทีท่ำาการ 

สสว. ชัน้ G อาคารทเีอสท ีทาวเวอร ์ถนนวภิาวดีรงัสติ กทม. โดยการใหค้ำาปรกึษาแนะนำาทางธรุกจิ และเปน็ศนูยร์วมการเสรมิสรา้ง 

ความรู้ ความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ การพัฒนาทักษะ และเสริมศักยภาพ SMEs รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการให้บริการ SMEs 

 การดำาเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรรวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำากัด (มหาชน) บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำากัด บริษัท โกลบอล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ตลาด ดอท คอม จำากัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด และสถาบันการเงิน ได้แก่ 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

โดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้
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 Front	Service	สสว. เป็นจุดสนับสนุนและให้บริการผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการเสริมสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจในการดำาเนนิธรุกจิ โดยการใหบ้รกิารจดัฝกึอบรม ฝกึอบรมเชิงปฏบิติัการ การประชุม/สมัมนากลุม่ยอ่ยในหัวข้อต่างๆ 

อาท ิรา้นค้าออนไลน ์การออกแบบผลติภณัฑ์ การเริม่ตน้ธรุกจิ การเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ การเขา้ถงึชอ่งทางการตลาด รวมถงึ 

การจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาส

ทางธุรกิจ

 

 ผลก�รดำ�เนินง�น	

 - สามารถให้บริการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs จำานวน 574 ราย 

 - ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม สามารถสร้างร้านค้า Online จำานวน 121 ราย 

 - ผู้ประกอบการ ได้รับการขยายโอกาสทางการตลาด ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ จำานวน 18 ราย 

 - มีบทความ / เนื้อหา / e-book ให้บริการในห้องสมุด จำานวน 2,479 เรื่อง

 

 คลินิก	SMEs	 เป็นการให้บริการคำาปรึกษาแนะนำาเฉพาะด้านในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการ อาทิ  

การเงิน/บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดในและต่างประเทศ การบริหารงานบุคคล การจัดการทั่วไป การออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ คลินิก SMEs ให้บริการ 3 ช่องทาง ได้แก่  

1. ทีท่ำาการ สสว. ช้ัน G อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์2. โทรศพัท ์สสว. Call Center 1301 และ 3. ออนไลน ์ผา่น info@sme.go.th 

 ผลก�รดำ�เนินง�น	

 - สามารถให้บริการปรึกษาแนะนำาเฉพาะด้านแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำานวน 647 ราย 

 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ SMEs เฉพาะกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จำานวน  

  357 ราย

 - สามารถพัฒนาผู้ ให้บริการปรึกษาแนะนำาธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการปรึกษาแนะนำาช่วยเหลือ 

  แก่ SMEs จำานวน 121 ราย

•  โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs

 เปน็การจดัหลกัสตูรการอบรมนกับรหิาร SMEs ระดบัสงู หรอื SMEs Advance เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการธรุกจิ

แกผู้่ประกอบการ SMEs ตอ่ยอดและสรา้งเครอืข่ายในการประกอบธรุกจิ ตลอดจนการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ขา้อบรม 

เพื่อให้มีความเข้าใจในเชิงนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs จากภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการ 

ในระดบับรหิารหรอืเจา้ของกจิการ ผูน้ำาองคก์รภาครฐั-ภาคเอกชน และสถาบนัการเงนิ โดยเปดิอบรม จำานวน 2 รุน่ ระยะเวลา 

ในการอบรม 112 ชั่วโมง 

 หลกัสตูรการอบรม ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 1. การเสรมิความรูท้างธรุกจิ (Strengthen Knowledge) เปน็การอบรมเชงิวชิาการ 

สัมมนา บรรยาย เพื่อเรียนรู้หลักวิชาการและทฤษฎีทางกลยุทธ์ต่างๆ แนวคิดทางธุรกิจใหม่ ฝึกคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

รวมถึงศึกษาตัวอย่างการนำาความรู้มาสู่การปฏิบัติจริง แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดกลยุทธ์การจัดการ  

(Strategic Business Management) และหมวดการบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) จำานวน 42 ชัว่โมง  

2. การเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ (Getting Inspired) และการเสวนาทางธุรกิจโดยนักธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ  

จำานวน 14 ชัว่โมง และ 3. กลุม่วชิาทกัษะทางธรุกจิ (Going Regional) เปน็การทำากจิกรรมกลุม่ การคน้ควา้อสิระ การนำาเสนอ 

ผลงาน และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จำานวน 56 ชั่วโมง 

 

 ผลก�รดำ�เนินง�น

 - ผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 245 คน 

 -  ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้อยละ 80 รวมจำานวน 148 คน โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่  

  29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา รวมท้ังมอบรางวัล SMEs Advance Business Plan  

  Champion 2013 

 -  ผูเ้ขา้อบรมในกจิกรรม workshop นำาองคค์วามรูม้าสรา้งแผนธรุกจิใหม่จำานวน 46 แผน และเขา้รว่มประกวดชงิรางวลั 

  สดุยอดแผนธรุกจิ หรอื SMEs Advance Business Plan Champion 2013 ซึง่แผนธรุกจิที่ไดร้บัรางวลัชนะเลศิคอื  

  Where Leaders Meet the Perfect Meat ของกลุม่ Golden Healthy Grill ซึง่เปน็แผนธรุกจิรา้นอาหารเพื่อสุขภาพ 

  แนวปิ้งย่าง ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดโดยคำานึงถึงสุขภาพ วัย และธาตุของผู้บริโภค 

 -  ศกึษาดงูานดา้นการบรหิารการจดัการโลจสิตกิส ์และพธิกีารนำาเขา้-สง่ออก ณ กรมศลุกากร ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

  และการดำาเนินการธุรกิจ Logistic Service Provider แบบครบวงจร จากบริษัท อีเกิ้ล แอร์ แอนด์ ซี

 -  ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในด้านลู่ทางการลงทุน  

  ระบบการเงนิ การคา้ ฯลฯ พรอ้มเยีย่มชมสถานประกอบการและตลาดทางการคา้ทีส่ำาคญั ตลอดจนแลกเปลีย่นมมุมอง 

  ในการทำาธุรกิจจากนักธุรกิจท้องถิ่น และนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุน

•  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถผลิตและขายได้ ในเชิงพาณิชย์ โดยการเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ของไทย สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านสื่อเรื่องเล่าและหนังสั้น พัฒนา

ทกัษะและความรูข้องบคุลากรในธรุกจิภาพยนตร ์แอนนเิมชัน่ ใหมี้ประสทิธภิาพและมีปรมิาณเพียงพอตอ่ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน รวมถึงใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนการแปลงมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผ่านสื่อที่เป็นเรื่องเล่าและหนังสั้น 

 ภายใต้การดำาเนินโครงการจะประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม นำาไปสู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการต่อยอดให้เกิดศักยภาพในเชิงพาณิชย์ จำานวน 100 ผลิตภัณฑ์ และ 2. การส่งเสริมด้าน 

การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อสร้างสรรค์ ทั้งการสนับสนุนให้จัดทำาสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบเรื่องเล่า

และหนงัสัน้ ดว้ยการจดัอบรมเชงิลกึกลุม่ผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากรในธรุกจิภาพยนตรแ์ละธรุกจิเกีย่วเนื่อง เพื่อให้

ความรูเ้ชงิลกึในกระบวนการจดัทำาหนงัสัน้และเรื่องเลา่เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์วฒันธรรมไทย และการทอ่งเทีย่ว การจดัประกวด

เรื่องเล่าและหนังสั้น และการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติ

 

 ผลก�รดำ�เนินง�น

 - จัดอบรมการพัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ด้วยการนำาวฒันธรรมและภมิูปญัญาทอ้งถิน่มาใช ้โดยดำาเนินการในพืน้ที ่

  5 ภูมิภาค มีผู้ประกอบการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพรวม 480 ราย แบ่งเป็น ภาคเหนือ 130 ราย ภาคกลางและ 

  ภาคตะวันออก 109 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ราย และภาคใต้ 118 ราย

 - ดำาเนนิการพัฒนาผลติภณัฑต์น้แบบโดยการอบรมเชงิลกึ และจดัทำา Workshop จากผูเ้ชีย่วชาญในผลติภณัฑต์า่งๆ  

  รวมจำานวน 73 ผลิตภัณฑ์
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 - ดำาเนนิกจิกรรมขยายโอกาสทางการตลาด จำานวน 2 ครัง้ ไดแ้ก ่1. การเขา้รว่มงาน Thailand International Film &  

  Animation Road Show 2013 ณ เมอืงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีโดยมผีูป้ระกอบการเขา้รว่มงาน จำานวน 20 ราย เกดิการ 

  จบัคูธ่รุกจิจำานวน 177 คู ่และ 2. งาน Thailand International Film & Animation Road Show 2013 ณ กรงุโตเกยีว  

  ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน จำานวน 20 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำานวน 280 คู่ ก่อให้เกิดรายได้รวม  

  2,025.15 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน 1,110 อัตรา 

การพัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 เป็นการส่งเสริม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย

•  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำาริ

 เปน็โครงการที ่สสว. ดำาเนนิการรว่มกบัศนูยศ์ลิปาชพีบางไทรในสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เพื่อสง่เสรมิ 

และพัฒนาเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์โดยนำาแนวคิดการใช้ 

อตัลักษณ์ไทยของศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร และพฒันาบคุลากรในงานศลิปาชพี ใหม้คีวามรูค้วามชำานาญในเชงิพาณชิย ์เพื่อให ้

ผลติภณัฑศ์ลิปาชพีทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทางการตลาด มมีาตรฐานการผลติท่ีดี มกีารออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ท่ี 

ทนัสมยั แตแ่ฝงจดุเดน่ในภมูปิญัญาและศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นของไทย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคได้ 

 การดำาเนนิงานจะมุง่เน้นการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร ใหก้บักลุม่ผูป้ระกอบการหรอืผูท้ีส่นใจเขา้รบัการฝกึอบรมศลิปาชพี  

ผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมโดยนำาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ไปใช้ ในการผลิตงาน 

ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปาชีพให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

	 ผลก�รดำ�เนินง�น

 - สามารถพัฒนาบุคลากรในงานศิลปาชีพ ให้มีความรู้เบื้องต้นในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

  เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งความรู้พื้นฐานของการทำาธุรกิจ จำานวน 710 ราย

 - ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในเชิงพาณิชย์ จำานวน 27 ราย 

 - ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ จำานวน 27 ผลิตภัณฑ์ 

•  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำาริ

 เป็นโครงการที่ สสว. ดำาเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้านการ

ออกแบบ พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์รวมทัง้ปจัจยัเอือ้ตอ่การเตบิโตของผูป้ระกอบการ SMEs และผูผ้ลติสนิคา้ชมุชน 

ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ทัดเทียมกับ

นานาประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ Asian Economy Community (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 สร้างความตระหนัก

และปลูกจิตสำานึกในการให้ความสำาคัญต่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยบูรณาการความร่วมมือกับ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ การดำาเนินงานจะมุ่งส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 

และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งพิมพ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจท่องเที่ยว

และบริการ และธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง

 

 ผลก�รดำ�เนินง�น	

 - ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำานวน 250 ราย 

 - มีการให้คำาปรึกษา / ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  และบรรจุภัณฑ์ จำานวน 2,000 คน 

 - ออกแบบผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ จำานวน 1,800 ชิ้น

 - เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำานวน 50 ชิ้น

 - มี Website ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

  http://chuladesign.net/WebDB/pages/search.jsp

•  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

 เป็นโครงการที่ สสว. ดำาเนินการร่วมกับมูลนิธิพระดาบส เพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่ผ่าน

หลกัสตูรศษิยพ์ระดาบส ใหม้ทีกัษะความรู้ ในการประกอบสมัมาชพีไดอ้ยา่งยัง่ยนืตามแนวพระราชดำาร ิและสรา้งโอกาสหรอื

ช่องทางในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถประกอบ

อาชีพตามพระราชประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอบรม

ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ เช่น ด้านการบริหารจัดการ การตลาด บัญชีพื้นฐาน การเงิน และการเขียนแผนธุรกิจ 

 ผลก�รดำ�เนินง�น

 - พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งผู้ที่ผ่านหลักสูตรศิษย์พระดาบส ให้ได้รับความรู้ ในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งส้ิน  

  253 ราย 

 - มีแผนธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำานวน  

  237 แผน 

 - ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมพัฒนา สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และสร้างความ 

  เข้มแข็งให้ชุมชน จำานวน 211 ราย 
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การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 เปน็การดำาเนนิงานภายใต ้โครงการสง่เสรมิเครอืขา่ยวิสาหกจิชุมชนเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื เพื่อสง่เสรมิ 

SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ โดย สสว. ดำาเนินงานร่วมกับ กรมราชองครักษ์ 

ดว้ยเปา้หมายในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(นราธวิาส 

ปัตตานี และยะลา) ซึ่งได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยการส่งเสริมให้ประชาชน 

มีอาชีพ รายได้ เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้นำาวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่นมาสร้างเป็น

ผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่ และสง่เสรมิการตลาด โดยมกีระบวนการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เปน็การเสรมิสรา้ง 

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นแบบความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและผลกระทบจากปัญหา

ความไม่สงบในพื้นที่

	 ผลก�รดำ�เนินง�น

 - จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 1,200 ราย  

  ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัดละ 400 ราย

 - จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำานวน 3 เครือข่าย และจัดทำาแผนพัฒนาเครือข่ายดังกล่าว

 - พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ให้แก่สมาชิก 

  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำานวน 5,084 ราย แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี จำานวน 1,913 ราย จังหวัด 

  นราธิวาส จำานวน 1,929 ราย และจังหวัดยะลา จำานวน 1,199 ราย และผู้นำาเครือข่าย จำานวน  

  43 ราย

ชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
 เป็นการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจของ SMEs ไทย โดยการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเสริม 

สภาพคลอ่งใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ในรปูแบบของการชดเชยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2 และ 3 ใหแ้กธ่นาคารพัฒนาวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 

ความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำาเพิ่มขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 

• โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่
 
 เป็นการดำาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 25 พฤษภาคม 8 มิถุนายน 28 กันยายน 2553 และ  

3 พฤษภาคม 2554 โดยการให้ความช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs ย่านราชประสงค์ ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดย ธพว. เป็นผู้ ให้สินเชื่อทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน 

วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท รายละไม่เกิน 6 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 6 ปี โดย สสว. ชดเชยดอกเบี้ย 

เงินกู้ยืมดังกล่าวตลอดอายุโครงการ ดังนี้ 

 - ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจำานวน  

  13,910 ราย / 14,770 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 7,373.65 ล้านบาท

 - ดำาเนินการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย จำานวน 2 ครั้ง จำานวนเงิน 152,008,000 บาท

• โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี 2553
 
 เป็นการดำาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ตามมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากอุทกภัย วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท

 - ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจำานวน 15,335 ราย วงเงินสินเชื่อ  

  4,999.970 ล้านบาท

 - ดำาเนินการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย จำานวนเงิน 240,217,700 บาท

• โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน
 
 โดยใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ที่ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัขึน้คา่แรงงานเปน็ 300 บาทตอ่วนั ในรปูแบบ

ของการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งการดำาเนินงาน สสว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 

6 แหง่ ไดแ้ก ่ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ธนาคารกรงุไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการดำาเนินโครงการดังกล่าว
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การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 เปน็การสรา้งความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัสถานการณด์า้นการคา้ระหวา่งประเทศใหแ้กผู่ป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะ

ขอ้ตกลงภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) สนบัสนนุการเตรยีมความพรอ้มใหก้บั 

ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรบัการแข่งขันท่ีจะมมีากขึน้ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เสรมิสรา้งศกัยภาพและขยายโอกาส 

การค้า การลงทุนระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจใน 

ต่างประเทศ ซึ่งในปี 2556 มีโครงการสำาคัญที่ได้ดำาเนินการ ได้แก่

• โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

 เปน็การจดักจิกรรมความรว่มมอืเพื่อเชื่อมโยง SMEs ไทย กบัหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดัน SMEs ไทย เข้าสู่ Global Supply Chain ใน

สาขาที่มีศักยภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายโดยการเชื่อมโยงคลัสเตอร์ระหว่างไทยและประเทศเป้าหมาย (Cross-Border 

Cluster) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี วัตถุดิบและข้อมูล และเป็นการยกระดับองค์ความรู้ความสามารถ

ในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดัน SMEs สู่สากล  

โดยมีการดำาเนินงานรวม 4 กิจกรรม 

 

 ผลก�รดำ�เนินง�น	

 1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness  

  เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการค้าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  

  โดยเนน้การเชื่อมโยงเครอืขา่ยดว้ยการจดักจิกรรมให้กลุม่ SMEs จากประเทศเพื่อนบา้น เดินทางเข้ามาทำากจิกรรม 

  ในประเทศไทย มุ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือการแพทย์ และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง 

  ศลิปวัฒนธรรม ในพืน้ท่ีดงัน้ี ไทย : กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่ สปป.ลาว : เวยีงจันทน ์หลวงพระบาง เมยีนมาร ์: ยา่งกุง้ มณัฑะเลย ์ 

  ซึง่ผลการดำาเนนิงาน สามารถสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 7 เครอืขา่ย มผีูป้ระกอบการเขา้รว่มกจิกรรม 

  จำานวน 55 ราย ผูป้ระกอบการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูการตลาด วตัถดุบิ และเทคโนโลย ีจำานวน  

  115 ราย เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำานวน 82 คู่ เกิดมูลค่าทางธุรกิจ จำานวน 21,982,116 ล้านบาท 

 2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจในงาน China International SME Fair 2013 (CISMEF) ครั้งที่ 10 เป็นการ 

  จดังานแสดงและจำาหนา่ยสนิคา้ รวมทัง้เจรจาจับคูธ่รุกจิระหว่างผูป้ระกอบการ SMEs จากท่ัวโลก ซ่ึงจัดข้ึนระหว่าง 

  วนัที ่25-28 กนัยายน 2556 ณ เมอืงกวางโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี โดย สสว. นำาผูป้ระกอบการเขา้รว่มงานจำานวน  

  31 ราย มียอดจำาหน่ายสินค้าภายในงานประมาณ 2 ล้านบาท เกิดการจับคู่ธุรกจิกบัจีนและนานาชาติ 47 คู่ คิดเป็น 

  มูลค่า 26 ล้านบาท 

 3. กจิกรรมเจรจาการค้าและสรา้งเครอืขา่ยธรุกจิระหวา่งผูป้ระกอบการไทยและอิตาลี เปน็การนำานักออกแบบรุน่ใหม่  

  (Young Designer) เข้ารว่มคณะการเยอืนสมาพนัธรฐัสวสิและสาธารณรฐัอติาลอียา่งเปน็ทางการ ของนายกรฐัมนตร ี 

  โดย สสว. นำานักออกแบบรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำานวน 4 ราย  

  เกิดการเจรจาจับคู่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ จำานวน 10 คู่ คิดเป็นมูลค่า 13 ล้านบาท

 4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและตุรกี เป็นการจัดทำารายงานข้อมูลเชิงลึกใน 

  ประเทศตุรกีในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสำาหรับ SMEs ไทย 
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  - อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำานวน  

   11 ครัง้ โดยรว่มกบั สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทยหอการคา้จงัหวดักาญจนบรุ ีหอการคา้จงัหวดัขอนแกน่  

   หอการค้าจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

   โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรม 2,618 ราย

  - ศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในประเทศ ASAEN+6 ในสาขาอาหารและของตกแต่งบ้าน  

   โดยเจาะลึกในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ คือ ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา 

  - ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ (SME High Growth Sector)  

   พร้อมแนวทางในการกำาหนดนโยบายกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน

 3. การเชื่อมโยงผูป้ระกอบการ SMEs ของไทย พรอ้มสรา้งเครอืขา่ยกบัผูป้ระกอบการตา่งประเทศ โดยมผีูป้ระกอบการ 

  ได้รับประโยชน์มากกว่า 600 ราย 

  - กจิกรรม AEC and SMEs Challenges: Next Steps (Phase 4) โดยเนน้การสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการใชข้อ้มลู  

   ใน 3 เสาหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดประโยชน์ โดยมีการจัดสัมมนาความรู้ พัฒนาและ 

   เชื่อมเครือข่ายกับผู้มีบทบาทด้านการค้าการลงทุนในพม่า

  - กจิกรรมศกึษาแนวทางการเปน็ศนูยก์ลางหว่งโซอ่ปุทานและสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืผูป้ระกอบการ SMEs ไทย  

   กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัลคอนเทนท์

 จากการดำาเนนิงานดงักลา่ว สามารถสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างประเทศจำานวน 4 เครอืข่าย ได้แก ่1. เครอืข่ายใน 

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐเกาหลี 2. เครือข่ายความร่วมมือกับ Design for Enterprise  

ของประเทศสงิคโปร ์3. เครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสำานกังานการคา้และการลงทนุสหราชอาณาจกัร (UKTI) และ 4. เครอืขา่ย 

ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานภาครฐักบัพมา่ และ สปป.ลาว โดยมผีูป้ระกอบการ SMEs เขา้รว่มกจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยรวม 

171 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ยาและสมุนไพร อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ 

เป็นต้น เกิดการจับคู่ธุรกิจรวม 139 คู่ และสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจจำานวน 60.96 ล้านบาท

• กิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำางานอาเซียนด้าน SMEs
 (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)

 เป็นการดำาเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน รวมถึงการดำาเนินงานภายใต้พิมพ์เขียว 

เพื่อการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) ดา้นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการดำาเนนิกจิกรรมใน 

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมท้ังสง่เสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs อาเซยีน ซึง่ดำาเนนิกจิกรรมใน 3 สว่นหลกั โดยม ี

ผลการดำาเนินงานดังนี้

 

 ผลก�รดำ�เนินง�น

 1. การดำาเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศอาเซียน ซึ่งในปี 2556 นี้ ดำาเนินงานใน 5 กิจกรรม ดังนี้

  - จัดทำาตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียน (ASEAN SMEs Policy Index)

  - ศึกษาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ OVOP (One Village One Product) 

  - สำารวจขอ้มลูทีจ่ำาเปน็สำาหรบัผูป้ระกอบการในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน พรอ้มท้ังแนวทางและสถานะ 

   การจดัทำาขอ้มลูดงักลา่วของภาครฐัในทกุประเทศอาเซียน ซ่ึง German International Co-operation Agency (GIZ)  

   เป็นผู้สนับสนุนการสำารวจข้อมูล

  - สรา้งเครอืขา่ยและเสรมิสรา้งศกัยภาพศนูยบ์ม่เพาะทางธรุกจิและเทคโนโลยอีาเซยีน (ASEAN Business and  

   Techonology Incubator) โดยศกึษาการดำาเนนิงานและรปูแบบในการใหบ้รกิารของศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิสำาหรบั  

   SMEs พร้อมเสนอแนะการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ

  - ศึกษาแนวทางการแลกเปลีย่นการฝกึงานในอาเซยีน (Regional Promotion of Internship Scheme) เพื่อใหเ้กดิ 

   การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการฝึกงานในสาขาต่างๆ ในอาเซียน

 2. การจัดตั้ง ASEAN SME Service Center พร้อมจัดทำาข้อมูลในการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่ 

  ตลาดอาเซียน+6

  - จัดตั้ง ASEAN SME Service Center เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการในทุกภาค ได้แก่  

   ภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง จ.เชยีงราย และภาคใต้ตอนบน คอื มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต 

   สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้มีศูนย์กลางให้บริการผู้ประกอบการรวมเป็น 13 แห่งทั่วประเทศ พร้อม 

   เชื่อมโยงกับเครือข่ายในประเทศพม่าและลาว และเครือข่ายที่ดำาเนินการแล้วในปีที่ผ่านๆ มา

  - พฒันาศกัยภาพของผู้ ใหบ้รกิาร SMEs สูอ่าเซยีน และการเชื่อมโยงเครอืขา่ยกบัหนว่ยงานในพืน้ทีเ่พื่อสามารถ 

   ส่งต่อลูกค้าได้
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Highlights of Operation in 2013 

 For 2013 the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) was allotted an operating 

fund of 1,233.71 million baht. The amount was derived from two sources: a larger portion from the national 

budget amounting to 887.83 million baht; and an additional portion, from the cash balance of the SME 

Promotion Fund, of 345.89 million baht. The resources were expended in providing support and assistance 

to Thai SMEs in accordance with OSMEP’s annual Action Plan which called for efforts in the following 

areas: the creation of an environment necessary for the growth of SMEs, upgrading SME competitiveness, 

promoting balanced growth for SMEs to match area potential, and building efficient SME linkages to the 

integrated regional marketplace.  

 A wide range of schemes pursuant to OSMEP’s promotional agenda were implemented including  

general promotional activities, interest subsidies to the Thailand SME Development Bank, and capacity-building  

activities for producers of Thai handicrafts and community merchandise. The year saw OSMEP’s successful 

implementation of 15 key tasks which involved some 20 projects. 

Budgetary Expenses pursuant to
OSMEP’s SME Promotion Action Plan for Fiscal Year 2013

611,488,000  Baht

110,000,000  Baht

392,225,700  Baht

120,000,000  Baht

Capacity building for handicrafts industry Tasks in OSMEP’s fundamental mission

Encouragement & Promotion of Thai SMEs Interest Subsidy to SME Bank

 OSMEP’s efforts in the year yielded a measure of benefits to more than 44,000 SME entrepreneurs 

in terms of improvement in their businesses, including upgrades in their knowledge base, expanded  

capacity and trade opportunities. More than 1,950 product prototypes were developed; and some 480 

business matching pairs established giving rise to an estimated 2,360 million baht worth of domestic and 

international business. In addition, some 28 local and regional networks were established.  Notable programs 

implemented in the year are described below.    

Plans and Strategies for the Promotion of Thai SMEs
 A task to formulate development strategies for SMEs at all levels in response to the government’s call  

for the effective implementation of SME policies. The project was responsible for the development of a 

comprehensive SME knowledge and database to provide reliable and timely information for SMES as well 

as interested agencies in government and the private sector. In addition, it serves as an instrument for 

the efficient monitoring and evaluation of OSMEP’s performance in the promotion of Thai SMEs. Notable 

programs under the project for 2013 are described below. 

 Implementation and Outcome

 - Preparation of nationwide and local-area Action Plans. Activities undertaken are as follows:  

  1) Preparation of the Annual SME Promotion Action Plan involving the following issues: the creation  

  of an environment necessary for SME growth, upgrading SME competitiveness, promoting balanced  

  growth for SMEs to match area potential, and building efficient SME linkages to the regional  

  marketplace. Proposals were received from 38 organizations in government and the private sector,  

  who submitted a total of 110 schemes for inclusion in the Action Plan. After due consideration,  

  some 21 schemes, out of the number proposed and accounting for a budget of 554 million baht,  

  were forwarded for inclusion in the Action Plan for 2015; 2) Strategies and action plans for  

  promoting SMEs by sector, which involve the sectors of Wholesale & Retail, Spa & Wellness, and  

  Digital Content Production. In addition, preliminary studies were carried out for the preparation of  

  the Fourth SME Promotion Master Plan (2017-2021).

 - Publication of SME white paper featuring monthly and yearly reports on business situations and  

  indicators of SME health for 2012 and 2013, plus other key indices including GDPs, extent of  

  imports and exports, private sector consumption and investment, and fundamental changes in  

  the local SME scene - such as extent of SME hiring, labour productivity by sector, and establishment  

  and dissolution of businesses.   



OSMEP 2013  |  The Office of Small and Medium Enterprises Promotion 110 111สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  |  สสว. ๒๕๕๖

 - Publication of SME economic indicators such as the Trade & Service Sentiment Index (determined  

  from findings of SME surveys conducted on 2,000 operators in 14 provinces); the Confidence Index  

  on Manufacturing (a quarterly index determined from the findings of SME surveys conducted on  

  manufacturers in four regions - Central & Eastern, North, Northeast, South - numbering 600 samples  

  per region).

 In addition to the above, a series of sub-projects were undertaken. These involved the gathering of 

information and analyses, such as preliminary studies for the preparation of the Fourth SME Promotion 

Master Plan (a five-year plan for 2017–2021); and updating of the National SME Database. The latter is 

an extensive compilation of SME information including number, size classification, situation analyses, likely 

scenarios upon commencement of the AEC, and information relating to SME capacity building - such as 

establishment of a business, preparation of a business plan, and fundamentals of SMEs in ASEAN. All of the 

aforementioned data are published on our website at www.sme.go.th for public viewing and downloading.

Assistance, Subsidies, Support for the Promotion of Thai SMEs
 A project to create the necessary environment for SME viability. A range of financial and operational  

measures was implemented for the year including the followings: Assistance on access to sources of  

financing, remedial and mitigation measures in cases of unforeseen impacts on SMEs, and efficiency  

enhancement for all related government agencies on SME promotional work. In addition, a number of  

sub-projects were implemented which aimed at upgrading the capacity of Thai SMEs to prepare them for 

increasing competition, tougher requirement on quality and productivity. All of this is to help strengthen 

Thai SMEs for their continual development and balanced growth. Notable projects undertaken in 2013 are 

listed below.  

• Marketing Building for Thai SMEs 
 

 This project sought to assist and promote Thai SMEs through a range of programs designed to expand  

channels of product distribution and upgrade the competitiveness of SMEs in sectors with good prospects 

for trade. Implementation started with a selection of businesses with good potential and readiness for 

participation in the project. Suitable promotional approaches were formulated, which aimed at enhancing  

business capacity, opening up new avenues for trade, as well as building new collaborative networks 

for the participants. A number of international events - including road shows, trade fairs, and business  

matching - were organized for venues in the ASEAN+6 countries. Participating Thai SMEs were chosen from 

the following sectors: Household Ware, Beauty & Health, Foodstuff, Gems & Jewelry, Textile & Clothing, 

Home Decor, and Agricultural Produce, etc.  

 Implementation and Outcome

 Benefits of the project were realized for 105 entrepreneurs in the form of 324 matching pairs that gave 

rise to 275 million baht worth of business. In addition, 471 operators were provided with knowledge and 

information through their participation in OSMEP’s market building seminars. Key events in the project are 

summarized below:

 1) Thailand Grand Festival Fair, held at Tumbalong Park, Darling Harbour, Sydney, Australia, during  

  6-11 March 2013. The participants, numbering 20, were SME entrepreneurs from the sectors of  

  Processed Foodstuff, Textile & Clothing, Ornaments & Accessories, Home Decor, Gifts & Souvenirs,  

  and Art & Crafts. The event culminated in on-the-spot sales of 5.92 million baht, 73 business  

  matching pairs, and one-year advance orders of 62.47 million baht.

 2)  The 24th China Harbin Economic and Trade Fair, held in Harbin, Heilongjiang province, China during  

  15-19 June 2013. The 20 participating entrepreneurs were from the sectors of Food & Beverages,  

  Agricultural Produce, Tourism Services, Fashion & Clothing. The event culminated in 50 pairs of  

  business matching, and 22 million baht of product sales.

 3) Vietnam Medi-Pharm Expo 2013, an international exposition on beauty and health, held in Ho Chi Minh  

  City, Vietnam, during 21–25 August 2013. Twenty entrepreneurs participated who hailed from  

  the sectors of Herbal & Spa Products, Processed Foodstuff, Textile & Clothing, Personal Ornaments,  

  Home Decor, Gifts & Souvenirs, and Tourism Services. The event culminated in 55 pairs of business  

  matching, and 50 million baht of product sales.

 4) The 50th International Osaka Gift Show, Osaka, Japan, held during 23-27 September 2013. The 20  

  participating entrepreneurs were from the sectors of Household Ware, Home Decor, and Gifts &  

  Souvenirs. The event culminated in 50 pairs of business matching, and 55 million baht of product  

  sales.

 5) The 15th China (Shantou) International Food Exposition and the 2013 Thailand Commercial (Shantou)  

  Fair, held in Shantou, China during 23-27 November 2013. Participating SMEs consisted of 25  

  operators from the sectors of Foodstuff, Household Ware & Decor, and Herbal Products. The event  

  culminated in 96 pairs of business matching, and 80 million baht of product sales.
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• OSMEP Front Service and SME CLINIC
 

 A scheme to provide assistance in the form of business advisory to Thai SMEs. A front-service counter,  

installed at the ground floor of OSMEP’s Bangkok office at the TST Building on Viphavadi Rangsit Road, 

offered practical advice to SME entrepreneurs seeking business solutions, or information relating to their 

business or ways to enhance the skills and capacity necessary for a successful operation including linkages 

to cooperation networks in the public and private sectors.

 Working partners for the OSMEP Front Service comprised 13 business and governmental organizations 

as follows: True Corporation; Teleinfo Media; i-Mobile Plus; Global Pro Business Solutions (Thailand), Talad 

Dot Com, Microsoft (Thailand), Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Bank of Ayuddhya, and the Thai 

Credit Guarantee Corporation.

 The Front Service acted as a portal, as well as a center, for the dissemination of SME knowledge 

through a range of training activities that the service helped to organize for interested entrepreneurs. Training 

seminars or workshops were offered on topics such as: Setting up an online store, product design, business 

start-up, access to financing, marketing channels. Business matching events could also be arranged. 

 Implementation and Outcome

 - Training on methods and strategies for SME operation was made available to 574 entrepreneurs.

 - 121 online stores were established by trainees in the program.

 - 18 business matching pairs were concluded.

 - Some 2480 entries were added to OSMEP’s library comprising articles, e-books and other content.

 SME Clinic is a service to provide expert advice on a range of issues crucial to the operation of an SME; 

for example: finance and accounting, information technology, marketing, personnel management, general 

business administration, product and package design, product standards, relevant laws and regulations, etc. 

SME Clinic services can be accessed through these channels: 1) OSMEP office on the ground floor of TST 

Tower; 2) by phone to call center number 1301; and 3) the OSMEP website at info@sme.go.th.

 Implementation and Outcome

 - 647 entrepreneurs received business-specific advice from the Clinic.

 - 357 entrepreneurs took part in discussions with specialists in various disciplines

 - 121 SME consultants were developed in our train-the-trainers program.

• Promotion of SME Management Proficiency
 

 Also known as SME Advance, the project aimed to provide advance training courses for senior executives.  

Training topics were designed to help fine-tune the management skills of entrepreneurs, encourage the 

building of collaboration networks, promote the understanding of SME policies and goals, and create good 

relations among the participating SMEs. The courses were targeted at business executives, or owners, of 

SMEs, leading officers of organizations in the public and private spheres, and financial institutions. Two 

112-hour training sessions were carried out.

 Training covered three key aspects of capacity building: 1) Knowledge strengthening; consisting of 

talks and seminars on theoretical models and strategies, novel approaches, learning from case studies, and 

examples of real-world application of the principles discussed. This 42-hour segment covered the areas of 

Strategic Business Management and Supply Chain Management; 2) Getting Inspired; involving 14 hours of 

in-depth discussions and experience sharing between the trainees and successful professionals in various 

SME endeavours; and 3) Going Regional; a 56-hour segment on group activities, including guided research, 

presentation of findings, and study tours in Thailand and abroad.
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 Implementation and Outcome

 - 245 people participated, who were from public/private sector organizations and financial institutions.

 - 148 trainees, or 80 percent of the class, successfully passed the course’s grading. Certificates of  

  graduation were awarded at the ceremony held at the Mercure Hotel, Bangkok on 29 November  

  2013, along with the award presentation of the SME Advance Business Plan Champion 2013 contest.

 - 46 new business plans were prepared by the trainees and entered into the SME Advance Business  

  Plan Champion 2013 contest. The entry named Where Leaders Meet the Perfect Meat, prepared by  

  the Golden Healthy Grill group, was awarded the top prize for its proposal of a healthy-dining  

  business that caters to all relevant details of the customer including health, age and body type.

 - A group visit to study the work on the management of logistics and import-export procedures at the  

  Customs Department, Suvarnabhumi Airport; and to learn the business of a logistic service provider  

  operated by Eagle Air and Sea Ltd. 

 - Study tours to Myanmar and Vietnam, where trainees looked into opportunities for trade and  

  investment and the local finance markets. The tours included visits to SME premises and key retail  

  markets, and experience sharing with local entrepreneurs, and Thai investors in the two countries.  

• Development of local-area culture-related tourism products
 

 A capacity building project to encourage the creation of added value by infusing Thai cultural identity 

into a product. Targets of promotion were in the sectors of OTOP products and creative media. Events 

were organized to encourage the local production of creative content, upgrade skills in movie making 

and animation services, and boost the capacity and extent of hiring in related industries. Creative media,  

including story ideas and short films, can be employed to help promote the efforts in this area, i.e. the  

infusion of local culture to create added value and eye appeal in a product or service, and ensuring the 

product responds to the changing need of the market. 

 Two key areas of activity were implemented, namely: 1) Capacity building for SMEs - to train them in 

the creation of culture-related merchandise as a means to add value through local ingenuity or inventiveness; 

some 100 prototypes, all with potential for further commercial development, were created in the process; 

and 2) Assistance in product marketing and development of culture-related media content - for which  

training seminars were arranged in order to promote the production of story ideas and short films. For 

the latter area, promotional events were staged, including training seminars to familiarize practitioners in 

the movie and related industries with the concept of culture-related merchandise and strategies for the  

marketing of such products.
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 Implementation and Outcome

 - Training seminars, relating to the infusion of local cultural flavours into a product, were held in five  

  regions. Some 480 entrepreneurs participated with regional breakdown as follows: North, 130; Central &  

  East, 109; Northeast, 123; and South, 118. 

 - 73 product prototypes were developed during the seminars and workshops with guidance from  

  industry specialists.

 Two market building events were held. These were: 1) Participation in the Thailand International Film & 

Animation Road Show 2013, held in Seoul, South Korea, which was attended by 20 Thai SMEs and  

culminated in 177 business matching pairs; and 2) Thailand International Film & Animation Road Show 

2013, held in Tokyo, attended by 20 Thai SMEs and resulted in 280 matching pairs which accounted for 

approximately 2.0 billion baht of business as well as 1,110 jobs.

Capacity building for producers of handicrafts and community merchandise 
 The focus of this program is on encouraging a measure of balanced growth for the micro enterprises 

to match area potential. Notable activities for 2013 included the followings.

• Promotion of Handicrafts Under the Support Project

 OSMEP operates this on-going project in conjunction with the SUPPORT Foundation at Bang Sai,  

Ayutthaya, under the patronage of HM Queen Sirikit. The project aims to promote the manufacture of 

marketable products of the foundation in terms of improvement in design - by incorporating Thai cultural 

identity – as well as training in commercial operations for the center’s personnel. Products of mass appeal 

would be tailored to match the changing tastes of the market, while retaining good production standards, 

appealing design and attractive packaging, and at the same time displaying the best of functionality and 

ingenuity in a Thai folk design.

 Workshop training courses are provided for craft makers, interested public, people without a job, or 

socially disadvantaged, as well as those wanting to acquire skills to supplement their income. It is hoped 

that the successful trainees will be able to parlay the skills they have obtained into earnings. In addition, 

they will play a role in helping to conserve the artistry of Thailand apparent in such art and craft products.
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 Implementation and Outcome

 - Some 253 budding entrepreneurs and graduates of the Phra Dabos courses received training  

  in the setting up and operation of a new SME. 

 - Some 237 business plans, prepared by the trainees, were tailored for use in applying  

  for credit lines from financial institutions. 

 - 211 of the training graduates were able to parlay the skills they obtained into a new business within  

  their respective communities. 

Promotion and Capacity Building  for Entrepreneurs in Southern Border Provinces
 A program under the “Micro Enterprises for Sustainable Development Project” and jointly implemented 

by OSMEP and the Royal Aide-De-Camp Department. The aims were to help create jobs and livelihoods 

for residents impacted by political unrests in the border provinces (Narathiwat, Pattani and Yala) through 

structured training courses for local micro-enterprise operators. The focus of training was on the building of 

knowledge, management skills, marketing know-how, quality upgrades, and creation of added value through 

the use of locally available materials and resources. It is hoped the program will contribute towards relieving 

the residents of some of the hardship from the prevailing turmoil, at the same time helping to create models 

of successful business networking in the area.

 Implementation and Outcome

 - 710 entrepreneurs were trained in the basics of business operations and commercial development  

  of craft products according to the concept of creative economy.

 - Products of 27 entrepreneurs were chosen for commercial development. 

 - 27 new SUPPORT products were accordingly developed. 

• Entrepreneurs Capacity Building pursuant to Royal Initiatives
 

 A joint development project between OSMEP and Chulalongkorn University. Capacity building in this 

project was aimed at training SME entrepreneurs and community producers on product and package  

development. Skills in this area will enable operators to compete successfully in the marketplace at home and 

abroad. The project was to help upgrade the status of Thai goods and packaging to international standards.  

Through the joint efforts of public-private sectors and academia, the project also helped to prime Thai SMEs 

for entry into the AEC in 2015. Sectors targeted for promotional efforts comprised: Food & Beverages,  

Printing, Textile & Clothing, Tourism & Service Businesses, Wholesale & Retail Trade.

 

 Outcome of Implementation 

 - 250 entrepreneurs/operators received training in product and package design. 

 - Knowledge/advisory was extended to 2,000 SMEs and community-product vendors.

 - 1,800 product/packaging designs were created.

 - 50 prototypes were produced.

 - Website on SMEs and community vendors under Royal Initiatives, was set up at 

  http://chuladesign.net/WebDB/pages/search.jsp

• Skill Building for Micro Enterprises in accordance with Royal Initiatives

 Jointly organized by OSMEP and the Phra Dabos Foundation, the scheme was to provide training for 

people desirous of setting up an SME, or those who have received prior training under the Phra Dabos 

vocational courses. Participants in the scheme received instructions on developing the skills necessary for 

making a sustainable livelihood; and strategies for building their operations into fully-fledged SMEs with  

effective business know-how. Areas of training included both theoretical and practical aspects, fundamentals 

of business administration such as production management, marketing know-how, basic accounting and 

financial practices, and preparation of a business plan. 
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• Interest Subsidies for businesses impacted by floods in 2010 

 

 Pursuant to Cabinet resolutions passed on November 2, 2011, this scheme was implemented to provide 

relief and rehabilitative assistance for SMEs affected by the year’s severe floods. A total of 5.0 billion baht 

was allocated for lending under the scheme.

 - Altogether 15,335 entrepreneurs were given loans totaling some 5.0 billion baht.

 - A subsidy payment, totaling 240,217,700 baht, was made.

 Implementation and Outcome

 - Occupational training was made available to 1,200 participants from - Pattani, Yala and Narathiwas -  

  approximately 400 per province.

 - Three micro enterprise networks and their business plans were established.

 - Activities were organized to build up inter-network relationships for 5,084 micro-producers in the  

  three provinces. Number of participants by province is as follows: Pattani, 1,913; Narathiwas, 1,929;  

  Yala, 1,199; and 43 network leaders. 

Interest Subsidies to the SME Development Bank of Thailand
 A scheme to create the necessary environment for the conduct of SMEs. OSMEP undertook to help 

entrepreneurs to improve their cash flow through the provision of interest subsidies at 2 percent or 3 

percent to the SME Bank in order for the bank to extend loans to SMEs that have been affected by the 

political unrests in Thailand and/or the nationwide hike in the basic wage to 300 baht per day. The following  

programs were implemented.

• SME Power: Interest Subsidies for businesses impacted by political turmoil 

 Implemented pursuant to Cabinet resolutions passed on April 27, June 8, September 28 and May 3, 

2011, the program was designed to provide relief to SMEs affected by the year’s prolonged street rallies 

at Ratchaprasong intersection. Secured and unsecured loans were extended by the SME Bank totaling 10 

billion baht, in packages with a maximum amount of 6 million baht, for a repayment period of up to 6 years. 

OSMEP is to issue interest subsidies for the loans throughout the program.  

 Implementation and Outcome

 - About 13,910 entrepreneurs impacted by the political disturbances received interest subsidies on  

  14,770 borrowings which represented a total loan of 7.373 billion baht.

 - Two subsidy payments were made, totaling 152,008,000  baht.
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 2. Business matching between Thai SMEs and foreign entrepreneurs. This was organized for the China  

  International SME Fair 2013 (CISMEF), a trade show and business matching event for SME  

  entrepreneurs on a global scale, held in Guangzhou, China, during 25-28 September 2013. Some  

  31 Thai entrepreneurs participated in the event which culminated in on-the-spot goods sales of  

  2,000,000 baht and 47 matching pairs with Chinese and operators from other countries for another  

  26 million baht of business. 

 3. Trade negotiations and SME networking between Thai and Italian entrepreneurs. Arranged by  

  OSMEP, the scheme led a group of Thai “Young Designers” to join the Prime Minister’s trade  

  delegation on the occasion of the PM’s official visits to Switzerland and Italy. Four rising Thai  

  designer-entrepreneurs participated in the scheme which gave rise to 10 successful matching pairs  

  that accounted for 10 million baht worth of business.

 4. Building SME cooperation networks for Thailand and Turkey. The program involved the preparation  

  of in-depth reports on prospective business sectors in Turkey for future trade development by  

  Thai SMEs. 

• Interest Subsidies for businesses impacted by basic wage hike to 300 baht  

 A scheme to help lessen the cost burden of Thai SMEs arising from the increase in the basic wage 

minimum to 300 baht per day. Interest subsidies were provided by OSMEP at 3 percent rate. Memoranda 

of Agreement, for loan provision in the scheme, were signed between OSMEP and six leading financial 

institutions, comprising the SME Development Bank, Krung Thai Bank, Government Savings Bank, Bangkok 

Bank, Siam Commercial Bank and Bank of Ayutthaya.

Establishing International Cooperation Networks 
 A project to familiarize Thai SMEs with international trade practices on the lead up to the AEC  

commencement. The program was to promote the networking of Thai businesses with those in other  

countries in order to expose SME entrepreneurs to international business climate, particularly that under the 

AEC concord. Activities under the project were designed to prepare entrepreneurs for increased competition, 

both from local and external sources; to enhance their capability; to open up opportunities for international 

trade and investment; and to support the cooperative networking of local operators with foreign businesses. 

Notable activities in 2013 are described below: 

• Building up international cooperation networks

  An ambitious project to link Thai SMEs with related public and private agencies, both at home 

and abroad, in order to build up competitiveness for their entry into the global supply chain. In addition, 

cluster networks are to be created by linking Thai clusters with those in designated countries (i.e. creating  

cross-border clusters) to facilitate access to sources of technology, raw materials and data. All this is aimed 

at building up the capability of Thai SMEs in managing international business, and to bring them up to par 

for competition on the global platform. Activities in four key areas were undertaken, as follows:

 Implementation and Outcome

 1. Network development for Thai SMEs in the wellness business. The program was aimed at  

  expanding trade opportunities and building co-operation networks with businesses in foreign  

  countries. This was accomplished by inviting SMEs from neighboring countries - particularly those  

  in the wellness industry or health tourism or culture tourism - to participate in SME conferences that  

  are staged in ASEAN at the following venues: Thailand, in Bangkok and Chiang Mai; Lao PDR,  

  Vientiane and Laung Phrabang; Myanmar, Yangon and Mandalay. The program, attended by 55  

  Thai entrepreneurs, succeeded in establishing seven international networks. Information on related  

  markets, materials and production technologies was made available to 115 entrepreneurs; and 82  

  business matching pairs were made, which resulted in some 22 million baht worth of business.
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 Activities in the area described above led to the successful establishment of 

four international cooperation networks, as follows: 1) Liaison interfaces with the 

government agencies of South Korea, 2) Cooperation networking with Singapore’s 

design organization “Design for Enterprises”, 3) Cooperation networking with the 

United Kingdom Trade and Investment Bureau, and 4) Cooperation networking with 

government agencies of Myanmar and Laos. Taking part in the above activities 

were 171 SMEs from sectors such as Wholesale & Retail, Pharmaceutical & Herbal 

Products, Foodstuff, Textile & Clothing, and Gemstones & Jewelry. Altogether 139 

business matching pairs were formed which accounted for some 60.96 million baht 

of business.

• Activities within the Framework of ASEAN SME Agencies Working Group (ASEAN SMEWG)

 This involved the undertakings associated with the outcome of the ASEAN Summit and tasks pursuant 

to the AEC Blueprint for the development of SME infrastructure and promotion of SME activity in the region. 

A number of programs in three key areas of interest were carried out, as described below.

 

 Implementation and Outcome

 1. Joint promotional programs for ASEAN: For 2013, a total of five programs were implemented.

  - Preparation of the ASEAN SMEs Policy Index.

  - Assessing suitable approaches for the promotion of OVOP (One Village One Product). 

  - Situation survey and compilation of information to aid SME entrepreneurs in their entry into the  

   AEC. The compilation was to include details on the approaches adopted, and the status of similar  

   work, in other countries. The survey was sponsored by the German International Co-operation  

   Agency (GIZ).

  - Networking and capacity building for the Center for ASEAN Business and Technology  

   Incubator. Studies of suitable forms and functions for an SME business incubator were conducted,  

   together with recommendations for the development of such facility.

  - Investigation of suitable approaches for implementing a Regional Promotion of Internship Scheme  

   for training exchanges in a range of vocational disciplines within ASEAN.

 2. Establish an ASEAN SME Service Center with databases to assist entrepreneurs wishing to expand  

  to foreign markets in ASEAN+6. 

  - Two additional ASEAN SME Service Centers were established: one in the North, at the Mae Fah  

   Laung University in Chiang Rai; and another in the Upper South, at the Prince of Songkhla  

   University’s Surat Thani campus. To date, a total of 13 SME Service Centers have been set up  

   across Thailand. Services are offered to entrepreneurs wishing to establish linkages with SME  

   networks in Myanmar and Laos, as well as with domestic centers installed in prior years.

  - Provide capacity-building assistance for Thai SMEs wishing to expand into ASEAN markets.  

   Services are offered to facilitate the linking of SMEs in Thailand with those in the target areas,  

   particularly where efficient business referrals are desired. 



Summary of Tasks and Projects
for the Promotion of Small and Medium Enterprises, for 2013

สรุปงาน-โครงการ
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  - Provide training for SMEs on gainful strategies and preparations for a successful entry into AEC.  

   Some 2,618 SME operators took part in 11 training sessions, which were organized through  

   the cooperation of the following trade bodies: Association of Thai Certified Shipping Brokers;  

   the Chambers of Commerce of Kanchana Buri, Khon Khaen and Rayong; the Mae Fah Laung  

   University and Prince of Songkhla University at Surat Thani.

  - Market studies to investigate the behaviors of consumers in ASAEN+6. Emerging markets in  

   the region were the areas of interest, namely the markets of Myanmar, Laos, Vietnam and  

   Cambodia. The sectors of food and home furnishing products were investigated, and study  

   findings made available to Thai SMEs. 

  - Appraisal of suitable approaches for promoting Thai SMEs with High-Growth potential, and  

   recommendation of strategies for moving such industries towards sustainable growth. 

 3. Networking of Thai SMEs, and linkages to entrepreneurs in other countries. More than 600 Thai  

  entrepreneurs have benefited from activities under this scheme.

  - AEC and SME Challenges: Next Steps (Phase 4). A program to encourage Thai SMEs to take  

   advantage of the region’s economic integration – one of ASEAN’s three pillars of regional  

   cooperation. Workshops were conducted to disseminate knowledge and promote the networking  

   of Thai SMEs with companies of strategic importance for trade and investment in Myanmar. 

  - Investigation of approaches to promote Thailand as a hub of the regional supply chain; and  

   establishment of cooperation networks among local SMEs in the business of digital content  

   production.
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ภารกิจ / ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / งาน-โครงการ

ภารกิจ / ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / งาน-โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

  611,488,000 

 35,000,000 

 25,000,000 

 2,000,000 

 2,000,000 

 1,000,000 

 20,000,000 

 7,000,000 

 3,000,000 

 4,000,000 

 3,000,000 

 2,000,000 

 1,000,000 

 291,879,000 

256,879,000 

 4,000,000 

 3,000,000 

 5,000,000 

 2,000,000 

 35,000,000 

 200,000,000 

 6,000,000 

 1,879,000 

1.  ดำาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำานักงาน 

ยุทธศ�สตร์ท่ี	1	ว�งแผนและจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

	 1.1	 แผนง�นกำ�หนดและจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

  1.1.1 งานจัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำาปี

  1.1.2 งานจัดทำายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา

  1.1.3 งานประสานและกำากับการดำาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ

   ขนาดกลางและขนาดย่อม

  1.1.4 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4

   (พ.ศ. 2560 - 2564)

	 1.2	 แผนง�นพัฒน�องค์คว�มรู้และฐ�นข้อมูล

  1.2.1 งานจัดทำารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปี

  1.2.2 งานจัดทำาดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 1.3	 แผนง�นเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รติดต�มและประเมินผลก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง

	 	 และขน�ดย่อม

  1.3.1 งานติดตามผลการดำาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  1.3.2 งานติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุนฯ

ยุทธศ�สตร์ท่ี	2	ให้คว�มช่วยเหลือ	อุดหนุน	สนับสนุนและส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	

	 2.1	 แผนง�นสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รดำ�เนินธุรกิจวิส�หกิจขน�ดกล�ง

	 	 และขน�ดย่อมไทย

  2.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

   และภาคเอกชน

  2.1.2 งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center 

  2.1.3 โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ 

  2.1.4 งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน

  2.1.5 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs

  2.1.6 โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงาน

   ในอัตรา 300 บาทต่อวัน

  2.1.7 โครงการคลินิก SMEs

  2.1.8 โครงการ Front Service สสว.

สรุปงาน-โครงการ

 35,000,000 

 10,000,000 

 25,000,000 

 40,800,000 

 40,800,000 

 5,000,000 

 10,000,000 

 23,000,000 

 2,800,000 

 

37,200,000 

 37,200,000 

 4,000,000 

 16,700,000 

 10,000,000 

 1,500,000 

5,000,000 

 206,609,000 

 1,233,713,700

	 2.2	 แผนง�นเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของวิส�หกิจขน�ดกล�ง

	 	 และขน�ดย่อมไทย

  2.2.1 โครงการเสริมสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการใหม่

  2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 

   ด้านการค้าและบริการ

ยุทธศ�สตร์ท่ี	3	เสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

	 3.1	 แผนง�นเสริมสร้�งศักยภ�พของวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมไทย	ให้เชื่อมโยง

	 	 กับเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ

  3.1.1 งานดำาเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

  3.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  3.1.3 งานดำาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำางานอาเซียนด้าน SMEs 

   (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)

  3.1.4 งานดำาเนินงานสนับสนุนภารกิจ  APEC SME Chairmanship (2556 - 2557) ระยะท่ี 2

ยุทธศ�สตร์ท่ี	4	เสริมสร้�งศักยภ�พก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	

	 4.1	 แผนง�นสนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

  4.1.1 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  4.1.2 งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ

  4.1.4 โครงการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

   ของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  4.1.5 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ทำาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

   SMEs ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

		 	 	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นและบริห�รกองทุน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปี 2556
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ภารกิจ / ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / งาน-โครงการ งบประมาณ

2. ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 

ยุทธศ�สตร์ท่ี	2	ให้คว�มช่วยเหลือ	อุดหนุน	สนับสนุนและส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

 2.2	 แผนง�นเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของวิส�หกิจขน�ดกล�ง

	 	 และขน�ดย่อมไทย

  2.2.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 2.3	 แผนง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมไทยให้เติบโตอย่�งสมดุล

	 	 ต�มศักยภ�พของพื้นที่

  2.3.1 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

3.  ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 แห่งประเทศไทย (ธพว.) 

ยุทธศ�สตร์ท่ี	2	ให้คว�มช่วยเหลือ	อุดหนุน	สนับสนุนและส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	

 2.1	 แผนง�นสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รดำ�เนินธุรกิจวิส�หกิจขน�ดกล�ง

	 	 และขน�ดย่อมไทย

  2.1.1 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่ แก่ธนาคารพัฒนา 

   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)    

  2.1.2 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ

   จากเหตุอุทกภัยปี 2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   แห่งประเทศไทย (ธพว.)    

 

4.  พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ยุทธศ�สตร์ท่ี	2	ให้คว�มช่วยเหลือ	อุดหนุน	สนับสนุนและส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

	 2.3	 แผนง�นวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมไทยให้เติบโตอย่�งสมดุลต�มศักยภ�พ

	 	 ของพ้ืนท่ี

  2.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำาริ

  2.3.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำาริ

  2.3.3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

  110,000,000 

 110,000,000 

50,000,000 

 50,000,000 

 60,000,000 

 60,000,000 

 392,225,700 

 392,225,700 

 392,225,700 

 

152,008,000 

 240,217,700 

120,000,000 

 120,000,000 

 120,000,000 

 20,000,000 

 90,000,000 

 10,000,000 

Mission/ Strategy/ Plan/ Task-Project Budget

Budgeted Total  

  611,488,000 

 35,000,000 

 25,000,000 

 2,000,000 

 2,000,000 

 1,000,000 

 20,000,000 

 7,000,000 

 3,000,000 

 4,000,000 

 3,000,000 

2,000,000 

 1,000,000 

 291,879,000 

256,879,000 

4,000,000 

3,000,000 

 5,000,000 

 2,000,000 

 35,000,000 

 200,000,000 

 6,000,000 

 1,879,000 

1.  Fundamental Missions Agenda 

Strategy 1: Plans and Strategies for SME Promotion 

 1.1 Define and prepare strategic plans for SME promotion

  1.1.1 Preparation of Annual SME Promotion Action Plan  

  1.1.2 Preparation of strategies and action plans for SME promotion, by sector

  1.1.3 Coordination/Supervision of project progress under the Annual Action Plan

  1.1.4 Preliminary Study for the Fourth SME Promotional Master Plan (2017-2021)

 1.2 Compilation of SME Knowledge and Database

  1.2.1 Preparation of annual SME Situation Report

  1.2.2 Determination of economic indicators for SME operators

 1.3 Efficency upgrades on the Monitoring & Evaluation of SME promotional work

  1.3.1 Monitoring implementation outcome of SME promotional activity

  1.3.2 Monitoring and evaluating the operating results of the Venture Capital Fund

Strategy 2: Assistance, Subsidy, Support for SME Promotion 

 2.1 Create an environment favorable to the conduct of Thai SMEs

  2.1.1 Programs to develop SME networks, and enhance public-private cooperation

  2.1.2 Further Development of the SME Knowledge Center 

  2.1.3 Organizing the SME National Awards, for Manufacturing, 

   Trade and Service sectors

  2.1.4 Management of the Venture Capital Fund

  2.1.5 Project on market opportunity building for SMEs *

  2.1.6 Interest subsidies to SMEs to imitigate impacts from basic wage hike 

   to 300 baht *

  2.1.7 Organizing SME Clinic events *

  2.1.8 Staging of OSMEP Front Service *

Summary of Tasks and Projects

 1,233,713,700

for the Promotion of Small and Medium Enterprises, for 2013
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Mission/ Strategy/ Plan/ Task-Project Budget

 35,000,000 

10,000,000 

 25,000,000 

 40,800,000 

 40,800,000 

 5,000,000 

 10,000,000 

 23,000,000 

 2,800,000 

 

37,200,000 

 37,200,000 

 4,000,000 

 16,700,000 

 10,000,000 

 

1,500,000 

5,000,000 

 

206,609,000 

 2.2 Programs to upgrade competitiveness of Thai SMEs

  2.2.1 Program on opportunity building for new entrepeneurs *

  2.2.2 Program on productivity upgrades for SMEs in Trade and Service sectors *

Strategy 3: Building Networks of International Cooperation 

 3.1 Thai SME capacity upgrades for responsiveness to international marketplace

  3.1.1 Tasks pursuant to international cooperation frameworks

  3.1.2 Building international cooperation networks

  3.1.3 Tasks assigned within the framework of the ASEAN SME 

   Agencies Working Group (ASEAN SMEWG)

  3.1.4 Tasks in support of the APEC SME Chairmanship (2013-2014) * Phase 2

Strategy 4: Enhance Organizational Management Skills 

 4.1 Programs to support organizational management

  4.1.1 Human resources development work

  4.1.2 Upgrades on information technology capability*

  4.1.3 Enhancement of operational efficiency in government-assigned tasks 

   and policies

  4.1.4 Draft amendment of restrictive laws, regulations and notifications of OSMEP*

  4.1.5 Comparative Study between Thai and foreign legislations on government  

   promotional agencies for SMEs *

   Expenditures in SME Fund management and operation

 

Mission/ Strategy/ Plan/ Task-Project Budget

2. Propel, Promote and Support Tasks Pursuant to the 
    SME Promotion Action Plan 

Strategy 2: Assistance, Subsidy, Support for SME Promotion  

 2.2 Programs to enhance competitiveness of Thai SMEs

  2.2.1 Programs to develop local area culture-related tourism products

 2.3 Programs for promoting SME balanced growth to match area potential

  2.3.1 Programs to promote sustainable development for community enterprise networks

 

3.  Interest Subsidies to SME Development Bank of Thailand

Strategy 2: Assistance, Subsidy, Support for SME Promotion  

 2.1 Programs on developing favourable environment to aid the operation 

  of Thai SMEs 

  2.1.1 “SME Power” program to issue interest subsidies to SME Development Bank

  2.1.2 Interest subsidies for entrepreneurs impacted by the 2010 flooding, to be 

   issued to the SME Development Bank    

 

4.  Business Development for Producers of Handicrafts and Community Merchandise 

Strategy 2:  Assistance, Subsidy, Support for SME Promotion

 2.3 Programs for promoting SME balanced growth to match area potential

  2.3.1 Products development and promotion for the SUPPORT Foundation

  2.3.2 Entrepreneurs Capacity Building pursuant to Royal Initiatives of HM the Queen

  2.3.3 Strengthening of community enterprises pursuant to Royal Initiatives of 

   HM the Queen

  110,000,000 
 

110,000,000 

50,000,000 

 50,000,000 

 60,000,000 

 60,000,000 

 392,225,700 

 392,225,700 

 392,225,700 

 

152,008,000 

 240,217,700 

120,000,000 

 120,000,000 

 120,000,000 

 20,000,000 

 90,000,000 

 10,000,000 

Notes:  * Program financed by the cash balance from the Venture Capital Fund

           ** Program funded by budgetary allocation pursuant to the Budgetary Act and additionally 

   by cash balance from the Venture Capital Fund.
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การประเมินผลการดำาเนินงาน

 จากมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2546 ได้อนมุติัให้หนว่ยงานต่างๆ ท่ีมเีงนินอกงบประมาณ ถอืปฏบิติัตามมาตรการ 

กำากับดูแลเงินนอกงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นำาเสนอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

ทุนหมุนเวียนให้สูงขึ้น

 กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึง่บรหิารโดย สำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

หรอื สสว. ไดเ้ขา้สูร่ะบบประเมนิผลการดำาเนนิงานทนุหมนุเวียน ต้ังแต่ป ี2548 เปน็ต้นมา โดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  

ไดจ้ดัจา้ง บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จำากดั (TRIS) ศกึษาและจัดทำาระบบประเมนิผลการดำาเนนิงานทุนหมนุเวียน โดยนำาเกณฑ์วัด 

แบบ Balance Score Card มาใช้ ในการวัดผลการดำาเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย

 1) ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน

 2) ผลการดำาเนินงานด้านปฏิบัติการ

 3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

 ในการประเมินผลการดำาเนินงานกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 ได้มีการพัฒนาตัวช้ีวัด 

โดยใช้เกณฑ์ Balance Score Card อย่างต่อเนื่องใน 4 มิติ ดังนี้

 โดยสรุป กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับผลคะแนนจากการประเมินผลการดำาเนินงาน 

ประจำาปี 2556 ของทริส จำานวน 3.3669 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000

ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้รับน้ำาหนัก

มิติที่ 3 : การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3.1 ความพึงพอใจของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสว.

    - ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก สสว.

    - ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับการอบรม /

   เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว.

    - หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs 

   ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

    องค์การเอกชน รวมถึงที่ประสานงานกับ สสว.

มิติที่ 4 : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

 4.2 การบริหารความเสี่ยง

 4.3 การควบคุมภายใน

 4.4 การตรวจสอบภายใน

 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ

 4.6 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

ร้อยละ 15

ร้อยละ 30

3.6320

3.6166

ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้รับน้ำาหนัก

มิติที่ 1 : ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
 1.1 การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ประจำาปีบัญชี 2556

 1.2 การประหยัดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเพื่อดำาเนินงาน

 1.3 การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติ

  ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 170 ให้กรมบัญชีกลาง

มิติที่ 2 : ผลการดำาเนินงานด้านปฏิบัติการ
 2.1 การจัดทำายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ

  ขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา

 2.2 บทวิเคราะห์ผลกระทบที่ SMEs ได้รับจากภาวะเศรษฐกิจ

  และสถานการณ์ด้านต่างๆ

 2.3 ร้อยละความสำาเร็จของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ SME 

  เพื่อรองรับกรณีค่าแรงขั้นต่ำา 300 บาท

 2.4 การติดตามผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปีบัญชี 2556

 2.5 จำานวนบริษัทที่ร่วมลงทุนที่สามารถส่งงบการเงินประจำาปี

  บัญชี 2555

 2.6 การพัฒนาข้อมูลเพื่อส่งเสริม SMEs

ร้อยละ 15

ร้อยละ 40

4.0209

3.0850

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำาปี 2556
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2013 Performance Evaluation
Small and Medium Enterprises Promotional Fund

 The Thai Cabinet on 30 September 2003 passed a resolution requiring state agencies with non-budgetary 

funds to comply with the measures for regulating the use of such funds that the Comptroller General’s  

Department, Ministry of Finance has proposed in order to improve the efficiency in handling the 

government’s working capital.

 Under the management of OSMEP, the SME Fund has been complying with the said Working Capital  

Performance Evaluation procedure since its induction into the system in 2005. For the purpose 

of evaluation, the Comptroller General’s Department, Ministry of Finance has commissioned TRIS 

Corporation to analyze our transactions and establish an assessment framework.

 The resulting system, based on the Balanced Score Card method, enables the measurement of 

performance in four areas of operation, as follow. 

 1) Financial performance

 2) Implementation performance

 3) Benefits to stakeholders

 4) Management of working capital

 In evaluating the 2013 performance of the SME Fund, the Balanced Score Card technique was 

rigorously employed to monitor results in the four areas above-listed. Details are shown below.

 In summary, the 2013 performance score for the Small and Medium Enterprises Promotional Fund, given  

by TRIS Corporation, was 3.3669 out of the full marks of 5.0000.

Area 3 : Benefits to stakeholders
 3.1 Level of satisfaction in OSMEP service/coordination

  - General operators of SMEs serviced by OSMEP

  - Operators of SMEs participated in OSMEP 

   organized training courses or programs/projects

  - Organizations (other than OSMEP) involved with 

   SME promotion including government, 

   state enterprise/private agencies as well as those 

   collaborating in promotional tasks with OSMEP

Area 4 : Management of working capital
 4.1 Role of the Working Capital Committee

 4.2 Risk management

 4.3 Internal control

 4.4 Internal auditing

 4.5 Management of information systems

 4.6 Management and Development of Working Capital

15 percent

30 percent

3.6320

3.6166

Indicator Score ObtainedWeight

Area 1 : Financial performance
 1.1 Disbursement from the Fund in 2013

 1.2 Saving of costs on the operating budget

 1.3 Reporting the portion of revenue and expenditure 

  thereof to the Comptroller’s Department in accordance

  with Section 170 of the Constitution

Area 2 : Implementation performance 
 2.1 Preparation of SME promotional action plans

  by industry sector

 2.2 Analysis of impacts on SMEs from changes

  in the economy and other situations

 2.3 Percentage completion of SME efficiency upgrade programs 

   following the raise in the basic wage to 300 baht.

 2.4 Monitoring implementation outcome of the SME 

  Promotion Action Plan for fiscal year 2013

 2.5 Number of co-investing enterprises having submitted

   company balance sheet for fiscal year 2012

 2.6 Development of data services for SME promotion

15 percent

40 percent

4.0209

3.0850

Indicator Score ObtainedWeight



รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปี 2556

เจ้�ของ	:

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17, 18, 23

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จำานวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2557

คณะผู้จัดทำ�	:

ที่ปรึกษ�กองบรรณ�ธิก�ร

 1. นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำานวยการ รักษาการแทนผู้อำานวยการ สสว. 

 2. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำานวยการ สสว. 

 3. นายชัยพร ชยานุรักษ์ รองผู้อำานวยการ สสว. 

 4. นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำานวยการ สสว. 

 5. นางสาวอิสรา ภูมาศ ที่ปรึกษาสำานักงานฯ 

กองบรรณ�ธิก�ร	:	

 สำานักผู้อำานวยการ 

 สำานักบริหารกลยุทธ์และงบประมาณ

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย




