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1. SMEs :  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  คืออะไร 
  คําจํากัดความของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs : Small and  Medium  Enterprises) ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  

ลงวันที่  11  กันยายน  2545  กําหนดขนาดของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม  โดยใชจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวร 

ไมรวมที่ดินของวิสาหกิจ  เปนเกณฑกําหนด   โดยแบงกลุม

ประเภทของกิจการ SME  เปน  4  ประเภท  ไดแก 

  กิจการผลิตสินคา (Manufacturing Sector) จํานวนการ

จางงานไมเกิน  50  คน  หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน  ไมเกิน  

50  ลานบาท  เปนวิสาหกิจขนาดยอม  และจํานวนการจางงาน 
 

                                                 
  รัตนา  วิสัยกุล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว  สดร.  เรียบเรียง

จากรายงานสถานการณ  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป  2546 และ

แนวนโยบาย ป  2547  ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

และขอมูลจากสวนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น สนผ.สป. 

 
 
 

ตั้งแต 50 – 200 คน  หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินมากกวา  50  

ลานบาท  แตไมเกิน  200  ลานบาท  เปนวิสาหกิจขนาดกลาง 

  กิจการคาสง (Wholesale  Sector)  จํานวนการจางงาน

ไมเกิน  25  คน  หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน  ไมเกิน 50  ลาน

บาท เปนวิสาหกิจขนาดยอม  และจํานวนการจางงานตั้งแต  26 -50  

คน  หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินมากกวา  50  ลานบาท  แตไม

เกิน  100  ลานบาท  เปนวิสาหกิจขนาดกลาง 

  กิจการคาปลีก (Retail  Sector)  จํานวนการจางงานไม

เกิน  15  คน  หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน ไมเกิน  30  ลานบาท  

เปนวิสาหกิจขนาดยอม  และจํานวนการจางงานตั้งแต  16 – 30  คน  

หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน  60  ลานบาท  เปนวิสาหกิจ

ขนาดกลาง 

  กิจการบริการ (Service Sector)  จํานวนการจางงานไม

เกิน  50  คน  หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน  ไมเกิน  50  ลาน

บาท  เปนวิสาหกิจขนาดยอม  และจํานวนการจางงานตั้งแต  51 – 

200  คน  หรือสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินมากกวา  50  ลานบาท 

แตไมเกิน  200 ลานบาท เปนวิสาหกิจขนาดกลาง 
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2. พัฒนาการของนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

 และขนาดยอม 

  ประเทศไทยไดเริ่มบรรจุนโยบายและมาตรการดาน

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไวเปนสวนหนึ่ง

ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เปนครั้งแรกใน

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 4 (2520 - 2524)  โดยเปนมาตรการหนึ่งใน

การพัฒนาอุตสาหกรรม  ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยงของ

นโยบายดานการสงเสริม SMEs  กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ  ไดดังนี้ 

แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 4  (2520 - 2524) 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ :  เนนการ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมุงขยายการผลิตสาขาเกษตร  

ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก  การกระจาย

รายไดและการจางงานในภูมิภาค 

  นโยบายดานการสงเสริม SMEs  : 

   รัฐจะใหการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

ยอมซึ่งเปนแหลงจางงาน  และเพิ่มรายไดโดยการจัดหาสินเชื่อ 
 

 
 
 

การประกันความเสี่ยง  การใหบริการดานลูทางในการลงทุนการ

ใหบริการทางดานเทคนิควิชาการและการแสวงหาการตลาด  

   สนับสนุนใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานของ

สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมใหเปนหนวยงานอิสระและ

มีความคลองตัว 

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  5 (2525 – 2529) 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ :  เนนการ

รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประทศและการปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจตาง ๆ  เชน  การปรับโครงสรางการเกษตร  

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก  และกระจาย

อุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค  การปรับโครงสรางการคาตางประเทศ

และบริการ ฯลฯ 

  นโยบายดานการสงเสริม SMEs  : 

   สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมให

เปนฐานหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและเรง

กระจายอุตสาหกรรมสูภูมิภาค 
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   สนับสนุนการรับชวงการผลิตระหวางอุตสาหกรรม

ขนาดยอม และขนาดใหญ 

   ปรับปรุงและขยายงานการสงเสริมอุตสาหกรรม

ขนาดยอม  และอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค 

   พัฒนาสถาบันและระบบสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม

ขนาดยอม 

   ปรับปรุ งการวิ จั ยและพัฒนาและใหมี ก าร

ประสานงานระหวางกระทรวงที่เกี่ยวของในการขยายตลาดสินคา

แกอุตสาหกรรมขนาดยอม 

แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 6  (2530 - 2534) 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ :  มุงเนน

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง  โดยมีการเริ่มแผนงานหลัก

ดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนนการพัฒนาฝมือ

แรงงานและคุณภาพชีวิต  ปรับโครงสรางการผลิตและการตลาดให

กระจายตัวมากขึ้น  พัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ  และการเพิ่ม

บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ 

  นโยบายดานการสงเสริม SMEs  : 

   พัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว อุตสาหกรรม

ขนาดยอม  และอุตสาหกรรมภูมิภาค  

 
 
 

   พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมขนาดยอมในภูมิภาค 

   ปรับปรุงหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมใน

ภูมิภาค 

   เพิ่มการสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่

เหมาะสมแกอุตสาหกรรมขนาดยอมใหเพียงพอ 

   พิจารณาความเปนไปไดเกี่ยวกับการใหสิทธิ

ประโยชนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 7  (2535 - 2539) 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ :  ใช

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  มุงรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมการคาและ

การลงทุน  โดยเนนการสรางโอกาสในการแขงขันในกิจการคา

และการลงทุนไทยในตางประเทศ  การปรับโครงสรางการผลิต

ดานอุตสาหกรรมและบริหารสูภูมิภาค  รวมทั้งการพัฒนาและ

นําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช  

  นโยบายดานการสงเสริม SMEs  : 
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   สนับสนุนงบประมาณใหองคกรเอกชนจัด

กิจกรรมสงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ  

ขนาดยอม 

   สนั บสนุ น ร ะบบรั บช ว ง ก า รผลิ ต ในภ าค 

อุตสาหกรรม 

     กํ าหนดแนวทาง เฉพาะสํ าห รับการพัฒนา

อุตสาหกรรมเปาหมายรายสาขาซึ่งมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ

ประเทศและเปนพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว  

ไดแก  อุตสาหกรรมเกษตร  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

อุตสาหกรรมงานโลหะ  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   อุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี  และอุตสาหกรรมเหล็กกลา  ซึ่งใน  4  สาขาแรก           

มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนมาก 

แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 8  (2540 - 2544) 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ :  ปรับ

แนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เนนเศรษฐกิจมาเปนการเนนคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา 

  นโยบายดานการสงเสริม SMEs  : 

 
 
 

   รัฐบาลเขามามีบทบาทในการสนับสนุนทาง

การเงินแก  SMEs  อาทิ 

   - กําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับ  SMEs  ผาน

สถาบันการเงินในกํากับของรัฐ 

   - จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนใน SMEs  

   - จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนําทางการเงิน

สําหรับ  SMEs  และประชาชนทั่วไป 

   แผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (2541 – 2545) 

   - แผนงานบมเพาะและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของอุตสาหกรรมสนับสนุนขนาดกลางและขนาดยอม  

   - เริ่มนําระบบวินิจฉัยสถานประกอบการเขามา

ใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม SMEs  

   - จัดทําแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (ภาคอุตสาหกรรม)  เมษายน  2542 

   จัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (5 เมษายน 2542)  เพื่อเปนองคกรหลักดานการพัฒนา

ผูประกอบการ  บุคลากรใน  SMEs  และสรางเครือขายการ

ใหบริการในภูมิภาค 
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   ตราพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม พ.ศ. 2543  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  18  กุมภาพันธ  

2543  ซึ่งวางกลไกการบริหารนโยบายและแผนสงเสริม  SMEs  ที่

สําคัญคือ 

   - คณะกรรมการสงเสริม SMEs ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน 

   - จัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

   - มีกองทุนสงเสริม  SMEs  

   ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจางและ

มูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.  

2545  ซึ่งเปนการกําหนดนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมตามกฎหมายเปนครั้งแรก  มีความหมายรวมถึงภาคการผลิต  

ภาคการคาและบริการ 

     การสงเสริม SMEs  เปนสวนหนึ่งของนโยบาย

รัฐบาล (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร)  ซึ่งแถลงตอรัฐสภาและตองแถลง

ผลการดําเนินงานทุกป  ชวงภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเปนชวงเวลาที่

นโยบายการสงเสริม  SMEs มีความชัดเจนเปนรูปธรรม  และมี 
 

 
 
 

เปาหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนา SMEs  ใหเปนกลไกสําคัญ

ในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น 

แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 9  (2545 - 2549) 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ :  เนน

เศรษฐกิจพอเพียง 

  : สรางระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในทุก 

ภาคสวนของสังคม 

  : ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจให เขาสูสมดุล    

และยั่งยืน 

  นโยบายดานการสงเสริม SMEs  : 

   สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  และ

ธุรกิจชุมชน เพื่อการสรางงานและขยายฐานการผลิตใหมั่นคง        

และยั่งยืน 

   - พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

   - สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชน 
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   แผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  (พ .ศ .  2545 – 2549)  ได รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2546  ใหใชเปนแผนแมบท

ของประเทศ  เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

3. นโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

 และขนาดยอม  ในปจจุบัน  

  ตามนโยบายรัฐบาล  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ที่แถลง

ตอรัฐสภาเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2544 ไดกําหนดนโยบายดาน

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไวเปนนโยบาย

เรงดวนและนโยบายดานเศรษฐกิจ  ดังนี้ 

  (1) จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  แหงละ  1  

ลานบาท  เพื่อเปนแหลงเงินหมุนเวียน  ในการลงทุนสรางอาชีพ

เสริม  และสรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชน  และวิสาหกิจ

ขนาดเล็กในครัวเรือน 

  (2) จัดใหมีโครงการ  หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  

เพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนา

สินคา  โดยรัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหมและ

การบริหารจัดการ   เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้ง         
 

 
 
 

ในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและ

อินเตอรเน็ต 

 (3) จัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

เพื่อพัฒนาผูประกอบการเดิมและเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหม

อยางเปนระบบ  เพื่อสรางและรักษาฐานการผลิต  การจางงาน  การ

สรางรายได  การสงออก  และเปนแกนหลักในการสรางความ

เติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต  

  (4) พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  

ใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  

โดยใหการสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือในการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีระหวางภาครัฐ  เอกชน  และ

สถาบันการศึกษา  รวมทั้งผลักดันใหเกิดเครือขายสารสนเทศ

เกี่ยวกับปจจัยการผลิตและการตลาด 

  (5) สงเสริมบทบาทของสถาบันการเงิน   รวมถึง

สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงานของกองทุนรวมทุน  

ตลอดจนระบบการค้ําประกันสินเชื่อ  เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอม 

  (6) สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหม ๆ  ในธุรกิจ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสําหรับเศรษฐกิจใหมที่ใช

ความรูเปนฐาน 
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  (7) เรง รัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการใหมี

ความรูและทักษะ  ทั้งดานภาษา  มาตรฐานการบริการ  และการ

จัดการ  เพื่อสรางความเขมแข็งและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

ความตกลงระหวางประเทศดานการบริการ 

  (8) สรางกิจกรรมทองเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศ

และระหวางประเทศ  เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดยอม

และธุรกิจชุมชน  พัฒนาคุณภาพการบริการทองเที่ยว  และยกระดับ 

ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการประชุม  การสัมมนา  และการ

แสดงสินคาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต 

  (9) สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในดานการวิจัยและการพัฒนาโดยใหการสนับสนุนแกหนวยงาน

ภาครัฐ  และภาคเอกชน  เพื่อใหเอื้อประโยชนตอการบริหาร

จัดการและการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

4. แผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ของประเทศไทย (พ.ศ.  2545 – 2549) 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม  2546  

เห็นชอบแผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ของประเทศ (2545 – 2549)  ตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
 

 

 
 
 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพื่อใชเปนทิศทาง    

เชิงยุทธศาสตรสําหรับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ    

ขนาดยอมของประเทศ  ซึ่งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมจะใชเปนกรอบในการประสานกับหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  จัดทําแผนปฏิบัติการตอไป 

  4.1 วิสัยทัศนของแผนแมบทสงเสริม SMEs  

   “ประเทศไทยมีความเปนสังคมผูประกอบการ

มากขึ้น  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคุณภาพ  มีความเปน

สากล  มีความเขมแข็งและมั่นคง  เปนรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจ

สวนรวมและเศรษฐกิจชุมชน” 

  4.2 เปาหมายของแผน 

   1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross  

Domestic  Product : GDP)  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ขยายตัวในอัตราเรงที่ตอเนื่อง  จนมีสัดสวนเปนรอยละ  50  ของ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในป  พ.ศ.  2549 

   2. การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมเพิ่มขึ้น  180,000 คนตอป 
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   3. เพิ่มผลิตภาพของแรงงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมใหสูงขึ้นในอัตราที่สอดคลองกับอัตราการเพิ่ม

ผลผลิตภาคของอุตสาหกรรมที่กําหนดไวที่รอยละ  2.5  ตอป 

   4. การขยายตัวของมูลคาการสงออกของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมไมต่ํากวารอยละ  6  ตอป 

   5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสงเสริมวิสาหกิจ  

โดยผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบดวยการ

จดทะเบียน ในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 72 ของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมทั้งหมดในป พ.ศ.  2549 

   6. จํานวนผูเริ่มตนธุรกิจใหมเพิ่มขึ้น  50,000  ตอป 

  4.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม 

   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนกลุม

วิสาหกิจที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศเปนอยางมาก โดยเปนกลุมวิสาหกิจสวนใหญของประเทศ  

คิดเปน รอยละ  99  ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด  และมีมูลคาการ

ผลิตประมาณรอยละ  40  ของผลผลิตรวมของประเทศ  มีการจาง

งานคิดเปนสัดสวนถึงประมาณรอยละ  80  ของการจางงานรวม   
 

 
 
 

จากความสําคัญดังกลาว  รัฐบาลไดมีนโยบายอยางชัดเจนในการ

สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะยาว   โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  สําหรับกลุมวิสาหกิจตาง ๆ  ไว

ในยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

พุทธศักราช  2545 – 2549 ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรที่  1 ฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศ 

   ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

   ยุทธศาสตรที่  3 เสริมสราง SMEs ใหเติบโต

อยางยั่งยืน 

   ยุทธศาสตรที่  4 เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจ  

ผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอมสูระดับสากล 

   ยุทธศาสตรที่  5 สรางและพัฒนาผูประกอบ    

รุนใหม 

   ยุทธศาสตรที่  6 เสริมสรางศักยภาพของวสิาหกจิ  
 



เปาหมาย 

ความเปนสังคม

ผูประกอบการ 

SMEs มีคุณภาพ 

มีความเปนสากล เขมแข็ง 

รากฐานของเศรษฐกิจ 

KPI 

 สัดสวนผูประกอบการ 

 ตอประชากร 

 จํานวนผูประกอบการใหม 

  Productivity 

 SMEs Export 

 จัดตั้ง / ยกเลิก 

 
 SMEs GDP / GDP รวม 

 การกระจายตัวของ SMEs 

 การจางงาน 
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ชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนและกระจายความเจริญสู

ภูมิภาค 

 

เปาหมายความสําเร็จของแผนสงเสริม  SMEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การสงเสริมการลงทุนสําหรับ SMEs ของไทย 

  เพื่อสนับสนุนใหมีการลงทุนในระดับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม  หรือ  SMEs  โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กของ  

 
 
 

สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP สํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุน (BOI)  กําหนดมาตรการสนับสนุนการลงทุน

โดยการออกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่  6/2546   

เ รื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของประเทศไทย บังคับใชตั้งแต    

วันที่   18  สิงหาคม  2546  เปนตนมา โดยกําหนดให  SMEs   เปน

กิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษให

ไดรับการสนับสนุนการลงทุน  สรุปไดดังนี้ 

   1) กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนประกอบ 

ดวยกิจการ  2  กลุม  กลุมแรกเปนกิจการผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป  

ซึ่งไดแกการผลิตและถนอมอาหารที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย  การคัด  

บรรจุเก็บรักษาพืช  ผัก  ผลไม  และดอกไม  และการผลิตจากพืช  

สมุนไพร  และกลุมที่สองเปนกิจการอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค

เนน Lifestyle  Product  และผลิตภัณฑแนว  Design  ซึ่งไดแก  

กิจการผลิตผา  เครื่องนุงหม  ของเลน  ของชํารวย  สิ่งประดิษฐ  

เครื่องเขียน  และเครื่องเรียน 

   2) สิทธิประโยชนที่ไดรับจะประกอบดวย  การ

ไดรับยกเวนอากรขาเขา  เครื่องจักรและภาษีเงินไดนิติบุคคล  8 ป  

โดยเงินรายไดสามารถยกเวนภาษีเงินไดทั้งหมด  และใหการ

สงเสริมทั้งในสวนที่ดําเนินการเดิมและสวนลงทุนใหม 
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   3) เงื่อนไขที่กําหนดประกอบดวย  ขนาดการ

ลงทุนไมนอยกวา  500,000 บาท  มีคนไทยถือหุนเกินครึ่งหนึ่ง  มี

อัตราสวนหนี้ตอทุนไมเกิน 3 : 1  เปนผูผลิต OTOP  ที่ไดรับ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  หรือเปนผูผลิตที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  เจตนารมณของนโยบายดังกลาว  เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหผูประกอบการขนาดเล็ก  โดยเฉพาะผูผลิตสินคา  

OTOP  เขาสูระบบการบริหารจัดการมาตรฐานของการผลิต

อุตสาหกรรมเชิงพาณิชยอยางแทจริง  ซึ่งตองจัดตั้งกิจการเปน

บริษัทนิติบุคคล  โดยเมื่อเขาสูระบบดังกลาวแลว  รัฐสามารถใช

ชองทางดังกลาวในการสนับสนุนขอมูลขาวสาร  รวมถึงการ

สนับสนุนอื่นที่จะเปนประโยชนกับผูประกอบการ  ซึ่งจะทําให

ผูประกอบการเหลานี้สามารถพัฒนาสถานภาพใหดีขึ้น  โดยมี

ความสามารถในการแขงขันทางตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑ  และ

การพัฒนาเทคโนโลยี  ซึ่งจะทําใหศักยภาพของผูผลิตเหลานี้เขาสู

ระบบการผลิตและจําหนายเชิงพาณิชยระดับสากล 

  เพื่อเปนการสนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็กและเปน

ของไทย  อยางแทจริง  จึงมีขอกําหนดเรื่องการถือหุนโดยคนไทย   
 

 
 
 

เกินครึ่งหนึ่งและกําหนดระดับเงินลงทุนในระดับต่ํา  นอกจากนี้การ

กําหนดประเภทกิจการที่ใหการสนับสนุน  สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน  ไดเลือกกําหนดจากกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย  

ซึ่งโยงไปยังผูประกอบการประเภท  SMEs  และผลิตภัณฑ  OTOP  

แตอยางไรก็ดีอาจมีผูผลิตสินคาบางกลุมที่อาจยังไมไดรับการ

คัดเลือกเปนสินคา OTOP  แตมีศักยภาพการผลิตที่จะพัฒนาสูการ

ผลิตและจําหนายเชิงพาณิชยได  ซึ่งสมควรใหการสนับสนุน  จึงมี

ขอกําหนดเปดไวให เปนดุลยพินิจหรือความเห็นชอบของ

คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6. ปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติที่อาจมีผลตอมาตรการ 

 สงเสริมการลงทุน สําหรับผลิตภัณฑ OTOP และ  SMEs  

  1) ผูผลิตสินคา  OTOP  สวนใหญเปนรายบุคคล

หรือเปนรูปแบบของสหกรณ  โดยสหกรณจะไดรับการยกเวนภาษี

เงินไดอยูแลว  ดังนั้น  จึงไมจูงใจใหสหกรณมาขอรับการสงเสริม

การลงทุน  รัฐควรใชการประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบผลดี

ของการเขาสูระบบ  การเขาถึงโอกาสการพัฒนาตลาดที่ถูกตอง  

และการสรางชองทางติดตอกับภาครัฐ  เพื่อขอรับการชวยเหลือ

สําหรับกิจการที่ดําเนินการอยู 
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  2) การกําหนดใหการอนุมัติการสนับสนุนสําหรับ

กิจการที่ไมใชผูผลิตสินคา OTOP เปนดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  รวมถึงการตีความ

กิจการที่ขอรับการสนับสนุนวาเขาขาย  Lifestyle  Product  หรือ  

Design  หรือไมนั้น  อาจทําใหเกิดความไมคลองตัว  และยังทําให

เกิดปญหาการตีความที่แตกตางกัน  จึงควรกําหนดหลักเกณฑ  

ระบุคุณลักษณะผลิตภัณฑ  ประเภทผลิตภัณฑที่ชัดเจน ขอกําหนด

ที่แนนอนและชัดเจนจะทําใหการอนุมัติสามารถกระทําไดอยาง

เปนระบบและมีความรวดเร็ว 

  3) ประเภทของกิจการ  ผลิตภัณฑ  และอุตสาหกรรม  

ที่ใหการสนับสนุนอาจยังไมครอบคลุมผูประกอบการ  SMEs  และ 

OTOP  อยางทั่วถึง  อาจจําเปนที่จะตองทําการสํารวจหรือสอบถาม

ความคิดเห็นผูประกอบการ  SMEs  และ  OTOP  ถึงความตองการ

เพิ่มเติม 

  4) ขอกําหนดอัตราสวนหนี้ตอทุน 3 : 1 ซึ่งเปน

ขอกําหนดพื้นฐานของการใหการสงเสริมการลงทุน  โดยทั่วไป

เพื่อปองกันการลงทุนโดยกูยืมเงินลงทุนทั้งหมด  ซึ่งจะทําให

ผูประกอบการไมมีแรงจูงใจในการแกไขอุปสรรคเมื่อเผชิญปญหา

ทางธุรกิจ  นอกจากนี้ยังปองกันทางออมเพื่อไมใหเกิดการสูญเสีย 
 

 
 
 

เงินตราตางประเทศในกรณีมีการนํา เขาอุปกรณโดยไมได

ดําเนินการผลิตใหเกิดผลิตภัณฑหรือรายไดซึ่งทําใหรัฐสูญเสีย

รายไดจากภาษีที่ไดรับการยกเวน  ดังนั้น  จึงเปนขอกําหนดใหมี

การลงทุนเองดวยสวนหนึ่ง  แตหากพิจารณาการลงทุน  SMEs  ซึ่ง

สวนใหญเปนการลงทุนในระดับต่ําและใชวัตถุดิบและเทคโนโลยี

การผลิตในประเทศสวนใหญ  ดังนั้น  ขอกําหนดอัตราหนี้ตอทุน

จึงอาจไมมีความจําเปนและหากยกเวนขอกําหนดนี้ไดจะทําให

ผูประกอบการมีความคลองตัวขึ้น 

  5) ผูประกอบการอาจไมเขาใจวัตถุประสงคในการ

ออกประกาศในระยะแรกและผูประกอบการ  SMEs  และผูผลิต

สินคา  OTOP  ที่เขาขายสวนมากจะอยูในสวนภูมิภาค  จึงไม

สามารถรับรูขาวสารไดทันที  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนไดเรงการประชาสัมพันธ  โดยมีการจัดเดินสายเพื่อให

ความรูผูประกอบการในภูมิภาค  พรอมกับการใหสํานักงานสวน

ภูมิภาคชี้แจงและใหขอมูลแกผูประกอบการในภูมิภาคนั้น ๆ   

  6) นอกจากนั้นแลวยังมีปญหาปลีกยอย   ไดแก  

แบบฟอรมการยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน  เปนภาษาอังกฤษ  

ซึ่งไดสรางความยุงยากในการกรอกขอมูลเพื่อขอรับการสงเสริมฯ 

สําหรับผูประกอบการในทองถิ่น  สํานักงานสงเสริมการลงทุน 
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อยูระหวางแกไขปญหา  โดยใหเจาหนาที่จัดทําแบบฟอรมคําขอ

เปนภาษาไทยความยาวประมาณ  2  หนา   ใหผูขอรับการสงเสริม

การลงทุนกรอกหลังจากนั้น  เจาหนาที่จะนําขอมูลดังกลาวไป

กรอกในแบบฟอรมมาตรฐานแทน 

7. โครงการสงเสริม  SMEs  ภูมิภาคแหงชาติ    

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs)  เปนกลุม

วิสาหกิจสวนใหญของประเทศที่มีความสําคัญอยางยิ่ งตอ

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เพราะเปนแหลงสรางงาน

สรางรายไดใหประชาชน  และเปนรากฐานอันสําคัญที่จะชวย

ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน  

รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของ  SMEs  และมีนโยบายที่จะให

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนกลไกขับเคลื่อนและสราง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.)  เปนหนวยงานของรัฐที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.  2543  มีภารกิจหลัก      
 

                                                 
   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
 
 

ในการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม   ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยทําหนาที่เปนแกนในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ มีการเชื่อมโยงโครงการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงานฯ  จะเปนแกนหลักในการสรางความรวมมืออยางใกลชิด

ระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อให

เกิดการพัฒนาและผลักดันใหนโยบายตาง ๆ  ไปสูเปาหมายที่วางไว 

  ในการสนองนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมเพื่อให  SMEs  มีประสิทธิภาพ  มีความเชื่อมโยง  

และเปนรากฐานการพลิกฟนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  นั้น  

ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือและประสานงานกับ

หนวยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน   

  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งทําหนาที่ในการบําบัดทุกข  

บํารุงสุขใหกับประชาชน  จึงมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยแรงขับเคลื่อนที่สําคัญคือ

ผูวาราชการจังหวัดนั้นเอง  

  โครงการสงเสริม  SMEs ภูมิภาคแหงชาติ   จึงเกิดขึ้น

จากความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  เพื่อกระจายความเจริญ 
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ไปสูภูมิภาค  และแกไขปญหาความยากจน  ตลอดจนยกระดับ

ความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหเขมแข็ง  ในการนี้กระทรวงมหาดไทยไดมอบนโยบาย

ใหผูวาราชการจังหวัดประสานความรวมมือในการดําเนินงานกับ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  โดย

ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ  การสงเสริม  SMEs  

ภูมิภาคแหงชาติ   เมื่อวันที่  18 ตุลาคม   2547 ณ หองรับรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  วัตถุประสงคของโครงการสงเสริม SMEs  ภูมิภาค

แหงชาติ 

  1) เพื่อประสานความรวมมือระหวางกระทรวง 

มหาดไทยกับ  สสว.  ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอม 

ของชุมชนในแตละกลุมจังหวัด 

  2) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในแตละจังหวัดใหเขมแข็ง 

  3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

  4) เพื่อสงเสริมการนําทรัพยากรในทองถิ่น   มาใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  

 
 
 

  5) เพื่อใชแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

  เปาหมายของโครงการสงเสริม  SMEs ภูมิภาคแหงชาติ 

  1) มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน 

ราชการ  ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของในทองถิ่น ในการจัดทํา

แผนงาน 

  2) มีการขยายตัวของแรงงานในกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้น

ภายใน  3  ป   

  3) สรางรายไดใหประชาชนในทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

  4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  5) ทุ กกลุ มจั งหวั ดมี ก ารใช ท รัพยากรอย า งมี

ประสิทธิภาพ 

  6) สรางเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 

  7) ลดอัตราการยายแรงงานสูเมืองหลวง 

  8) สราง SMEs ที่มีประสิทธิภาพ  และพัฒนาใหมี

ความรูในทุก ๆ  ดาน 
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  การดําเนินโครงการสงเสริม SMEs  ภูมิภาคแหงชาติ 

  หลังจากที่ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือกันในการสงเสริม  SMEs  ภูมิภาคแหงชาติ  ระหวางกระทรวง 

มหาดไทยกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.)  ไปแลว  ในเบื้องตน  สสว.  ไดกําหนดใหมีโครงการนํารอง 

(Pilot  Project) จํานวน 4 โครงการ โดยในชวงนี้เปนการดําเนินงานใน

ดานการสํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห  ซึ่งโครงการนํารองทั้ง  4  ไดแก 

  1. โครงการสงเสริมผูประกอบการ  SMEs  ในการ

พัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)  ขณะนี้อยูในชวงของ

การสํารวจพื้นที่ในจังหวัดเปาหมาย  หรือจังหวัดที่รองขอโดย 

สสว.  จะทําการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของพื้นที่ทองเที่ยว

เชิงนิเวศ  และจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงาน

ตอไป 

  2. โครงการ  Rubber  City  ขณะนี้อยูในชวงของการ

เก็บขอมูล โดยจะเริ่มที่จังหวัดภาคใต 

  3. โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตรมีทั้งดานการ

ประมง  ปศุสัตว  ผลไม/ธัญพืช  รวมทั้งโครงการฟารมขาวทันสมัย 

(Modern Rice  Farming)    นําเทคโนโลยีใหม ๆ  มาใชในการปลูกขาว 
 

 
 
 

และการบริหารจัดการดานการตลาด  เพื่อตัดระบบพอคาคนกลาง

ใหชาวนาไดรับประโยชนมากที่สุด  ขณะนี้อยูในชวงศึกษาดูงาน

และหาจังหวัดตนแบบ 

  4) โครงการ Bio Plastic  เปนแนวคิดวาควรจะมีการ

ดําเนินงานในเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยนําสวนผสมจากธรรมชาติ  เชน  

มันสําปะหลัง,  ขาวโพด ฯลฯ  มารวมกับพลาสติกทําเปนผลิตภัณฑ 

เครื่องใชตาง ๆ  ที่สามารถยอยสลายงาย  นับเปนผลิตภัณฑที่ชวย

รักษาสิ่งแวดลอม  ผลิตภัณฑเครื่องใชที่ทําจาก Bio  Plastic ในอนาคต

ของไทยจะเปนที่ยอมรับจากประเทศตาง ๆ  มากขึ้น 

  โครงการนํารองทั้ง  4  โครงการขางตน  เมื่อไดทําการ 

ศึกษาวิเคราะห  และจัดทําแผนดําเนินงานแลวจะเปนตนแบบ  

สําหรับการดําเนินงานสงเสริม  SMEs  ของจังหวัดตาง ๆ  ตอไป  

ซึ่งเมื่อถึงจุดที่ทุกจังหวัดสามารถทําการสงเสริมและพัฒนา SMEs   

ของแตละจังหวัดใหเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพไดแลวยอม

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติในภาพรวม  ดังนี้ 

  1. สรางความเขมแข็งใหกับฐานเศรษฐกิจของแตละ

กลุมจังหวัดใหยั่งยืน 

 



SMEs : มาอย าง ไร   ไปทางไหน  29 
 
 

  2. สรางความรวมมือระหวางหนวยงานกอใหเกิด 

ในการพัฒนา  แกปญหาความยากจนและกระจายความเจริญสู

ภูมิภาคไดอยางแทจริง   

  3. สรางงาน  และสรางรายไดใหกับประชาชนใน

ทองถิ่น  ลดอัตราการละทิ้งทองถิ่นเขาสูเมืองหลวง  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

  4. สามารถสรางและพัฒนาผูประกอบการทองถิ่น

รุนใหมที่มีคุณภาพ  ทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจประเภทตาง ๆ  

  5. เสริมสรางศักยภาพใหกลุมจังหวัดในการพัฒนา

ประเทศ 

 

 


