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สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สสว. มอบรางวัล

ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 เดือนตุลาคม 2557

สสว. จัดงานประกาศผลพรอมมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แหงชาติ คร้ังท่ี 6” ย้ำนโยบายรัฐบาลยกระดับ 

SMEs วาระแหงชาติ หลังทำการคัดเลือกผูประกอบการที่สมัครเขาประกวดกวา 1,000 ราย 

หวังสรางแรงบันดาลใจและเปนตนแบบ SMEs ใหต่ืนตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ 

ใหสามารถแขงขันไดท้ังในระดับประเทศและระดับสากล

 หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กลาวในโอกาสเปนประธานในพิธีประกาศผล 

และมอบรางวัล “สุดยอด SMEs แหงชาติ” ซ่ึงจัดโดย สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) วา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ถือเปนเฟองจักรสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ของประเทศ สะทอนไดจากจำนวน SMEs ท่ีมีกวา 2.76 ลานรายท่ัวประเทศ คิดเปนรอยละ 97.2 

ของวิสาหกิจท้ังหมด กอใหเกิดการจางงานจำนวน 11.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 81.0 ของการจางงานท้ังประเทศ 

สรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP ของ SMEs) กวา 4.45 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 37.4 

ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

 ดวยเหตุน้ี รัฐบาลภายใตการนำของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงไดใหความสำคัญ 

ตอการพัฒนา SMEs ดวยการยกระดับใหเปนวาระแหงชาติ พรอมขยายขอบเขตการสงเสริมเปน 4 ประเภท 

ไดแก ภาคการผลิต ภาคการคา ภาคบริการ และภาคการเกษตร เพ่ือสงเสริม สนับสนุน เพ่ิมขีดความสามารถ 

และศักยภาพ SMEs ใหสามารถแขงขันไดท้ังตลาดในประเทศและระดับสากล “การประกวดรางวัลสุดยอด 

SMEs แหงชาติ ถือเปนอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะทำใหผูประกอบการ SMEs ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา 

ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีดี มีความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหเปนแบบอยางตลอดจนสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูประกอบการ SMEs รายอ่ืนๆ ต่ืนตัวในการปรับปรุง 

พัฒนาศักยภาพธุรกิจใหเติบโต เขมแข็ง มีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน และเปนกำลังสำคัญ 

ท่ีจะสามารถ นำพาเศรษฐกิจของประเทศใหเขมแข็งและเติบโตตอไปในอนาคต”

 นางสาววิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ รักษาการแทนผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กลาววา สสว. มีบทบาทหนาท่ีและภารกิจในการใหการชวยเหลือ 

สงเสริม และสนับสนุนผูประกอบการ SMEs โดยไดดำเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการ 

SMEs ในทุกมิติมาอยางตอเน่ือง รวมถึงการจัดกิจกรรมการประกวด “รางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ” หรือ 

SMEs National Awards เพ่ือสรรหาผูประกอบการ SMEs ท่ีมีความสามารถ ในการดำเนินกิจการ อยางมีประสิทธิภาพ 

มีความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล เพ่ือเปนการสรางตนแบบใหเปนแบบอยางสำหรับผูประกอบการ SMEs รายอ่ืนๆ 

รวมท้ังสรางแรงบันดาลใจและกระตุนใหผูประกอบการ SMEs ต่ืนตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ 

ใหสามารถแขงขันไดท้ังในระดับประเทศและระดับสากล ซ่ึงท่ีผานมา ไดดำเนินการจัดประกวดรางวัลดังกลาว 

มาแลว 5 คร้ัง โดยคร้ังแรกจัดข้ึนในป 2549 และไดจัดตอเน่ืองเปนประจำทุกป

 “การประกวดท่ีผานมา ลวนประสบความสำเร็จเปนอยางดี ซ่ึง สสว. ไดรับความรวมมือจากสถาบัน 

เพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ในการนำแนวทางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award – TQA) 

มาปรับใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินธุรกิจ SMEs ท่ีเขารวมประกวด เพ่ือมอบรางวัลใหกับกลุมธุรกิจ 

SMEs ท่ีมีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอยางมีมาตรฐาน”

 การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ คร้ังท่ี 6 ประจำป 2557 มีกลุมธุรกิจ SMEs 

ท่ีเปนเปาหมายรวมท้ังส้ิน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก รวม 19 กลุมธุรกิจยอย คือ ภาคการผลิต ไดแก 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจส่ิงทอและแฟช่ัน ธุรกิจเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไม ธุรกิจหัตถกรรม 

ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจช้ินสวนยานยนต 

ธุรกิจส่ิงพิมพ ธุรกิจไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส ธุรกิจเซรามิก ภาคการคา ไดแก ธุรกิจคาปลีก ภาคบริการ ไดแก 

ธุรกิจโรงแรม ทองเท่ียว และภัตตาคาร ธุรกิจงานสรางสรรคและออกแบบ ธุรกิจโลจิสติกส ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ 

ธุรกิจกอสราง ธุรกิจซอมบำรุง และวิสาหกิจท่ีใหความสำคัญเปนพิเศษ ไดแก ธุรกิจเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม 

โดยมีผูประกอบการ SMEs สนใจสมัครเขาประกวดกวา 1,050 ราย โดยมีกิจการท่ีเขารับการสัมภาษณ จำนวน 

69 ราย และผานเขารอบสุดทายเพ่ือชิงรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ จำนวน 36 ราย 

 โดยผูประกอบการท่ีไดรับรางวัล “สุดยอด SMEs แหงชาติ คร้ังท่ี 6” มีท้ังส้ิน 5 กลุมธุรกิจ จาก 19 

กลุ มธุรกิจ ประกอบดวย บริษัท ซันไชน อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (กลุ มธุรกิจอาหารและเครื ่องดื ่ม)

บริษัท คัฟเวอรแนนท จำกัด กลุมธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น) บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จำกัด 

(กลุมธุรกิจเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไม) และบริษัท อุดรกระจกรถยนต จำกัด (กลุมธุรกิจคาปลีก)

 นอกจากน้ี การประกวดดังกลาวยังไดมีการมอบรางวัล “SMEs ดีเดน” โดยมีผูประกอบการ SMEs 

ท่ีไดรับรางวัล จำนวน 13 บริษัท และรางวัล “SMEs ดาวรุง” จำนวน 18 บริษัท 

  “การจัดประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ ไมไดเปนเพียงกิจกรรมท่ีจะเฟนหาผูประกอบการ SMEs 

ท่ีมีการบริหารจัดการดีเดนเทาน้ัน อีกทางหน่ึงจะเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังศักยภาพ 

และขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ SMEs ผานกระบวนการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย 

การใหคำปรึกษาแนะนำในการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพ่ือสะทอนใหผูประกอบการ SMEs แตละราย 

ไดเห็นตัวตนของตัวเอง และช้ีแนะแนวทางท่ีจะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ ท่ีสำคัญผูประกอบการ 

SMEs ทุกรายท่ีผานเขารอบสุดทาย จะไดรับโอกาสในการพัฒนาท้ังศักยภาพการดำเนินธุรกิจและคุณภาพผลิตภัณฑ 

จาก สสว. สถาบันเพ่ิมผลผลิตฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ผานการอบรมหลักสูตรตางๆ 

เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน”

 นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย รองผูอำนวยการ รักษาการแทนผูอำนวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

เปดเผยวา เกณฑการตัดสินผูท่ีจะไดรับรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ และรางวัลอ่ืนๆ มาจากการสัมภาษณ 

และการตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผูท่ีมีคะแนนสูงสุดในแตละกลุมธุรกิจ 

คือผูท่ีมีคะแนนต้ังแต 800 คะแนนข้ึนไป จะไดรับรางวัล “สุดยอด SMEs แหงชาติ” ต้ังแต 700-799 คะแนน 

จะไดรับรางวัล “SMEs ดีเดน” และต้ังแต 600-699 คะแนน จะไดรับรางวัล “SMEs ดาวรุง” 

โดยแตละรางวัลจะไมมีการจำกัดจำนวนของรางวัล

สสว. UPDATE

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
นำคณะผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวด “เรื่องเลาและหนังสั้น” 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทองถิ่น ป 2557 รวมสัมมนาเรื่อง 
“การสรางมูลคาในเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม และเผยแพรผลิตภัณฑขยายการตลาดผานส่ือสรางสรรค” 
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศเกาหลีใต  

นางสาววิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ รักษาการแทนผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (สสว.) เปนประธานเปดงานสัมมนา “กาวตอไปของผูประกอบการไทยในเวทีโลก” ซ่ึง สสว. รวมกับ 
คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUSEM) จัดข้ึนเพ่ือรายงานผลการศึกษา 
ระดับความเปนผูประกอบการในประเทศไทย พรอมเปรียบเทียบผลการศึกษาดังกลาวกับประเทศสำคัญในกลุมอาเซียน

+3 สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ณ อาคาร 9 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ำไท 

สัมมนาสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจ

นายชัยพร ชยานุรักษ รองผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
เปนประธานงานแถลงขาวผลสำเร็จการดำเนินโครงการยกระดับผูประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2557 
ณ หองบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

แถลงผลสำเร็จโครงการ OTOP PLUS

นายชาวันย สวัสดิ์-ชูโต รองผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
เปนประธานเปดงานสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการสงเสริมศักยภาพ 
ในการแขงขันของ SMEs ไทย : กรณีศึกษาจากสหภาพยุโรป ซึ่ง สสว. รวมกับ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดขึ้น ณ หองกมลทิพย 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

เผยแพรผลการศึกษาศักยภาพ SMEs

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
เปนประธานงานประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมการอบรมและประกวดวิดีทัศน ป 2557 หรือ SME Short 
Film Contest ในมุมมองดานเศรษฐกิจ หัวขอ “ของดี...ท่ีบานเรา” และดานสังคม หัวขอ “กลับคืนสู...สยามเมืองย้ิม” 
ผานการนำเสนอในรูปแบบเรื่องเลาหรือหนังสั้น ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อการทองเที่ยว 

ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทองถิ่น ณ Grand Hall หางสรรพสินคาเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ประกาศผลเร่ืองเลา-หนังส้ัน SMEs

นายชาวันย สวัสด์ิ-ชูโต รองผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
พรอมดวยคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ี สสว. รับฟงบรรยายสรุปการดำเนินโครงการสรางเครือขายผูประกอบการ 
เพ่ือพัฒนาสินคา และชุมชนท่ีย่ังยืน พรอมตรวจเย่ียมกลุมวิสาหกิจชุมชนตนแบบ ณ จังหวัดสงขลา ปตตานี 

ยะลา และนราธิวาส 

รับฟงสรุปผลการดำเนินโครงการ

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต 
ให  เก ี ยรต ิ เ ย ี ่ ยมชมน ิทรรศการของกล ุ  ม เคร ื อข  าย โครงการพระดาบสจ ั งหว ั ดชายแดนใต  
ภายใตโครงการพัฒนาผู ประกอบการเพื ่อสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำร ิ
ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยมี นายชาวันย สวัสด์ิ-ชูโต 
รอง ผอ.สสว. พรอมคณะผูบริหารและพนักงาน เขารวมงาน ณ ศูนยการศึกษาและพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.ยะลา

เย่ียมชมนิทรรศการศิษยพระดาบส

ดร.วิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ รักษาการแทนผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (สสว.) เปนประธานเปดงานสัมมนา Promoting APEC SME Innovation through Smart 
IRP Policy Seminar เพื่อเปนเวทีในการหารือระหวางภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
ดานทรัพยสินทางปญญา และผูประกอบการ SMEs ในภูมิภาคเอเปค ที่มีนวัตกรรมเปนแรงขับเคลื่อนหลัก 
ในการดำเนินธุรกิจ ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมโซฟเทล ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สัมมนา Promoting APEC SME Innovation

นายชาวันย สวัสดิ์-ชูโต รองผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการหอการคาไทย นายกลินท สารสิน กรรมการเลขาธิการ 
หอการคาไทย รวมแถลงขาวผลสำเร็จโครงการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม “บมเพาะ SMEs 
ไทย กาวไกลสู AEC” ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2557 ซึ่ง สสว. 

รวมกับ หอการคาไทย จัดขึ้น ณ หองบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล ลาดพราว กรุงเทพฯ 

แถลงผลสำเร็จโครงการบมเพาะ

กาวตอไปของ SMEs ไทย ในเวทีโลก

“สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6”

ผลการประกวดรางวัล
“สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6

ประจำปี 2557”

รางวัล สุดยอด SMEs แหงชาติ คร้ังท่ี 6
บริษัท ซันไชน อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (กลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม)

บริษัท คัฟเวอรแนนท จำกัด (กลุมธุรกิจส่ิงทอและแฟช่ัน)

บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จำกัด (กลุมธุรกิจเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไม)

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จำกัด (กลุมธุรกิจคาปลีก)

บริษัท เดอะคูล เซอรวิส จำกัด (กลุมธุรกิจซอมบำรุง)

รางวัล SMEs ดีเดน คร้ังท่ี 6
บริษัท ทรอปคานา ออยล จำกัด (กลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม)

บริษัท กลอบอลซีล จำกัด (กลุมธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ)

บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด (กลุมธุรกิจพลาสติกและยาง)

บริษัท เซเวน ซีส อินโนเวช่ัน จำกัด (กลุมธุรกิจช้ินสวนยานยนต)

บริษัท เอส.ที.ไรซ่ิง จำกัด (กลุมธุรกิจช้ินสวนยานยนต)

ปานวิมาน เกาะชาง รีสอรท (กลุมธุรกิจโรงแรม ทองเท่ียว และภัตตาคาร)

นานบูติกโฮเทล (กลุมธุรกิจโรงแรม ทองเท่ียว และภัตตาคาร)

บริษัท หนุมสาวทัวร จำกัด (กลุมธุรกิจโรงแรม ทองเท่ียว และภัตตาคาร)

บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จำกัด (กลุมธุรกิจงานสรางสรรคและออกแบบ)

บริษัท เอ็ม.วาย.อาร.คอสเมติคส โซลูช่ัน จำกัด (กลุมธุรกิจเพ่ือสุขภาพ)

ดร.อรวรรณ โฮลิสติก แอนต้ี เอจจ้ิง อินสติติว (กลุมธุรกิจเพ่ือสุขภาพ)

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท จำกัด (กลุมธุรกิจกอสราง)

บริษัท ที-เน็ต จำกัด (กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม)

รางวัล SMEs ดาวรุง คร้ังท่ี 6
บริษัท โทฟุซัง จำกัด (กลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม)

บริษัท เอ็น แอนด บี พิซซา เครป จำกัด (กลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม)

บริษัท เวยตานา จำกัด (กลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม)

บริษัท เดอะวอฟเฟล ซัพพลาย จำกัด (กลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม)

บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จำกัด (กลุมธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ)

บริษัท ไมครอนโปรโมช่ัน จำกัด (กลุมธุรกิจพลาสติกและยาง)

บริษัท ชัยวัชระรับเบอร จำกัด (กลุมธุรกิจช้ินสวนยานยนต)

หางหุนสวนจำกัด จี เอสบีแกส (กลุมธุรกิจคาปลีก)

บริษัท ไลทต้ิง แอคเซสโซร่ี จำกัด (กลุมธุรกิจคาปลีก)

บริษัท ที แอนด เอ ไอเดียพลัส จำกัด (กลุมธุรกิจโรงแรม ทองเท่ียว และภัตตาคาร)

บริษัท ลูนูลา จำกัด (กลุมธุรกิจงานสรางสรรคและออกแบบ)

บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด (กลุมธุรกิจโลจิสติกส)

บริษัท บานประคบทองไทยสปา จำกัด (กลุมธุรกิจเพ่ือสุขภาพ)

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (กลุมธุรกิจเพ่ือสุขภาพ)

บริษัท ทิวาริน จำกัด (กลุมธุรกิจเพ่ือสุขภาพ)

บริษัท เคล อินดัสทรี แอนด มารเก็ตต้ิง จำกัด (กลุมธุรกิจเพ่ือสุขภาพ)

หางหุนสวนจำกัด จักรวาลบุรีรัมย (กลุมธุรกิจกอสราง)

บริษัท วังดุมเมาทเทนแคมป จำกัด (กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม)


