


DIGITALIZATION
ปรับกระบวนการทำงานสูระบบดิจิทัล 

“ปรับวิธีการทำงาน กาวสู MODERNIZATION
ดวยเทคโนโลยีและแพล็ตฟอรม”

EXCLUSIVE มีความพิเศษ 
“ชัดเจน โดนใจ แตกตาง สรางแนวทางของตัวเอง

สู NICHE MARKET” 

EFFICIENCY มีประสิทธิภาพ 
“ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มอัตรา 

TURNOVER & PRODUCTIVITY” 

PROACTIVE ทำงานเชิงรุก
“อยากชนะตองไมรอ เริ่มสิ่งใหม
ปรับเกมใหไว ไดประสบการณ”

SMART ฉลาด รอบรู 
“ทันสมัย ทันขอมูล ทันโลก” 

SME ไทย
กาวเร็ว ทันโลก

สานตอทิศทางการสงเสริม SME จาก 
"REINVENTING SME FUTURE" สูแนวคิด "SME SPEED" 
ตั้งเปาหมายให SME ไดรับการสงเสริมและพัฒนากวา 280,000 ราย 
สรางมูลคาเพิ่มกวา 4,000 ลานบาท พรอมเปลี่ยน "START UP" 
เปน "BORN" แบงเปน 5 กลุม ไดแก

สรางผูประกอบการใหมในวัย 50+ 
ใหมีรายไดมั่นคงหลังเกษียณ 
เรียนรูกลไกทำธุรกิจแบบยั่งยืน

ผูที่เริ่มสนใจเปนผูประกอบการ 
สสว. พรอมผลักดัน
ใหเขาสู 3 กลุมแรก

กลุมผูประกอบการที่เปน 
E-COMMERCE เชื่อมเขากับภาครัฐ
และเอกชนผานระบบ SME CONNEXT

กลุมผูประกอบการที่จะนำสินคา
ไปขายยังตางประเทศ สสว. ไดวางแพล็ตฟอรมดิจิทัล
เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลได 

กลุมผูประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ
ดวยความโดดเดน แตกตาง สรางสรรค 
มีงานวิจัยสนับสนุน

BORN STRONG BORN GLOBAL BORN DIGITAL BORN GENERAL BORN@50+
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สารจาก พลเอก ประยุท  จันทรโอ า
นายกรั มนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เฉพาะกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความสำาคัญต่อระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดว้ยการพฒันากลไก 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ทั้งใน 
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบรหิาร และการทอ่งเทีย่ว  
โดยยึดหลัก “เติบโตไปด้วยกัน” รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
สทิธปิระโยชนข์อง SME เพ่ือใหมี้ความสามารถในการเปลีย่นแปลง  
ปรับตัว สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และนำาเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญา

ประดิษฐ์ มาใช้ประโยชน์ ต่อยอด พัฒนา เพื่อการประกอบธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น 

ผมขอชื่นชมสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการประสานงานและเชื่อมโยง
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ร่วมกับ 
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ที่มุ่งผลักดัน SME ไทยให้สามารถเติบโตก้าวทันพัฒนาการของ
ระบบเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบัน ทำาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME 
เติบโตได้อย่างมั่นคง และปรับตัวทั้งด้านการเรียนรู้ การลดต้นทุน  
การสร้างมูลค่าเพ่ิม และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 
การผลติในหว่งโซคุ่ณค่าสมัยใหม่ได้ ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายรว่มกนั
ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม SME  
ตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนที่จะเร่งปรับเปล่ียน ปฏิรูป พัฒนา 
เพ่ือให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  
เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME มืออาชีพ และทำาให้ 
SME ไทยทกุระดับกา้วสูย่คุอุตสาหกรรม ๔.๐ ได้อยา่งเตม็ภาคภูมิ

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรด 
ดลบนัดาลประทานพรใหค้ณะผูบ้รหิาร เจ้าหนา้ที ่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำาลังกายและกำาลังใจ 
ท่ีเข้มแข็ง เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า 
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พลเอก ประยุท  จันทรโอ า

ประธานกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เฉพาะกิจ
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In our economy, small and medium enterprises (SMEs) 
indeed play a crucial role.  The government’s policy is 
to develop the national economy and competitiveness 
by introducing tools driving the economy forward that 
supplement value in the agricultural, industrial, service, and 
tourism sectors alike by adhering to the “Leave No One 
Behind” principle.  Besides, the government advocates 
privileges so that SMEs may adapt, innovate, and apply 
digital technology as well as artificial intelligence to the 
extension and improvement efforts for efficient businesses 
while adapting their business models to better meet market 
demands.

I do admire OSMEP’s coordinating and public policy 
linkage roles in the systematic promotion and development 
of SME businesses under public promotion measures 
designed to drive Thai SMEs to keep up with the world 
economic regimes of today.  As a result, we have seen our 

SME entrepreneurs achieve steady growth and adaptability 
in learning, cost reduction, and value addition to become 
part of the production network of the modern value chain.  
Such achievement call for thorough integration of the SME 
industrial sector, ranging from community enterprises,  
to speed up their changes, reforms, and development for 
ongoing growth and strengthening from within—all these 
to become professional SME entrepreneurs while proudly 
taking all Thai SMEs into the Industry 4.0 era.

Let me take this opportunity to invoke the blessings of the 
Triple Gems and sacred universal entities in the world, 
together with the moral authority of Their Majesties the King 
and Queen, upon the management, officers, and related 
parties at OSMEP.  May good health and prosperity be with 
each and everyone of you as we all strive to drive the Thai 
economy toward security, prosperity, and sustainability. 
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สารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทัก
รองนายกรั มนตรี
รองประธานกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เฉพาะกิจ

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐  
เป็นเป้าหมายสำาคัญของรฐับาลในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ
ให้มีความม่ันคง ม่ังค่ังอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมและ 
ยกระดับขีดความสามารถของ SME ไทย ให้สามารถขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศได้ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาธุรกิจ 

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การเร่งรัดพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในภาค 
การผลิตและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่ 
เ อ้ือต่อการดำาเนินธุรกิจ การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนการจัดทำาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับการเข้าถึง 
ตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก และเร่งสร้างผู้ประกอบการ 
อัจฉริยะยุคใหม่ให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้า 
และบริการที่หลากหลาย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ให้ผลิตภัณฑ์และ
บรกิารทีก่อ่เกดิมูลค่าเพ่ิมใหแ้กเ่ศรษฐกจิของประเทศ ผมขอชืน่ชม 
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบทบาท
สำาคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาม 
กรอบแนวทาง “ประเทศไทย ๔.๐” ทำาให้ผู้ประกอบการ SME ไทย 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก และยังสร้าง 
ความเชือ่ม่ันใหแ้กน่กัลงทนุตา่งประเทศ สง่ผลใหธ้รุกจิ SME ของ
ไทยประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืนตลอดมา

ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ผู้บริการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกายพลังใจที่ 
เขม้แขง็ และสมัฤทธิผ์ลในสิง่ทีพึ่งปรารถนาโดยทัว่กนั เพ่ือรว่มเป็น 
ส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

นายสมคิด จาตุศรีพิทัก

รองประธานกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เฉพาะกิจ
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V -C    N    S   M  E  P  A  H

In mobilizing the national economy in pursuit of security, 
prosperity, and sustainability, this government’s key goal 
is to drive the modern economy under the Thailand 
4.0 Policy; specifically, Thai SMEs must be promoted 
and upgraded to grow their international markets.   
To this end, we value business development across 
the supply chain; acceleration of caliber development 
and expertise enhancement for improved businesses 
in the manufacturing and service sectors; improvement 
of ambience conducive to business; support of access 
to finance; efficiency improvement in business credit 
management; establishment of electronics platforms 
for domestic and international market penetration; and 
acceleration of smart startups that can introduce various 

applications, innovations, and goods and services to 
supplement value to products and services of the national 
economy.  I therefore salute OSMEP for its instrumental role 
in driving national economic development under Thailand 
4.0, resulting in the world-class competitiveness of Thai 
SMEs and bolstering confidence among international 
investors, thus culminating in sustainable success through 
these years.

May all service providers, officers, and related parties 
find much happiness and prosperity, and may they be 
invigorated in all their endeavors, for their overall success 
would form an integral part of the national economic 
propulsion toward sustainable progress in future years.



รายงานประจาป
สสว. 2561

008

สารจาก นายอุตตม สาวนายน
รั มนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ประธานอนุกรรมการบริหารสานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
มีบทบาทสำาคัญในการยกระดับศักยภาพ SME ไทยกว่า  
๓ ล้านกิจการ ในช่วงปีที่ผ่านมา สสว. ได้ผลักดันการแก้ไข 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SME ให้มีความทันสมัย ปรับปรุง 
การดำาเนินธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ให้มี 
ความสะดวกมากขึ้น เร่งยกระดับความสามารถให้ SME ทุกระดับ
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพระดับสากล ส่งเสริมความรู้
พ้ืนฐานในการทำาธุรกิจ เร่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดจนสร้างศักยภาพในการค้าขายระหว่างประเทศ   

การปฏิรูป SME ไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล ได้รับการขับเคล่ือนผ่านโครงการสำาคัญหลายโครงการ  
อาทิเช่น โครงการ SME ONE แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
และโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการพัฒนา 
องค์ความรู ้(SME Knowledge Center) ผา่นศนูยใ์หบ้รกิาร SME  
ครบวงจร (OSS) โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
(SME Online) โครงการพัฒนาท่ีปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี  
(Train the Coach) การพัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT  
ซ่ึงเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่สำาหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ป็น e-commerce 

ในปี ๒๕๖๑ สสว. ได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ  ที่เป็นกลไกสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุน SME ของภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับมาตรการนำาร่อง ๙ มาตรการหลกั ที่บูรณาการร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ICT) 
การเชื่อมโยงศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ การพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศ การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ รวมถึงโครงการพี่ช่วยน้อง
เพื่อเชื่อมต่อ SME สู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลก มาตรการผลักดัน 
SME ไทยสู่ตลาดสากลในระดับ B2B (Business to Business)  
มาตรการเสริมแกร่งความรอบรู้ด้านการเงิน มาตรการยกระดับ 
SME สู่มาตรฐานเฉพาะ และมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐาน 
ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ

รายงานผลการดำาเนนิงาน สสว. ประจำาปี ๒๕๖๑ ฉบบันี ้แสดงใหเ้หน็ 
ถึงผลสำาเร็จของ สสว. ท่ีสามารถนำาแนวนโยบายรัฐบาลมาสร้างโอกาส 
ตา่ง ๆ  เพ่ือยกระดับ SME และวสิาหกจิฐานรากของประเทศ รองรบั 
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยสู่ยุค ๔.๐ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

นายอุตตม สาวนายน

ประธานอนุกรรมการบริหาร 
สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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The office of Small and Medium Enterprises Promotion 
(OSMEP) plays a crucial role in the capacity development  
for over 3 million Thai SMEs. Over the past year, the office  
has successfully amended SME-related legislations  
making them more up to date, upgraded as well as  
reformed business operations and eased access to 
capital funding for SMEs. In addition, the office has 
prompted SMEs to be more professionals according to  
international standards; assisting them with fundamental 
business knowhow, technology advancement as well as 
international trade caliber. 
In this new era of digital economy, the reformation of 
Thai SMEs has been driven by key projects such as the 
SME ONE: the platform compiling public and private  
intelligent projects, the SME Knowledge Center Project via 
the comprehensive SME One-Stop Service Center (OSS), 
the SME Online Project: the development of e-market  
format for SMEs, the Train the Coach project: the business  
and technological consulting provider and the SME  
CONNEXT: the application development project which is 
the true benefit for e-commerce entrepreneurs. 

In 2018, numerous projects perceived to be strategic  
instruments for SMEs promotion by the public sector were 
conducted. Incorporated with the Ministry of Industry,  
the SME D Bank, and other relevant agencies, nine key 
pilot measures were materialized. This was aimed to  
extending services of the Industrial Transformation Center  
(ITC), associating support centers and help centers,  
improving the development of the database and the  
business consultations inclusive of the Big Brothers  
project as to broaden the network for SMEs to be a part 
of the world’s supply chain. This, too, includes measures 
to support SMEs in the B2B (Business to Business level), 
measure to strengthen financial literacy, measure to elevate 
SMEs to specific standards, and measures to promote 
local economy under the Pracharath approach. 
This OSMEP’s annual report illustrates the office’s 
achievements that have put the government policies into 
practices making opportunities for SMEs to improve as 
well as grassroots enterprises to support any dynamic 
processes in the economy in order to obtain the firm and 
sustainable Thailand 4.0.
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สารจาก นายสุวรร ัย โลหะวัฒนกุล
ูอานวยการ

สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว.

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ถือเป็นรากฐานและ 
พลังสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย หาก SME แข็งแกร่ง 
รากฐานเศรษฐกิจของประเทศย่อมแข็งแรง ซ่ึงสำานักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตอบรับนโยบาย 
ของรฐับาล ได้มุ่งเนน้สง่เสรมิ และสนบัสนนุใหว้สิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SME) ให้มีความสามารถแข่งขัน และยกระดับ  
SME ไทย ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่มุ่งขับเคลื่อน 
และเพ่ิมศักยภาพ SME สู่ความม่ังค่ังอย่างยั่งยืน โดย สสว.  
ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกำาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริม SME ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงาน และ 
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริม  
SME อย่างครบวงจร ได้ผลักดันแนวคิด “SME SPEED”  
ซ่ึงเป็นการดำาเนินการต่อเนื่องจากทิศทางการส่งเสริม SME  
“Reinventing SME Future” โดยตั้งเป้าหมายให้ SME  

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากว่า ๒๘๐,๐๐๐ ราย เกิดการ 
สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท
สำาหรบั SME SPEED อนัเปน็แนวคดิหลกัในการทำางานเพ่ือพัฒนา  
SME ไปสูก่ารเป็น Modernization ซ่ึงคำาวา่ SPEED มาจากคำาวา่  
Smart (ฉลาดรอบรู้) Proactive (การทำางานเชิงรุก) Efficiency  
(มีประสิทธิภาพ) Exclusive (มีความพิเศษ) และ Digitalization 
(ปรับกระบวนการทำางานสู่ระบบดิจิทัล) รวมทั้งจะเปล่ียนคำาว่า  
Startup เป็นคำาว่า Born โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๑) Born Strong กลุ่มผู้ประกอบการท่ีดำาเนินธุรกิจด้วยความแตกต่าง  
 มีความโดดเด่น การสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การกำาหนดกลยุทธ์ 
 ราคา มีความสรา้งสรรค์ มีกลุม่เป้าหมายชดัเจน หรอืมีงานวจัิย 
 มาสนบัสนนุ ซ่ึงจะเป็นกลุม่หลกัในการขบัเคล่ือนความเขม้แขง็ 
 ของธุรกิจ
๒) Born Global กลุ่มผู้ประกอบการที่จะทราบว่าสินค้าตนเอง 
 เหมาะกบัตลาดไหนในตา่งประเทศ เชน่ ญ่ีปุ่น ตะวนัออกกลาง  
 เอเชียกลาง โดยมีการวางแพลตฟอร์มดิจิทัลขึ้นมาเชื่อมโยง 
 ข้อมูลได้
๓) Born Digital กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น e-commerce เพื่อที ่
 จะได้หาแนวทางในการยกระดับผู้ประกอบการ โดยการจัดทำา 
 แอปพลิเคชัน SME CONNEXT และเว็บไซต์ SME ONE เพื่อ 
 ให้ผู้ประกอบการติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
๔) Born General ผู้ที่เริ่มต้นสนใจเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต้องเริ่ม 
 จากความตั้งใจที่จะเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ มาสู่การเข้าใจ 
 กลไก พร้อมผลักดันให้ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มหลัก ๓ กลุ่มแรกต่อไป
๕) Born@50 plus การสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ในวยั ๕๐ ปีขึน้ไป  
 โดยวางแผนให้คนกลุ่มนี้ก่อน ๑๐ ปีล่วงหน้า เพื่อที่จะเข้าใจ 
 กลไกการทำาธุรกิจเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณได้ 
ผมเชือ่ม่ันวา่ แนวคิดและแนวทางตา่งๆ ของ สสว. จะชว่ยสง่เสรมิ
และสนับสนุนให้ SME ไทย สามารถเติบโต ต่อยอด และประสบ
ความสำาเร็จ รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจไทยก้าวสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน อย่างแท้จริง

นายสุวรร ัย โลหะวัฒนกุล

ผูอานวยการ สานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม สสว.
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  O   S   M  E  P  OSMEP

Small and medium enterprises (SMEs) form a vital pillar of 
domestic economic growth; robust SMEs underlie a robust 
economy.  To this end, one government policy calls for 
OSMEP’s focus on efficiently advocating competitiveness 
and upgrading of SMEs in the 4.0 Industrial Age.
Under the OSMEP Strategic Plan of 2017-2021, SME caliber 
is to be driven toward sustainable prosperity.  The office 
is the hub for policy and strategic definition for integrated 
SME promotion, as well as for centralizing coordination 
and connectivity of cooperation among all sectors.  
We have now advocated the “SME SPEED” concept, taking 
up from last year’s “Reinventing SME Future” concept, by 
setting a goal for promoting and developing some 280,000 
SMEs while supplementing some 4 billion baht in value.
Representing a core concept for modernizing SMEs,  
SME SPEED is an acronym for Smart, Proactive, Efficiency, 
Exclusive, and Digitalization. Incidentally, the office has 
adopted the term “Born” as synonymous with “Startup” 
in the following nomenclature:

1. Born Strong: SME operations marked by differentiation,  
 prominence, value addition, pricing strategy, and creativity  

 together with clear target groups or research justification.   
 This group spearheads business strength mobilization.

2. Born Global: SMEs with clear knowledge of where their  
 products fit which international markets, such as Japan,  
 the Middle East, and Central Asia, and with digital  
 platforms established to link data.

3. Born Digital: SMEs engaging in e-commerce to pursue  
 entrepreneur upgrading by developing SME CONTEXT  
 applications and the SME ONE website to track  
 intelligence and helpful activities.

4. Born General: Those with the energy to learn and  
 become entrepreneurs. Once they master the mechanism,  
 they join one of the three groups mentioned above.
5. Born@50-plus: Those aged 50 and more, groomed  
 10 years ahead of retirement to appreciate businesses  
 and sustain their livelihood thereafter.

I am convinced that OSMEP’s concepts and approaches 
will enable Thai SMEs to grow, register, and extend 
successes while truly fostering the Thai economic security, 
prosperity, and sustainability.
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“To be the leader in driving and 
 enhancing MSME competency towards 
 prosperity with sustainability”

Integrate and drive the MSME promotion 
activities of the public and private 
sectors so that MSME can grow and compete 
internationally
                    

บูรณาการและผลักดันการสงเสริม MSME 
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให MSME 
สามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล

“เปนผูชีนำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ 
 MSME สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน”

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

Integrate and drive the MSME promotion 
activities of the public and private 
sectors so that MSME can grow and compete 
internationally
                    

บูรณาการและผลักดันการสงเสริม MSME 
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให MSME 
สามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล

“เปนผูชีนำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ 
 MSME สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน”

พัน กิจ
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าพรวมการจัดสรรงบประมา
ประจาป  
สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว.

สสว. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี 2561 จำานวนทั้งสิ้น 1,249,433,100 บาท เพ่ือดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน SME  
จำานวน 31 งาน/ โครงการ จำานวน  948,897,600 บาท และเปน็คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานและบรหิารกองทนุ จำานวน 300,535,500 บาท

าพรวมงบประมา   บาท

24.05
%

75.95
%

300,535,500 บาท 948,897,600 บาท

7.02
%

76.42
%

ยุท ศาสตรที่ 
บูรณาการความรวมมือ

กับหนวยงานสงเสริม SME

 บาท
 โครงการ

ยุท ศาสตรที่ 
ผลักดันงานตามแผนการสงเสริม SME

 บาท
5 โครงการ

%
5.42

%

ยุท ศาสตรที่ 
สรางการเขาถงบริการเพื่อพั นา SME

 บาท
3 โครงการ

ยุท ศาสตรที่ 
เพิ่มศักยภาพองคกร

 บาท
5 โครงการ

คาใ จายในการด เนินงาน
และบริหารกองทุน

งบประมานด เนินการสงเสริม
และสนับสนุน 
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75.95
%

5.42
%

ยุท ศาสตรที่ 

 บาท

 แ นยุท ศาสตร สสว  ป  บับทบทวน ป 
แผนยทุธศาสตร ์สสว. มีการดำาเนนิการทบทวนเป็นประจำาทกุปี จากปัจจยัภายนอกและปัจจัยภายในทีมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ รวมถงึ 
ผลการสำารวจความคิดเหน็ของผูป้ระกอบการ SME และหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน สสว. จงึจำาเป็นตอ้งมกีารศกึษาประเดน็สำาคัญ 
ต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางและกลยุทธ์ เพื่อกำาหนดทิศทางขององค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต

การอนุมัติแ นยุท ศาสตร สสว

าพรวมแ นยุท ศาสตร สสว  ป  
บับทบทวน ป  

สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว.

ป 2560-2564
บับทบทวนป 2561-2564)

ระยะ 5 ป
ป 2560-2564)

ป 2560-2564
บับทบทวนป 2562-2564)

คณะอนุกรรมการบริหาร สสว.  
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 5

คณะอนุกรรมการบริหาร สสว.  
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 

คณะอนุกรรมการบริหาร สสว. 
เมื่อวันที่  ก.ย. 

แผนการป ิรูปประเทศ 
โดยประกาศ ณ วันที่
 เมษายน พ.ศ. 5

แผนยุทธศาสตรชาติ
0 ป

แผนการสงเสริม SME ฉบับที่ 
พ.ศ. 5 0- 5

การแกไข พ.ร.บ. สงเสริม SME 
ฉบับที่  พ.ศ. 5

นโยบายรัฐบาลในการจัดทำ 
I  DATA และการสงเสริม

เศรษฐกิจชุมชนและผูประกอบการ
รายยอย  M  E  

ปจจัยแวดลอม

การส รวจความคิดเห็น

ูประกอบการ 
 ตัวอยาง

หนวยงาน าครั และ
าคเอก น  ตัวอยาง

ลการส รวจเห็นวาเหมาะสมมากและมากที่สุดเร่องวิสัยทัศน
รอยละ  และพัน กิจ รอยละ 

อเสนอแนะตอบทบาทหนาที่ อง สสว  ในอนาคต
. เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม SME ในระดับนโยบาย 
. พั นาและใหบริการขอมูลจาก I  DATA

3. ออกแบบโครงการชวยเหลือ SME ที่เชื่อมโยงกันตังแตตนนำจนถงปลายนำและแบงตามศักยภาพธุรกิจ 
. ใหความชวยเหลือทางดานการเงินและการตลาดใหเขาสูตลาดสากลแก ผปก. 

5. บริการองคความรู  มีที่ปรกษา ผูเชี่ยวชา  ที่มีทังคุณวุ ิและประสบการณตรง
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ยุทธศาส ร 3
สรางสังคม ูประกอบการ
ใหเติบโตและกาวสูสากล

กลยุท   สงเสริมการเริ่มตนธุรกิจ E  S  S

กลยุท   สงเสริม M  และ SME ใหรวมกลุมและกาวสูสากล 
 I

กลยุท   สงเสริมการใชนวัตกรรม  เทคโนโลยีดิจิทัล 
 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
  T

เปาประสงค  เพิ่มขีดความสามารถให M  และ SME เติบโตไดตาม
 วงจรธุรกิจ   C

KPI

. มีการจัดตัง SME N  S  C

. M  และ SME ที่เขาสูกระบวนการเริ่มตนธุรกิจ
 ไมนอยกวา 000 ราย ป

3. เครือขายของคลัสเตอรที่ไดรับการเพิ่มศักยภาพ 30 เครือขาย ป

. M  และ SME ที่ไดรับการยกระดับมาตรฐาน
 ไมนอยกวา 500 ราย ป

5. M  และ SME ที่ไดรับการสงเสริมสูสากล 3 000 ราย ป

. M  และ SME มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขนรอยละ 0 ป 

. พั นารูปแบบ M  การประกอบธุรกิจใหม 
 ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและสภาวการณแขงขันที่เปลี่ยนแปลง 
 ไมนอยกวา 3 M

. M  และ SME ที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มาใชในการพั นาธุรกิจไมนอยกวา 5 000 ราย ป

 

ยุทธศาส ร 4
เพิ่มศักย าพองคกรใหมีสมรร นะสูง

  

กลยุท   ปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนป ิรูปประเทศ

กลยุท   ยกระดับการบริหารจัดการสู S  O

กลยุท   ผลักดันองคกรใหเนนประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

เปาประสงค  พั นาองคกรและบุคลากรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
 พรอมตอบสนองความตองการผูรับบริการ

KPI

. มีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนป ิรูปประเทศ

. บุคลากรที่มี C  C  ผานเกณ มาตรฐาน 
 เพิ่มขนไมนอยกวารอยละ 5 ป

3. ปรับปรุงระบบป ิบัติงานภายในองคกรใหทันสมัย
 ไมนอยกวา  ระบบ ป

. ผลการดำเนินงานเปนไปตามเกณ มาตรฐาน

5. ความพงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 0 ป

วิสัยทัศน  เปน ู ี้น ในการ ับเคล่อนและเพิ่มศักย าพ  และ  สูความมั่งคั่งอยางยั่งยน

พัน กิจ  บูร าการ และ ลักดันสงเสริม  และ  องหนวยงาน าครั เพ่อให  และ  
 สามาร เติบโตและแ ง ันไดในระดับสากล

ยุทธศาส ร 1
ยกระดับการบูร าการ  และ  

องประเทศดวย  

กลยุท   บูรณาการแผนและงบประมาณใหครอบคลุม
 หนวยงานสงเสริม M  และ SME ของประเทศ

กลยุท   สรางความรวมมือในการสงเสริม M  และ SME 
 ทังในและตางประเทศ

กลยุท   พั นาและเชื่อมโยงฐานขอมูลใหรองรับ M  และ 
 SME I  DATA

กลยุท   พั นาเครื่องมือในการวิเคราะห  ประเมินผลกระทบ
 ทางเศรษฐกิจดาน M  และ SME

เปาประสงค  สรางโครงการสงเสริม M  และ SME ที่สงผลกระทบ
 ตอเศรษฐกิจสูง H  I  รวมกับหนวยงาน
 ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มสัดสวน DP SME 
 รอยละ 5 ในป 

KPI

. หนวยงานที่นำแผนการสงเสริมไปใชเพิ่มขน
 ไมนอยกวา 0 หนวยงาน

. หนวยงานที่เขารวมกระบวนการติดตามประเมินผล
 เพิ่มขนไมนอยกวา 5 หนวยงาน

3. เครือขายความรวมมือในการสงเสริม M  และ SME
 ไมนอยกวา 5 เครือขาย ป

. พั นาฐานขอมูล MSME จำนวน  ดาน

5. มีขอมูล M  E  ที่สามารถจัดเก็บและติดตาม
 ไมนอยกวา 00 000 ราย ป

. พั นาเครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
 ไมนอยกวา  M ป

. รายงานวิจัยและประเมินผลดาน M  และ SME เผยแพร
 ตอสาธารณะไมนอยกวา  เรื่อง ป

ยุทธศาส ร 2
พัฒนากลไลการสงเสริมใหเ า ง  และ  

และเศร กิจ ุม นดวย  

กลยุท   พั นาปจจัยเอือตอการเติบโตของ M  และ SME

กลยุท   ยกระดับการใหบริการของศูนย OSS 
 และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ

กลยุท   พั นาเครือขายที่ปรกษา

เปาประสงค  เชื่อมโยงมาตรฐานภาครัฐแก M  และ SME อยางทั่วถง

KPI

. มีการกำหนดนิยามวิสาหกิจรายยอย M  E
 และนำรายไดมาใชเปนเกณ

. มีเกณ การประเมินศักยภาพผูประกอบการ 
 M  และ SME S

3. การศกษาปรับปรุงก หมาย ระเบียบ ใหงายตอการทำธุรกิจ
 ไมนอยกวา 3 เรื่อง ป

. จัดตังศูนย OSS ระดับภูมิภาคไมนอยกวา  ศูนย

5. มีการพั นาเครื่องมือการใหบริการ M  และ SME ดวย ICT  
 C   SME ONE  

. จัดตังศูนย C   E  ในภาคเกษตรและสินคาชุมชน 
 และ E-  C  

. M  และ SME ที่เขาถงแหลงเงินทุนไมนอยกวา 3 000 ราย ป

. M  และ SME ไดรับองคความรูและประโยชนจากมาตรการสงเสริม
 การนำเขา-สงออก 5 000 ราย ในป 5

. M  และ SME ไดรับการบริการขอมูลองคความรู
 ไมนอยกวา 00 000 ราย

0. มีฐานขอมูลและระบบขนทะเบียนที่ปรกษา  พี่เลียง  ระบบ

. จำนวนที่ปรกษาในระบบเพิ่มขนไมนอยกวา 00 ราย ป

คานิยม  

P
บุคลากร

มีความเปนมืออาชีพ

R
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

O
มีความรักในองคกร

S  M
มีจิตบริการ

M  I
ทำงานโปรงใส

มีคุณธรรม

E
มุงผลสัม ทธิและ

ความเปนเลิศในผลงาน

P OR

แ นยุท ศาสตร สสว  ป  บับทบทวน ป 
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ยุทธศาส ร 3
สรางสังคม ูประกอบการ
ใหเติบโตและกาวสูสากล

กลยุท   สงเสริมการเริ่มตนธุรกิจ E  S  S

กลยุท   สงเสริม M  และ SME ใหรวมกลุมและกาวสูสากล 
 I

กลยุท   สงเสริมการใชนวัตกรรม  เทคโนโลยีดิจิทัล 
 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
  T

เปาประสงค  เพิ่มขีดความสามารถให M  และ SME เติบโตไดตาม
 วงจรธุรกิจ   C

KPI

. มีการจัดตัง SME N  S  C

. M  และ SME ที่เขาสูกระบวนการเริ่มตนธุรกิจ
 ไมนอยกวา 000 ราย ป

3. เครือขายของคลัสเตอรที่ไดรับการเพิ่มศักยภาพ 30 เครือขาย ป

. M  และ SME ที่ไดรับการยกระดับมาตรฐาน
 ไมนอยกวา 500 ราย ป

5. M  และ SME ที่ไดรับการสงเสริมสูสากล 3 000 ราย ป

. M  และ SME มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขนรอยละ 0 ป 

. พั นารูปแบบ M  การประกอบธุรกิจใหม 
 ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและสภาวการณแขงขันที่เปลี่ยนแปลง 
 ไมนอยกวา 3 M

. M  และ SME ที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มาใชในการพั นาธุรกิจไมนอยกวา 5 000 ราย ป

 

ยุทธศาส ร 4
เพิ่มศักย าพองคกรใหมีสมรร นะสูง

  

กลยุท   ปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนป ิรูปประเทศ

กลยุท   ยกระดับการบริหารจัดการสู S  O

กลยุท   ผลักดันองคกรใหเนนประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

เปาประสงค  พั นาองคกรและบุคลากรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
 พรอมตอบสนองความตองการผูรับบริการ

KPI

. มีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนป ิรูปประเทศ

. บุคลากรที่มี C  C  ผานเกณ มาตรฐาน 
 เพิ่มขนไมนอยกวารอยละ 5 ป

3. ปรับปรุงระบบป ิบัติงานภายในองคกรใหทันสมัย
 ไมนอยกวา  ระบบ ป

. ผลการดำเนินงานเปนไปตามเกณ มาตรฐาน

5. ความพงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 0 ป

วิสัยทัศน  เปน ู ี้น ในการ ับเคล่อนและเพิ่มศักย าพ  และ  สูความมั่งคั่งอยางยั่งยน

พัน กิจ  บูร าการ และ ลักดันสงเสริม  และ  องหนวยงาน าครั เพ่อให  และ  
 สามาร เติบโตและแ ง ันไดในระดับสากล

ยุทธศาส ร 1
ยกระดับการบูร าการ  และ  

องประเทศดวย  

กลยุท   บูรณาการแผนและงบประมาณใหครอบคลุม
 หนวยงานสงเสริม M  และ SME ของประเทศ

กลยุท   สรางความรวมมือในการสงเสริม M  และ SME 
 ทังในและตางประเทศ

กลยุท   พั นาและเชื่อมโยงฐานขอมูลใหรองรับ M  และ 
 SME I  DATA

กลยุท   พั นาเครื่องมือในการวิเคราะห  ประเมินผลกระทบ
 ทางเศรษฐกิจดาน M  และ SME

เปาประสงค  สรางโครงการสงเสริม M  และ SME ที่สงผลกระทบ
 ตอเศรษฐกิจสูง H  I  รวมกับหนวยงาน
 ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มสัดสวน DP SME 
 รอยละ 5 ในป 

KPI

. หนวยงานที่นำแผนการสงเสริมไปใชเพิ่มขน
 ไมนอยกวา 0 หนวยงาน

. หนวยงานที่เขารวมกระบวนการติดตามประเมินผล
 เพิ่มขนไมนอยกวา 5 หนวยงาน

3. เครือขายความรวมมือในการสงเสริม M  และ SME
 ไมนอยกวา 5 เครือขาย ป

. พั นาฐานขอมูล MSME จำนวน  ดาน

5. มีขอมูล M  E  ที่สามารถจัดเก็บและติดตาม
 ไมนอยกวา 00 000 ราย ป

. พั นาเครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
 ไมนอยกวา  M ป

. รายงานวิจัยและประเมินผลดาน M  และ SME เผยแพร
 ตอสาธารณะไมนอยกวา  เรื่อง ป

ยุทธศาส ร 2
พัฒนากลไลการสงเสริมใหเ า ง  และ  

และเศร กิจ ุม นดวย  

กลยุท   พั นาปจจัยเอือตอการเติบโตของ M  และ SME

กลยุท   ยกระดับการใหบริการของศูนย OSS 
 และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ

กลยุท   พั นาเครือขายที่ปรกษา

เปาประสงค  เชื่อมโยงมาตรฐานภาครัฐแก M  และ SME อยางทั่วถง

KPI

. มีการกำหนดนิยามวิสาหกิจรายยอย M  E
 และนำรายไดมาใชเปนเกณ

. มีเกณ การประเมินศักยภาพผูประกอบการ 
 M  และ SME S

3. การศกษาปรับปรุงก หมาย ระเบียบ ใหงายตอการทำธุรกิจ
 ไมนอยกวา 3 เรื่อง ป

. จัดตังศูนย OSS ระดับภูมิภาคไมนอยกวา  ศูนย

5. มีการพั นาเครื่องมือการใหบริการ M  และ SME ดวย ICT  
 C   SME ONE  

. จัดตังศูนย C   E  ในภาคเกษตรและสินคาชุมชน 
 และ E-  C  

. M  และ SME ที่เขาถงแหลงเงินทุนไมนอยกวา 3 000 ราย ป

. M  และ SME ไดรับองคความรูและประโยชนจากมาตรการสงเสริม
 การนำเขา-สงออก 5 000 ราย ในป 5

. M  และ SME ไดรับการบริการขอมูลองคความรู
 ไมนอยกวา 00 000 ราย

0. มีฐานขอมูลและระบบขนทะเบียนที่ปรกษา  พี่เลียง  ระบบ

. จำนวนที่ปรกษาในระบบเพิ่มขนไมนอยกวา 00 ราย ป

คานิยม  

P
บุคลากร

มีความเปนมืออาชีพ

R
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

O
มีความรักในองคกร

S  M
มีจิตบริการ

M  I
ทำงานโปรงใส

มีคุณธรรม

E
มุงผลสัม ทธิและ

ความเปนเลิศในผลงาน

P OR
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พัฒนา าน อมูล 
            

ก. พาณิชย 
และ สนง. สถิติ

อมูล ูรับบริการ
          

กสอ.

 
 

เครดิตบูโร

 
  

การอยูรอดและเติบโต  

ศูนยบริการ              
ศูนยภูมิภาค

 
MOU  หนวยงาน

ที่ปรก า
   

ISMED

บมเพาะ

นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

มาตร าน

เ า งแหลง
เงินทุน

เ าสูสากล

 
ศูนยบมเพาะ+
สถาบันการศกษา+
A  ภาคเอกชน

 
สกว.

 มาตร าน
อย.  ITAP  
C  A

สินเ ่อ  
กองทุนพลิก น น ู

  
  

ASEAN SME S  
P +A  ใน ตปท.

 S  
 เกษตร
 E-
 ชุมชน

สหกร
คลัสเตอร
บั ี

 

มีการจางงานมากกวา
 ลานราย และเปนการ

กระจายรายไดใหทั่วประเทศ

การพัฒนาสงตอ
อยางครบวงจร

ออกแบบการสงเสริม
ไดตรงตามความตองการ

อง ูประกอบการ

ยกระดับ องทางบริการ
ให ูประกอบการเ า ง
บริการ าครั

    
 

  

 

ูประกอบการ 

มีรายไดเพิ่มขน
รอยละ ป
มีการจางงานและดำเนินธุรกิจตอเนื่อง
รอยละ  

ไดรับการบริการขอมูล องคความรู
ไมนอยกวา  ราย 

ไดรับการพั นาและยกระดับธุรกิจ 
ไมนอยกวา  ราย 

บมเพาะ
 ราย 

นวัตกรรม
 ราย

เขาถงแหลงเงินทุน
 ราย 

มาตรฐาน
 ราย 

เขาสูสากล
 ราย 

 กลไกในการ ับเคล่อน ารกิจเ ิงยุท ศาสตร อง สสว
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พัฒนา าน อมูล 
            

ก. พาณิชย 
และ สนง. สถิติ

อมูล ูรับบริการ
          

กสอ.

 
 

เครดิตบูโร

 
  

การอยูรอดและเติบโต  

ศูนยบริการ              
ศูนยภูมิภาค

 
MOU  หนวยงาน

ที่ปรก า
   

ISMED

บมเพาะ

นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

มาตร าน

เ า งแหลง
เงินทุน

เ าสูสากล

 
ศูนยบมเพาะ+
สถาบันการศกษา+
A  ภาคเอกชน

 
สกว.

 มาตร าน
อย.  ITAP  
C  A

สินเ ่อ  
กองทุนพลิก น น ู

  
  

ASEAN SME S  
P +A  ใน ตปท.

 S  
 เกษตร
 E-
 ชุมชน

สหกร
คลัสเตอร
บั ี

 

มีการจางงานมากกวา
 ลานราย และเปนการ

กระจายรายไดใหทั่วประเทศ

การพัฒนาสงตอ
อยางครบวงจร

ออกแบบการสงเสริม
ไดตรงตามความตองการ

อง ูประกอบการ

ยกระดับ องทางบริการ
ให ูประกอบการเ า ง
บริการ าครั

    
 

  

 

ูประกอบการ 

มีรายไดเพิ่มขน
รอยละ ป
มีการจางงานและดำเนินธุรกิจตอเนื่อง
รอยละ  

ไดรับการบริการขอมูล องคความรู
ไมนอยกวา  ราย 

ไดรับการพั นาและยกระดับธุรกิจ 
ไมนอยกวา  ราย 

บมเพาะ
 ราย 

นวัตกรรม
 ราย

เขาถงแหลงเงินทุน
 ราย 

มาตรฐาน
 ราย 

เขาสูสากล
 ราย 

 เปาหมายป 
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560–2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) มุ่งหวังยกระดับ Micro และ SME โดยใช้นวัตกรรม
และก้าวสู่สากล
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  O   S   M  E  P  OSMEP

For fiscal year 2018, OSMEP’s appropriated budget amounted to Baht 1,249,433,100 for SME promotion covering 31 tasks/
projects, totaling Baht 948,897,600, with Baht 300,535,500 going to the expenditure for running and managing the SME Fund.

  

24.05
%

75.95
%

300,535,500 Baht 948,897,600 Baht 

7.02
%

76.42
%

Strategy 1
Integrate cooperation with 

other SME promoters

66,584,700 Baht
(8 projects)

Strategy 2
Drive tasks under SME 

Promotion Plan

725,150,900 Baht
(15 projects)

11.14
%

5.42
%

Strategy 3
Establish access to services 

for SME development

105,710,000 Baht
(3 projects)

Strategy 4
Improve OSMEP’s caliber

51,452,000 Baht
(5 projects)

Running and Managing 
SME Fund:  

SME 
Promotion:  
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75.95
%

5.42
%

Strategy 4

51,452,000 Baht

      
The plan is revised annually due to volatile external and internal factors as well as the outcomes of SME entrepreneurs 
and public and private agencies, which is why OSMEP needs to investigate the key issues facing direction and strategic 
adjustment to duly define its direction toward its vision.

    

    
 

  O   S   M  E  P  OSMEP

2017-2021 

(Rev. 2018-2021)

5-year 

(2017-2021)

2017-2021 

(Rev. 2019-2021)

Executive Sub-com. 
on Aug. 3, 2016

Executive Sub-com. 
on Jan. 15, 2018

Executive Sub-com. 
on Sep. 24, 2018

National Reform Plan, 
announced on April 6, 2018

20-Year National 
Strategic Plan

SME Promotion 
Plan No. 4 B.E. 2560-2564 

(2017-2021)

Amendment to 
SME Promotion Act No. 2, 

B.E. 2561 (2018)

Government policy on BIG DATA 
preparation and promotion 

of local economy and 
micro-enterprises

Governing Factors

Opinion Survey

SME Entrepreneurs

1,100 samples

Public & private agencies

86 samples

Survey found vision (76%) and mission (79%) 

were suitable to most suitable

Recommendations for future OSMEP roles 

1. Core agency for promoting SMEs at policy level
2.  Develop and provide data services from BIG DATA
3.  Design SME assistance projects linking upstream to downstream and 
      grouped by business potential

.  P           
      international markets
5.  P          
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Strategy 3
Establish community of entrepreneurs for growth 

and internationalization

Strategy 1 Promote early stage/ startups

Strategy 2 Promote Micro & SME clusters and 
 internationalization

Strategy 3 Advocate application of digital innovation/
 technology and business transformation

Goal: Enhance caliber for Micro & SME growth under 
 business life cycle

KPI

1. SME National Startup Center is established

2. At least 2,000 Micro & SMEs enter business startup process

3. 30 cluster networks/year receive capability enhancement

4. At least 1,500 Micro & SMEs/year receive standard 
 enhancement

5. At least 3,000 Micro & SMEs/year receive 
 internationalization promotion

6. At least 10% average income rise per year among 
 Micro & SMEs

7. At least 3 models of new business models are developed 
 in line with evolving technology and competition

8. At least 5,000 Micro & SMEs/year apply digital 
 innovation/technology to business development

 

Strategy 4
Enhance OSMEP caliber in pursuit 

of a high-performance agency

Strategy 1 Restructure in line with national reform plan

Strategy 2 Upgrade management practices in pursuit 
  S  O

Strategy 3 Drive OSMEP focusing on effectiveness and good 
 governance

Goal: Develop OSMEP and personnel for standardization 
 and acceptance, ready to meet service users’ needs

KPI

1. Restructured OSMEP aligns with national reform plan

2. At least 5% rise/year of personnel with core competencies 
 meeting standards

3. At least 2 cases of internal operating system 
 modernization 

4. Performance outcomes meet standards

5. At least 80% satisfaction/year among 
 service users

Vision : To be the leader in driving and enhancing Micro and SME competency towards prosperity with sustainability

Mission : Integrate and drive the Micro and SME promotion activities of the public and private sectors 
 so that Micro and SMEs can grow and compete internationally (Smart micro-SMEs and SMEs)

Strategy 1
Upgrade national Micro & SME 

integration with BIG DATA

Strategy 1 Integrate plans and budgets, encompassing the 
 nation’s Micro & SME promotion agencies

Strategy 2 Establish cooperation on Micro & SME promotion 
 in and outside Thailand

Strategy 3 Develop and link databases to accommodate 
 Micro & SME BIG DATA

Strategy 4 Develop tools to analyze/ evaluate economic 
 impacts of Micro & SME

Goal: Establish Micro & SME promotion projects of high 
 impacts in conjunction with applicable agencies 
 to raise GDP of SMEs to 45% by 2021

KPI

1. At least 10 more agencies apply promotion plans

2. At least 5 more agencies participate in monitoring & 
 evaluation processes

3. At least 25 networks/year participate in Micro & 
 SME promotion

4. 6 aspects of MSME databases are developed

5. At least 100,000 micro enterprises/year command stored 
 and monitored data 

6. At least 1 model/year is developed to analyze and evaluate 
 economic impacts

7. At least 6 reports/year are publicized on Micro & SME 
 analysis and evaluation

Strategy 2
Develop promotion tools for accessibility to 

Micro & SMEs and community economy

Strategy 1 Develop factors favoring Micro & SME growth

Strategy 2 Upgrade OSS Center services and link to 
 public policy

Strategy 3 Develop networks of coaches

Goal: Link public sector’s measures to Micro & SMEs 
 thoroughly

KPI

. M       
 applied as a criterion

2. A rule governs Micro & SME scoring of entrepreneurs’ 
 capability

3. At least 3 studies are made to amend legislation and 
 regulations to ease business conduct

4. At least 6 regional OSS Centers are set up

5. Tools serving Micro & SMEs are developed with ICT, 
 Chat Bot, SME ONE

6. A center of excellence in agricultural sector and community 
 goods and an E-commerce center are set up

. A   3 000 M  & SME      

. 5 000 M  & SME       
 export-import promotional measures in 2019

9. At least 200,000 Micro & SMEs receive knowledge & data 
 services

10. 1 system is in place for database and coach registration system

11. At least 800 more coaches exist in system

Core Value

Professional Relationship Ownership Service Mind Merit Integrity Excellence

P OR S M E
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Strategy 3
Establish community of entrepreneurs for growth 

and internationalization

Strategy 1 Promote early stage/ startups

Strategy 2 Promote Micro & SME clusters and 
 internationalization

Strategy 3 Advocate application of digital innovation/
 technology and business transformation

Goal: Enhance caliber for Micro & SME growth under 
 business life cycle

KPI

1. SME National Startup Center is established

2. At least 2,000 Micro & SMEs enter business startup process

3. 30 cluster networks/year receive capability enhancement

4. At least 1,500 Micro & SMEs/year receive standard 
 enhancement

5. At least 3,000 Micro & SMEs/year receive 
 internationalization promotion

6. At least 10% average income rise per year among 
 Micro & SMEs

7. At least 3 models of new business models are developed 
 in line with evolving technology and competition

8. At least 5,000 Micro & SMEs/year apply digital 
 innovation/technology to business development

 

Strategy 4
Enhance OSMEP caliber in pursuit 

of a high-performance agency

Strategy 1 Restructure in line with national reform plan

Strategy 2 Upgrade management practices in pursuit 
  S  O

Strategy 3 Drive OSMEP focusing on effectiveness and good 
 governance

Goal: Develop OSMEP and personnel for standardization 
 and acceptance, ready to meet service users’ needs

KPI

1. Restructured OSMEP aligns with national reform plan

2. At least 5% rise/year of personnel with core competencies 
 meeting standards

3. At least 2 cases of internal operating system 
 modernization 

4. Performance outcomes meet standards

5. At least 80% satisfaction/year among 
 service users

Vision : To be the leader in driving and enhancing Micro and SME competency towards prosperity with sustainability

Mission : Integrate and drive the Micro and SME promotion activities of the public and private sectors 
 so that Micro and SMEs can grow and compete internationally (Smart micro-SMEs and SMEs)

Strategy 1
Upgrade national Micro & SME 

integration with BIG DATA

Strategy 1 Integrate plans and budgets, encompassing the 
 nation’s Micro & SME promotion agencies

Strategy 2 Establish cooperation on Micro & SME promotion 
 in and outside Thailand

Strategy 3 Develop and link databases to accommodate 
 Micro & SME BIG DATA

Strategy 4 Develop tools to analyze/ evaluate economic 
 impacts of Micro & SME

Goal: Establish Micro & SME promotion projects of high 
 impacts in conjunction with applicable agencies 
 to raise GDP of SMEs to 45% by 2021

KPI

1. At least 10 more agencies apply promotion plans

2. At least 5 more agencies participate in monitoring & 
 evaluation processes

3. At least 25 networks/year participate in Micro & 
 SME promotion

4. 6 aspects of MSME databases are developed

5. At least 100,000 micro enterprises/year command stored 
 and monitored data 

6. At least 1 model/year is developed to analyze and evaluate 
 economic impacts

7. At least 6 reports/year are publicized on Micro & SME 
 analysis and evaluation

Strategy 2
Develop promotion tools for accessibility to 

Micro & SMEs and community economy

Strategy 1 Develop factors favoring Micro & SME growth

Strategy 2 Upgrade OSS Center services and link to 
 public policy

Strategy 3 Develop networks of coaches

Goal: Link public sector’s measures to Micro & SMEs 
 thoroughly

KPI

. M       
 applied as a criterion

2. A rule governs Micro & SME scoring of entrepreneurs’ 
 capability

3. At least 3 studies are made to amend legislation and 
 regulations to ease business conduct

4. At least 6 regional OSS Centers are set up

5. Tools serving Micro & SMEs are developed with ICT, 
 Chat Bot, SME ONE

6. A center of excellence in agricultural sector and community 
 goods and an E-commerce center are set up

. A   3 000 M  & SME      

. 5 000 M  & SME       
 export-import promotional measures in 2019

9. At least 200,000 Micro & SMEs receive knowledge & data 
 services

10. 1 system is in place for database and coach registration system

11. At least 800 more coaches exist in system

Core Value

Professional Relationship Ownership Service Mind Merit Integrity Excellence

P OR S M E
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Develop micro 
enterprise databases            
MOC, Nat. 
S . O

Tracking service 
users’ data          
DIP

Credit Rating
Database 
NCB

Analytic 
(Performance / 
Survival & Growth) 

OSS Centers             
R  

SME ONE
MOU   

Train the Coach 
ISMED

Incubate

Digital 
Innovation/
Technology

Standards

Access to 
 

Internationa-
lization

NSC Startup
I   + 
E . . + 
A

Coaching/ 
Matching
TRF

Coaching/ std. 
FDA / ITAP/ 
C  A

Credit / Micro 
(Turnaround)

Born Global/ New
Business Model 
ASEAN SME S  
P +A

 S  
 A
 E-
 C

Cooperatives
Clusters
Accounting
E-commerce
Finance Literacy

Employment of over 
2.4 million & nationwide 
decentralization of income

Integrated development 
and forwarding

Designed promotion 
meets entrepreneurs’ 
needs

Upgrade service channels 
to give entrepreneurs 
access to public services 

Big Data Business Transformation 
Accelerator (BTA)

Service Excellence Micro+SME 

KPI Highlight
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The OSMEP Strategic Plan for 2017-2021 (Rev. 2019-2021) strives to upgrade Micro & SMEs with innovation and 
internationalization.
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SME ได้รับการพัฒนาและได้ประโยชน์ 331,937 ราย
สสว. ดำ�เนินก�รส่งเสริม SME และพัฒน�กลไกก�รส่งเสริม SME ให้นำ�ไปสู่ก�รเพ่ิมมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนสู่ SME 4.0  
ผ่�นโครงก�รสำ�คัญต�มภ�รกิจและนโยบ�ยรัฐบ�ล โดยมีผลก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปี 2561-2564) ซึ่งได้มีก�รแปลงแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ ตลอดจนมุ่งเน้นก�รส่งเสริม SME ให้เติบโตต�มแนวท�ง Business Life Cycle

ผลการส่งเสริม SME ปี 2561
สำาน งานสง สร วสา จ นา าง ะ นา ย  สสว.

ผลสัม ทธิการส่งเสริม SME ปี 2561

11,396
ราย

74,273
ราย

2,077
ราย

244,191
ราย

า าง ร จ
4,670 ล้านบาท

าร จรจา ร จ 2,718 คู่
ราย จา าร ยาย ง าง

าร า  2,655 ล้านบาท

าส า น น
125,046 ผลิตภัณฑ์ 

ราย าร ายสน า 110 ล้านบาท

สง สร ะ นา ย า
ส า สา  สราง า  

1,005 ล้านบาท

ย า ร จ น 8,678 ราย/กิจการ 
ราย จา นาปร ปรง ร จ 

680.59 ล้านบาท  
 ารร ร ง า ร าน 455 ราย 

าสระ า  1,283 ราย
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เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4,670 ล้านบาท 

จ�กก�รขับเคลื่อนโครงก�รต�มทิศท�งก�รส่งเสริม SME ในปี 2561 ผ่�นกิจกรรม/ โครงก�รที่สำ�คัญ ทำ�ให้มีร�ยได้เพิ่มขึ้น เกิดก�ร 
ลดต้นทุนท�งเศรษฐกิจ และขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ 

เกิดการเจรจาธุรกิจ 2,718 คู่ 

จ�กก�รขย�ยช่องท�งก�รตล�ดให้แก่ SME จำ�นวน 172 กิจก�รที่เข้�ร่วมง�นแสดงสินค้�และเจรจ�ธุรกิจทั้งในและต่�งประเทศ เช่น 
ม�เลเซีย ฮ่องกง อินเดีย ไต้หวัน เกิดร�ยได้จ�กก�รขย�ยช่องท�งก�รตล�ด 2,655 ล้�นบ�ท

ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดออนไลน์ 125,046 ผลิตภัณฑ์ 

จ�กก�รนำ�สินค้�ขึ้นข�ยบนตล�ดออนไลน์ ก�รถ่�ยภ�พและจัดทำ�เนื้อห�ผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้�สู่ตล�ดออนไลน์ เกิดร�ยได้ก�รข�ยสินค้� 
110 ล้�นบ�ท

เพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล สร้างมูลค่าเพิ่ม 1,005 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ได้รับก�รพัฒน�ด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ (Product) และบรรจุภัณฑ์ (Design) อ�ยุก�รเก็บรักษ� (Shelf Life) 

ศักยภาพธุรกิจดีขึ้น 8,678 ราย/ กิจการ 

จ�กก�รบม่เพ�ะเชงิลกึ Self-Assessment ก�รยกระดบัใหเ้ข�้สูม่�ตรฐ�นก�รบรหิ�รจดัก�รธรุกจิ/ ก�รทำ�บญัช ีโดยเกดิร�ยไดจ้�กพฒัน�
ปรับปรุงธุรกิจ 680.59 ล้�นบ�ท และมีจำ�นวน SME ที่ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�น 455 ร�ย รวมถึงเข้�สู่ระบบภ�ษี 1,283 ร�ย

สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย SME รวม 66 เครือข่าย

สร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่าย SME 

เชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

เชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

66 เครือข่าย

สนับสนุนเครือข่าย SME 

พัฒน�ต่อยอดให้กลุ่มผู้ประกอบก�รในเครือข่�ย SME กลุ่มเดิม และกลุ่มเครือข่�ยใหม่ ใน 6 กลุ่มอุตส�หกรรม 34 เครือข�่ย ได้แก่ 
เครือข�่ยมะพร้�ว เครือข่�ยสมุนไพร เครือข�่ยกล้วย เครือข่�ย Digital Content เครือข�่ย Food Truck และเครือข่�ยมวยไทย รวมถึง
ผู้ประส�นเครือข่�ย (CDA) 106 ร�ย ส�ม�รถลดต้นทุนในก�รดำ�เนินธุรกิจได้ 731.95 ล้�นบ�ท รวมถึงเครือข�่ยเกิดก�รขย�ยตัวท�ง
เศรษฐกิจได้ 109.44 ล้�นบ�ท
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สร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่าย SME 

เชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

เชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

66 เครือข่าย

พัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการในศูนย์ให้บริการ OSS 

ให้แก่คนในเครือข่�ย รวม 1,932 ร�ย และพัฒน�โค้ช (Train the 
Coach) 1,670 ร�ย ตอ่ก�รเปล่ียนแปลงวธิกี�รดำ�เนนิธรุกจิยคุ 4.0 
กลุ่มสหกรณ์ 101 สหกรณ์ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจส�ม�รถรับมือได้  
โดยพัฒน�ศักยภ�พเชิงลึกในรูปแบบ Boot Camp ให้กับ 37 
สหกรณ์ที่ผ่�นเกณฑ์ พร้อมให้ที่ปรึกษ�ลงพ้ืนที่ เพ่ือก�รวินิจฉัย 
และให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�และปรับโมเดลท�งธุรกิจ (Business 
Model Canvas) ให้แก่แต่ละสหกรณ์ เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสม
กับก�รดำ�เนินธุรกิจยุค 4.0

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถและศักยภ�พ SME สู่ส�กล (Internationalization)  
สสว. ในฐ�นะตัวแทนประเทศไทยดำ�เนินง�นต�มกรอบทวิภ�คี  
(Bi-lateral) พหุภ�คี (Multi-Lateral) และกรอบอ�เซียน (ASEAN) 
อีกทั้งมุ่งเน้นด้�นก�รส่งเสริมช่องท�งก�รตล�ด และก�รส่งเสริม 
ผู้ประกอบก�ร SME สู่คว�มเป็น Digitalization เกิดเครือข่�ย 
คว�มร่วมมือก�รส่งเสริม SME ทั้งในและต่�งประเทศ 32  
เครือข่�ยคว�มร่วมมือ ได้แก่ เครือข่�ยคว�มร่วมมือไทย-เก�หลี  
ไทย-ตุรกี รวมถึงเครือข่�ยผู้ให้บริก�ร SME เช่น ม�เลเซีย 
ฟิลิปปินส์ จีน (ซีอ�น) อินเดีย (เชนไน) และเครือข่�ยคว�มร่วมมือ 
ระหว่�งหน่วยง�น เช่น SBC เก�หลี องค์ก�รพัฒน�วิส�หกิจ 
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (KOSGEB) สภ�ธุรกิจไทย-ตุรกี 
(TTBB-Thailand) เป็นต้น

ผลงานเด่นในปี 2561
การพัฒนา WEBSITE และ APPICATION

พัฒน�แพลตฟอร์ม เพ่ิมช่องท�งก�รสื่อส�รกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีกบั สสว. ได้แก ่www.sme1.info เวบ็ไซตท์ีร่วบรวมขอ้มูล  
ข่�วส�ร กิจกรรมและโครงก�รที่เป็นประโยชน์ของหน่วยง�น 
ภ�ครัฐและเอกชน เพ่ือให้ SME ได้เข้�ม�สืบค้น ลงทะเบียน 
รับบริก�ร และสมัครเข้�ร่วมกิจกรรม
SME CONNEXT APPICATION แอปพลเิคชนัเพ่ือก�รเข�้ถงึขอ้มูล
สำ�หรับผู้ประกอบก�รไทยยุค 4.0 ภ�ยใต้แนวคิด Born Digital  
โดยเฉพ�ะ SME CONNEXT APPICATION ม�พรอ้มกบัสโลแกน  
“ครบในคลิกเดียวเพ่ือ SME” โดยจะรวบรวมข่�วส�ร กิจกรรม  
หมวดหมู่ธุรกิจต�่ง ๆ  และ Supplier ผู้ประกอบก�รได้ประโยชน์
ในก�รเพิ่มช่องท�งก�รข�ยจ�กแอปพลิเคชัน

SME ONE FEST 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร SME ให้เกิดก�รเรียน
รู้อย่�งต่อเนื่องและสร้�งโอก�สท�งก�รตล�ดของผู้ประกอบก�ร
ทั้งร�ยเดิมและร�ยใหม่ได้ทดสอบตล�ด ง�น SME ONE FEST  
ในปี 2561 สสว. ได้คัดเลือก SME ที่มีศักยภ�พ 1,321 กิจก�ร 
รว่มง�นแสดงสนิค�้ เกิดยอดมูลค่�ก�รซ้ือข�ยลว่งหน�้ภ�ยใน 1 ป ี 
900 ล้�นบ�ท และมีก�รเจรจ�จับคู่ธุรกิจระหว่�งผู้ประกอบก�ร  
SME ไทยกับ SME ประเทศเพ่ือนบ้�นในกลุ่ม CLMV อินเดีย 
และตุรกี จำ�นวน 340 คู่ธุรกิจ นอกจ�กนี้ มีผู้ประกอบก�ร SME 
ส�ม�รถเจรจ�ต่อยอดธุรกิจขย�ยช่องท�งจัดจำ�หน่�ยเพ่ิมขึ้น ทั้ง
ในสว่นของก�รสัง่ซ้ือไปจำ�หน�่ยยงัต�่งประเทศ รปูแบบก�รรบัจ้�ง
ผลิต (OEM) และในกลุ่มง�น Animation

คัดเลือกและพาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม 
เข้าร่วมงาน Silicon Valley International 
Invention Festival

สสว. ดำ�เนินก�รคัดเลือกและพ�ผู้ประกอบก�รด้�นนวัตกรรม  
เข�้รว่มง�น Silicon Valley International Invention Festival 2018  
ซ่ึงเป็นง�นประกวดผลง�นวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของ 
นักวิจัยที่สำ�คัญง�นหนึ่งในทวีปอเมริก� จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย 
องค์กรส่งเสริมด้�นก�รประดิษฐ์คิดค้นของส�ธ�รณรัฐเก�หลี - Korea  
Invention Promotion Association (KIPA) โดยไดร้บัก�รสนบัสนนุ 
จ�กสหพันธ์สม�คมนักประดิษฐ์น�น�ช�ติ - International  
Federation of Inventors’ Associations (IFIA) รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริก� มีผู้ประกอบก�รจ�ก 25 ประเทศทั่วโลกส่งผลง�น 
เข�้ประกวดทัง้สิน้ 300 ผลง�น เชน่ เก�หลใีต ้จีน ไตห้วนั โรม�เนยี 
โปแลนด์ แองโกล� แคน�ด� สหรัฐฯ เป็นต้น

 ย า
 1,321 กิจการ 

รว งาน ส งสน า

าร จรจาจ ร จ
น   น ย ะ ร  

จ นวน 340 คู่ธุรกิจ

ย า
าร าย วง นา

าย น  ปี 900 ล้านบาท

ผลส เร็จของงาน SME ONE FEST 2018



รายงานประจำาปี
สสว. 2561

032

SME ไทย คว้า 3 รางวัล Silicon Valley International Invention Festival 2018

• บริษัท ควอลิต้ีพลัสเอสเทติค อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด (ประเภทธุรกิจเพ่ือสุขภ�พ) ผลง�นส�รสกัด Purify Xanthone จ�กเปลือกมังคุด
• บริษัท คงิฟรุทส ์จำ�กดั (ประเภทธรุกิจอ�ห�รและเครื่องดืม่) ผลง�นผลติภณัฑก์ลว้ยหอมทองฟรีซดร�ย/ ผงชงดืม่รสกลว้ยแปรรูปเปน็  
 Energy Drink
• บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำ�กัด (ประเภทธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น) ผลง�นกรรมวิธีก�รทอถุงมือกันไฟโดยใช้เส้นใยเคฟล�ร์ฟิล�เมนต์

สนับสนุนเครือข่าย SME 

ส่งเสริมให้รวมกลุ่มหรือเครือข่�ย โดยเน้นก�รเชื่อมโยงกันระหว่�งผู้ประกอบก�รและคว�มต้องก�รของตล�ด ตั้งแต่ต้นน้ำ� กล�งน้ำ�  
ปล�ยน้ำ� เน้นก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รในเครือข่�ยให้มีศักยภ�พในก�รแข่งขันทั้งในและต่�งประเทศ ก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ม�สนับสนุนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร รวมไปถึงก�รพัฒน�ช่องท�งก�รตล�ดในเชิงรุก ผ�่นก�รจัดกิจกรรมต่�ง  ๆ  เช่น ก�รแสดง
สินค้�และก�รเจรจ�ธุรกิจทั้งในและต่�งประเทศ รวมไปถึงสร้�งก�รรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่�งประเทศ 
ได้รู้จักม�กขึ้น

ผลการดำาเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย  

34 เครือข่าย/ Cluster Roadmap

 ร าย
10 Cluster Roadmap

 น ร าย ะ 
 ร าย

7 Cluster Roadmap
 น ร าย ะ 

นา ระ วน าร ระ า ร าน
จ ปน น ระ วน าร

เครือข่ายมะพร้าว
และกล้วย

เครือข่าย
สมุนไพร

 ร าย
9 Cluster Roadmap

 น ร าย ะ 
สรางนว รร วย ารวจย ะ นา  
ป ส น ร ยาง า
ปน ง าร ง า

เครือข่าย
Food Truck

 ร าย
2 Cluster Roadmap

 น ร าย ะ 
นา าน า ร าน  ารวาง น าร า

นว รร  สน สนน าร า ง ง น ะ างประ

เครือข่ายมวยไทย

 ร าย
3 Cluster Roadmap

 น ร าย ะ 
นา ย า ร วย า รป วย ย ง 

ะ น าน าร  า า  ยาย า าร ง น

เครือข่าย
Digital Content

 ร าย
3 Cluster Roadmap

 น ร าย ะ 
นา าน าร  ารจ ารส  าย 

ระ วน าร าน าร ายส ว ะ ร  าร ยน   

106 ผู้น เครือข่ายและ CDA 34 เครือข่าย/ แผน

พัฒนาศักยภาพ SME 4,538 ราย ลดต้นทุนการด เนินธุรกิจ 
731.95 ล้านบาท

สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 109.44 ล้านบาท 
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SME Provincial Champion

ผู้ประกอบก�ร SME ดำ�เนินก�รประเมินตนเอง (Self-assessment) เพื่อให้ทร�บถึงปัญห� อุปสรรค ทั้งท�งด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์  
ก�รบรหิ�รจดัก�ร ก�รผลติ ก�รเข�้ถงึแหลง่เงินทนุ ก�รเงิน ระบบบญัช ีก�รตล�ด เพ่ือกำ�หนดแนวท�งในก�รพฒัน�ปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�น 
ในทุกมิติที่จะก�้วเข้�สู่ Thailand 4.0 ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้ประกอบก�ร เช่น ก�รอบรมหลักสูตรจัดทำ�แผนพัฒน�ธุรกิจเพื่อ 
ขับเคลื่อนเข�้สู่ Thailand 4.0 ก�รจัดง�น SME Provincial Champions Fair: ช้อป กิน เที่ยวครบที่เดียว 77 จังหวัด (7-9 ก.ย. 61) 
ณ ศูนย์ก�รค้�ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต  มีผู้ประกอบก�ร SME เข�้ร่วม 167 กิจก�ร ร�ยได้จ�กก�รข�ยทั้งหมด 5.664 ล�้นบ�ท (ข�ยปลีก  
3.124 ล�้นบ�ท/ ข�ยส่ง 2.539 ล�้นบ�ท) และ สสว. ยังจับมือโมเดิร์นเทรดชั้นนำ�กว่� 10 บริษัท ร่วมเจรจ�ธุรกิจ (Business Matching) 
กบัผูป้ระกอบก�รในโครงก�รฯ พรอ้มทัง้ปักหมุดผูป้ระกอบก�รลงในแพลตฟอรม์ SME CONNEXT แพลตฟอรม์ทีร่วบรวมผูป้ระกอบก�ร 
ไว้ม�กที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ร�ยได้ของผู้ประกอบก�รที่เข้�ร่วมโครงก�รเพิ่มเป็น 1,000 ล้�นบ�ท

การส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ SME

ดำ�เนินก�รนำ�สินค�้และบริก�ร จำ�นวน 125,046 ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบก�รที่เข�้ร่วมโครงก�ร ขึ้นข�ยบน E-market Place และ  
Social Media ด้วยก�รถ�่ยภ�พและจัดทำ�เนื้อห�ผลิตภัณฑ์ โดย สสว. ได้จัดทำ� Shop SME Go Online แหล่งรวบรวมสินค�้/ บริก�ร 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ดเพื่อเป็นก�รกระตุ้นยอดข�ย เช่น จัดแคมเปญ SME 1 Baht บน E-market Place ต่�ง ๆ

ประ าร าน จ รร ร
ร งประ น ย า น ง 

 
462 ราย/ กิจการ

. าร นน ร จ ยางยงยน
. ประ น น ง วย ร ง   

. า ารสง    
. ารจ น าร นา ร จ   ร าร

จ รร ส า  งาน ส งสน า
ะจ ร จย าย น 

680.584 ล้านบาท
ปน ร้อยละ 57.21

ประ าร ารว รง าร
ย จ นาย น   
 น นยายน  สนส รง าร

110 ล้านบาท

51,810 ราย
กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ให้ความรู้
 ร วา ร นา ร จ า น น

    

 น าร าย า สน า าร า น น

 ส าร รยนร น น

125,046 ผลิตภัณฑ์

เพิ่มช่องทาง
 ง าง าร ายสน า ว า

 าส น าร ยาย ร จสสา

 ง าง ารจ จ นาย 

SMEs Clinic
 ร าร ปร า าะ าน น

 ปร า  

 าร ส ย งป าร

Shop SME Go Online
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การพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับ SME

SME ที่มีศักยภ�พให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันทั้งในประเทศและต่�งประเทศ จำ�นวน 2,077 ร�ย มีคว�มรู้เพื่อเตรียมคว�มพร้อม 
ในก�รดำ�เนนิธรุกจิระหว�่งประเทศ มี SME 2,004 กจิก�ร เข�้รว่มง�นแสดงสนิค�้และก�รเจรจ�ธรุกจิ เกดิผลก�รเจรจ�ธรุกจิ (Business 
Matching) 2,608 คู่ธุรกิจ และเกิดมูลค่�ก�รเจรจ�ก�รค้�ทั้งในและต่�งประเทศ เป็นเงิน 2,655 ล้�นบ�ท

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด

SME จำ�นวน 2,026 ร�ย ได้รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รให้คว�มรู้ด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ เน้นคว�มสำ�คัญด้�นคว�มเหม�ะสม 
ของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อ�ยุก�รเก็บรักษ� (Shelf Life) ก�รออกแบบ (Design) ให้มีเอกลักษณ์ ส�ม�รถผลิตข�ยได้ในเชิงพ�ณิชย์ 
ซ่ึงผลิตภัณฑมี์ศกัยภ�พไดร้บัก�รสง่เสรมิไปเปิดตล�ดก�รค้�ทัง้ในและต�่งประเทศเปน็ก�รเพ่ิมโอก�สใหผู้ป้ระกอบก�รได้มีชอ่งท�งตล�ด
ที่หล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น 

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

OSS เปดิให้บริก�รแล้ว 77 ศูนย์/ แห่ง ทั่วประเทศ ขย�ยขอบเขตก�รดำ�เนินง�นโดยพัฒน�เครือข่�ยผู้ให้บริก�ร (Service Provider)  
ด้วยก�รรว่มมอืกบัหนว่ยง�นสง่เสรมิ SME ในพ้ืนที ่และหนว่ยง�นทีมี่สม�ชกิเป็น SME เพ่ือสง่ตอ่ SME ใหไ้ด้รบับรกิ�รและคว�มชว่ยเหลอื
ตรงต�มคว�มต้องก�ร รวมถึงก�รพัฒน�โค้ชหรือที่ปรึกษ� (Train the Coach) จำ�นวน 1,670 ร�ย เพื่อม�ทำ�หน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�

กลุ่มเป้าหมาย : อาหาร
60%

สมุนไพร
30%

เครื่องส อาง
10%

1. Product 2. Package 3. Design 4. Shelf Life

วิสาหกิจชุมชนและ SME

ส าบันอาหาร
ด เนินการร่วมกับ :

SME มาใช้บริการ 180,130 ราย แยกประเภท
การรับค ปรึกษา ได้แก่

Biz Mentor
1,459 ราย

Tech Expert
190 ราย

Biz Transformer
20 ราย

Train the Coach

SME
One-Stop
Service

• าน ะ าร งน • าน าย
• าน าร า  • าน น 
• าน ร ารจ าร • ร ารสง    
• าน าร  • ร ารสง    

ปร า
าร ร จ

ย ร วา ร
ร จย  .

สราง ร าย
นวยงาน

น น

ร าย
ร าร 
 ร าย

 ร
จง ว

วประ

า ร าร
 ราย
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พัฒนาความรู้สำาหรับ SME (Knowledge Center)

มุ่งเนน้องค์คว�มรูใ้นด้�น Digital Economy เพ่ือเสรมิสร�้งคว�มรูใ้หก้บัผูป้ระกอบก�ร SME พรอ้มทัง้เผยแพรค่ว�มรูผ้�่นสือ่ Digital ต�่ง ๆ   
รวมถึงให้บริก�รผ่�นศูนย์ให้บริก�ร OSS และหน่วยง�นภ�ครัฐ/เอกชน เพ่ือให้ผู้ประกอบก�ร SME ได้รับข้อมูลองค์คว�มรู้ และ 
ส�ระต�่ง ๆ  ทีส่ำ�คัญ จำ�เป็นสำ�หรบัก�รนำ�ไปพฒัน�ตอ่ยอดได้อย�่งทัว่ถงึรวมถงึกอ่ใหเ้กดิคว�มคิดสร�้งสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ  โดยหนว่ย
ง�นภ�ครัฐ/ เอกชน/ ผู้ประกอบก�ร ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�คุณภ�พสินค�้หรือบริก�ร เพิ่มศักยภ�พ ส�ม�รถแข่งขันได ้
ในตล�ดส�กล จำ�นวน 4,357 ร�ย มีผู้เข้�ใช้บริก�รคลังข้อมูลคว�มรู้ 213,525 คร้ัง และเผยแพร่องค์คว�มรู้บนเว็บไซต์ สสว. จำ�นวน 34 เร่ือง

ประกวด SME National Awards & Start Up Awards

ผู้ประกอบก�ร SME 2,107 ร�ยในภ�คธุรกิจเป้�หม�ยได้รับก�รตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และมี SME จำ�นวน 537 กิจก�ร/ 988 
ร�ย เข้�รับก�รพัฒน�ยกระดับสู่ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ

คลังความรู้
การด เนินธุรกิจ

รว รว วา ร
จา ง าง 

เผยแพร่ความรู้
ผ่านช่องทางต่าง 

ให้ค ปรึกษาด้าน Digital Economy
4,000  ราย

SME
Knowledge

Center

149 ราย
ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก
 

SME National
Awards

Start Up
Awards

14 ธุรกิจที่ได้รับรางวัล 
SME National Awards & 

Start Up Awards
 ราย 

 ราย 

ร จ า ะ
ร น ส

SME & Startup
2,000 ราย

รวจส
ส

ส า นา ะย ระ
ส า ร าน าร ร าร ร จ

รวจประ น
ส านประ าร

ประ า ะ รางว
National Awards & 

Startup Awards

ร จงานสรางสรร
ะ

ร จ สง ะ
สง ว

ร จ รง ร  ง ยว
ะ า าร

ร จ สราง ร จ า าร ะ
ร ง

ร จ ร งจ ร ะ
ป ร

ร จ รน จ ร ะ
จา

ร จสง
น

ร จ นสวน
ยานยน

ร จ าร ร ะ
น ย ว า

ร จ าป
ร จ าสง

ร จ น 

ร จ า าร
ส า
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว.
ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจตอ่ผูมี้สว่นได้สว่นเสยีกบั สสว.ประจำ�ปี 2561 ประเมินโดยมห�วทิย�ลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้ทำ�ก�รสำ�รวจ
จ�กผู้ประกอบก�ร SME ที่ได้รับบริก�ร/ เข้�ร่วมโครงก�รจ�ก สสว. ประจำ�ปี 2561 จำ�นวน 1,606 ตัวอย่�ง และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
กับก�รส่งเสริม SME ทั้งที่เป็นส่วนร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐ รัฐวิส�หกิจ องค์ก�รเอกชน รวมถึงหน่วยง�นที่ประส�นง�นหรือรับบริก�ร
กับ สสว. ปี 2561 จำ�นวน 264 ตัวอย่�ง โดยมีผลก�รประเมินแยกเป็นประเด็นต่�ง ๆ ดังนี้

ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
ศักยภาพองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว.

ผู้ประกอบการ SME

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME

ผลความพึงพอใจ

 ว ยาง

 ว ยาง

88.76

84.77

ผลการส รวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจ ปี 2561 แยกตามประเด็นการส รวจ

ประเด็นการส รวจ น า
ะ รง าร

ว ยา ร
รรยาย

จา นา ร าร
ประสานงาน

น น าร ร าร
ประสานงาน

 สาร สง นวย
วา สะ ว  ส าน

นย าน
SME

ผลการส รวจการรับบริการ/ เข้าร่วมโครงการจาก สสว. มีส่วนช่วยยกระดับการด เนินธุรกิจหรือท ให้ SME มีพัฒนาการที่ดี

ผลภาพรวม 
SME มีพัฒนาการดี 
74.50

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดีขึ้น

ยอดขายเพิ่มขึ้น
29.47

บริหารจัดการดีขึ้น/
ความคล่องตัว
ในการบริหารธุรกิจมากขึ้น 
28.97

ลูกค้าเพิ่มขึ้น
27.48

อื่น  
า ง ง งน น 
6.95%

รส านะ า น 
8.77%

สง สร า  
8.94%

า น 
14.57%

น าร นน ร จ
า น .

ร าย ร จ
น .

น น
23.34%

ร น
25.17%

ผลการส รวจความคิดเห็นต่อความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมในการด เนินงานของ สสว.

ความโปร่งใส
ในการด เนินงาน

ของ สสว.

าร ป ย ยว าร ร ารงาน  รง าร าง  
าน ง าง า ง

ารประ าส น ง าง ารร ร งร ง รยน
ยว ง ป า าร ร าร ะ
ร ง รยน น 

สสว. ป ร ง  จจรง น ง ร ร าร 
ะน าประ ปน นว าง าร นน รง ารการมีส่วนร่วม

ในการด เนินงาน
ของ สสว.

สสว. ย ร าวสาร ง รง าร
ระ วน าร สวน สวน สยร รา

าน ง าง าง  ร

86.12%
-

(2)87.42%
-

(1)90.04%
(1)86.48%

85.80%
(2)84.09%

83.49%
81.27%

(3)86.33%
(3)83.71%

-
81.41%

ประ าร 
นวยงาน 

สวน สย  สสว.
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ผลก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 ประเมินโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ ผลก�รสำ�รวจข้อมูล
วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ข้อมูล ITA ของหน่วยง�นต่�ง ๆ  สำ�หรับ สสว. มีผลก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสฯ ในภ�พรวมผล ITA  
ปี 2561 ได้คะแนน 81.12 จัดอยู่ในระดับสูงม�ก เมื่อเทียบกับปี 2560 ได้คะแนน 73.87 และปี 2559 ได้คะแนน 78.76 ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีผลก�รประเมินในแต่ละค่�ดัชนี ดังนี้

ภาพรวมผล ITA ปี 2561 

วา ปรง ส

(1)
วา ป าร จร

น ารป งาน

(2)
วา

ร ร

(3)
ว น รร รร

น ง ร
รร

น าร งาน น นวยงาน

ได้คะแนน 81.12
จ ย นระ สง า

68.06
สูง

87.62
สูงมาก

92.25
สูงมาก

85.42
สูงมาก

76.01
สูง
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OSMEP 
PERFORMANCE 
EVALUATION OF 2018

SME PROMOTION PERFORMANCE OF 2018
EVALUATION RESULTS AND RECOMMENDATIONS 
FOR DEVELOPMENT OF OSMEP’S POTENTIAL

331,937 SMEs Developed and Benefited
OSMEP promoted SMEs and developed mechanisms for SME promotion, leading to economic value added and SME 4.0  
through major projects according to its mission and government policy. Performance evaluation under the OSMEP Strategy  
2017-2021 (Revised 2018-2021) was implemented, focusing on the growth of SMEs based on the Business Life Cycle.

SME Promotion Performance of 2018
         

Promotion Outcomes of SMEs in 2018

11,396
SMEs

74,273
SMEs

2,077
SMEs

244,191
SMEs

Baht 4.67 billion 
of economic value 

2,718 partners of business matching.
Baht 2.655 billion from expanded 

marketing channels

125,046 products that entered 
online market. Baht 110 million 

of income from sales of goods

Baht 1.005 billion of value added from 
promotion and development of products with higher 

potential toward international markets 

8,678 entrep./ establishments 

with increased business potential.
Baht 680.59 million 

of income from bus. dev. and improvement. 
455 SMEs met business standards.

1,283 formally entered taxation system.

Transformation to SME 4.0 by Driving 
Major Projects

Start
Up

Regular &
Turn Around

Strong

Ecosystem

SME
MARKETING
C H A N N E L

SME
PROVINCIAL
CHAMPIONS

SME
CLUSTER
2018

SME STAR
ACADEMY

SME
CONNE   T

พัฒนา
ผลิตภัณฑ
สูตลาดสากล

OSS
SME One-Stop Service Center 

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร STRONGER
SMEs

ธุรกิจไทยแข็งแกรง

SME
STARTUP

SMEs
NATIONAL

2018
AWARDS

SMEs
START  UP

2018
AWARDS

th10
TRAIN

THE COACH
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Baht 4.67 billion of economic value. 
The projects driven in the direction of SME promotion in 2018 through major activities/ projects generated more income, 
reduced economic costs, and enhanced economic growth.

2,718 partners of business matching.   
Through the expansion of marketing channels with 172 activities for SMEs to participate in exhibitions and business matching  
(both domestically and internationally) such as Malaysia, Hong Kong, India, and Taiwan, income of Baht 2.655 billion  
was generated.

Entry of 125,046 products to online market.   
photography, operation, and product contents generated income of Baht 110 million from sales of goods.

Baht 1.005 billion of value added with higher potential toward international markets.  

Development of products, design, and shelf life. 

8,678 entrepreneurs/ establishments with higher business potential. 
Intensive incubation, self-assessment, upgrading toward business management standards/ accounting generated an 
income of Baht 680.59 million from business development and improvement, 455 SMEs met business standards,  
and 1,283 SMEs entered the tax system.

Total of 66 SME networks were strengthened

Strengthen SME 
networks

Connect cooperation networks 
between public and private sectors

Connect international 
cooperation networks

66 networks

Support of SME networks. 

Extension of entrepreneurs in the old and new SME networks in six industrial groups and 34 networks such as Coconuts, 
Herbs, Bananas, Digital Content, Food Truck, and Thai Boxing, including 106 CDAs, cutting Baht 731.95 million in 
business costs, and Baht 109.44 million worth of networks’ economic expansion.
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Strengthen SME 
networks

Connect cooperation networks 
between public and private sectors

Connect international 
cooperation networks

66 networks

Develop networks of service providers in OSS.  
Development of 1,932 entrepreneurs in the networks, 1,670 
entrepreneurs for Train the Coach, 101 cooperatives for 
business transformation in the 4.0 era to acquire knowledge 
and understanding to meet requirements.  Development of 
in-depth potential through “boot camps” was offered to 37 
cooperatives that passed the criteria with advisors in the 
fields to diagnose, provide counseling, recommend, and 
modify business model canvases to cooperatives to foster 
appropriate business operation in the 4.0 era.

Network of international cooperation.

Development of caliber and potential of SMEs toward 
international markets (internationalization). As Thailand’s 
representative, OSMEP performed duties under bilateral, 
multilateral, and ASEAN frameworks. OSMEP also focused 
on promotion of marketing channels and prepared SME 
entrepreneurs for digitalization, creating 32 domestic and 
international cooperation networks to promote SMEs such as  
Thailand-South Korea Cooperation Network, Thailand-Turkey  
Cooperation Network, as well as networks of SME service  
providers such as Malaysia, the Philippines, China (Xian), 
India (Chennai) and cooperation networks between agencies  
such as SBC Korea, KOSGEB, and TTBB-Thailand.

2018 Performance Highlights
Development of WEBSITE and APPLICATION

Development of platforms and increase in communication 
channels with OSMEP stakeholders such as www.sme1.
info, a website that compiles information, news, activities, 
and projects benefiting the public and private sectors in 
order for SMEs to search, register to receive services, and 
apply for activities.
SME CONNEXT APPICATION.  Application for access to 
information for Thai entrepreneurs in the 4.0 era under 
the concept of Born Digital, especially SME CONNEXT 
APPICATION, with the “Everything in one click for SMEs” 
slogan by compiling news, activities and various business 

and supplier categories.  Entrepreneurs benefited from the 
increased sales channels from the application.

SME ONE FEST 

Activities aimed to not only promote and develop SME 
entrepreneurs for continuous learning, but also forge 
marketing opportunities of both old and new entrepreneurs 
for market testing.  As for SME ONE FEST in 2018, OSMEP 
selected 1,321 SME establishments with potential to 
participate in the exhibition, generating transaction value 
of Baht 900 million from future contracts within one year 
and business matching of 340 partners between Thai SME 
entrepreneurs and their counterparts form CLMV countries, 
India, and Turkey.  Moreover, SME entrepreneurs managed 
to negotiate and increase distribution channels, including 
orders for sales abroad, OEM, and Animation group.

Selection of entrepreneurs in the field of 
innovation to participate in Silicon Valley 
International Invention Festival 

OSMEP selected entrepreneurs in the field of innovation 
to participate in Silicon Valley International Invention 
Festival 2018, one of the major venues of awards for 
research, inventions, and innovations held on the American 
Continent.  It was first held by Korea Invention Promotion 
Association (KIPA) with support from International 
Federation of Inventors’ Associations (IFIA) in California, 
USA.  Entrepreneurs from 25 countries worldwide submitted 
300 works for competition, such as South Korea, China, 
Taiwan, Romania, Poland, Angola, Canada, and the USA.

1,321 SME establishments 
with potential participated 

in the exhibition

340 partners from 
business matching with 
CLMV, India, and Turkey

Baht 900 million 
of generated value of future 

contracts within one year

Success of SME ONE FEST 2018
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Thai SMEs won 3 awards at Silicon Valley International Invention Festival 2018

• Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd. (health business): work on extraction of purified xanthone from mangosteen peel
• King Fruits Co., Ltd. (food and beverage businesses): work on freeze-dried Gros Michel bananas/processed banana-flavored  
 powder as energy drink
• Glovetex Co., Ltd. (textile and fashion businesses): work on weaving of fire-protective gloves using kevlar filament 

Support of SME networks 
Encouragement of grouping or networking by focusing on connection between entrepreneurs and market needs from 
upstream, midstream, to downstream, focusing on development of entrepreneurs in the networks for competitive potential  
(both domestic and international), application of innovation and technology to support development of products and services,  
as well as development of proactive marketing channels through various activities, such as domestic and international exhibitions  
and business matching, as well as increased awareness of Thai products for domestic and international consumers.

Performance of target groups 

34 networks/ Cluster Roadmaps

10 Networks

10 Cluster Roadmaps

30 Network leaders and CDA

7 Networks

7 Cluster Roadmaps

 21 Network leaders and CDA

Develop necessary standards 

of production process 

Coconut and 

Banana networks

Herb

networks

9 networks

9 Cluster Roadmaps

27 network leaders and CDA

Create innovation through R&D/

plantation of quality herbs to meet 

the demand of market

Food Truck

networks

2 Networks

2 Cluster Roadmaps

6 Network leaders and CDA

Develop standards/ market planning/ innovation/ in-depth 

marketing support, both domestic and international

Thai Boxing networks

3 Networks

3 Cluster Roadmaps

13 Network leaders and CDA

Develop potential for boxing masters according to correct 

           
expand market and investment)

Digital Content

networks

3 Networks

3 Cluster Roadmaps

9 Network leaders and CDA

Develop design/ management of rights, laws, transaction 

of rights of characters/ script / Pitching  

106 network leaders and CDAs 34 networks/ plans

Develop potential of 4,538 SMEs Reduce business operating costs 

of Baht 731.95 million

Create value added and economic 

expansion of Baht 109.44 million 
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SME Provincial Champion

SME entrepreneurs conducted self-assessment to identify problems, obstacles of product development, management, 
production, access to finance, finance and accounting system, and marketing to determine guidelines to develop or improve  
all operations leading to Thailand 4.0 in response to entrepreneurs’ needs such as training on business development 
planning to drive toward Thailand 4.0; SME Provincial Champions Fair; Shop, Eat, Travel in 77 Provinces All in One Place  
(September 7-9, 2018) at Future Park Rangsit Department Store. SME entrepreneurs participated in 167 activities, 
generating revenue of Baht 5.664 million (Baht 3.124 million retail/ Baht 2.539 million wholesale). OSMEP also partnered  
with over 10 leading modern-trade companies for business matching with entrepreneurs in the project, and put entrepreneurs  
on the SME CONNEXT platform, which compiled the highest number of entrepreneurs and enhanced the income of participating  
entrepreneurs to Baht 1 billion.

Promotion of the development of electronics markets for SMEs

Placement of 125,046 goods and services of entrepreneurs participating in the project for sales on e-Market place and 
social media while taking pictures and creating product contents.  OSMEP set up Shop SME Go Online, which houses  
products/services, and organized market promotional activities to stimulate sales such as the SME 1 Baht Campaign 
on various e-Market places. 

462 entrepreneurs/
establishments 

passed training with 
self-assessment for potential

1. Principle of sustainable business operation
2. Self-assessment (SA) with tools

3. Value proposition for delivery
4. Planning of development of business/ products/ services

Activities of market test/
exhibitions and business matching 

generated increased sales of 
Baht 680.584 million (57.21%)

Participating entrepreneurs in the 

project generated sales on e-Market 

places as of September 2018 

(at the end of the project)

Baht 110 million

51,810 SMEs
Potential enhancement activities

Knowledge transfer
• SMEs Online Marketing Workshop

• Photographic Techniques for Online Market

• Online Learning Media

125,046 Products

Addition of channels
• Constantly add sales channels for goods

• Increase opportunities for international 

 business expansion

• Increase distribution channels through e-Commerce

SMEs Clinic
    

• Provide counseling on online marketing

• Lab testing

Shop SME Go Online



รายงานประจำาปี
สสว. 2561

044

Develop marketing channels for SMEs

There were 2,077 SME entrepreneurs with potential for competing in domestic and international markets who were 
prepared for international business operation.  There were 2,004 SME establishments who participated in exhibitions 
and business matching, resulting in 2,608 partners, generating a value of Baht 2.655 billion of business negotiations, 
both domestic and international.

Development of products to enhance potential toward markets

A total of 2,026 SME entrepreneurs were trained in workshops for knowledge on product development, focusing on 
appropriateness of packaging, shelf life, design with identity, and commercialization. Products with potential will be promoted  
for domestic and international markets, increasing entrepreneurs’ opportunities for more diverse marketing channels.  

SME One-Stop Service Center (OSS)

OSS has launched 77 service centers nationwide.  It expanded the scope of their operation by developing networks 
of service providers and cooperating with local SME promotion agencies and agencies with SME members to allow 
1,670 SME entrepreneurs to use services and assistance as required, as well as Train the Coach to provide counseling.

Target groups:
Food

60%

Herbs

30%

Cosmetics

10%

1. Product 2. Package 3. Design 4. Shelf Life

Community enterprises and SMEs

National Food Institute

in cooperation with:

180,130 SMEs used the services.  

The types of counseling were divided into:

Biz Mentor

1,459 mentors

Tech Expert

190 experts

Biz Transformer

20 transformers

Train the Coach

SME

One-Stop

Service

•    • Law
•  • 
•  •      
•  •      

  

 
 

 .  

 
   

  

  
  

180,000+ 
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Development of knowledge for SMEs (Knowledge Center)

Knowledge was focused on digital economy for SME entrepreneurs via various digital media.  Services were also provided by  
OSSs and public/ private agencies to enable SME entrepreneurs to receive essential knowledge for the development and 
enhancement as well as creativity and innovation.  A total of 4,357 entrepreneurs could apply it in the development of the 
quality of goods or services, increased potential, and competitiveness in international markets, with 213,525 visits of users  
seeking information at the knowledge center, and 34 topics on knowledge sources disseminated on the OSMEP website.

SME National Awards & Start-Up Awards

A total of 2,107 SME entrepreneurs in the target businesses passed the screening of qualifications, where 537 SME 
establishments/ 988 SME entrepreneurs were upgraded toward standard business management.

Knowledge 
sources on business 

operation
Compilation of knowledge 

from various sources

Dissemination of knowledge 
through various channels

Provide 4,000 SMEs 
with counseling on digital economy

SME
Knowledge

Center

149 SMEs 
passed the 
selection criteria 
 

SME National
Awards

Start Up
Awards

14 SMEs winning 
SME National Awards & 

Start-Up Awards
104 SMEs

45 SMEs

Electrical and 

electronic businesses

2,000 SMEs & 
Start-ups   

Screening

 
Interview Development and 

upgrading toward business 

management standards

Audit 

of establishment

Announcement 

and ceremony for 

National Awards & 

Start-Up Awards

Creative and 

design businesses

Social and environmental

businesses

Hotel, tourism, 

restaurant businesses

Construction

business

Food and beverage

businesses

Machine and 

equipment businesses

Furniture and wooden

product businesses

Textile, fashion

businesses

Auto parts

business

Agro and biotechnology 

businesses

Retail and 

wholesale businesses

Others  

Health food

businesses
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Satisfaction Evaluation Results of OSMEP stakeholders
The satisfaction evaluation results of OSMEP stakeholders in 2018, conducted by Srinakharinwirot University,  
were obtained from a survey in 2018 of 1,606 samples of SME entrepreneurs who had used services/ participated in  
OSMEP’s projects and 264 samples from promotion-related agencies, including government agencies, state enterprises, 
public organizations, as well as agencies coordinating with or using services of OSMEP in 2018. The evaluation results 
were divided into the following issues:

Evaluation Results and Recommendations 
for Development of OSMEP’s Potential

OSMEP stakeholders

SME entrepreneurs

Promotion-related agencies 

Satisfaction results

1,606 samples

264 samples

88.76%

84.77%

Satisfaction survey of OSMEP stakeholders in 2018 (by survey issue)

Survey issues Content/
    

Speakers/
lecturers      

Service-providing/
coordinating     

Process of 
providing services/

coordinating 

Information/
documents 

Facilities/
locations

SME Information
Center

Survey results of using services/ participating in projects of OSMEP which contributed to upgraded business operation or SME development

74.50% 
of all SMEs

Change for more profitable businesses

Increased sales   
29.47%

Better management/
more e ibility     

28.97%

More customers   
27.48%

Others  
   

6.95%
Better knowledge of status  

8.77%

Better image  
8.94%

More trading partners  
14.57%

More business 
operation info 18.87%

More business 
networks 20.86%

Cost reduction
23.34%

  
25.17%

Survey results of opinions on transparency and participation in OSMEP’s operation                         

Transparency 
in OSMEP’s 

operation

OSMEP disclosed information on management/
various projects through accessible channels  

In place is PR about complaint channels for service 
problems and other complaints

OSMEP listened to information, facts, and views of service users, 
and applied them to project implementationParticipation 

in OSMEP’s 
operation

OSMEP publicized on comprehensive channels for stakeholders’ 
information about projects in all processes

86.12%

-

(2)87.42%

-

(1)90.04%
(1)86.48%

85.80%
(2)84.09%

83.49%

81.27%

(3)86.33%
(3)83.71%

-

81.41%

SME entrepreneurs

SME agencies 

OSMEP stakeholders
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Integrity and Transparency Assessment (ITA) of Government Agencies
The assessment result of Integrity and Transparency Assessment (ITA) of government agencies in fiscal year 2018 
was announced by Office of the National Anti-Corruption Commission.  The survey results of information analysis and 
synthesis of ITA of various agencies within OSMEP revealed the overall assessment result of integrity and transparency 
with a score of 81.12, which was considered very high, compared to 73.87 in 2017 and 78.76 in 2016, considered 
high.  The assessment result of each index consisted of the following:

Overall ITA performance in 2018  

Transparency

(1)
Corruption-free

operation

(2)
Responsibility

(3)
Organizational culture

and integrity
Integrity in
workplace

with a score of 81.12
regarded as very high

68.06
     High       

87.62
Very high

92.25
Very high

85.42
Very high

76.01
     High       



สถานการณ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2561

สถานการณวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2561
ตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs 
อาเซียน สำหรับป 2561
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กับโอกาสในภาวะสังคมผูสูงอายุ
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สถานการณ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2561

สถานการณวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2561
ตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs 
อาเซียน สำหรับป 2561
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กับโอกาสในภาวะสังคมผูสูงอายุ

สถานการณวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2561

ลิ ณ มวลรวม นประ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2561 มีมูลค่า
เท่ากับ 16,318,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 866,078 
ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ขยายตัวเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับ
อัตราการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปีก่อนหน้า ปัจจัยสนับสนุนหลัก
มาจากการขยายตัวของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว 
รวมทั้งภาคการเกษตรที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมูลค่า 
GDP ในปี 2561 เป็นมูลค่า GDP ในภาคเกษตร คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
8.1 ของมูลค่า GDP รวม หรอืมีมูลค่า 1,324,140 ลา้นบาท ขยายตวั 
ร้อยละ 5.1 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปีที่แล้ว 
สำาหรบั GDP นอกภาคเกษตรมีมูลค่าเทา่กบั 14,993,893 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.9 ของมูลค่า GDP รวม ขยายตัว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 4.1 ในปีก่อนหน้า

ในขณะที่ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใน
ปี 2561 มีมูลค่า 7,013,971 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.0 
ตอ่ GDP รวมทัง้ประเทศ เพ่ิมขึน้จากปีกอ่นทีมี่สดัสว่นรอ้ยละ 42.4 
โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.0 เร่งขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัว 
รอ้ยละ 4.8 และเม่ือพิจารณามูลค่า GDP ตามขนาดวสิาหกจิ พบวา่ 
วสิาหกจิขนาดยอ่ม (SE) มีมูลค่า GDP เทา่กบั 5,010,991 ลา้นบาท  
คิดเป็นร้อยละ 30.7 และวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีมูลค่า GDP 
เท่ากับ 2,002,980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3  มีอัตราการ
ขยายตัวจากปีก่อนหน้าเท่ากับร้อยละ 5.4 และ 3.9 ตามลำาดับ 
ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ GDP SME ยังคงขยายตัวได้สูง ยังคงมาจาก
การขยายตวัของอปุสงคภ์ายในประเทศ ไดแ้กก่ารขยายตวัของการ
บริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ รายได้ภาคเกษตร รวมทั้ง
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ภาคการค้าและภาคการ
บริการเติบโตได้ในอัตราที่สูง

โครงสร้าง GDP ของประเทศในปี 2561 จำาแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิทีส่ำาคัญ พบวา่ ภาคการบรกิารเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ทีมี่บทบาทตอ่เศรษฐกจิสงูทีส่ดุ รองลงมาได้แก ่ภาคการผลติ และ
ภาคการค้าและการซ่อมบำารุง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 41.0, 26.8 
และ 15.9 ตามลำาดับ

สำาหรบัโครงสรา้งของ GDP SME ในปี 2561 ภาคการบรกิารยงัคง 
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
ภาคการค้าและการซ่อมบำารุง และภาคการผลิต มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 39.1, 31.4 และ 22.6 ตามลำาดับ

รงสรางมล า ลิ ณ มวลรวม
นประ  ป 2561

า ก ร
8.1%

นอก า ก ร

91.9%

LE
43.1%

SME
43.0%

วิสาหกิจอน  5.8%

จาแนก ามขนาดวิสาหกิจ

สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว
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การ าระหวางประ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมทั้งสิ้น 
8,093,441.39 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 1.09 
โดยเป็นการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2,325,851.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.74 ของ 
มูลค่าการส่งออกทั้งหมด และขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 0.51 
สำาหรับการนำาเข้าของประเทศไทยมีมูลค่าการนำาเข้ารวมทั้งสิ้น 
8,098,098.18 ลา้นบาท ขยายตวัจากปี 2560 รอ้ยละ 6.73 เป็นการ 
นำาเขา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2,979,699.17 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 36.80 ของมูลค่าการนำาเข้าทั้งหมด 
ขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 8.51 การค้าระหว่างประเทศของ 
ไทยโดยรวมขาดดุล 4,656.79 ลา้นบาท สำาหรบัวสิาหกจิขนาดกลาง 

มล าการสงออกและนา ขาป 2561

มล าการสงออก ป 2561 หนวย  ลาน า มล าการนา ขา ป 2561 หนวย  ลาน า

และขนาดย่อมขาดดุลการค้า 653,847.19 ล้านบาท ขาดดุล 
มากกวา่ภาพรวมมาก เพราะมีการนำาเขา้มากกวา่วสิาหกจิขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะในสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งทองคำา 
กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และกลุ่มเครื่องจักร 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นสินค้าทุน วัตถุดิบ และใช้ 
ในประเทศ 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการส่งออกและนำาเข้าของ SME ตั้งแต่ปี 
2557-2561 พบวา่ สดัสว่นการสง่ออกของ SME ตอ่การสง่ออกรวม 
ของประเทศสูงสุดที่ร้อยละ 28.97 ในปี 2559 โดยมีสัดส่วน 
ต่ำาสดุทีร่อ้ยละ 27.93 ในปี 2557 ขณะทีแ่นวโนม้การนำาเขา้ของ SME 
ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี โดยต่ำาที่สุดในปี 2557 ที่ร้อยละ 30.58 และสูงสุด
ทีร่อ้ยละ 36.80 ในปี 2561 อยา่งไรกต็าม SME มีการขาดดุลการค้า
มาโดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

SE 1,448,154.95
17.89%

na. 127,102.03
1.57%

ME 877,694.04
10.84%

LE 5,640,487.37
69.69%

LE 4,888,048.92
60.36%

SE LE na.ME

na. 230,350.039
2.84%

ME 1,078,046.17
13.31%

SE 1,901,1653.00
23.48%
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สำาหรับการขยายตัวของการส่งออกและนำาเข้าใน SME ตลอด 5 ป ี
ที่ผ่านมา พบว่า การส่งออกมีการขยายตัวที่เป็นบวกเกือบทุกปี 
ยกเว้นในปี 2558 ที่มูลค่าการส่งออกของ SME หดตัวร้อยละ 

แนว นมสดสวนการสงออกและนา ขา และอ ราการขยาย วของ  ป 255 2561 หนวย  รอยละ

ภาพรวมการส่งออกของ SME ใน 10 ประเทศคู่ค้าอันดับแรก 
ซ่ึงมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 61.54 ของการส่งออกทั้งหมด  
ขยายตัวร้อยละ 5.17 ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกของประเทศ 
ใน 10 ประเทศคู่ค้าอันดับแรก ขยายตัวร้อยละ 3.66 

เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายประเทศ จะเห็นได้ว่าตลาดหลัก
ที่สำาคัญของไทยทั้งภาพรวมและ SME ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น และ

สหรฐัอเมรกิา มีสดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 11.95, 9.88 และ 11.10 
ของมูลค่าการสง่ออกทัง้หมดในปี 2561 ตามลำาดับ สำาหรบั SME
มีมูลค่าการสง่ออกรวมของ 3 ประเทศ มีมูลค่า 687,995.82 ล้านบาท 
มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 12.69, 8.95 และ 7.95 ตามลำาดับ 
โดยตลาดจีนหดตวัรอ้ยละ 0.10 สว่นตลาดญ่ีปุ่น และสหรฐัอเมรกิา 
ขยายตัวร้อยละ 4.58 และ 13.11 ตามลำาดับ สำาหรับตลาดที่ 
SME สามารถขยายการส่งออกได้สูงสุด คือ กัมพูชา เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 40.67 รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์ ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
18.64 ขณะทีต่ลาดการสง่ออกของ SME ทีมี่มูลค่าหดตวัมากทีส่ดุ 
คือ สวิตเซอร์แลนด์ หดตัวร้อยละ 50.04

ป 255 ป 255 ป 255 ป 256 ป 2561
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0.33 ขณะที่การนำาเข้ามีการขยายตัวที่เป็นบวกตั้งแต่ปี 2558 ถึง 
2561 สำาหรับปี 2561 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.51 และนำาเข้า
ขยายตัวร้อยละ 8.51

า รวมการ าระหวางประ
จาแนก ามประ า

สดสวน  สงออก สดสวน  น ขา     
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มล าและอ ราการขยาย วของการสงออก ปประ าง  1  อนด แรกของ  ป 2561

จะเหน็ได้วา่ในปี 2561 สถานการณก์ารสง่ออกในตลาดคู่ค้าทีส่ำาคัญ
ของ SME ไทย มีการขยายตัวเป็นบวก ในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่ยัง 
ขยายตวัไดด้ ีโดยเฉพาะประเทศในอาเซยีน อยา่งไรกต็ามการสง่ออก 
ของ SME ไทย ไปยังตลาดสหภาพยุโรปและจีน หดตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและจีน รวมทั้งผลจาก
สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

ภาพรวมการนำาเข้าของ SME จาก 10 ประเทศอันดับแรก ซึ่งมี
สดัสว่นการนำาเขา้ถงึรอ้ยละ 71.89 ของการนำาเขา้ทัง้หมด ขยายตวั 
ร้อยละ 7.43 ในขณะที่ภาพรวมการนำาเข้าของประเทศจาก 
10 ประเทศอันดับแรกมีการขยายตัวร้อยละ 5.31 เม่ือพิจารณา
การนำาเข้าเป็นรายประเทศ จะเห็นได้ว่า ตลาดนำาเข้าหลักที่สำาคัญ
ของไทย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนการนำาเข้า
ร้อยละ 20.05, 14.14 และ 6.06  ของมูลค่าการนำาเข้าทั้งหมด 
ในปี 2561 สำาหรับ SME ตลาดนำาเข้าสำาคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และ
สวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่าการนำาเข้ารวมของ 3 ประเทศ มีมูลค่า 
1,346,228.55 ลา้นบาท มสีดัสว่นการนำาเขา้รอ้ยละ 27.01, 11.62 

และ 6.56 ตามลำาดับ โดยมีตลาดจีน และญ่ีปุ่น ทีก่ารนำาเขา้ขยายตวั 
ร้อยละ 11.34 และ 6.68 ขณะที่ตลาดสวิตเซอร์แลนด์ หดตัว 
ร้อยละ 13.32 ส่วนประเทศที่มีการขยายตัวการนำาเข้าสูดสุด คือ  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 257.82 และซาอุดีอาระเบีย 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 130.12 โดยสินค้าที่มีมูลค่าและมีการขยายตัวสูง 
ได้แก่ สินค้าพิกัด 27 เชื้อเพลิง น้ำามันแร่ และผลิตภัณฑ์
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มล าและอ ราการขยาย วของการนา ขาจากประ าง  1  อนด แรกของ  ป 2561

เม่ือพิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของรายการสินค้า
ตามพิกัดศุลกากร ในปี 2561 การส่งออกของประเทศโดยรวมนั้น 
มีมูลค่าสงูสดุในกลุ่มพิกดัศลุกากร 84 คือ สนิค้าประเภทเครือ่งจักร 
คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณต์า่ง ๆ  พิกดั 85 คือ สนิค้าประเภทเครือ่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และพิกัด 87 คือ ยานยนต์และ 
ส่วนประกอบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.21, 13.99 และ 12.18 ของ 
การส่งออกรวมทั้งหมดของประเทศ ตามลำาดับ สำาหรับ SME นั้น 
มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกในกลุ่มพิกัด 84 85 และ 87 ร้อยละ 
6.40, 5.49 และ 5.51 ตามลำาดับ สำาหรับสินค้าในกลุ่มที่ SME 
มีการส่งออกในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มพิกัด 71 อัญมณีและ
เครื่องประดับ พิกัด 39 พลาสติกและของทำาด้วยพลาสติก 
และพิกัด 84 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งมีสัดส่วน  
ร้อยละ 13.81, 10.84 และ 6.40 ของการส่งออกรวมของ SME 

ตามลำาดับ โดยสินค้าพิกัด 71 หดตัวร้อยละ 14.22 ขณะที่สินค้า
พิกดั 39 และพิกดั 84 ขยายตวัรอ้ยละ 11.93 และ 7.08 ตามลำาดับ

ด้านการนำาเข้านั้น เมื่อพิจารณามูลค่าการนำาเข้าในรูปของรายการ
สินค้าตามพิกัดศุลกากร จะเห็นได้ว่า ในปี 2561 การนำาเข้าของ
ประเทศโดยรวมนั้น กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่านำาเข้าสูงสุด คือ พิกัด 85 
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ มีสัดส่วนการนำาเข้าร้อยละ 
18.22 รองลงมา คือ พิกัด 27 เชื้อเพลิง น้ำามันแร่ และผลิตภัณฑ์ 
ร้อยละ 16.88 และ พิกัด 84 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ร้อยละ 11.80 สำาหรับสินค้าในกลุ่มที่ SME มีการนำาเข้า
ในสัดส่วนที่สูง คือ กลุ่มพิกัด 71 อัญมณีและเครื่องประดับ พิกัด 
85 คือ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และพิกัด 84 คือ 
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ 
16.05, 13.26 และ 11.83 ของการนำาเขา้รวมของ SME ตามลำาดับ 
โดยพิกัด 71 หดตัวจากปี 2560 ร้อยละ 0.71 ส่วนพิกัด 85 และ 
84 การนำาเข้าขยายตัวร้อยละ 2.51 และ 7.84 ตามลำาดับ
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มล าและอ ราการขยาย วการสงออก จาแนก ามสิน า ิกด 2 หลก ป 2561 

มล าและอ ราการขยาย วการนา ขา จาแนก ามสิน า ิกด 2 หลก ป 2561 
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จานวน  จาแนก ามประ การจด ง ป 2561

จานวน  จาแนก ามกลม รกิจ ป 2561

จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งประเทศ ณ สิ้นป ี
2561 มีจำานวนทั้งสิ้น 3,077,822 ราย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 
1.02 เม่ือเทยีบกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในปีทีผ่า่นมา 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.79 ของจำานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ 
โดยเป็นจำานวนวสิาหกจิขนาดเลก็ (SE) จำานวนทัง้สิน้ 3,063,651 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.33 ของจำานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.54 ของจำานวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มทั้งประเทศ เปน็จำานวนวสิาหกิจขนาดกลาง จำานวน 
14,171 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46

เมื่อพิจารณาถึงจำานวน SME ที่จำาแนกตามประเภทการจัดตั้ง 
ปี 2561 นัน้ สามารถจำาแนกได้ 3 ประเภท ได้แก ่นติบิคุคลมีจำานวน 
708,883 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.03 ของจำานวน SME 
รวมทั้งประเทศ ส่วนบุคคลและอื่น ๆ มีจำานวน 2,285,731 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.02 ของจำานวน SME รวมทั้งประเทศ 
และวิสาหกิจชุมชน มีจำานวน 83,208 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.70 ของจำานวน SME รวมทั้งประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิสาหกิจ ม น 2  ราย 
สดสวน 2  หด ว 2 6

สวน ลและอน  2 2 5 1 ราย 
สดสวน 26

นิ ิ ล  ราย 
สดสวน 2  
ขยาย ว 2

า การ ลิ
52 5 ราย
สดสวน 17.14%
ขยาย ว 0.29%

า การ า
1 2 55  ราย 
สดสวน 1 5
ขยาย ว 0.90%

า รกิจ ก ร 6 21  ราย 
สดสวน 1 5  ขยาย ว 0.79%

า การ ริการ 1 22 56  ราย 
สดสวน  ขยาย ว 1.48%

SME กระจายตวัอยูใ่นกลุ่มภาคการค้ามากทีส่ดุ จำานวน 1,279,557 
ราย ขยายตัวร้อยละ 1.26 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.57 ของ
จำานวน SME ทั้งประเทศ รองลงมาอยู่ในภาคการบริการ จำานวน 
1,224,563 ราย ขยายตัวร้อยละ 1.35 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
39.79 ของจำานวน SME ทั้งประเทศ อยู่ในภาคการผลิต จำานวน 
527,485 ราย ขยายตัวร้อยละ 0.29 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
17.14 ของจำานวน SME ทั้งประเทศ และอยู่ในภาคธุรกิจเกษตร 
จำานวน 46,217 ราย ขยายตวัรอ้ยละ 0.79 และคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 
1.50 ของจำานวน SME ทั้งประเทศ

สำาหรับภาพรวมจำานวน SME จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด ในปี 
2561 พบว่า มีจำานวน SME อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ 
558,647 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.15 ของจำานวนทั้งประเทศ ส่วน
ในกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ นั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล
ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
มีจำานวน SME สงูสดุ มีจำานวน 260,504 ราย คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 
8.46 ของ SME ทั้งประเทศ โดยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.56 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย



รายงานประจาป
สสว  2561

56

การจด งและยก ลิกกิจการนิ ิ ล ป 2561

จำานวนกิจการ SME นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในปี 2561 มีจำานวน 
ทั้งสิ้น 71,815 ราย ลดลงจากปี 2560 จำานวน 2,015 ราย หดตัว 
ร้อยละ 2.73 ในส่วนการยกเลิกและเสร็จชำาระบัญชีปี 2561 มี
จำานวนทั้งสิ้น 21,676 ราย ลดลงจากปี 2560 จำานวน 391 ราย 
ขยายตัวร้อยละ 1.84

สำาหรบันติบิคุคลทีจั่ดตัง้กจิการใหม่ จำาแนกตามหมวดธรุกจิสงูสดุ 
5 อันดับ ในปี 2561 พบว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งกิจการใหม่สูงสุด
คือ ธุรกิจการขายส่ง ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ มีจำานวน 
11,692 ราย รองลงมาคือ ธุรกิจการขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต ์จำานวน 10,915 ราย ธรุกจิการกอ่สรา้งอาคาร จำานวน 
6,568 ราย ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 5,276 ราย และธุรกิจ
ขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำาเลียง 2,577 ราย ตามลำาดับ

จานวน  จาแนก ามกลมจงหวด ป 2561

สำาหรบันติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนเลกิ จำาแนกตามหมวดธรุกจิ (หมวด
ย่อย) สูงสุด 5 อันดับ ในปี 2561 ได้แก่ ธุรกิจการขายส่ง ยกเว้น
ยานยนต์และจักรยานยนต์ มีจำานวน 4,884 ราย รองลงมาคือ 
ธรุกจิการขายปลกียกเวน้ยานยนตแ์ละจักรยานยนต ์จำานวน 2,353 
ราย ธุรกิจการก่อสร้างอาคาร จำานวน 2,034 ราย ธุรกิจเกี่ยว
กับอสังหาริมทรัพย์ 1,437 ราย และธุรกิจบริการด้านอาหารและ 
เครื่องดื่ม 633 ราย ตามลำาดับ

สำาหรับนิติบุคคลที่สิ้นสภาพอื่นๆ จำาแนกตามหมวดธุรกิจ (หมวด
ย่อย) สูงสุด 5 อันดับ ในปี 2561 ได้แก่ กิจกรรมการพนันและการ
เสี่ยงโชค มีจำานวน 3,209 ราย รองลงมาคือ การขายส่ง ยกเว้น 
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จำานวน 3,149 ราย ธุรกิจการก่อสร้าง
อาคาร จำานวน 1,700 ราย การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ จำานวน 903 ราย และธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
883 รายตามลำาดับ

558,647

127,249 กลมจงหวด า กลาง อน น

กลมจงหวด า กลางปริมณ ล

กลมจงหวด า กลาง อนลาง 1

กลมจงหวด า กลาง อนลาง 2

กลมจงหวด า งอาว ย

กลมจงหวด า งอนดามน

กลมจงหวด า ายแดน

กลมจงหวด า ะวนออก 1

กลมจงหวด า ะวนออก 2

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อน น 1

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อน น 2

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อนกลาง

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อนลาง 1

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อนลาง 2

กลมจงหวด า หนอ อน น 1 

กลมจงหวด า หนอ อนลาง 1 

กลมจงหวด า หนอ อนลาง 2 

กรง มหาน ร

กลมจงหวด า หนอ อน น 2

260,504

89,779

92,059

221,458

131,530

54,286

81,333

105,450

72,507

211,822

229,408

148,566

164,028

155,660

115,402

89,263

168,867

จ นวน  
รวม 22 ราย

มิขนจากป 256  
จ นวน 31,032 ราย
ขยาย ว มิขนรอยละ
1.02
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การจางงาน นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในปี 2561 มีการจ้างงานในกจิการทกุขนาดรวมทัง้สิน้ 16,322,746 
คน โดยเป็นการจ้างงานในวสิาหกจิขนาดใหญ่ (LE) 2,372,491 คน 
และเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
จำานวน 13,950,241 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.47 ของ
การจ้างงานรวมทัง้หมด โดยทีว่สิาหกจิขนาดยอ่ม (SE) จะมีสดัสว่น
ต่อการจ้างงานรวมสูงที่สุด ถึงร้อยละ 77.62 และยังมีสัดส่วนต่อ 
SME สูงที่สุดถึงร้อยละ 90.83 

เม่ือพจิารณาถงึการจ้างงาน SME ทีจ่ำาแนกตามประเภทการจดัตัง้
ปี 2561 นั้น สามารถจำาแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานใน
นิติบุคคล มีจำานวน 8,933,941 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.04 
ของการจา้งงาน SME รวมทัง้ประเทศ และการจา้งงานสว่นบคุคล
และอื่น ๆ  มีจำานวน 5,016,300 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.96 
ของการจ้างงาน SME รวมทั้งประเทศ

โดยท่ีการจ้างงาน SME อยู่ในกลุ่มภาคการบริการมากท่ีสุด จำานวน 
6,052,338 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.74 ของการจ้างงานภาค
การบริการท้ังประเทศ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.82 เม่ือเทียบกับ
การจ้างงานในภาคการบริการของ SME ในปีท่ีผ่านมา รองลงมาอยู่ 
ในภาคการค้า จำานวน 4,438,558 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.65 
ของการจ้างงานภาคการค้าท้ังประเทศ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.70 
อยู่ในภาคการผลิต จำานวน 3,394,301 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
72.64 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.74 และอยู่ในภาคธุรกิจเกษตร (เฉพาะ
ธุรกิจนิติบุคคล) จำานวน 65,044 คน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.06

การจด งและยก ลิกกิจการนิ ิ ลของ 
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5,755
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นิ ิ ล 
1 น 

สดสวน 6  
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5 16  น 
สดสวน 5 6

การจางงาน  จาแนก ามประ
การจด ง ป 2561

การจางงาน  จาแนก ามกลม รกิจ ป 2561

า การ ลิ
1 น

สดสวน 24.33%
ขยาย ว 8.74%

า การ ริการ 6 52  น 
สดสวน  ขยาย ว 6 2

า รกิจ ก ร 66 2 5 น 
สดสวน 5  ขยาย ว 5 6

า การ า
55  น 

สดสวน 1 2
ขยาย ว 4.70%
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การจางงาน  จาแนก ามกลมจงหวด ป 2561

เม่ือพิจารณาถงึการจา้งงานของ SME จำาแนกตามพ้ืนที ่พบวา่ มีการกระจายตวั 
ของการจ้างงานอยู่ในกรุงเทพมหานครสูงที่สุด จำานวน 4,212,294 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.20 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รองลงมาคือ กลุ่มจังหวดัภาคกลางปรมิณฑล และภาคตะวนัออก 1 ตามลำาดับ

4,212,294

487,778 กลมจงหวด า กลาง อน น

กลมจงหวด า กลางปริมณ ล

กลมจงหวด า กลาง อนลาง 1

กลมจงหวด า กลาง อนลาง 2

กลมจงหวด า งอาว ย

กลมจงหวด า งอนดามน

กลมจงหวด า ายแดน

กลมจงหวด า ะวนออก 1

กลมจงหวด า ะวนออก 2

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อน น 1

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อน น 2

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อนกลาง

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อนลาง 1

กลมจงหวด า ะวนออก ยง หนอ อนลาง 2

กลมจงหวด า หนอ อน น 1 

กลมจงหวด า หนอ อนลาง 1 

กลมจงหวด า หนอ อนลาง 2 

กรง มหาน ร

กลมจงหวด า หนอ อน น 2

1,899,048

319,861

508,306

791,316

573,902

151,078

273,873

319,153

174,368

552,458

630,339

381,509

581,814

382,049

333,608

245,850

1,131,601

การจางงาน  
รวม 1 5 2 1 น

มิขนจากป 256  
จ นวน 61  น
ขยาย ว มิขนรอยละ
6.58
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เพื่อสนับสนุนการดำาเนินนโยบายในการส่งเสริม SMEs ที่มปีระสิทธิภาพของอาเซียน คณะกรรมการด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อยอาเซียน (ASEAN Coordinating Committee on MSMEs: ACCMSMEs) จึงได้ร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ในการจัดทำาตัวชี้วัดเชิง
นโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียน สำาหรับปี 2561 (ASEAN SME Policy Index 2018) เพื่อวัดระดับความก้าวหน้าและความมี
ประสิทธิภาพของการดำาเนินนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของแต่ละประเทศในภมูภิาคอาเซียน ซึ่งแบ่งออกเปน็ 
8 มิติ (Dimension) คือ

• ผลิตภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 (Productivity, Technology and Innovation)
• การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ SMEs 
 (Environmental Policies and SMEs)
• การเข้าถึงแหล่งทุน (Access to Finance)
• การเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล
 (Access to Market and Internationalization)
• กรอบการบริหารภาครัฐด้านนโยบายในการส่งเสริม SMEs  
 (Institutional Framework for SME Policy)
• กฎหมาย กฎระเบียบ และภาษี 
 (Legislation, Regulation and Tax)
• การศึกษาและทักษะเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
 (Entrepreneurial Education and Skills)
• วสิาหกจิเพ่ือสงัคมและการมีสว่นรว่มในการเป็นผูป้ระกอบการ  
 (Social Enterprises and Inclusive SMEs)

ซึง่ไทยได้รบัคะแนนสงูกวา่ค่ากลาง (Median) ของอาเซียนในทัง้ 8 
มิต ิ(Dimension) แตห่ากพิจารณาคะแนนของไทยเทยีบกบัประเทศ
ทีมี่ความใกล้เคียงในการพัฒนาด้านนโยบาย (มาเลเซีย) แล้ว ไทยมี 
คะแนนต่ำากว่ามาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ โดยไทยมีความโดดเด่นใน
ด้านการดำาเนินนโยบายเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่
สากล และได้คะแนนไม่สูงนักในมิติวิสาหกิจเพ่ือสังคมและการมี
ส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ องค์การเพ่ือความ
รว่มมือทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic 
Co-operation and Development: OECD) ได้เสนอใหไ้ทยจดัทำา
นโยบายเพ่ือสง่เสรมิ SMEs ในมิตติา่งๆ โดยเฉพาะด้วย เนือ่งจาก
ผู้ประกอบการ SMEs มีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างจาก

วิสาหกิจขนาดใหญ่ จึงควรมีการดำาเนินนโยบายและโครงการเพื่อ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ SMEs อยา่งชดัเจน

ในการวัดความมีประสิทธิภาพของการดำาเนินนโยบายในการส่งเสริม 
SMEs ของอาเซียนในภาพรวมตามตัวชี้วัดเชิงนโยบายใน 
การพัฒนา SMEs อาเซียน สำาหรับปี 2561 (ASEAN SME 
Policy Index 2018) อาเซียนได้รับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
คือการเขา้ถงึตลาดและการเขา้สูส่ากล (4.55) การสง่เสรมิการศกึษา
และทักษะเพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (4.27) กรอบการ
บริหารภาครัฐด้านนโยบายในการส่งเสริม SMEs (4.20) (คะแนน
ทั้งหมดเป็นตัวแทนของค่ากลางของอาเซียน) ภูมิภาคมีคะแนน
ต่ำาที่สุดในมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมและการมีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมเพ่ือเป็น
เครื่องมือการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำา (2.77) ซึ่งเป็น
นโยบายที่ค่อนข้างใหม่สำาหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ว วด ิงน ย าย นการ นา 
 อา ยน สาหร ป 2561
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ในมิติของบริบททางธุรกิจ สภาวะการณ์การเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยนับเป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่ง ทั้งในมิติของ
การเป็นกำาลังแรงงานที่เป็นปัจจัยการผลิตหลักที่สำาคัญของระบบ
เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการเป็นกลุ่มผู้บริโภค
ทีมี่กำาลงัซือ้และความสามารถในการจับจ่ายใชส้อยอันเนือ่งมาจาก
การสะสมทุนตลอดช่วงชีวิตการทำางานที่ผ่านมา 

หากพิจารณาสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุจากรายงาน 2018 
ESCAP Population Data Sheet จะสามารถประมาณการจำานวน
ประชากรสูงอายุของประเทศไทยในปี 2018 ซ่ึงมีจำานวนกว่า 
12,176,208 คน และกล่าวได้ว่าเป็นขนาดของกลุ่มผู้บริโภคที่มี 
นัยสำาคัญ ต่อปริมาณการบริโภคในสินค้าและบริการต่าง ๆ จึง
นับเป็นโอกาสที่มีมูลค่าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะ
สามารถเข้าถึงความต้องการและสามารถตอบสนองความพึง
พอใจด้วยสนิค้าและบรกิารทีมี่ความเฉพาะเจาะจงด้วยคุณลกัษณะ 
คุณสมบัติ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์

จากการวิเคราะห์และประมาณการมูลค่าความสามารถในการจับ
จ่ายใชส้อยของประชากรกลุม่ผูส้งูอายแุตล่ะกลุม่จำาแนกตามรายได ้
เฉล่ียต่อปี พบว่าความน่าสนใจในมุมมองที่มีต่อกำาลังซ้ือและ 
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าและบริการของ
กลุ่มผู้สูงอายุของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ที่กลุ่ม 
ผูส้งูอายทุีมี่รายได้เฉล่ียตอ่ปีในชว่งรายได้ตัง้แต ่10,000 – 70,000 
บาท หรือประมาณร้อยละ 65 ของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 
คำานวณเป็นมูลค่าความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 
205,000 ล้านบาทต่อปี และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ 
มากกวา่ 100,000 บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 16 ของกลุ่มประชากร
ผู้สูงอายุทั้งหมด คำานวณเป็นมูลค่าความสามารถในการจับจ่าย
ใช้สอยประมาณ 290,000 ล้านบาทต่อปี และยังเป็นความท้าทาย
ทีม่าพรอ้มกบัโอกาสทางธรุกจิของผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในการเขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุม่สงูอายุ
ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) พบวา่มีสาขาธรุกจิเป็นจำานวนมากทีมี่โอกาส
และศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อกำาลังซ้ือกลุ่มดังกล่าว ซ่ึง
หากพิจารณาในโครงสร้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในสาขาธุรกิจข้างต้น จะพบว่ามีจำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมากถึง 1,084,545 กิจการ และก่อให้เกิดการจ้างงาน
ในธุรกิจรวม 4,625,305 คน อาทิ ธุรกิจกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 
ธุรกิจกลุ่มสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ธุรกิจกลุ่มจัดนำาเที่ยวและ
ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจกลุ่มที่พักแรม ธุรกิจกลุ่มบริการ
เชงิสขุภาพ ธรุกจิเครือ่งสำาอางและเครือ่งบำารงุผวิ ธรุกจิกลุ่มอัญมณี
และเครือ่งประดับ ธรุกจิกลุม่บรกิารทางการแพทยแ์ละอุปกรณก์าร
แพทย์ ธุรกิจกลุ่มเภสัชภัณฑ์พื้นฐาน ธุรกิจกลุ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย
และการออกแบบงานทางสถาปัตย์และวิศวกรรม ธุรกิจกลุ่มงาน
วิจัยและพัฒนาเชิงเทคนิควิทยาศาสตร์ ธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์และ
ขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง ธุรกิจกลุ่ม
บริการการศึกษา ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และธุรกิจกลุ่ม
บริการดูแลผู้สูงอายุและสุขภาพของมนุษย์ เป็นต้น

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ก อกาส น าวะสง ม สงอาย
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ประมาณการประ ากรสงอาย
ของ ย นป 2 1  มจ นวน

12 1 6 2  น

 1 5 5 กิจการ
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     2 1

    
Thailand’s gross domestic product (GDP) for 2018 
amounted to Baht 16,318,033 million, expanding Baht 
866,078 million (4.1%) from the previous year – an 
accelerated growth rate against 4.0% in 2017. The main 
factors for GDP growth were expansions in the export and 
tourism sectors as well as the agricultural sector, which 
saw continuous growth from the year earlier. GDP of the 
agricultural sector, which amounted to Baht 1,324,140 
million and represented 8.1% of the total GDP, grew 
5.1%, showing continuous expansion from 3.9% in the 
previous year. Meanwhile, the combined GDP of other 
sectors outside agriculture was Baht 14,993,893 million.  
The figure, commanding a 91.9% share of the total GDP 
and expanding 4.0%, reflected slight deceleration from 
the previous year’s expansion of 4.1%. 

Valued at Baht 7,013,971 million, the GDP of SMEs 
accounted for 43.0% of the national GDP in 2018, up 
from 42.4% in the previous year. This shows accelerated 
expansion of 5.0% against previous year’s 4.8%. As for 
business sizes, small enterprises (SEs) made up GDP of 
Baht 5,010,991 million (30.7%), while medium enterprises 
(MEs) registered GDP of Baht 2,002,980 million (12.3%), 
reflecting growth of 5.4% and 3.9% respectively from the 
previous year. The key factors for the continuous growth 
of SME GDP were the continuous expansion of domestic 
demand, which involved private consumption and public 
spending, as well as income earned from the agricultural 
sector and from foreign tourists, which altogether produced 
high growth for the commerce and service sectors.

Regarding Thailand’s GDP structure for 2018 grouped 
by major economic activity, it was found that the service 
sector played the biggest part in the overall economy, 
followed by the manufacturing sector and the commerce 
and maintenance sector, with respective shares of 41.0%, 
26.8%, and 15.9%.

As for the SME GDP for 2018, the service sector still took 
the lead, followed by the commerce and maintenance 
sector and the manufacturing sector, representing 39.1%, 
31.4%, and 22.6%.

  2 1
By  

Agricultural 
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In 2018, the total value of Thai exports stood at Baht 
8,093,441.39 million, expanding from the 2017 figure 
by 1.09%. Of the amount, Baht 2,325,851.98 million 
or 28.74% was accounted for by exports from SMEs, 
representing growth of 0.51% from 2017. On the import 
side, total imports were valued at Baht 8,098,098.18 million, 
an expansion of 6.73% from 2017. Of this figure, Baht 
2,979,699.17 million or 36.80% was from SME imports, 
an expansion of 8.51% from 2017. While Thailand’s 
international trade experienced a trade deficit of Baht 
4,656.79 million, SMEs faced a trade deficit of Baht 
653,847.19 million – far larger than the country’s overall 
trade deficit. This was because SME imports were found 

    2 1

   2 1       2 1    

to exceed those of large enterprises, particularly in gems 
and jewelry items – gold included, electrical appliances 
and parts, as well as machinery, computers and parts, 
for use as capital goods, raw materials, and for domestic 
consumption.

Regarding export and import performance of SMEs 
between 2014 and 2018, the ratios of SME exports to the 
country’s total exports peaked in 2016 at 28.97%, while the 
trough was in 2014 at 27.93%. On the other hand, SME 
imports showed continuous growth, with the lowest import 
growth registered in 2014 at 30.58% and the peak in 2018 
at 36.80%.  Notably, SMEs have experienced continuous 
trade deficits through the past five years.

SE 1,448,154.95
17.89%

na. 127,102.03
1.57%

ME 877,694.04
10.84%

LE 5,640,487.37
69.69%

LE 4,888,048.92
60.36%

SE LE na.ME

na. 230,350.039
2.84%

ME 1,078,046.17
13.31%

SE 1,901,1653.00
23.48%
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SME exports to top-ten trading partner countries 
constituted 61.54% of the total exports, up 5.17%. In this 
regard, the total exports to the top-ten trading partners 
grew 3.66%.

Concerning exports by country, the major markets both for 
Thailand in general and for SMEs were China, the United 
States, and Japan, which took shares of 11.95%, 9.88%, 

2014 2015 2016 2017 2018
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3.190.74
7.51

2.81
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8.51

0.51

30.58 33.83 34.87 36.19 36.80

28.16 28.97 28.90 28.7427.93

SME Export Ratio SME Import Ratio SME Export Growth SME Import Growth

With regard to the expansion of exports and imports in 
the past five years, it was found that SMEs enjoyed almost 
continuous export growth, except for 2015, when the value 

of SME exports declined by 0.33%. Meanwhile, imports 
expanded from 2015 to 2018. In 2018, SMEs recorded 
export growth of 0.51% and import growth of 8.51%.

and 11.10% of the total exports in 2018. For SMEs, 
the export value for these three countries totaled Baht 
687,995.82 million, or 12.69%, 8.95%, and 7.95%. The 
Chinese market contracted by 0.10%, while the US and 
Japanese markets expanded by 4.58% and 13.11%. The 
country that saw the highest market growth for SMEs was 
Cambodia, which grew 40.67%, followed by the Philippines 
(18.64%). On the other hand, the market that posted the 
biggest contraction was Switzerland, which experienced 
a plunge of 50.04%.
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In 2018, Thailand’s SME exports registered positive 
growth in ASEAN markets, Japan, and the US thanks to 
those trading partners’ continuously healthy economies, 
particularly ASEAN countries. However, SME exports saw 
contraction in EU and Chinese markets due to their slow 
economies coupled with the ongoing trade war between 
China and the US.

Overall SME imports from the top-ten trading partner 
countries, which commanded 71.89% of the country’s total 
imports, recorded expansion of 7.43%, while Thailand’s 
imports from these top-ten countries grew 5.31%.  
Considering import figures by country, China, Japan, and 
the United States were the major import markets, holding 
20.05%, 14.14%, and 6.06% shares of the total import value 
for 2018. For SMEs, the major import markets were China, 
Japan, and Switzerland, of which the combined import 
value was Baht 1,346,228.55 million, comprising 27.01%, 
11.62%, and 6.56% respectively. Imports from China and 

Japan registered growth of 11.34% and 6.68% respectively, 
while those from Switzerland posted contraction of 13.32%.  
In this regard, the peak import growth occurred from UAE, 
which saw expansion of 257.82%, followed by Saudi Arabia 
with growth of 130.12%, mostly from goods of high value 
and expansion, namely the goods under HS 27 (mineral 
fuels, mineral oils and products).
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Regarding the international trade value under the 
merchandise list of the Harmonised System (HS) of Tariff 
Nomenclature, the overall export value for 2018 was 
mainly made up of the merchandise of HS 84 (machinery, 
computers and parts), HS 85 (electrical appliances and 
parts), and 87 (automobiles and parts), which held 17.21%, 
13.99%, and 12.18% shares of total exports respectively.  
For SMEs, exports of merchandise in the HS 84, 85, 
and 87 groups accounted for 6.40%, 5.49%, and 5.51%.  
Export goods from SMEs were concentrated in the groups 
of HS 71 (gems and jewelry), HS 39 (plastic and plastic 
products), and 84 (electrical appliances and parts), which 
took 13.81%, 10.84%, and 6.40% of the total values of 
exported SME goods. Note that exports of goods in HS 

71 contracted by 14.22%, while exports of merchandise 
in HS 39 and HS 84 expanded by 11.93% and 7.08%.

On the import side, imports under the merchandise list of 
the HS of Tariff Nomenclature for 2018 were highest in the 
category of HS 85 (electrical appliances and parts), which 
accounted for 18.22%, followed by HS 27 (mineral fuels, 
mineral oils and products), 16.88% and HS 84 (machinery, 
computers and parts), 11.80%. For SMEs, imports were 
found highest in the merchandise under HS 71 (gems and 
jewelry), HS 85 (electrical appliances and parts), and HS 
84 (machinery, computers and parts), which accounted for 
16.05%, 13.26%, and 11.83% of the total SME imports.  
Imports of goods under HS 71 decreased 0.71% from 2017 
figures, while goods under HS 85 and HS 84 expanded 
by 2.51% and 7.84%.
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At the end of 2018, the number of SMEs in Thailand totaled 
3,077,822, expanding 1.02% from the previous year and 
accounting for 99.79% of all enterprises nationwide. Of 
the total number, 3,063,651 entities were small enterprises 
(SEs) or 99.33%, or 99.54% of all SMEs. Meanwhile, 14,171 
entities were medium enterprises (MEs), representing 
0.46%.

Regarding establishment, there were three types of SME 
establishment, namely juristic SMEs (708,883 entities or 
23.03% of all SMEs nationwide), private and other types 
of SMEs (2,285,731 entities or 75.02%), and community 
enterprises (83,208 entities or 2.70%). Details are 
shown below:

Community Enterprises

83,208 Entities or 2.70%, 

Down 2.60% 

Private and Other Types of SMEs

2,285,731 Entities or 74.62%

Juristic SMEs

708,883 Entities 

or 23.03%, Up 4.92%

Commerce Sector 
1,279,557 Entities 
or 41.57%, Up 0.90%

Agro-Business Sector 46,217 
Entities or 1.50%, Up 0.79%

Service Sector
1,224,563 Entities
or 39.79%, Up 1.48%

Manufacturing
Sector 527,485
Entities or 17.14%,
Up 0.29%

With regard to the distribution of SMEs by region in 2018, 
Bangkok was found to house the largest number of SMEs, 
with 558,647 entities or 18.15% of the total nationwide.  
Outside Bangkok, provinces in the central region and 
those surrounding Bangkok, including Nakhon Pathom, 
Nonthaburi, Pathum Thani, and Samut Prakan, had the 
highest concentration of SMEs, 260,504 in number or an 
8.46% share of the country’s total. This reflects growth 
of 2.56%. Coming in next were provinces in the lower 
northeastern region 1 and the southern coastal provinces 
facing the Gulf of Thailand.

SMEs were found mostly in the commerce sector, 1,279,557 
in number, posting growth of 1.26% and commanding a 
41.57% share of all SMEs nationwide. This was followed 
by the service sector, with 1,224,563 SMEs reported and 
with growth of 1.35%, accounting for 39.79% of all SMEs 
nationwide. The manufacturing sector came in third with 
527,485 entities, expanding 0.29% and accounting for 
17.14% of all SMEs. The agro-business sector came in last 
with 46,217 SME entities, expanding 0.79% and accounting 
for 1.50% of all SMEs across the country.
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In 2018, the number of newly established juristic SMEs 
was 71,815, down 2,015 from 2017. This was a decline 
of 2.73%. On the contrary, dissolution with complete 
liquidation for 2018 totaled 21,676, down 391 from 2017, 
reflecting expansion of 1.84%.

For the newly established SMEs during 2018 by sector, 
the wholesale sector, with the exception of automobiles 
and motorcycles, was found to have the largest number 
of new establishments, with 11,692 entities registered.  
This was followed by the retail sector, again with the 
exception of automobiles and motorcycles, with 10,915 
entities registered. The construction sector had 6,568 
entities registered; the real-estate sector, 5,276; and land 
transport and pipeline transport, 2,577.

     2 1

The top five sectors with SMEs registered for dissolution 
during 2018 included the wholesale sector, with the 
exception of automobiles and motorcycles, where 4,884 
entities were shuttered. This was followed by the retail 
sector, with the exception of automobiles and motorcycles, 
with 2,353 entities closed; the construction sector, 2,034; 
the real estate sector, 1,437; and the food and beverage 
service sector, 633.

Regarding juristic SMEs that were otherwise terminated 
during 2018, the top five sectors included the gambling 
sector (3,209 entities), followed by the wholesale sector, 
with the exception of automobiles and motorcycles (3,149 
entities), construction sector (1,700 entities), retail sector, 
with the exception of automobiles and motorcycles (903 
entities), and real-estate sector (883 entities).

558,647

127,249 Upper Central Region

Central Region and Bangkok Periphery

Lower Central Region 1

Lower Central Region 2

Gulf-Side Southern Region

Andaman-Side Southern Region

Southern Border Region

Eastern Region 1

Eastern Region 2

Upper Northeastern Region 1

Upper Northeastern Region 2

Central Northeastern Region

Lower Northeastern Region 1

Lower Northeastern Region 2

Upper Northern Region 1

Lower Northern Region 1

Lower Northern Region 2

Bangkok

Upper Northern Region 2

260,504

89,779

92,059

221,458

131,530

54,286

81,333

105,450

72,507

211,822

229,408

148,566

164,028

155,660

115,402

89,263

168,867

Total SMEs
3,077,822

Up 31,032 from 2017

1.02%
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In 2018, a total of 16,322,746 were employed in all enterprises, 
comprising 2,372,491 in large enterprises (LEs) and 13,950,241 
in small and medium enterprises (SMEs), reflecting 85.47% 
of the total employment. Small enterprises (SEs) provided the 
highest number of jobs, accounting for 77.62% of the total 
employment and 90.83% of the total SME employment.

In terms of employment by type of establishment during 
2018, two types were categorized, namely employment in 
juristic SMEs, where 8,933,941 were hired, commanding 
a 64.04% share of all SME employment nationwide, and 
employment in private and other SME entities, where 
5,016,300 were hired, accounting for 35.96% of all SME 
employment nationwide.

Employment in the SME sector was mostly concentrated 
in the service sector with 6,052,338 jobs, accounting for 
90.74% of the total employment in Thailand’s service sector 
and expanding 6.82% from the previous year.  This was 
followed by employment in the commerce sector, where 
4,438,558 were employed, accounting for 90.65% of the total 
employment in the commerce sector nationwide, up 4.70%.  
Employment in the manufacturing sector came in third with 
3,394,301 jobs, accounting for 72.64% and expanding by 
8.74%.  In the agro-business sector (only for entities with 
juristic status), 65,044 were hired, an increase of 5.06%.
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Manufacturing
Sector 
3,394,301 jobs
24.33%,
Up 8.74%

Service sector
6,052,338 jobs
43.93%, Up 6.82%

Agro-Business Sector 
66,205 jobs 0.54%, Up 5.06% 

Commerce Sector
4,438,558 jobs
31.82%, Up 4.70%
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Regarding employment by region, SME jobs were found concentrated 
in Bangkok, where 4,212,294 were hired, commanding a share of 
30.20% of the total SME employment, followed by provinces in the 
central region, Bangkok periphery, and eastern region 1.

4,212,294

487,778 Upper Central Region

CentralRegion and Bangkok Periphery

Lower Central Region 1
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1,899,048

319,861

508,306

791,316

573,902

151,078

273,873

319,153

174,368

552,458

630,339

381,509

581,814

382,049

333,608

245,850

1,131,601

Total SME 
Employment 

13,950,241 jobs 
Increase of 861,439 

jobs over 2017 up

6.58%
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To ensure efficient implementation of the policy to promote SMEs in ASEAN, the ASEAN Coordinating Committee on 
MSMEs (ACCMSMEs) has joined the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in drawing up 
KPIs on policy development for SMEs in ASEAN for 2018 (“ASEAN SME Policy Index 2018”). These KPIs, intended 
for rating advancement and efficiency when policies relating to SME development are implemented in each ASEAN 
country, deal with eight dimensions of policy implementation:

• Productivity, technology and innovation
• Environmental policies and SMEs
• Access to finance
• Access to market and internationalization
• Institutional framework for SME policy
• Legislation, regulation and tax
• Entrepreneurial education and skills
• Social enterprises and inclusive SMEs.

Thailand scored above the median line in all dimensions.  
However, when compared with Malaysia, with similar 
levels of policy development, Thailand was mostly inferior.  
Thailand was found outstanding in access to market 
and internationalization, but was not rated well in social 
enterprises and inclusive SMEs. OECD suggested Thailand 
draw up a policy on SMEs to promote each specific 
dimension since SME operators’ requirements differ from 
those of large enterprises. Clear policies and projects are 
needed to answer the needs of SMEs.

In rating the efficiency of policy implementation according 
to the overall ASEAN SME Policy Index 2018, ASEAN 
scored 4.55 for access to market and internationalization, 
4.27 for entrepreneurial education and skills, and 4.20 
for institutional framework for SME policy. These were 
recognized as ASEAN’s median scores. ASEAN, however, 
was rated lowest – 2.77 – for social enterprises and 
inclusive SMEs, a policy considered new to the region as 
a tool to boost income generation and reduce inequality.

  
 2 1
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In the business context, Thailand’s entry into the aging 
society is considered an important issue in manpower 
and consumers with purchasing power. While manpower 
is a prime production factor of the economy, consumers 
in the aging society command high purchasing power 
encouraged by their savings made throughout their work 
lives.

According to the 2018 ESCAP Population Data Sheet, 
it was estimated that the aging population in Thailand 
exceeded 12,176,208 in 2018, which is a considerable 
consumer group. This opens up opportunities for SMEs 
to access these consumers with goods and services with 
the right functions, right qualities, and right designs to 
satisfy their needs.

According to analyses and estimates of the purchasing 
power of each group of the aging population, as divided 
by their average annual income, the group that appeals to 
SMEs is those with their average annual income of Baht 
10,000-70,000, which accounts for 65% of the entire aging 
population group. This group of aging consumers, by 
calculation, is capable of spending around Baht 205,000 
million a year collectively. Those with an average annual 
income over Baht 100,000 a year form another interesting 
consumer group, which accounts for 16% of the entire 
aging population. This group, also by calculation, can 
spend altogether around Baht 290,000 million per year.  
A challenge that accompanies opportunities for SMEs is 
the attempt to access to this group of consumers with 
diverse goods and services that can meet their needs.

OSMEP’s data analysis found several branches of business 
that could grasp opportunities arising from the purchasing 
power of this particular sector, given the SME structure in 
which existed as many as 1,084,545 entities and 4,625,305 
jobs. These businesses include food and beverage, textile, 
tourism and travel agents, accommodation, health service, 
cosmetics and skin care, gems and jewelry, medical service 
and medical equipment, basic pharmaceutical products, 
house construction and architectural and engineering 
design, science research and development, packaging 
and logistics, furniture and decorative items, educational 
service, financial products, and elderly nursing service 
and human health.
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AGING POPULATION
IN THAILAND ESTIMATED

AT 12,176,208 IN 2018

AGING POPULATION’S
PURCHASINGPOWER FOR SME

PRODUCTS AND SERVICES:
- GROUP WITH AVERAGE ANNUAL
 INCOME OF BAHT 10,000 – 70,000
 COLLECTIVELY WORTH 
 BAHT 205,000 MILLION A YEAR
- GROUP WITH AVERAGE ANNUAL
 INCOME OVER BAHT 100,000
 COLLECTIVELY WORTH 
 BAHT 290,000 A YEAR

1,084,545 SMES
CAPABLE OF MEETING 

THE AGING POPULATION’S 
NEEDS WITH ATTENTION 

TO FUNCTIONS, QUALITIES,
AND DESIGNS OF GOODS

AND SERVICES
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การบริหารงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2561 

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) 
จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติส่งเสริม
วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้เป็น
หน่วยง�นของรฐัภ�ยใตก้�รบงัคับบญัช�ขึน้ตรงตอ่น�ยกรฐัมนตร ี
มีวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนวิส�หกิจขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อม เพ่ือให้ส�ม�รถพัฒน�กิจก�รและเป็นจักรสำ�คัญ
ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจประเทศ หรือรัฐวิส�หกิจที่มีหน�้ที่ส่งเสริม
วิส�หกิจขน�ดกล�งหรือขน�ดย่อม เพ่ือให้เกิดคว�มต่อเนื่องและ
สอดคลอ้งในทศิท�งเดียวกนั รวมไปถงึก�รประส�นง�นกบัสถ�บนั
ก�รศึกษ� เพ่ือให้มีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และเทคโนโลยี อันจะส่งเสริม 
ให้วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมมีคว�มเข้มแข็งและเติบโต
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

กลไกในก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ภ�ยใต้ 
พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม พ.ศ. 
2543 ประกอบด้วย คณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิขน�ดกล�งและ 
ขน�ดย่อม เป็นคณะกรรมก�รระดับนโยบ�ย มีคณะกรรมก�ร

บริห�รสำ�นักง�นวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ทำ�หน้�ที่ 
ว�งนโยบ�ยบริห�รง�นควบคุมและกำ�กับกิจก�รของสำ�นักง�นส่งเสริม 
วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม โดยมีกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจ
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เป็นเครื่องมือในก�รขับเคล่ือนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

ปัจจุบันคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 
(เฉพ�ะกิจ) ต�มคำ�สั่งคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (เฉพ�ะ) ที่ 
9/2558 ลงวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2558 ต�มคำ�สั่งหัวหน้�คณะ 
รกัษ�คว�มสงบแหง่ช�ต ิที ่35/2558 ลงวนัที ่2 ตลุ�คม 2558 และ
คำ�สัง่หวัหน�้คณะรกัษ�คว�มสงบแหง่ช�ต ิที ่48/2558 ลงวนัที ่31 
ธนัว�คม 2558 เป็นคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อม และปฏิบัติหน้�ที่แทนคณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�น 
ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�ร 
สง่เสรมิวสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม ทัง้นี ้ต�มทีบ่ญัญัตไิวใ้น
ม�ตร� 3 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
ที่แต่งตั้งต�มประก�ศคำ�สั่งของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
บ�งฉบับ พ.ศ. 2558 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

การบริหาร
งานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
ป 2561 

การบริหารงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ป 2561
โครงสราง สสว.
ผูบริหาร สสว.
ผูอำนวยการกลุมงานและผูอำนวยการฝาย
การแบงสวนงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
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ะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เ าะกิจ
าสง ส  เ าะ   5  าสง หน ส   5 255  และ  255

1.	 นายกรัฐมนตรี	

 (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช�)      ประธ�นกรรมก�ร
2.	 รองนายกรัฐมนตร	ี

 (น�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์)      รองประธ�นกรรมก�ร
3.	 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ

 (พลอ�ก�ศเอก ประจิน จั่นตอง)      รองประธ�นกรรมก�ร
4.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม     รองประธ�นกรรมก�ร
5.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	     กรรมก�ร
6.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	 	 กรรมก�ร
7.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์     กรรมก�ร
8.	 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี      กรรมก�ร
9.	 ปลัดกระทรวงการคลัง      กรรมก�ร
10.	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     กรรมก�ร
11.	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	     กรรมก�ร
12.	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	      กรรมก�ร
13.	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมก�ร
14.	 ปลัดกระทรวงแรงงาน       กรรมก�ร
15.	 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม  กรรมก�ร
16.	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      กรรมก�ร
17.	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ      กรรมก�ร
18.	 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   กรรมก�ร
19.	 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    กรรมก�ร
20.	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง       กรรมก�ร
21.	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมก�ร
22.	 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ      กรรมก�ร
23.	 ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย     กรรมก�ร
24.	 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    กรรมก�ร
25.	 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    กรรมก�ร
26.	 ประธานสมาคมธนาคารไทย      กรรมก�ร
27.	 นางกิตติยา	โตธนะเกษม      กรรมก�ร
28.	 พันเอก	เจียรนัย	วงศ์สอาด      กรรมก�ร
29.	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 (น�ยสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล)      กรรมก�รและเลข�นุก�ร

และเพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย มีคว�มคล่องตัวและมี
ประสทิธภิ�พ คณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม (เฉพ�ะกจิ) ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมก�รบรหิ�รสำ�นกัง�นสง่เสรมิ 
วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ให้มีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�อนุมัติก�รดำ�เนินก�รในบ�งเรื่องแทนคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจ 
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (เฉพ�ะกิจ) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้



ANNUAL REPORT
OSMEP 2018

ะอนกรรมการบริหารสานกงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
1.	 รองนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่กำากับดูแลงานด้านเศรษฐกิจ

 (น�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์)      ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์
2.	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 (น�ยอุตตม ส�วน�ยน)       ประธ�นอนุกรรมก�ร
3.	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

 (น�ยเดช�ภิวัฒน์ ณ สงขล�)      อนุกรรมก�ร
4.	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 (น�งกุลณี อิศดิศัย)       อนุกรรมก�ร
5.	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 (น�ยกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์)      อนุกรรมก�ร
6.	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 (น�ยณรงค์  ศิริเลิศวรกุล)      อนุกรรมก�ร
7.	 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 (น�งอ�ทิตย� สุธ�ธรรม)      อนุกรรมก�ร
8.	 นางกิตติยา	โตธนะเกษม      อนุกรรมก�ร
9.	 พันเอก	เจียรนัย	วงศ์สอาด      อนุกรรมก�ร
10.	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 (น�ยสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล)      อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

การเขาประ ม ะอนกรรมการบริหารสานกงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ระหวางวน  1 ลา ม 256  ง  กนยายน 2561

รง วน อนกรรมการ
เขาประ ม

อนกรรมการ
ลาประ ม

อนกรรมการ เขาประ ม
ิดเปนรอยละ

หมายเห

ครั้งที่	6/2560		วันที่ 29 ธ.ค. 2560 9 คน - 100 คณะอนุกรรมก�ร
มีองค์ประกอบ จำ�นวน 9 คน

ครั้งที่	1/2561		วันที่ 15 ม.ค. 2561 8 คน 1 คน 88.89

ครั้งที่	2/2561		วันที่ 14 ก.พ. 2561 8 คน 1 คน 88.89

ครั้งที่	3/2561		วันที่ 29 มี.ค. 2561 7 คน 2 คน 77.78

ครั้งที่	4/2561		วันที่ 28 มิ.ย. 2561 8 คน 1 คน 88.89

ครั้งที่	5/2561		วันที่ 6 ส.ค. 2561 8 คน 1 คน 88.89

ครั้งที่	6/2561		วันที่ 31 ส.ค. 2561 8 คน 1 คน 88.89

ครั้งที่	7/2561		วันที่ 24 ก.ย. 2561 8 คน 1 คน 88.89
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OSMEP was formed under the Small and Medium  
Enterprises Promotion Act, B.E. 2543 (2000), as amended 
by the same act No. 2, B.E. 2561 (2018), as a government 
agency reporting direct to the prime minister. OSMEP  
advocates SMEs in their efforts to evolve their undertakings 
and serve as prime movers in national development and 
assists state enterprises tasked with SME promotion 
for continuity and harmonious direction. OSMEP also  
coordinates with educational institutions transfer of  
expertise and technology to efficiently promote SME 
strength and growth.

To this end, the tools consist of a steering committee 
(the National Board of SME Promotion) and an executive 
committee (the Executive Committee for OSMEP), which 

sets policies, exerts control, and oversees OSMEP  
administration, with an SME Fund enabling the achievement 
of the SME promotion objectives.

Today the National Board of SME Promotion (Ad Hoc), 
appointed under the NCPO (Ad Hoc) Order No. 9/2558, dated 
February 27, 2015; the NCPO Leader Order No. 35/2558, 
dated October 2, 2015, and No. 48/2558, dated December 31, 
2015, has become the National Board of SME Promotion, 
assuming the duties of the Executive Committee for OSMEP 
under the SME Promotion law. This has been stated in 
Article 3 of the act governing the execution of the appointed 
committees under certain NCPO orders, B.E. 2558 (2015). 
The composition is as follows:

ADMINISTRATION OF SME PROMOTION 2018
ORGANIZATION STRUCTURE
EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM
UNIT DIRECTOR AND DEPARTMENT DIRECTOR
DEPARTMENTAL DESCRIPTION 
OF JOB RESPONSIBILITIES

ADMINISTRATION
OF SME PROMOTION 
2018 
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      255
    5 255    255

         

1. Prime Minister (Gen. Prayut Chan-o-cha)     Chairman
2. Deputy Prime Minister (Mr. Somkid Jatusripitak)    Vice Chairman
3. Deputy NCPO Leader (ACM Prajin Juntong)     Vice Chairman
4. Minister of Industry        Vice Chairman
5. Minister of Finance        Member
6. Minister of Agriculture and Cooperatives     Member
7. Minister of Commerce       Member
8. Permanent Secretary, Office of the Prime Minister    Member
9. Permanent Secretary, Ministry of Finance     Member
10. Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports    Member
11. Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives   Member
12. Permanent Secretary, Ministry of Commerce     Member
13. Permanent Secretary, Ministry of Interior     Member
14. Permanent Secretary, Ministry of Labour     Member
15. Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, 

 Science, Research and Innovation      Member
16. Permanent Secretary, Ministry of Industry     Member
17. Budget Director, Bureau of the Budget     Member
18. Secretary General, National Economic and Social Development Board  Member
19. Secretary General, Board of Investment     Member
20. Comptroller General        Member
21. President, A Driving Force for National Science and 

 Technology Development Capability      Member
22. Chairman, National Farmers Council      Member
23. Chairman, Board of Trade of Thailand     Member
24. President, Tourism Council of Thailand     Member
25. Chairman, Federation of Thai Industries     Member
26. Chairman, Thai Bankers’ Association      Member
27. Ms. Kittiya Todhanakasem       Member
28. Col. Jearanai Vongsaard       Member
29. Director General, OSMEP

 (Mr. Suwanchai Lohawatanakul)      Member and Secretary

To enable OSMEP administration to proceed smoothly, resiliently, and efficiently, the National Board of SME Promotion 
(Ad Hoc) appointed an Executive Sub-committee for OSMEP, which is authorized to approve certain matters on its 
behalf. Below is the composition of the sub-committee.
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1. Deputy Prime Minister in charge of the economy 

 (Mr. Somkid Jatusripitak)       Honorary Advisor 
2. Minister of Industry

 (Mr. Uttama Savanayana)       Chairman
3. Budget Director, Bureau of the Budget

 (Mr. Dechapiwat Na Songkhla)      Member
4. Director General, Department of Business Development

 (Ms. Kulanee Issadisai)       Member
5. Director General, Department of Industrial Promotion

 (Mr. Kobchai Sungsitthesawad)      Member
6. President, A Driving Force for National Science and 

 Technology Development Capability

 (Mr. Narong Sirilertworakul)       Member
7. Representative, Ministry of Digital Economy and Society

 (Ms. Arthidtaya Sutatam)       Member
8. Ms. Kittiya Todhanakasem       Member
9. Col. Jearanai Vongsaard       Member
10. Director General, OSMEP

 (Mr. Suwanchai Lohawatanakul)      Member and Secretary

       
 1  2 1     2 1

  Remarks

6/2560/Dec. 29, 2017 9 - 100 Sub-committee 
members totaled 9

1/2561/Jan. 15, 2018 8 1 88.89

2/2561/Feb. 14, 2018 8 1 88.89

3/2561/Mar. 29, 2018 7 2 77.78

4/2561/Jun. 28, 2018 8 1 88.89

5/2561/Aug. 6, 2018 8 1 88.89

6/2561/Aug. 31, 2018 8 1 88.89

7/2561/Sep. 24, 2018 8 1 88.89
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ผูเชี่ยวชา ิเ ประจาสานักงาน
SENIOR SPECIALIST

รงสราง
Organization Structure
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว.

        

กลุม รวจสอบ าย น
OFFICE OF INTERNAL AUDITS

ฝายอานวยการ
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL

ฝายขอมูลและสารสนเท
   

ฝายวิเคราะหส านการ  
และเ อน ัยทางเ ร กิจ 

    

 

ฝาย ิด ามและประเมินผล
   

กลุมงานสงเสริมและประสานเครอขาย
    

COORDINATION UNIT

ฝายสงเสริม ุรกิจ 
  

ฝายประสานเครอขาย ผู หบริการ 
    

กลุมงานบริหาร
  

ฝายบริหารกลาง
   

ฝายทรั ยากรบุคคล
  

ฝายก หมาย
  

อานวยการ
สานกงาน

DIRECTOR GENERAL

กลุมงานนโยบายและยุท าส ร
   

ฝายนโยบายและแผนสงเสริม 
    

ฝายความรวมมอระหวางประเท
INTERNATIONAL COOPERATION 

ฝายกลยุท องคกร
  

รอง อานวยการ 
DEPUTY DIRECTOR

GENERAL

รอง อานวยการ 
DEPUTY DIRECTOR

GENERAL

รอง อานวยการ 
DEPUTY DIRECTOR

GENERAL

รอง อานวยการ 
DEPUTY DIRECTOR

GENERAL

ปรก า
EXECUTIVE ADVISOR
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บริหาร สสว
  

นายสวรร ย ลหะว นกล
  

ผูอานวยการสานักงาน

Director General

นางสาววิมลกาน  กสมา
  

รองผูอานวยการสานักงาน

Deputy Director General

นาง ลาริน แยมจินดา
  

ผูอำนวยการกลุมงานนโยบาย
และยุท าส ร

Unit Director of Policy Strategy 

รัก าการแทน น ำแหนง
รองผูอำนวยการสำนักงาน

Acting Deputy Director General

นายอ ร ง  รส รร ดิ
  

รองผูอำนวยการสำนักงาน

Deputy Director General
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อ นวยการกลมงานและ อ นวยการ าย
Unit Director and Department Director

นางส ิกาน  มาสารา
Mrs. Sutthikan Masamran

ผูอานวยการกลุมงานสงเสริม
และประสานเครอขาย 

     
   

นายว ิระ แกวกอ
Mr. Wachira Kaewkor

ผูอานวยการฝายประสานเครอขาย
ผู หบริการ 

    
  

รัก าการแทน น าแหนงผูอานวยการ
กลุมงานขอมูลและส านการ

   
   

นายเว ยน  สนิ วง   อย ยา
Mr. Vejchayan 
Sanitwong na ayudhaya

ผูเชี่ยวชา ิเ ประจาสานักงาน

 

รัก าการแทน น าแหนงผูอานวยการ
กลุมงานบริหาร

  
  

นางอ ิรด ขาวเ ยร
Mrs. Apiradee Khaodhiar

ผูอานวยการฝายนโยบาย
และแผนสงเสริม 

  
     

นายวิ วส ลา า
Mr. Wittawat Lamsam

ผูอานวยการฝายความรวมมอ
ระหวางประเท  

 
  

นางลกข า งจิ นบ
 Mrs. Luckana Tangchitnob

ผูอานวยการฝายขอมูลและสารสนเท
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อ นวยการกลมงานและ อ นวยการ าย
Unit Director and Department Director

นางส ิกาน  มาสารา
Mrs. Sutthikan Masamran

ผูอานวยการกลุมงานสงเสริม
และประสานเครอขาย 

     
   

นายว ิระ แกวกอ
Mr. Wachira Kaewkor

ผูอานวยการฝายประสานเครอขาย
ผู หบริการ 

    
  

รัก าการแทน น าแหนงผูอานวยการ
กลุมงานขอมูลและส านการ

   
   

นายเว ยน  สนิ วง   อย ยา
Mr. Vejchayan 
Sanitwong na ayudhaya

ผูเชี่ยวชา ิเ ประจาสานักงาน

 

รัก าการแทน น าแหนงผูอานวยการ
กลุมงานบริหาร

  
  

นางอ ิรด ขาวเ ยร
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ผูอานวยการฝายขอมูลและสารสนเท

 
   



รายงานประจาป
สสว. 2561

อ นวยการกลมงานและ อ นวยการ าย
Unit Director and Department Director

นาง ิมล า สว านิ
Mrs. Pimolapar Suwaphanich

ผูอานวยการฝาย ิด าม
และประเมินผล 

 
   

นางสาวน า สวรร  
Miss Nuttha Toonsuwan

รองผูอานวยการฝายขอมูลและสารสนเท

  
   

รัก าการแทน น ำแหนงผูอำนวยการ
ฝายวิเคราะหส านการ และเ อน ัยทางเ ร กิจ

   
     

นายนิมิ ร วง จน ร 
Mr. Nimitr Wongjun

ผูอานวยการฝายก หมาย

 
   

นางสาววรน  นอิน รงาม
Miss Weeranut Chaninngam

รองผูอานวยการฝายกลยุท องคกร

     

รัก าการแทน น าแหนงผูอานวยการฝายกลยุท องคกรและ
ป ิบั ิงานฝาย ิด ามและประเมินผล นการควบคุม กากับดูแล 
การ ิด ามและประเมินผลโครงการ และการ หบริการ  ครบวงจร

        
       
      

 

นางสาวยวด เ มรง
Miss Yuwadee Temrungsee

รองผูอานวยการฝายบริหารกลาง

   
   

รัก าการแทน น าแหนง
ผูอานวยการฝายบริหารกลาง 

   
   

นายปกิ ิ กดิ ลิมป า ร
 Mr. Pakitisak Limpithaporn

รองผูอานวยการฝายอานวยการ

  
    

รัก าการแทน น ำแหนง
ผูอำนวยการฝายอำนวยการ 
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2

การแบงสวนงาน
และหนา วามรบ ิด อบ

1  กลมงาน ขน รง อ อานวยการ
ขอบข่�ยหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ประกอบด้วย ก�รดำ�เนินก�ร
เพื่อสนับสนุนและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รบริห�รของผู้บริห�ร 
และบุคล�กรของสำ�นักง�น ก�รว�งแผนสื่อประช�สัมพันธ์ และ
ก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นภ�ยในองค์กร ท้ังในส่วนก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นก�รงบประม�ณ ก�รเงิน ก�รบัญชี ก�รพัสดุ และก�ร 
ดำ�เนินก�รต�มแผนง�นต่�ง ๆ ของสำ�นักง�น เพื่อให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 
ประกอบด้วย

1 1 กลม รวจสอบ าย น

มีหน้�ท่ีเป็นผู้ประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่�และปรับปรุงก�รปฏิบัติง�น 
ของสำ�นักง�นให้ถึงเป้�หม�ย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภ�พของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของสำ�นักง�น สอบท�น
ก�รควบคุมภ�ยในต�มที่กำ�หนดไว้

1 2 ายอานวยการ

มีหน้�ที่ในก�รดำ�เนินง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รหรือคณะ
อนุกรรมก�รที่คณะกรรมก�รแต่งตั้ง รวมถึงง�นอำ�นวยก�รให้ 
ผู้บริห�รสำ�นักง�น ง�นส�รบรรณสำ�นักง�น ง�นด้�นก�รสื่อส�ร
เพ่ือสร้�งภ�พลักษณ์ ง�นด้�นส่ือส�รก�รประช�สัมพันธ์ ท้ังหน่วยง�น 
ภ�ยนอกและก�รสื่อส�รระหว่�งผู้บริห�รและพนักง�นภ�ยใน
สำ�นักง�น
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2  กลมงานน ยบายและย าส ร
ขอบข่�ยหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ ประกอบด้วย ก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะ 
นโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ ม�ตรก�รในก�รส่งเสริม SME จัดทำ�
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติก�ร ศึกษ�และจัดทำ�ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบ�ยเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของ SME 
ทีค่รอบคลมุทัง้ระดบัภ�พรวม ร�ยส�ข� ร�ยพืน้ที ่และร�ยประเดน็
สำ�คัญ ศึกษ�นโยบ�ยและม�ตรก�รส่งเสริมของต่�งประเทศ 
ประส�นคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่�ง
ประเทศ เสนอแนะกลยุทธ์และแผนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น 
ว�งแผนด้�นงบประม�ณและแผนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น 
ประกอบด้วย

2 1 ายน ยบายและแ นสงเสริม 

มีหน้�ที่จัดทำ�แผนก�รส่งเสริม SME จัดทำ�ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบ�ยและม�ตรก�รส่งเสริม SME ทั้งในระดับมหภ�ค 
ร�ยส�ข�เศรษฐกิจ ร�ยพื้นที่ และร�ยประเด็นก�รพัฒน� จัดทำ�
แผนปฏิบัติก�รส่งเสริม SME ระยะสั้น ระยะกล�ง และระยะย�ว 
รวมถึงแผนปฏิบัติก�รเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
บูรณ�ก�รงบประม�ณก�รส่งเสริม SME เสนอแนะปัจจัยเอื้อเพื่อ
สร้�งสภ�พแวดล้อมในก�รประกอบธุรกิจ ศึกษ�วิจัยเชิงนโยบ�ย
และเชิงประยุกต์เพื่อก�รจัดทำ�แผนก�รส่งเสริม SME

2 2 าย วามรวมมอระหวางประเ

มีหน้�ทีป่ระส�นง�นและพฒัน�คว�มรว่มมือกบัหนว่ยง�น/องคก์�ร
ระหว่�งประเทศ จัดทำ�แผนง�น/ โครงก�รคว�มร่วมมือพัฒน� 
เครือข่�ยคว�มร่วมมือ ศึกษ�วิเคร�ะห์ผลกระทบของข้อตกลง-
สถ�นก�รณ์ และแนวท�งก�รส่งเสริม SME ของต่�งประเทศ 
ติดต�มข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับก�รประชุมระดับน�น�ช�ติ พัฒน�
คว�มร่วมมือเพ่ือดำ�เนินง�นโครงก�รเป็นตัวแทนองค์กรพัฒน�
คว�มสมัพนัธก์บัหนว่ยง�นและตอ้นรบัผูแ้ทนจ�กองคก์รน�น�ช�ติ

2  ายกลย อง กร

มีหน้�ที่ในก�รเสนอแนะทิศท�ง กลยุทธ์แผนก�รดำ�เนินง�น และ
พัฒน�ระบบก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�น ว�งแผน วิเคร�ะห์ และ
จัดทำ�งบประม�ณ เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น 
ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย
ของสำ�นักง�น

 กลมงานขอมลและส านการ
ขอบข่�ยหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ประกอบด้วย ก�รวิเคร�ะห์ 
ออกแบบและพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลต่�ง ๆ ให้มีคว�มทันสมัย
และมีประสิทธิภ�พ เผยแพร่ข้อมูล SME สู่ส�ธ�รณะ พัฒน�
และประมวลผลข้อมูล SME ในมิติต่�ง ๆ เพื่อสนับสนุนภ�รกิจ
ด้�นก�รส่งเสริม SME ติดต�มวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์และพัฒน�
ระบบเตือนภัยท�งธุรกิจ SME จัดทำ�ตัวชี้วัดเชิงนโยบ�ยเพื่อ 
วัดประสิทธิภ�พก�รส่งเสริม SME บริห�รและจัดทำ� เครือข่�ย
ระบบส�รสนเทศภ�ยในสำ�นักง�น รวมถึงติดต�มผลก�รดำ�เนิน
ง�นส่งเสริม SME ประกอบด้วย

1 ายขอมลและสารสนเ

มีหน้�ที่พัฒน�และจัดก�รฐ�นข้อมูล ประมวลผลและวิเคร�ะห์
ข้อมูล ติตต�มสถ�นก�รณ์ SME เพื่อก�รเสนอแนะนโยบ�ยและ
จัดทำ�แผนก�รส่งเสริม SME บริห�รและจัดก�รเครือข่�ยระบบ
ส�รสนเทศภ�ยในสำ�นักง�นวิเคร�ะห์ออกแบบและพัฒน�ระบบ
ฐ�นข้อมูลให้เชื่อมโยงกันอย่�งเป็นระบบส่งเสริมก�รใช้ง�นระบบ
ส�รสนเทศภ�ยในสำ�นักง�น
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2 ายวิเ ราะหส านการ
และเ อน ย างเ ร กิจ

มีหน้�ที่ติดต�มและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ของ SME วิเคร�ะห์
สถ�นก�รณ์และเครื่องชี้วัดท�งเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผล 
ตอ่ SME จัดทำ�ตวัชีว้ดัเชงินโยบ�ยเพ่ือวดัประสทิธภิ�พก�รสง่เสรมิ 
SME เพ่ือประโยชน์ในก�รเสนอแนะนโยบ�ย ม�ตรก�ร และก�รจัดทำ� 
แผนติดต�มประมวลผล รวมถึงพัฒน�ระบบก�รส่งเสริม SME

 าย ิด ามและประเมิน ล

มีหน้�ที่ติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รภ�ยใต้
ภ�รกิจพื้นฐ�นของสำ�นักง�น แผนก�รส่งเสริม SME และแผน
ปฏิบัติก�รฯ ทั้งที่ได้รับงบประม�ณจ�กกองทุนส่งเสริม SME และ
นอกกองทุนฯ ทั้งที่อยู่ภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รส่งเสริม SME และ
นอกแผนปฏิบัติก�รฯ

 กลมงานสงเสริมและประสานเ รอขาย
ขอบข่�ยหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ ประกอบด้วย ก�รปฏิบัติง�นเก่ียวกับ 
ก�รสร้�งและถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบก�ร
ของ SME ให้บริก�รปรึกษ�แนะนำ�จัดทำ�ทะเบียน SME พัฒน�
ระบบสิทธิประโยชน์ ประเมินสมรรถนะก�รประกอบก�รพัฒน�
ระบบก�รส่งเสริม รวมทั้งสร้�งเครือข่�ยก�รดำ�เนินง�นในก�ร
ส่งเสริม SME กับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน เพื่อให้ก�ร
ดำ�เนินง�นส่งเสริมช่วยเหลือ SME สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ 
กลยุทธ์ และม�ตรก�รของแผนก�รส่งเสริมและเป็นไปอย่�งมี 
ประสิทธิภ�พลดคว�มซ้ำ�ซ้อน แต่เสริมก�รดำ�เนินง�นซ่ึงกันและกัน 
ประกอบด้วย

1 ายสงเสริม รกิจ 

มีหน้�ทีใ่หบ้รกิ�รเบือ้งตน้แก ่SME พฒัน�ขอ้สนเทศและองค์คว�มรู ้
ทั้งเชิงกว้�งและเชิงลึก ที่เกี่ยวกับก�รประกอบก�รเผยแพร่ 
ขอ้สนเทศ และองค์คว�มรูไ้ปสู ่SME ผ�่นชอ่งท�งต�่ง ๆ  ใหท้ัว่ถงึ 
และสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของ SME เฉพ�ะกลุม่ใหค้ำ�ปรกึษ� 

แนะนำ�แก่ SME ในเบื้องต้น สร้�งเครื่องมือในก�รประเมิน
สมรรถนะก�รประกอบก�ร จัดทำ�ทะเบียนสม�ชิกและพัฒน� 
สิทธิประโยชน์ ตลอดจนพัฒน�ระบบส่งเสริม SME

2 ายประสานเ รอขาย หบริการ

มีหน้�ที่พัฒน�คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นผู้ให้บริก�ร SME 
ทั้งจ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค ทั้งใน
และต่�งประเทศ เพื่อให้ก�รส่งเสริม SME เป็นไปอย่�งมีเอกภ�พ 
ลดคว�มซ้ำ�ซ้อน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

5  กลมงานบริหาร
ขอบข่�ยหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ประกอบด้วย ก�รสนับสนุนและ
อำ�นวยคว�มสะดวกก�รทำ�ง�นของหนว่ยง�นต�่ง ๆ  ทีด่ำ�เนนิง�น 
ต�มบทบ�ทภ�รกิจของสำ�นักง�น ได้แก่ ง�นบัญชี ก�รง�นก�รพัสดุ 
บริห�รง�นบุคคล กฎ ระเบียบ และคดีคว�มต่�ง ๆ เพ่ือให้มี
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจน มีม�ตรฐ�น โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วย

5 1 ายบริหารกลาง

มีหน้�ที่ดำ�เนินง�นด้�นก�รเงิน บัญชีและงบประม�ณ ง�นพัสดุ 
ง�นอ�ค�รสถ�นที่ เพื่อสนับสนุนและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ดำ�เนินง�นต�มบทบ�ทภ�รกิจของสำ�นักง�น

5 2 าย ร ยากรบ ล

มีหน้�ที่ในก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลังคนให้มีคว�มเหม�ะสม และ
ภ�รกิจบริห�รง�นและพัฒน�บุคล�กร ให้เอื้อต่อก�รดำ�เนินง�น
ของสำ�นักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมท้ังว�งแผนพัฒน� เสริมสร้�ง 
วัฒนธรรม จริยธรรม และธรรม�ภิบ�ลของสำ�นักง�น

5  ายก หมาย

มีหน้�ที่ในก�รศึกษ�และเสนอแนะให้มีก�รออกหรือปรับปรุง
กฎหม�ย กฎระเบียบที่เป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อก�ร
ประกอบก�รของ SME รวมถึงก�รยกร่�ง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ 
ระเบียบ เพื่อก�รทำ�ง�นของสำ�นักง�นที่ครบถ้วนเพียงพอ ให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริห�รและพนักง�นในส่วน 
ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบต่�ง ๆ และก�รดำ�เนินก�รด้�นนิติกรรม
ของสำ�นักง�น
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งานบริหาร วามเสยงและ วบ ม าย น
สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) 
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�ร
ควบคุมภ�ยใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ช่วยให้ก�รดำ�เนินง�น 
ของสำ�นักง�นมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล นอกจ�กนี้   
พระร�ชบญัญัตวินิยัก�รเงินก�รคลังของรฐั พ.ศ. 2561 ม�ตร� 79 
กำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐจัดให้มีก�รตรวจสอบภ�ยใน 
ก�รควบคุมภ�ยใน และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด 
อีกทั้งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในยังเป็นดัชนี 
ชี้วัดตัวหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของ 
องค์กรโดยกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 

ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในของ สสว. 
ได้มีก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�น COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
ม�ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน และก�รจัดทำ�แผนบริห�ร
คว�มเสี่ยงและแผนก�รควบคุมภ�ยในมีคว�มสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศ�สตร์ของ สสว. โดยผ่�นคว�มเห็นชอบ 
จ�กคณะอนุกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง 
และขน�ดย่อม ทั้งนี้ ในก�รดำ�เนินง�นมีคณะทำ�ง�นกำ�กับก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงและควบคุมภ�ยใน ทำ�หน้�ที่ กำ�หนดกรอบ
นโยบ�ย กลยทุธ ์แนวท�งก�รปฏบิตัเิกีย่วกบัก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

และควบคุมภ�ยในขององค์กร กำ�กับ ดูแล และควบคุม
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นบริห�ร
คว�มเสีย่งและควบคมุภ�ยในของสำ�นกัง�นเปน็ไปอย�่งเหม�ะสม 
และมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น สำ�หรับประเด็นคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ 
ในป ี2561-2562 มจีำ�นวนทัง้สิน้ 2 คว�มเสีย่ง ไดแ้ก ่1. คว�มเสีย่ง 
ที่โครงสร้�งองค์กรไม่เอื้อต่อก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิรูป
ประเทศ โดยกำ�หนดให้มีก�รปรับโครงสร้�งองค์กรเพื่อลดระดับ
คว�มเสี่ยง และ 2. คว�มเสี่ยงด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศของ สสว. โดยกำ�หนดให้มีก�รจัดทำ� 
(ร่�ง) แนวนโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นคว�มมั่งคงปลอดภัย 
ด้�นส�รสนเทศ และ (ร�่ง) ระเบยีบว�่ด้วยก�รรกัษ�คว�มปลอดภัย 
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ซึ่งทั้ง 2 คว�มเสี่ยงมีกำ�หนดก�ร 
ให้แล้วเสร็จเดือนธันว�คม 2562
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Responsibilities: Support and facilitate administration by 
OSMEP’s senior management and personnel; plan public 
relations media; and conduct internal audits of budgets, 
finance, accounting, supplies, and execution of OSMEP’s 
plans for efficient outcomes under good governance.  
These responsibilities are conducted by:

1 1  

This office conducts audits to add value and improve  
OSMEP’s job performance against goals; provides  
advice for efficiency improvement of risk management; 
and reviews internal audits as directed.

1 2 

This department serves as secretariat to the Board-appointed 
committees or sub-committees; conducts administrative 
tasks for OSMEP management; office correspondence; 
corporate image; and public relations and communications 
(external and internal).
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Responsibilities: Develop recommendations, policies, 
strategies, and measures for SME promotion; define master 
plans and action plans; study and develop policy 
recommendations for more SME competitiveness at overall, 
branch, local, and key issue levels; investigate international 
promotional policies and measures; coordinate with 
other countries and international organizations; 
recommend OSMEP strategies and action plans; and 
formulate OSMEP budget plans and action plans. These 
responsibilities are conducted by:

2 1    

This department maps out SME promotion plans; develops 
SME policy recommendations and promotional measures 
at macro, economic sector, local, and development issue 
levels; maps out short-term, medium-term, and long-term 
SME promotional plans including actions plans for more 
competitiveness; integrates SME promotion budgets;  
recommends factors favoring business circumstances; 
and conducts policy and applied research for SME  
promotion plan preparation.

2 2   

This department coordinates and evolves cooperation with 
international agencies and organizations; maps out action 
plans and cooperation projects to develop networks; 
analyzes impacts of agreements, circumstances, and SME 
promotion guidelines of other countries; tracks intelligence 
about international conferences; evolves cooperation 
programs for project management; and represents  
OSMEP in improving relations with international agencies 
and welcoming delegates of international organizations.

2   

This department advocates directions, strategies, and action 
plans; develops OSMEP administrative systems; and plans, 
analyzes, and prepares budgets supporting OSMEP’s 
efficiency as well as achievement of its objectives and goals. 

   
Responsibilities: Analyze, design, and develop assorted 
databases for modernity and efficiency; publicize SME 
data; develop and compile SME data in assorted fashions 
in support of the SME promotion mission; track situations 
and develop warning systems for SME businesses; develop 
policy indices for SME promotion efficiency; administer 
and develop internal information networks; and tracks 
outcomes of SME promotion.  These responsibilities are 
conducted by:

1   

This department develops and manages databases; compiles 
and analyzes data; tracks SME situations for policy 
recommendations and SME promotion plan development; 
administers and manages information network systems  
inside OSMEP; analyzes, designs, and improves databases 
for systematic linkage; and promotes information system 
application inside OSMEP.
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This department tracks and analyzes SME situations; 
analyzes situations and socio-economic indicators 
affecting SMEs; develops policy indices to gauge SME 
promotion efficiency leading to advocacy of policies and 
measures, and development of monitoring and compilation 
plans; and develops SME promotion systems.

   

This department tracks and assesses project outcomes 
under OSMEP’s fundamental mission, SME promotion 
plans, and action plans under and outside SME Fund 
budgets (inside and beyond SME promotion plans).

    
 

Responsibilities: Establish and transfer SME expertise; 
provide advice for formalizing SME registration; develop 
benefits systems; assess the caliber of businesses; 
develop promotion systems; form networks for SME 
promotion with public and private agencies for SME 
assistance and promotion to align with promotion plans’ 
strategies and measures in an efficient fashion, with 
minimized redundancy and mutual support.  These 
responsibilities are conducted by:

1  

This department provides primary services to SMEs; 
develops information and expertise (in depth and broad) 
of businesses; publicizes information and expertise to 
SMEs through assorted channels in a thorough way and 
suiting SME groups’ specific needs; provides preliminary 

recommendations to SMEs; establishes tools for assessing 
business caliber; develops member registration and 
improves benefits; and develops SME promotion systems.

2    

This department bolsters cooperation among SME service 
providers in the public and private sectors across the 
country and internationally for unified SME promotion, 
minimized redundancy, and mutual support.

5    
Responsibilities: Support and facilitate the performance 
of various units under OSMEP’s mission, namely 
accounting, finance, supplies, personnel administration, 
compliance, and litigation so that OSMEP protocols may 
become clearly defined, standardized, transparent, and 
accountable.  These responsibilities are conducted by:

5 1  

This department engages in tasks related to finance, 
accounting and budget, supplies, and facilities in support 
of and easing OSMEP’s mission.

5 2  

This department plans an OSMEP workforce suiting its 
mission; administers and develops personnel in support 
of efficient performance; defines development plans and 
enhances OSMEP’s culture, ethics, and good governance. 

5   

This department investigates and recommends solutions 
or amendments to legislation and rules that benefit 
or hinder SME businesses; drafts, amends, and adds 
to regulations for adequately thorough performance 
by OSMEP; and provides comments or advice to the 
management and personnel on assorted regulations and 
OSMEP’s legal proceedings.
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OSMEP values risk management and internal control, both 
being critical tools for its efficiency and effectiveness.  
Section 79 of the State Finance and Treasury Discipline 
Act, B.E. 2561 (2018), calls for public agencies to institute 
internal audits, internal control, and risk management under 
the Ministry of Finance’s standard practices and rules. 
Risk management and internal control also represent an 
OSMEP performance indicator, to be assessed by the 
Comptroller Department, Ministry of Finance.

OSMEP’s risk management and internal control system 
has followed the standard of COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
since 2005. Risk management and internal control plans 
harmoniously align with OSMEP’s strategic plans, with 
endorsement by the Executive Subcommittee for OSMEP.  
In practice, a taskforce for risk management and internal 
control defines a policy scope, strategies, and guidelines 

on organizational risk management and internal control; 
and oversees and controls risk management processes 
for more suitable and efficient practices by OSMEP.  
For 2018-2019, OSMEP has identified two key risk issues.  
First, the risk that its organization structure hampers 
tasks under the national reform plan; to mitigate this risk, 
OSMEP has been restructured.  Second, the IT system 
security risks facing OSMEP; to mitigate this risk, OSMEP 
is to complete drafting a policy and practical guidelines 
for such security as well as rules for IT security.



การเงิน
การบัญชี

รายงานของผูสอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน



ANNUAL REPORT
OSMEP 2018

101

การเงิน
การบัญชี

รายงานของผูสอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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า เ 2561 2560

ิน รั

   สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,793,031,825.92 3,182,526,337.34 
      เงินลงทุนระยะสั้น 6 - 196,125,500.00 
      ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 7 3,004,779.81 3,944,867.58 
      เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 8 90,409,398.87 9,923,230.00 
      วัสดุคงเหลือ 381,287.64 384,325.21 
      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12,450.61 15,410.20 
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,886,839,742.85 3,392,919,670.33 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

      เงินให้กู้ยืมระยะยาว 9 984,741,360.00 559,731,870.00 
      เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 10 - -
      เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 11 13,274,600.00 132,474,580.00 
      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 15,780,477.69 10,261,199.54 
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 9,017,579.99 5,782,174.54 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 275,952.24 275,952.24 
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,023,089,969.92 708,525,776.32 
รวมสินทรัพย์ 3,909,929,712.77 4,101,445,446.65 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  (หน่วย : บาท)

งบ ง
าน การเงิน
ัน ี ัน า ม
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า เ 2561 2560

นี ิน

   หนี้สินหมุนเวียน

      เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 14 69,131,505.01 135,370,575.43 
      เงินรับฝากระยะสั้น 15 5,420,704.05 7,502,159.24 
      หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 12,126,635.58 6,855,055.94 
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 86,678,844.64 149,727,790.61 
รวมหนี้สิน 86,678,844.64 149,727,790.61 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 3,823,250,868.13 3,951,717,656.04 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

   เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

      งบประมาณเพื่อการลงทุนระยะยาว (โครงการของรัฐ) 17 127,500,000.00 127,500,000.00 
      งบประมาณสนับสนุน SMEs ตามนโยบายภาครัฐ 18 3,337,389,000.00 3,337,389,000.00 
      รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 358,361,868.13 486,828,656.04 
      รวมเงินกองทุน 3,823,250,868.13 3,951,717,656.04 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 3,823,250,868.13 3,951,717,656.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  (หน่วย : บาท)

งบ ง
าน การเงิน
ัน ี ัน า ม
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า เ 2561 2560

รา

      รายได้จากงบประมาณ 19 997,229,800.00 1,474,356,100.00
      เงินรับคืนจากโครงการให้เงินสนับสนุน 20 24,514,034.69 80,790,930.86
      รายได้ดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ 712,277.60 -
      รายได้อื่น 21 35,077,416.81 30,263,705.76
รวมรายได้ 1,057,533,529.10 1,585,410,736.62
ค่าใช้จ่าย

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 22 655,971,052.48 974,890,340.02
      ค่าใช้จ่ายบุคลากร 23 207,488,816.33 198,650,459.65
      ค่าตอบแทน 24 2,086,500.00 3,409,083.33
      ค่าใช้สอย 25 6,393,448.68 6,138,842.78
      ค่าวัสดุ 26 2,095,953.97 1,813,616.05
      ค่าสาธารณูปโภค 27 5,686,471.40 5,519,425.59
      ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 28 5,621,189.62 5,289,359.01
      ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 29 142,814,065.42 182,825,000.00
      ค่าใช้จ่ายอื่น 30 157,842,819.11 32,823,284.96
รวมค่าใช้จ่าย 1,186,000,317.01 1,411,359,411.39
รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (128,466,787.91) 174,051,325.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  (หน่วย : บาท)

งบ ง
การ าเนินงาน างการเงิน

สาหรับปสินสุ ัน ี ัน า ม
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เงินก ง น งเ ริ ิ า กิ นา ก าง นา ร
ิน รั ิ

น นงบ ร า เ
การ ง น
ร า
รงการ งรั

งบ ร า
นับ นน
า น บา
า รั

รา ง า
ก า า ช า

ร เงินก ง น

ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 127,500,000.00 2,408,328,000.00 312,777,330.81 2,848,605,330.81 2,848,605,330.81 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2560

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้เงินกองทุน
   เพิ่ม/ลด  - 929,061,000.00  - 929,061,000.00 929,061,000.00 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด  -  -  174,051,325.23 174,051,325.23 174,051,325.23 
ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 127,500,000.00 3,337,389,000.00 486,828,656.04 3,951,717,656.04 3,951,717,656.04 
ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 127,500,000.00 3,337,389,000.00 486,828,656.04 3,951,717,656.04 3,951,717,656.04
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2561

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - - (128,466,787.91) (128,466,787.91) (128,466,787.91)
ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 127,500,000.00 3,337,389,000.00 358,361,868.13 3,823,250,868.13 3,823,250,868.13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  (หน่วย : บาท)

งบ ง
การเ ี น ง ิน รั ิ น น
สาหรับปสินสุ ัน ี ัน า ม
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งบกร เงิน
สาหรับปสินสุ ัน ี ัน า ม

2561 2560

กร เงิน ากกิ กรร าเนินงาน

   รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (128,466,787.91) 174,051,325.23
   รายการปรับกระทบรายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดำาเนินงาน
      ค่าเสื่อมราคา 3,238,344.07 3,094,069.81
      ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,382,845.55 2,195,289.20
      ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 119,199,980.00  - 
      กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  -  (0.01)
      ดอกเบี้ยรับ  (24,329,502.40)  (26,601,170.80)
   กำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  (27,975,120.69)  152,739,513.43 
   สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

      ลูกหนี้อื่นระยะสั้น  (44,146.85) 353,221.85
      วัสดุคงเหลือ 3,037.57  (85,452.57)
      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,959.59  81,979.15 
      เงินให้กู้ยืมระยะยาว  (505,495,658.87)  (558,085,100.00)
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  -  6,000.00 
   หนี้สินดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

      เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น  (66,239,070.42) 23,892,763.90
      เงินรับฝากระยะสั้น  (2,081,455.19) 3,361,712.89
      หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5,271,579.64  (459,726.89)
   เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน  (596,557,875.22)  (378,195,088.24)

   เงินสดรับจากดอกเบี้ย 23,352,482.02 22,433,632.32
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (573,205,393.20)  (355,761,455.92)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  (หน่วย : บาท)
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งบกร เงิน
สาหรับปสินสุ ัน ี ัน า ม

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

      เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์  (8,757,622.22)  (2,554,678.63)
      เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (5,618,251.00)  (945,345.00)
      เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น  196,125,500.00  - 
      เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  -  23,921.00 
      เงินสดรับจากดอกเบี้ย  1,961,255.00 2,204,414.51
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  183,710,881.78  (1,271,688.12)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

      เงินสดรับจากเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการเงินทุนฟื้นฟู  - 929,061,000.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 929,061,000.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (389,494,511.42) 572,027,855.96 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 3,182,526,337.34 2,610,498,481.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 2,793,031,825.92 3,182,526,337.34 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  (หน่วย : บาท)
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า เ ั
สำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 
2543 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งมผีลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป กำาหนดให้สำานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐ
ทีไ่ม่เป็นสว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ด้วยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอ่ืน กจิการของสำานกังานไม่อยูภ่ายใตบ้งัคับแหง่
กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายวา่ด้วยแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายวา่ด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

สำานักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 21 ชั้น G, 17 - 18, และ 23 อาคาร ทีเอสที ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 และมีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center) จำานวน 76 แห่ง

านักงาน งเ ริ ิ า กิ นา ก าง นา ี านา นา ี รับ ิ ช บ นการ าเนินการ งั นี

(1) กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำาหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
 และสังคม

(2) กำาหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย 
 และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(3) ประสานและจดัทำาแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัสว่นราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองค์การ 
 เอกชนที่เกี่ยวข้อง

(4) ศึกษาและจัดทำารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

(5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดำาเนินการให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพ่ิมเติม 
 หรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

(7) ดำาเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง

(8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของสำานักงานหรือตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

เงินก ง น ง ร ก บ

1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
3. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
4. ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน
5. เงินอื่นที่ได้รับมาเพื่อดำาเนินงานกองทุน

า เ ร ก บงบการเงิน
สาหรับปสินสุ ัน ี ัน า ม
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เงินทนุประเดิมและเงินอุดหนนุ เป็นเงินทีร่ฐับาลพึงจัดสรรใหแ้กส่ำานกังานโดยตรงเป็นจำานวนทีเ่พียงพอสำาหรบัค่าใชจ่้ายทีจ่ำาเป็นในการ
ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำานักงาน

รายได้ของกองทุนและของสำานักงานให้นำาส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สสว. โดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

า เ เก การ ั ารา งานการเงิน
รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำาหนด การแสดงรายการ 
ในรายงานการเงินถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0410.3/ว 357 ลงวนัที ่15 สงิหาคม 2561 เรือ่ง รปูแบบการนำาเสนอ 
รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

า เ า ร านการบัญชี า รั น บา การบัญชี า รั บับ า ร าน
การบัญชี า รั น บา การบัญชี า รั ี รับ รง
ในระหวา่งปีปัจจุบนักระทรวงการคลงัประกาศใชม้าตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐั พ.ศ. 2561 โดยใหถ้อืปฏบิตักิบั
รายงานการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 

ฝา่ยบรหิารเชือ่วา่มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสำาคัญตอ่รายงานการเงิน 
ในงวดที่นำามาถือปฏิบัติ
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า เ ร น บา การบัญชี ี า ัญ

เงิน รา การเ ี บเ าเงิน
 รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดที่จะเปล่ียนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 
 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำาหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

เงิน ก

 เงินให้กู้ยืม หมายถึง จำานวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงาน บุคคลภายนอก หรือรัฐวิสาหกิจยืมหรือกู้ โดยอาจมีดอกเบี้ยหรือไม่ม ี
 ดอกเบี้ยก็ได้ เงินให้กู้ยืมระยะยาวส่วนที่จะถึงกำาหนดชำาระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาในรายงานการเงิน จะแสดง 
 ไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะส้ันภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนหน่วยงานแสดงเงินให้กู้ยืมตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
 จะสูญจะตั้งขึ้นสำาหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การได้รับชำาระหนี้ที่ผ่านมา  
 ข้อมูลประวัติการชำาระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

เงิน ง น
 เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม เป็นเงินลงทนุตามโครงการของ สสว. และเงินลงทนุตามโครงการของรฐั วดัมูลค่าด้วยราคาทนุเดิมหกัด้วย 
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

 เงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นเงินลงทุนตามโครงการร่วมลงทุน ตามนโยบายของรัฐ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อการ 
 ลดมูลค่าของเงินลงทุน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน ในกรณีมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น เม่ือผลการดำาเนินงานของบริษัทที่  
 สสว. รว่มลงทนุมีผลขาดทนุสะสมเกนิทนุ (ทนุทีอ่อกจำาหนา่ยและเรยีกชำาระแลว้) สสว. จะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการลดมูลค่าของเงินลงทนุ 
 ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้ข้างต้นอีกต่อไป สสว. จะบันทึกกลับรายการ 
 ผลขาดทุนดังกล่าว

ั งเ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง 
 และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

ี ิน า าร กร
 - อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 - ค่าเสือ่มราคาคำานวณโดยวธิเีสน้ตรง (Straight Line Method) ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของอาคารและอุปกรณใ์นแตล่ะ 
  ประเภท ดังนี้

  ส่วนตกแต่งอาคารเช่า  5 ปี
  อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน  5 ปี
  คอมพิวเตอร์   5 ปี
  อุปกรณ์ประจำาโครงการต่างๆ  5 ปี

ิน รั ี ั น
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจ่ายสะสม
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 - ค่าตัดจ่ายคำานวณโดยวิธีเส้นตรง (Straight Line Method) ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละ 
  ประเภทดังนี้

  ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 5 ปี
  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  5 ปี

ร า การ นี ิน
 สสว. จะประมาณการหนี้สินไว้ในรายงานการเงินเมื่อ สสว. มีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาระผูกพัน 
 ตามกฎหมายหรอืจากการอนมุาน ซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนท่ี ่สสว. จะสญูเสยีทรพัยากรทีมี่ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิไปเพ่ือจ่าย 
 ชำาระภาระผูกพันดังกล่าว และ สสว. สามารถประมาณจำานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

เงินงบ ร า เ การ ง น
 เงินงบประมาณเพ่ือการลงทุน เป็นเงินงบประมาณที่ สสว. ได้รับเพ่ือการลงทุนในโครงการของรัฐและโครงการร่วมลงทุน โดยมี 
 วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย สสว. บันทึกอยู่ในส่วนของเงิน 
 กองทุน เว้นแต่เงินงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ สสว. จะบันทึกเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นรายได้

การรับรรา รับรูตามเก ังนี
 1) รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับโอนเงิน
 2) รายได้ดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ รับรู้เมื่อได้รับชำาระเงิน
 3) เงินรับคืนจากโครงการให้เงินสนับสนุน รับรู้เมื่อได้รับชำาระเงิน
 4) รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ร ชน นักงาน
 ผลประโยชน์พนักงานของ สสว. เป็นการให้สวัสดิการพนักงานเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การประกันชีวิตหมู่ และกองทุนสำารองเล้ียงชีพ  
 โดยปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยสวัสดิการหรือการ 
 สงเคราะห์อ่ืนแก่พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2555 และระเบียบสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
 และวิธีการการจัดสวัสดิการและการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556 

 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นเงินที่ สสว.จ่ายสมทบให้พนักงาน โดยกำาหนดข้อบังคับเพ่ือช่วยเหลือพนักงานประจำาเม่ือพ้นสภาพ 
 การเป็นพนักงาน ซึ่งได้กำาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นอัตราเพิ่มขึ้นตามอายุงานของพนักงาน คือ อายุงานของพนักงานตั้งแต ่
 วันเข้างานแตย่ังไมค่รบ 5 ป ีร้อยละ 5 - 9 ของอตัราค่าจา้งปกติ และตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 ของอตัราคา่จา้งปกติ โดยรับรู้เป็น 
 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานของ สสว. และส่วนที่พนักงานจ่ายสมทบจะหักสมทบจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน

า เ เงิน รา การเ ี บเ าเงิน

2561 2560

เงินสดในมือ - 0.04 
เงินฝากออมทรัพย์ 624.87 1,014.32 
เงินฝากประจำาไม่เกิน 3 เดือน 2,168.16 2,168.16 
รวม 2,793.03 3,182.52 

 (หน่วย : ล้านบาท)
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า เ เงิน ก ร ัน

า เ เงิน ง นร ัน

า เ ก นี นร ัน

2561 2560

เงินให้กู้ยืมที่ค้างชำาระไม่เกิน 1 ปี 6.27 -

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 84.14 9.92 
รวม เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 90.41 9.92 

2561 2560

เงินยืมทดรองจ่ายพนักงาน 0.14 0.09 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 2.85 3.84 
รายได้ค้างรับอื่น ๆ 0.01 0.01 
รวม 3.00 3.94 

2561 2560

เงิน น
ิก น

ิ า กิ

เงิน น
น

ิ า กิ

เงิน น น
ก

ร เงิน น
ิก น

ิ า กิ

เงิน น
น

ิ า กิ

เงิน น น
ก

ร

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

- เงินให้กู้ยืมที่ค้างชำาระ 
  ไม่เกิน 1 ปี 5.25 0.42 0.60 6.27 -  -    -   -
- ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว
  ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 34.31 11.31 38.52 84.14 7.91 0.66 1.35 9.92 
รวม เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 39.56 11.73 39.12 90.41 7.91 0.66 1.35 9.92 

2561 2560

เงินฝากประจำาไม่เกิน 6 เดือน - 196.13 
รวม - 196.13 

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)



รายงานประ าป
สส 2561

116

เงิน ก ร ัน ัง งกา น
ชาร

เกินกา น ชาร
เกิน ัน

เกินกา น ชาร
เกินก า ัน

ร

เงินให้กู้ยืม - โครงการพลิกฟื้นวิสาหกิจฯ 34.31  -   5.25 39.56 

เงินให้กู้ยืม - โครงการฟื้นฟูวิสาหกิจฯ 11.31  -   0.42 11.73 
เงินให้กู้ยืม - โครงการฟื้นฟูฯ แก่ Micro SMEs 38.52  -   0.60 39.12 
   ปี 2561 84.14  -   6.27 90.41 
เงินให้กู้ยืม - โครงการพลิกฟื้นวิสาหกิจฯ 7.91  -    -   7.91 
เงินให้กู้ยืม - โครงการฟื้นฟูวิสาหกิจฯ 0.66  -    -   0.66 
เงินให้กู้ยืม - โครงการฟื้นฟูฯ แก่ Micro SMEs 1.35  -    -   1.35 
   ปี 2560 9.92  -    -   9.92 

 (หน่วย : ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

า เ เงิน ก ร า
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) อนุมัติและเห็นชอบให้ สสว. ดำาเนินโครงการฯ เพ่ือให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันและไม่มีดอกเบี้ย ประกอบด้วย

1. โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม สสว. ให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้ยืมเงิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  
 2558 ในโครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณจากโครงการร่วมลงทุน  
 ตามหมายเหตุ 18 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดย่อมที่ยังมีความสามารถในการประกอบธุรกิจแต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง 
 เงินทุนได้ ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจจนสามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และให้วิสาหกิจขนาดย่อมที่มีความจำาเป็น 
 ตอ้งปรบัปรงุแนวทางการประกอบธรุกจิสามารถดำาเนนิกจิการตอ่ไปได้ ซ่ึงจะใหกู้ย้มืเงินได้รายละไม่เกนิ 1.00 ลา้นบาท โดยใหป้ลอด 
 การชำาระตน้เงนิไมเ่กนิระยะเวลาสองป ีและมกีำาหนดระยะเวลาชำาระคืนเงินไม่เกนิเจด็ปีนบัแตว่นัทำาสญัญากูย้มืเงินโดยไม่มีดอกเบีย้ 

 กรณีที่ผู้กู้ผิดเงื่อนไขการผ่อนชำาระหนี้ และ/หรือ ไม่สามารถชำาระหนี้เงินต้นคืนให้แก่ สสว. ได้เมื่อครบกำาหนดตามสัญญา จะคิด 
 ดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 15 ตอ่ปี นบัจากวนัทีผ่ดินดั ตอ่มา สสว. ได้มีประกาศสำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 เรื่อง กำาหนดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำาระหนี้ในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นฯ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 6 ต่อปี และ  
 เรื่อง กำาหนดระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำาระหนี้ในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นฯ โดย สสว. จะไม่คิดดอกเบี้ย หาก 
 ผูกู้ย้มืเงินได้ชำาระหนีเ้ตม็ตามจำานวนหนีท้ีค้่างชำาระในแตล่ะงวด ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัครบกำาหนดชำาระหนีใ้นแตล่ะงวดตามสญัญา  
 ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
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2. โครงการเงินทุนฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. ให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้ยืมเงิน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ในมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้รับอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำาปีงบประมาณ 2559 งบกลาง ภายในกรอบวงเงิน 2,000.00 ล้านบาท และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ 
 ชว่ยเหลือผูป้ระกอบการทีป่ระสบปัญหามีปัญหาหนีค้้างชำาระ หรอืถกูฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดี หรอือยูร่ะหวา่งการบงัคับคดี หรอืผูป้ระกอบการ 
 ที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หรือประสบปัญหาทางการเงินอื่น ๆ และให้ 
 ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และสามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้อย่าง 
 ยัง่ยนื โดยใหป้ลอดการชำาระตน้เงนิไมเ่กนิระยะเวลาสามป ีและมกีำาหนดระยะเวลาคืนเงินไม่เกนิเจด็ปีนบัแตว่นัทีท่ำาสญัญากูย้มืเงิน 
 โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 กรณีผิดนัดชำาระหนี้ หรือใช้เงินผิดไปจากเงื่อนไขในสัญญา สสว. จะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินกู้คงเหลือ  
 นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำาระหรือวันที่บอกเลิกสัญญา 

 โครงการเงินทุนฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งเป็น

 2.1 เงินให้กู้ยืม - โครงการเงินทุนฟื้นฟูฯ วงเงินไม่เกินรายละ 1.00 ล้านบาท 

 2.2 เงินให้กู้ยืม - โครงการเงินทุนฟ้ืนฟูฯ แก่ Micro SMEs ให้กู้ยืมสำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินไม่เกินรายละ 0.2 ล้านบาท 

2561 2560

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 1,075.15 569.65
หัก  เงินให้กู้ยืมที่ค้างชำาระไม่เกิน 1 ปี (6.27) -
     ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี (84.14) (9.92)
     รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว 984.74 (9.92)

 (หน่วย : ล้านบาท)

เงิน น ิก น
ิ า กิ

เงิน น น
ิ า กิ

เงิน น น
ก

ร

ยอดยกมา 264.97 235.99 68.69 569.65
บวก จ่ายให้กู้ยืม 91.71 119.14 299.42 510.27

356.68 355.13 368.11 1,079.92
หัก รับชำาระ (3.51) (0.34) (0.92) (4.77)
รวม 353.17 354.79 367.19 1,075.15

 (หน่วย : ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี 2561 ดังนี้
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ในปี 2561 สสว. มีลูกหนี้ที่ครบกำาหนดชำาระแล้ว แต่มีลูกหนี้ยังไม่มาชำาระหนี้ ตั้งแต่ ปี 2560 - ปี 2561 จำานวนเงินรวม 
6.27 ล้านบาท จำานวน 358 ราย อยู่ระหว่างการดำาเนินการติดตามหนี้ค้างชำาระ ดังนี้ 

2561 2560

เงินลงทุนในบริษัท ส่งเสริมการค้า เอส เอ็ม อี จำากัด 20.00 20.00
เงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำากัด 4.00 4.00
รวม 24.00 24.00
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (24.00) (24.00)
    เงินลงทุนตามโครงการของ สสว. - สุทธิ - -

 (หน่วย : ล้านบาท)

เงิน น ิก น
ิ า กิ

เงิน น น
ิ า กิ

เงิน น น
ก

ร

1. ส่งจดหมายบอกเลิกและ ให้ฝ่ายกฎหมายดำาเนินคดี 19 - - 19 
2. ส่งจดหมายบอกเลิก 14 1 - 15 
3. ส่งจดหมายทวงถาม 50 15 259 324 

83 16 259 358 

 (หน่วย : ราย)

า เ เงิน ง น นบริ ั ร ิ

เงิน ง น า รงการ ง ิ

2561 2560
เงิน น
ิก น

ิ า กิ

เงิน น
น

ิ า กิ

เงิน น น
ก

ร เงิน น
ิก น

ิ า กิ

เงิน น
น

ิ า กิ

เงิน น น
ก

ร

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 353.17 354.80 367.18 1,075.15 264.97 235.99 68.69 569.65
หัก เงินให้กู้ยืมที่ค้างชำาระไม่เกิน 1 ปี (5.25) (0.42) (0.60) (6.27) - - - -
     ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
     ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี (34.31) (11.31) (38.52) (84.14) (7.91) (0.66) (1.35) (9.92)
รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว 313.61 343.07 328.06 984.74 257.06 235.33 67.34 559.73

 (หน่วย : ล้านบาท)
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สสว. ได้ลงทุนในบริษัท ส่งเสริมการค้า เอส เอ็ม อี จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs และ
สินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการตลาด เพ่ือยกระดับสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้า
ในตลาดโลก และบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการดำาเนินโครงการขนมไทยก้าวไกลสู่ขนมโลก 
การจดัการพฒันาและสง่เสรมิการผลติและจำาหนา่ยขนมไทยทัง้ภายในและตา่งประเทศ เป็นแหลง่เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศกึษา
วิจัยขนมไทย และเป็นองค์กรหลักในการประชาสัมพันธ์การบริโภคขนมไทย 

สสว. ได้พิจารณาต้ังค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท ส่งเสริมการค้า เอส เอ็ม อี จำากัด และบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย 
จำากัด เต็มจำานวนแล้วในงวดปี 2550 จากผลการดำาเนินงานที่มีผลขาดทุนสะสมและขาดทุนเกินทุนต่อเนื่องตามงบการเงินงวด
ปี 2549 - 2550 ปัจจุบันบริษัท ส่งเสริมการค้า เอส เอ็ม อี จำากัด และบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำากัด มีสถานะสิ้นสภาพ
นิติบุคคลแล้ว เน่ืองจากนายทะเบียนขีดช่ือบริษัทฯ ออกจากทะเบียน ซ่ึงอยู่ระหว่างดำาเนินการยกร่างระเบียบว่าด้วยการประนอมหน้ี 
และการจำาหน่ายหนี้สูญตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เงิน ง น า รงการ งรั ิ

2561 2560

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำากัด 127.50 127.50
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (127.50) (127.50)
เงินลงทุนตามโครงการของรัฐ - สุทธิ - -

2561 2560
เงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำากัด 13.27 13.27
เงินลงทุนตามโครงการร่วมลงทุนอื่น ๆ 654.34 654.34
รวม 667.61 667.61
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำากัด - -
เงินลงทุนตามโครงการร่วมลงทุนอื่น ๆ (654.34) (535.14)
รวม (654.34) (535.14)

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 13.27 132.47 

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

สสว. ได้ลงทุนตามโครงการของรัฐ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ในบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำากัด โดยได้รับงบประมาณ
เพ่ือนำาไปลงทุนระยะยาว จำานวน 127.50 ล้านบาท ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ และ
เป็นช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหญ่ และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตามบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำากัด (เดิมช่ือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำากัด) อยู่ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึง สสว. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

า เ เงิน ง น นการร า ิ
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า ับ ช บริ ั เงิน ง น
านบา

าน นิ ิบ

2561 2560

1 บริษัท ธูปหอมล้านนา จำากัด 18.50 ล้มละลาย ล้มละลาย
2 บริษัท พัทยา บีช บัส จำากัด 14.00 ร้าง เลิกกิจการ
3 บริษัท เฟรนด์ชิพ ซี ทัวร์ จำากัด 5.00 ร้าง ยังดำาเนินกิจการอยู่
4 บริษัท อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์) จำากัด  25.50 พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ล้มละลาย
5 บริษัท แม็คดิจิตัล เทคโนโลยี จำากัด  7.00 เสร็จการชำาระบัญชี เสร็จการชำาระบัญชี
6 บริษัท โกลบอลเทสท์ไท แฟรนส์ไชส์ จำากัด 14.00 คืนสู่ทะเบียน นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
7 บริษัท เนินตองกรุ๊ป จำากัด 3.00 คืนสู่ทะเบียน นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
8 บริษัท โอเรียลตอล ลุค จำากัด 6.40 คืนสู่ทะเบียน นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
9 บริษัท อมันตา เฮ้าท์ จำากัด 0.65 ยังดำาเนินกิจการอยู่ นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
10 บริษัท เก็จมุกดา จำากัด 5.00 ยังดำาเนินกิจการอยู่ นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
11 บริษัท เดอะภูเก็ตไฟน์ฟู้ด จำากัด 10.20 ยังดำาเนินกิจการอยู่ นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
12 บริษัท ทรัพย์ฟู สมุนไพรไทย จำากัด 15.00 ยังดำาเนินกิจการอยู่ นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
13 บริษัท เอสเธทิค สตูดิโอ 1.60 ยังดำาเนินกิจการอยู่ เลิกกิจการ

เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนตามโครงการร่วมลงทุน มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ที่มีศักยภาพให้มีทางเลือกของการเข้าสู่แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น พร้อมยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการร่วมลงทุนกำาหนด

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทร่วมค้าที่ สสว. ร่วมลงทุน จำานวน 13 บริษัท มีสถานะนิติบุคคลตามข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า ดังนี้

2561 2560
าน นบริ ั าน นเงิน ง น าน นบริ ั าน นเงิน ง น

ราคาทุนคงเหลือยกมา 40 667.61 40 667.61
บริษัทซื้อหุ้นคืน - - - -
ราคาทุนคงเหลือยกไป 40 667.61 40 667.61
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนยกมา 29 (535.14) 29 (535.14)
เพิ่มระหว่างปี 10 (119.20) - -
บริษัทซื้อหุ้นคืน - - - -
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนยกไป 39 (654.34) 29 (535.14)
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 13.27 132.47

 (หน่วย : ล้านบาท)

เงินลงทุนในการร่วมค้ามีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี 2561 ดังนี้
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ในปี 2561 บริษัทร่วมค้าที่ สสว.ร่วมลงทุน จำานวน 5 บริษัท จำานวนเงิน 70.00 ล้านบาท มีสถานะสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้ว ประกอบด้วย 
บริษัทล้มละลาย จำานวน 1 บริษัท จำานวนเงิน 18.50 ล้านบาท บริษัทร้าง จำานวน 2 บริษัท จำานวนเงิน 19.00 ล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่าง
ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จำานวน 1 บริษัท จำานวนเงิน 25.50 ล้านบาท และบริษัทเสร็จการชำาระบัญชี จำานวน 1 บริษัท จำานวนเงิน 7.00 
ลา้นบาท ซึง่อยูร่ะหวา่งดำาเนนิการยกรา่งระเบยีบวา่ด้วยการประนอมหนี ้และการจำาหนา่ยหนีส้ญูตามความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา

บริษัทร่วมค้าที่ สสว. ร่วมลงทุน จำานวน 39 บริษัท สสว. มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบัน (เมษายน 
2562) สสว. ไดด้ำาเนนิการสง่สำานกังานอัยการสงูสดุเพ่ือฟ้องรอ้งบรษิทัรว่มค้าที ่สสว. รว่มลงทนุและตัง้ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทนุ
ครบแล้วทั้ง 39 บริษัท ดังนี้

- อัยการยื่นฟ้องแล้ว จำานวน 34 บริษัท โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว อยู่ระหว่างยื่นฎีกา จำานวน 1 บริษัท และศาลชั้นต้นพิพากษา 
 แล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ จำานวน 11 บริษัท 
- อัยการยังไม่ยื่นฟ้อง จำานวน 5 บริษัท

า เ ี ิน า าร กร ิ

า เ ิน รั ี ั น ิ

2561 2560
รา า น าเ รา า ี ิน า าร

กร ิ

ี ิน า าร

กร ิ
นง เ ิ น ง า ง นง าเ

รา า
ง า ง

ส่วนตกแต่งอาคารเช่า 78.29 0.50 - 78.79 78.29 - - 78.29 0.50 -
อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน 25.11 1.35 - 26.46 22.00 0.87 - 22.87 3.59 3.11
คอมพิวเตอร์ 41.54 3.51 - 45.05 34.39 2.37 - 36.76 8.29 7.15
อุปกรณ์ประจำาโครงการ 29.18 - - 29.18 29.18 - - 29.18 - -
พักอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ - 3.40 - 3.40 - - - - 3.40 -
รวม 174.12 8.76 - 182.88 163.86 3.24 - 167.10 15.78 10.26

2561 2560
รา า น ั า ิน รั ี

ั น ิ
ิน รั ี
ั น ินง เ ิ น ง า ง นง ั า ง า ง

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 30.15 5.62 - 35.77 24.37 2.38 - 26.75 9.02 5.78
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 8.22 - - 8.22 8.22 - - 8.22 - -
รวม 38.37 5.62 - 43.99 32.59 2.38 - 34.97 9.02 5.78

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)
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 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ นี ิน นเ ี น น

2561 2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.18 0.90 
อื่น ๆ 10.95 5.95 
รวม 12.13 6.85 

า เ งบ ร า เ การ ง นร า า รงการ งรั
สสว. ได้รับงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เพื่อนำาไปลงทุนระยะยาวในบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จำากดั จำานวน 127.50 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพ่ือสรา้งโอกาสทางการค้าใหแ้กผู่ป้ระกอบการ และเป็นชอ่งทางใน
การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหญ ่และเพือ่ส่งเสริมและพฒันาผลติภณัฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามหมายเหตุ 10.2

า เ เงินรับ ากร ัน

 (หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560
เงินประกันผลงาน 2.57 6.82 
หลักประกันซอง สัญญา 2.85 0.68 
รวม 5.42 7.50 

า เ เ า นี นร ัน

 (หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560
ค่าใช้จ่ายแผนงานค้างจ่าย 66.40 134.19 
ค่าใช้จ่ายแผนงาน OTOP ค้างจ่าย - 0.17 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย 2.73 1.01 
รวม 69.13 135.37 
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สสว. ได้รับงบประมาณสนับสนุน SMEs เพื่อดำาเนินโครงการตามนโยบายภาครัฐ มีรายละเอียด ดังนี้

งบ ร า ร า
ดำาเนินโครงการเพื่อการลงทุนโครงการร่วมลงทุนและโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

เงินงบ ร า เ การ ง น รงการร ง น

 สสว. ได้รับเงินงบประมาณเพ่ือการลงทุนโครงการร่วมลงทุน ประจำาปีงบประมาณ 2547 และ 2548 รวมจำานวน 2,500.00 
 ล้านบาท ซึ่งได้เบิกจ่ายในระหว่างปี 2547 - 2558 รวมจำานวน 749.66 ล้านบาท คงเหลือเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงการ 
 ร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 1,750.34 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560
งบประมาณประจำาปี 2547 1,908.33 1,908.33 
งบประมาณประจำาปี 2548 500.00 500.00 
งบประมาณประจำาปี 2559 929.06 929.06 
รวม 3,337.39 3,337.39 

รงการร ง น บริ าร ั การ รงการ ร รงการร ง น
2547 2548 ร 2547 2548 ร 2547 2548 ร

รับเงินงบประมาณ 1,908.33  500.00  2,408.33  91.67  -    91.67  2,000.00  500.00  2,500.00 
รายจ่าย (672.61)  -   (672.61) (77.05)  -   (77.05) (749.66)  -   (749.66)
คงเหลือ 1,235.72  500.00  1,735.72  14.62  -    14.62  1,250.34  500.00  1,750.34 

า เ งบ ร า นับ นน า น บา า รั
งบประมาณสนับสนุน SMEs ตามนโยบายภาครัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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งบ ร า นับ นน รงการเงิน น ิก น ิ า กิ นา

 ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้ สสว. นำาเงินคงเหลือจากเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงการ 
 ร่วมลงทุนไปดำาเนินการโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม จำานวน 1,000.00 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 8 

 เงินงบประมาณสนับสนุนโครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดย่อม จำานวน 1,000.00 ล้านบาทมียอดคงเหลือยกมา 
 จำานวน 732.70 ลา้นบาท จ่ายเงินใหกู้ย้มื จำานวน 91.71 ลา้นบาท รบัชำาระ จำานวน 3.51 ลา้นบาท และจ่ายค่าบรหิารจดัการโครงการ 
 จำานวน 4.82 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 639.68 ล้านบาท 

งบ ร า ร า าเนิน รงการเงิน ุน น ู ิสาหกิ ขนา ก าง ะขนา ยอม
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ให้ สสว. ดำาเนินการโครงการเงินทุนฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 จำานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2559 งบกลาง ภายในกรอบวงเงิน 2,000.00  
 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 8 ซึ่งสสว. ได้รับงบประมาณดังกล่าวในปี 2560 จำานวน 929.06 ล้านบาท

 เงนิงบประมาณสนบัสนนุโครงการเงินทนุฟ้ืนฟูวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม จำานวน 929.06 ลา้นบาท มียอดคงเหลอืยกมา  
 จำานวน 600.35 ล้านบาท จ่ายเงินให้กู้ยืม จำานวน 418.56 ล้านบาท รับชำาระ จำานวน 1.26 ล้านบาท และจ่ายค่าบริหารจัดการ 
 โครงการจำานวน 4.54 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 178.51 ล้านบาท 

 เงินงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงการร่วมลงทุน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 1,750.34 ล้านบาท ในระหว่าง 
 ปี 2559 - 2561 มีรายการรับ - จ่าย สุทธิ จำานวน 1,432.17 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้ สสว. นำาเงินคงเหลือจากเงินงบประมาณเพ่ือการลงทุน 
  โครงการรว่มลงทนุ จำานวน 1,750.34 ลา้นบาท ไปชว่ยเหลือผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหส้ามารถเขา้ถงึ 
  แหล่งเงินทนุได้มากขึน้ และเพ่ิมขดีความสามารถ SMEs ใหส้ามารถแขง่ขนัได้ ซึง่ สสว. ขออนมัุตเิปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ 
  การใชจ้า่ยเงินตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 จากคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 จำานวน 1,437.17 ล้านบาท

  -  เปล่ียนวัตถุประสงค์จากมาตรา 34 (3) เป็นมาตรา 34 (1) เพ่ือให้ สสว. ดำาเนินการโครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดย่อม  
    จำานวน 1,000.00 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 8

  -  เปล่ียนวัตถุประสงค์จากมาตรา 34 (3) เป็นมาตรา 34 (2) เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปดำาเนินการเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs จำานวน 437.17 ล้านบาท  

 2. ปี 2559 สสว. ได้รับเงินจาก บริษัท บลูสไปซ์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของ สสว. จำานวน 5.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท 
  ซื้อหุ้นคืน

  เงินงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงการร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือจำานวน 318.17 ล้านบาท
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 (หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560
งบประมาณประจำาปี 2560 (กรอบงบประมาณ 1,489.40 ล้านบาท) - 1,142.78 
งบประมาณประจำาปี 2561 (กรอบงบประมาณ 1,007.43 ล้านบาท) 675.85 331.58 
งบประมาณประจำาปี 2562 (กรอบงบประมาณ 1,250.71 ล้านบาท) 321.38 -
รวม 997.23 1,474.36 

า เ เงินรับ น าก รงการ เงิน นับ นน

 (หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560
เงินรับคืน - แผนภารกิจ/ปฏิบัติการ 24.51 80.79 
รวม 24.51 80.79 

า เ รา น

2561 2560
รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 24.33 26.60 
อื่น ๆ 10.75 3.66 
รวม 35.08 30.26 

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ รา ากงบ ร า
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รายจ่ายตามแผนงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs อื่น ๆ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำานวน 542.13 
ล้านบาท และ 893.79 ล้านบาท ตามลำาดับ ประกอบด้วย

รายจ่ายสนับสนุน - หน่วยงานภาครัฐ จำานวน 437.29 ล้านบาท มีส่วนหนึ่งจำานวน 4.65 ล้านบาทเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ 
ปี 2559 - 2561 ที่จ่ายให้กับ ธพว. เพื่อดำาเนินการให้กู้ยืมเงินตามโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

2561 2560
รายจ่ายสนับสนุน - หน่วยงานภาครัฐ 437.29 579.81 
รายจ่ายสนับสนุน - หน่วยงานภาคเอกชน 15.49 62.85 
รายจ่ายสนับสนุน - บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 21.46 43.43 
รายจ่าย - จัดจ้างดำาเนินโครงการอื่น ๆ 44.04 181.43 
รายจ่ายอื่น - โครงการอื่น ๆ 23.85 26.27 
รวม 542.13 893.79 

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ า ช า า รงการ

2561 2560
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานต่างประเทศด้าน SMEs 
   ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศด้าน SMEs 2.71 3.53
   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมภายในประเทศ 25.39 17.83
   รวม  28.10 21.36
ค่าใช้จ่ายตามแผนการจัดทำาแผนส่งเสริม SMEs และศึกษาวิจัย 38.59 27.34
   รวม  38.59 27.34
แผนงานศูนย์รวมข้อมูล SMEs และ
   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ประจำาศูนย์ 
   ค่าใช้จ่ายอื่น - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.04 0.07
   รวม 1.04 0.07
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานสนับสนุน SMEs อื่น ๆ
   รายจ่ายด้านบุคลากร ดำาเนินแผนงานสนับสนุน SMEs อื่น ๆ 46.11 32.33
   รายจ่ายตามแผนงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs อื่น ๆ 542.13 893.79
   รวม 588.24 926.12
รวม 655.97 974.89

 (หน่วย : ล้านบาท)
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2561 2560
เงินเดือนและค่าจ้าง 175.05 168.01 
ค่าล่วงเวลา 4.05 3.17 
ค่าเบี้ยประกันของพนักงาน 5.68 4.37 
ค่าสวัสดิการ 6.61 7.87 
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 16.10 15.23 
 รวม 207.49 198.65 

2561 2560
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1.45 0.37 
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 0.64 3.04 
รวม 2.09 3.41 

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ า ช า บ ากร

า เ า บ น

2561 2560
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.62 3.27
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 0.44 0.58 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ 0.11 0.13 
ค่าน้ำามันรถ 0.22 0.25 
ค่าสอบบัญชี 1.60 -
ค่ารับรอง - 0.12 
ค่าวารสารและหนังสือ 0.05 0.06 
ค่าอาหารที่ประชุม 0.14 0.45 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0.54 0.59 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.29 0.31 
อุปกรณ์สำานักงานมูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 0.38 0.38 
รวม 6.39 6.14 

า เ า ช

 (หน่วย : ล้านบาท)
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2561 2560
อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน 0.87 0.78
คอมพิวเตอร์ 2.37 2.31
ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 2.38 2.19
รวม 5.62 5.28

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ าเ รา า า ั า นา

2561 2560
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
   กระทรวงอุตสาหกรรม - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.70 39.78
   กรมพัฒนาชุมชน 24.50 23.74
   อื่น ๆ 113.61 119.31
รวม 142.81 182.83

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ า ช า ากการ นน าก น งาน า รั

2561 2560
ค่าวัสดุสำานักงานใช้ไป 2.09 1.79 
ค่าแบบพิมพ์ 0.01 0.02 
รวม 2.10 1.81 

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ า ั

2561 2560
ค่าไฟฟ้า 4.05 3.84
ค่าโทรศัพท์ 0.64 0.69
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 0.95 0.95
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 0.05 0.04
รวม 5.69 5.52

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ า า าร
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2561 2560
ค่าใช้จ่ายด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ 31.39 29.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 7.25 3.00
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 119.20 -
รวม 157.84 32.82

 (หน่วย : ล้านบาท)

า เ า ช า น

ในปี 2561 สสว. ได้มีการจัดทำาโครงการ โดยการอุดหนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำานวน 142.81 ล้านบาท ดังนี้

1. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME จำานวน 4.70 ล้านบาท
2. กรมพัฒนาชุมชน ดำาเนินโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน จำานวน 24.50 ล้านบาท
3. อื่น ๆ จำานวน 113.61 ล้านบาท ได้แก่ 

 3.1 ธนาคารเพื่อการส่งออก โครงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จำานวน 2.78 ล้านบาท 

 3.2 สถาบันอาหาร จำานวน 91.48 ล้านบาท
  -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular) จำานวน 24.68 ล้านบาท 
  -  โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME จำานวน 33.50 ล้านบาท
  -  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล จำานวน 20.68 ล้านบาท
  -  โครงการช่องทางการตลาด จำานวน 12.62 ล้านบาท 

 3.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โครงการพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  จำานวน 4.35 ล้านบาท 

 3.4 คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบข้าราชการ โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
  ระยะ 2 จำานวน 15.00 ล้านบาท

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน จำานวน 119.20 ล้านบาท เกิดจาก สสว. ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า 
จำานวน 10 บริษัท

า เ เงินก ง น าร งเ ี งชี นักงาน
สสว. ได้จดัตัง้กองทนุสำารองเล้ียงชพีพนกังานสำาหรบัพนักงานประจำาทัง้หมดของ สสว. ตามความในพระราชบญัญัตกิองทนุสำารองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 โดยเข้าร่วมในกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

พนักงาน และ สสว. จ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละห้าถึงสิบของอัตราค่าจ้างปกติของเงินเดือนพนักงาน 
ตามอายุงานของพนักงาน พนักงานจะได้รับส่วนที่ สสว. สมทบตามระเบียบ และข้อบังคับของเงินทุน และตามข้อกำาหนดในพระราช
บัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

สสว. จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำานวนเงิน 16.09 ล้านบาท
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า เ นี ิน ี า เกิ น
สสว. มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งศาลมีคำาพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้

32.1 บริษัท เยลโล่ แคป จำากัด ฟ้องดำาเนินคดีกับ สสว. และบริษัท ส่งเสริมการค้า เอส เอ็ม อี จำากัด ตามคดีหมายเลขดำา 
 เลขที่ 337/2554 ข้อหาผิดสัญญาเช่า รับสภาพหนี้ ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ โดยให้ทั้งสองร่วมกันชำาระหนี้ค้างรวมเป็นมูลหนี้จำานวน 
 28.81 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุด พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำาเลยที่ 2 ชำาระเงิน  
 28.81 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 25.56 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 31 มกราคม  
 2554) จนกว่าจะชำาระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำาเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทย์ โดยกำาหนดค่าทนายความรวม 0.50  
 ล้านบาท ให้ยกฟ้องโจทย์สำาหรับจำาเลยที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทย์กับจำาเลยที่ 1 ทั้งสามศาลให้เป็นพับ

32.2 บรษิทั สกายไฮน ์เอนเตอรเ์ทนเมนต ์แอนด์ เนท็เวริค์ จำากดั ฟอ้งศาลแพง่ดำาเนนิคดีกบั สสว. จำาเลยที ่1 และบรษิทั สง่เสรมิการค้า  
 เอส เอ็ม อี จำากัด จำาเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ตามคดีหมายเลขดำา 339/2554 เรื่องจ้างทำาของ ตัวแทนข้อหา 
 ผิดสัญญาเช่า ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำาหรับจำาเลยที่ 1 ด้วย ค่าฤชา 
 ธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำาเลยที่ 2 ในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ และคา่ฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำาเลยที่ 1 ทั้งสามศาล 
 ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำาพิพากษาศาลชั้นต้น

32.3 สสว. มีภาระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ สสว. ได้บอกเลิกจ้างพนักงานชั่วคราว และพนักงานดังกล่าวได้ยื่นฟ้อง สสว. ต่อศาล 
 ปกครอง จำานวน 29 ราย โดยเรยีกค่าเสยีหายทีค่วรจะได้รบัตลอดระยะเวลาสญัญาจ้าง ทนุทรพัยฟ้์องรวม จำานวน 31.70 ลา้นบาท  
 ซึ่งศาลปกครองมีคำาพิพากษาครบทั้ง 29 รายแล้วในปี 2560 ประกอบด้วย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง จำานวน 15 ราย  
 จำานวนทุนทรัพย์ 12.10 ล้านบาท ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง จำานวน 10 ราย จำานวนทุนทรัพย์ 13.79 ล้านบาท และ 
 ศาลปกครองสูงสุด มีคำาพิพากษาให้ สสว. ชำาระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จำานวน 4 ราย จำานวนทุนทรัพย์ 5.81 ล้านบาท จำานวนเงิน  
 ที่ชำาระรวม 1.34 ล้านบาท ต่อมา สสว. ชำาระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 ราย จำานวน 1.34 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย จำานวน  
 0.60 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว

า เ การ น ั ิรา งานการเงิน
รายงานการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของ สสว. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
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SME ไทย
กาวเร็ว ทันโลก

ออกแบบและจัดพิมพโดย

บริษัท วี ทู อาร สตารดัสท จำกัด

คณะผูจัดทำ :
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอำนวยการ สสว.
นางสาววิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ สสว.
นายอัครพงศ ศรีสุพรรณดิฐ รองผูอำนวยการ สสว.
นางพลาริน แยมจินดา ผูอำนวยการกลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร
 รักษาการแทนในตำแหนงรองผูอำนวยการ

กองบรรณาธิการ

ฝายอำนวยการ
ฝายกลยุทธองคกร
ฝายติดตามและประเมินผล
ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ฝายบริหารกลาง
ฝายทรัพยากรบุคคล
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