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ผนึกกำ�ลังส่งเสริม SMEs เจรจ�จับคู่ธุรกิจ SMEs
ไทย - ม�เลเซีย



	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิทินกิจกรรม	 กิจกรรมต่างๆ	 ทั้งงานตามภารกิจพื้นฐาน	 และงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม	

SMEs	ของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสานระบบการทำางานของส่วน

ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และองค์การเอกชน	เพื่อให้การส่งเสริม	SMEs	เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	พร้อมทั้งสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม	ในการพัฒนาและส่งเสริม	SMEs	เชื่อมโยงกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 โดยมีประเด็นสำาคัญที่มุ่งเน้นในปีนี้	 คือ	 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อเพิ่มผลิตภาพ	ลดต้นทุน	และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	การสร้างผู้ประกอบการใหม่	และเสริมสร้าง

ความเป็นผู้ประกอบการ	รวมทั้งการปลูกจิตสำานึกการประกอบการ	ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ดังนั้น	สสว.	จึงจัดทำา	“สสว. 360 องศา”	ขึ้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ	ของ	สสว.	และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม	อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้างและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม	สนับสนุน	และช่วยเหลือ	SMEs	

ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สสว. UPDATE

สารจาก ผอ. สสว.
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พัฒนาผู้ประกอบการ
ตามแนวพระราชดำาริ ส่งเสริม SMEs ฮาลาล

เจรจาจับคู่ธุรกิจ SMEs ไทย-มาเลเซีย

ก.อุตฯ ร่วมงานมหกรรมการเงิน

บ่มเพาะ SMEs ไทย สู่ AEC

นายปฏิมา	 จีระแพทย์	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(สสว.)	และพันเอกหญิง	ท่านผู้หญิงจิตรวดี	จุลานนท์
เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส	ร่วมกันแถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ	ซ่ึง	สสว.	ดำาเนินการ
ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส	เพ่ือพัฒนาศักยภาพศิษย์พระดาบส	และผู้สนใจท่ัวไป	
ท้ังในส่วนกลางและภาคใต้	ให้มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ	SMEs	ใหม่	
ที่มีศักยภาพ	 พร้อมทั้งสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการสร้างงาน	
สร้างรายได้ในพื้นที่

นางสาวปณิตา	 ชินวัตร	 รองผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย	 2014	
ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่นครคุนหมิง	สสว.	และกรมการพัฒนาชุมชน		
ณ	ศูนย์การค้า	South	Asia	Top	City	นครคุนหมิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ระหว่างวันท่ี	9-14	พ.ค.	2557	ซ่ึงตลอดระยะเวลา	6	วันของการจัดงาน	
ผู้ประกอบการ	 SMEs	 และ	OTOP	 จำานวน	 100	 ราย	 สามารถสร้างยอด
ขายภายในงานไม่น้อยกว่า	 39	 ล้านบาท	 โดยมียอดการสั่งซื้อล่วงหน้า			
จากการจับคู ่ธ ุรกิจระหว่างผู ้ประกอบการไทยและจีนไม่น้อย
กว่า	64	ล้านบาท

นายชัยพร	 ชยานุรักษ์	 รองผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 ดร.ครรชิต	 สิงห์สุวรรณ	 รักษาการ
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 นายวัลลภ	 เตชะไพบูลย์	
กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป	 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
นายคนิสร์	สุคนธมาน	กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำาเข้าแห่งประเทศไทย	 และดร.วิเชียร	 ฤกษ์พัฒนกิจ	 รักษาการรอง				
ผู้อำานวยการ	สถาบันอาหาร	กระทรวงอุตสาหกรรม	ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ	 SMEs	
ในอุตสาหกรรมฮาลาล	เพื่อมุ่งสู่	AEC	และเวทีโลก	

ดร.วิมลกานต์	 โกสุมาศ	 รองผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 เป็นประธานพร้อมให้การต้อนรับ	
นางสาวเสาวคนธ์	 ชัยชูสอน	 อัครราชทูตไทยประจำากรุงกัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซีย	 ในโอกาสนำาคณะผู้ประกอบการ	 SMEs	 มาเลเซีย	
กลุ่มภัตตาคารและโรงแรม	กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม	จำานวน	16	กิจการ	
พบปะและหารือการดำาเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย
ที่ได้รับรางวัลสุดยอด	SMEs	แห่งชาติ	และเข้าร่วมโครงการ	SMEs
Advance	ของ	สสว.

นายสุวัจน์	 ลิปตพัลลภ	 อดีตรองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานเปิดบูธ
แสดงสินค้าที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการต่างๆ	 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม	 พร้อมเย่ียมชมบูธให้คำาปรึกษาแนะนำาธุรกิจ	 ในงานมหกรรม
การเงิน	ครั้งที่	14	(Money	Expo	2014)	โดยมี	นายวิฑูรย์	สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	นางอรรชกา	สีบุญเรือง	อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม	 นายปฏิมา	 จีระแพทย์	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม	ร่วมพิธีเปิด

นายสุวัจน์	ลิปตพัลลภ	อดีตรองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	
“บ่มเพาะ	SMEs	 ไทย	ก้าวไกลสู่	 AEC”	 โดยมี	นายวินัย	บัวประดิษฐ์	
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 นายประเสริฐ	 บุญชัยสุข	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 นายปฏิมา	 จีระแพทย์	 ผู้อำานวยการ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 นายสน่ัน	
อังอุบลกุล	 รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเปิดงาน

ดร.ปฏิม� จีระแพทย์

ความสำาเร็จของ SMEs-OTOP ไทย
ในนครคุนหมิง



	 นายปฏิมา	 จีระแพทย์	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(สสว.)	 เปิดเผยว่า	การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ท่ีจะมาถึงในปี	 2558	 น้ี	 จะส่งผล	
กระทบโดยตรงท้ังในด้านโอกาสและภัยคุกคามท่ีจะมีผลต่อโครงสร้างและสถานภาพเศรษฐกิจไทย	
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ	SMEs	
	 ดังน้ัน	 สสว.	 จึงได้ร่วมกับ	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ดำาเนินโครงการ			
เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนผู้ประกอบการ	 SMEs	 ทั่วประเทศ	 ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพและ									
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	และการขยายโอกาสทางการตลาด	เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รวมจำานวน		2		โครงการ	ได้แก่	1.โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ	
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
ปีงบประมาณ	2557	“บ่มเพาะ	SMEs	ไทย	ก้าวไกลสู่	AEC”	และ	2.โครงการส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	
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สสว. - หอการค้าไทย ติดปีก SMEs สู่ AEC

สสว. จับมือ 22 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน
เสริมศักยภาพ SMEs พร้อมรับ AEC

	 สำาหรับโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ		
SMEs	โดยการอบรมให้ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจด้านต่างๆ	การบริหารจัดการการค้ากับกลุ่ม	AEC	
การวิเคราะห์สถานประกอบการ	รวมถึงการให้คำาปรึกษาเชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงระหว่าง	 SMEs	 ด้วยกัน
และผู้ประกอบการรายใหญ่	ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)	
	 ขณะท่ีโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 ปี	 2557	 จะเป็นกิจกรรม	
ท่ีต่อยอดมาจากความร่วมมือกับกรมราชองค์รักษ์	 ในการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในพ้ืนท่ีภาคใต้	 ให้ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้า
และบริการในเชิงพาณิชย์	 จนสามารถประกอบอาชีพได้	 ซ่ึงความร่วมมือกับหอการค้าและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยในคร้ังน้ี	 จะมุ่งพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายสินค้าในประเทศ	 และเพ่ิม
โอกาสออกสู่ต่างประเทศให้กับสินค้าในกลุ่มพ้ืนท่ี	14	จังหวัดภาคใต้	เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชน	 และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน	ให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน	
	 โครงการดังกล่าวจะเน้นพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการ	 SMEs	 ในธุรกิจภาคการค้าและบริการท่ัว
ประเทศ	 โดยผู้ประกอบการ	 SMEs	 ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ซ่ึงจะมีการจัดการอบรมใน	4	ภูมิภาค	รวม	6	จังหวัดท่ัวประเทศ	ได้แก่	
กรุงเทพฯ	หาดใหญ่	 อุดรธานี	 ชลบุรี	 (พัทยา)	 เชียงใหม่	 และนครราชสีมา	 รวมถึงต้องผ่านการวินิจฉัย			
บ่มเพาะ	เขียนแผนธุรกิจ	ตลอดจนการดูงาน	และเจรจาจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)	ซ่ึงกิจกรรม
ภายใต้โครงการท้ังหมดจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ	SMEs	อย่างครบวงจร
	 นอกจากน้ี	 หอการค้าฯ	 ยังได้ร่วมกับ	 สสว.	 จัดให้มีโครงการ	 “มหกรรมแสดงสินค้า	 SMEs	
ของดีภาคใต้”	 ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจำาหน่ายและการตลาด	 ตลอดจนยกระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้	
ฝ่ังอันดามัน	และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย	ซ่ึงเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ	SMEs	ให้เข้มแข็ง	
และขยายโอกาสทางการค้ามากย่ิงข้ึน
	 ความร่วมมือของ	 สสว.	 หอการค้าไทย	 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 คร้ังน้ีจะเป็นการ
บ่มเพาะ	 SMEs	 ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 สามารถขยายโอกาสทางการค้าและเครือข่าย
ความร่วมมือ	รวมถึงมีความพร้อมในการทำาธุรกิจระหว่างประเทศ	จำานวนไม่น้อยกว่า	150	ราย												
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่	 14	 จังหวัดภาคใต้	 ได้รับการพัฒนาช่องทางการตลาด								
ไม่น้อยกว่า	300	ราย	มียอดจำาหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า	6	ล้านบาท	สินค้าในเครือข่ายของดีภาคใต้	
ไม่น้อยกว่า	100	ราย	จะได้รับป้ายการันตีของดีจังหวัด	นอกจากน้ีจะได้รับความรู้และทักษะในการ
ดำาเนินธุรกิจและการตลาดเพ่ิมมากข้ึน

	 นางสาววิมลกานต์	 โกสุมาศ	 รองผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(สสว.)	เปิดเผยว่า	สสว.	ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำาหนดยุทธศาสตร์	นโยบาย	และเป็นหน่วย
งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ	
SMEs	 ไทย	 มีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ	 สามารถเติบโตอย่างย่ังยืน	 และมีความพร้อมในการ
แข่งขันท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
	 โดยในปี	 2556	 สสว.	 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 กับหน่วยงานต่างๆ	 ท้ังภาครัฐและเอกชน	 และ
สถาบันการเงิน	 จำานวน	 13	 หน่วยงาน	 เพ่ือดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีเป็นการส่งเสริมศักยภาพของ								
ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ท้ังท่ีเป็นสมาชิก	 สสว.	 และลูกค้าหรือสมาชิกของสถาบันการเงินและองค์กร
เอกชน	อาทิ	กิจกรรมอบรมความรู้ท่ีจำาเป็นต่อผู้ประกอบการ	กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ	กิจกรรม	
Workshop	การเปิดร้านค้าออนไลน์	การเย่ียมชมกิจการของผู้ประกอบการต้นแบบ	เป็นต้น
	 “การดำาเนินการในปีท่ีผ่านมา	มีผู้ประกอบการ	SMEs	เข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากการร่วม
กิจกรรมต่างๆ	จำานวน	1,323	ราย	ซ่ึงเป็นท่ีมาของการขยายความร่วมมือไปยังองค์กรต่างๆ	ในการ			
ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ	SMEs	เพ่ิมข้ึนในปีน้ี”

	 โดยในปี	2557	สสว.	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ	องค์กรเอกชน	และสถาบันการเงิน
เพ่ิมข้ึนจาก	 13	 หน่วยงาน	 เป็น	 22	 หน่วยงาน	 โดยมีวัตถุประสงค์	 1.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ให้
บริการผู้ประกอบการ	 SMEs	 ท่ีมีการหารือประสานงานกันเพ่ือให้บริการและประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ประกอบการ	 SMEs	 2.เพ่ือประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบกิจการ	 ของผู้ประกอบการ	 SMEs	 3.เพ่ือร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมด้านการจัดหา
องค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้	 การให้คำาปรึกษาแนะนำาในการดำาเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ	
และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ	 รวมถึงการจัดหาสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs	 เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจในการดำาเนินธุรกิจ	 และ	 4.เพ่ือลดช่องว่างในการบริการด้านองค์ความรู้และคำาปรึกษาแก่														
ผู้ประกอบการ	SMEs
	 สำาหรับการดำาเนินการ	 จะแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มส่งเสริมด้านการเงิน	 โดยสถาบัน
การเงินจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน	 สินเช่ือ	 และการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน	
กลุ่มส่งเสริมด้านการค้า	 การตลาด	 และอ่ืนๆ	 จะให้การส่งเสริมตลาดท้ังในและต่างประเทศ	 การ
จับคู่ธุรกิจเพ่ือการขยายสู่ตลาด	AEC	การให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าและบริการ	กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร	 จะให้สิทธิประโยชน์ด้านการส่ือสารและการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	
SMEs	เพ่ือก้าวให้ทันเทคโนโลยี	รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ
	 หน่วยงานท่ีร่วมลงนามในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ	SMEs	ประกอบด้วย		1.ธนาคาร
กสิกรไทย	2.ธนาคารกรุงเทพ	3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	4.ธนาคารไทยพาณิชย์	5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 6.ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย	
7.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	8.ธนาคารออมสิน	9.บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
10.บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จำากัด	11.บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	(มหาชน)	12.บริษัท	
เทเลอินโฟ	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	13.บริษัท	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	จำากัด	14.บริษัท	ตลาดดอท
คอม	จำากัด	 15.บริษัท	 ล็อกซเล่ย์	 จำากัด	 (มหาชน)	 16.บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จำากัด	 (มหาชน)	 17.บริษัท	
โกลบอล	โปร	บิซิเนสส์	โซลูช่ัน	(ประเทศไทย)	จำากัด	18.บริษัท	เอทิฮัด	แอร์เวย์	จำากัด	19.บริษัท	โมโจ	
โมบาย	จำากัด	20.บริษัท	ทีคิวเอ็ม	อินชัวร์รันส์	โบรคเกอร์	จำากัด	21.สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	และ	22.สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
	 “สสว.	ม่ันใจว่า	ภายใต้ความร่วมมือในคร้ังน้ี	จะได้ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ	SMEs	ท่ีกว้างขวางและเข้มแข็ง	ตลอด
จนจะทำาให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูล	 รวมถึงองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs  				
โดยคาดว่าผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ผ่านความร่วมมือในปีน้ี 	จะมีไม่น้อยกว่า	1,500	ราย			
ก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ	 การสร้างมูลค่าทางด้านการค้า	 และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป”
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ปฏิทินกิจกรรม สสว.
เดือนมิถุนายน 2557

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สสว. ร่วมงาน SMIDEX SME INNOVATION SHOWCASE 2014
ณ ประเทศมาเลเซีย

อบรมผู้ประกอบการ “บ่มเพาะ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ AEC” 
จ.นครศรีธรรมราช

อบรมผู้ประกอบการ “บ่มเพาะ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ AEC”
จ.กรุงเทพฯ

งานสัมมนา APEC :  Financing APEC SME Innovation 
Workshop ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

อบรมผู้ประกอบการ “บ่มเพาะ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ AEC” จ.กรุงเทพฯ

สัมมนาสร้างกำาไรด้วย
ตลาดออนไลน์ จ.ระนอง

แถลงข่าวงานมหกรรม
สินค้า SMEs ของดีภาคใต้ 
ณ โรงแรมพังงาวิวพอยต์ 

จ. พังงา

การประชุมช้ีแจงการดำาเนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริม SMEs ปี 57
ณ โรงแรมสวิส โซเท็ล

เลอ คองคอร์ด

สสว.และสภาอุตสาหกรรมฯ
ประชุมหารือเก่ียวกับ

มาตรการความช่วยเหลือผู้
ประกอบการ SMEs

อบรมความรู้ “เปิดโลก 
e-commerce ในยุค AEC” 

รุ่นท่ี 3 ณ สสว. 

อบรมความรู้ “เทคนิคการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ SMEs 

ด้วย iOS” รุ่นท่ี 1 ณ สสว.

อบรมความรู้ในหัวข้อ
“การเพ่ิมช่องทางการ
ตลาดอิเล็คทรอนิคส์ 

E-Market” จ.ร้อยเอ็ด

งาน Innovation and 
Business Pitching :

Unlocking Opportunities 
for SME Investment

ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท 

งาน ASEAN SME WORKING GROUP คร้ังท่ี 34 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

พิธีเปิด มอบป้าย อบรม และแสดงสินค้างาน SMEs ของดีภาคใต้ ณ ริมเข่ือนคลองพังงา อบต.น้ำามูล จ.พังงา

พิธีเปิด มอบป้าย อบรม และแสดงสินค้างาน
SMEs ของดีภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขบา

พิธีเปิด มอบป้าย อบรม และแสดงสินค้างาน SMEs ของดีภาคใต้ ณ ริมเข่ือนคลองพังงา อบต.น้ำามูล จ.พังงา

อบรมผู้ประกอบการ “บ่มเพาะ SMEs ไทยก้าวไกลสู่ AEC” 
จ.อุดรธานี

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
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ประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริม 
SMEs ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม 
SME ปี 2559 ณ โรงแรมสวิส โซเท็ล 

เลอ คองคอร์ด


