
ราคงัอ พุธ ีดบสัหฤพ

osmep osmepsme.go.th osmep

Call Center 1301

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บอร์ด SMEs
อนุมัติยุทธศาสตร์
ส่งเสริม SMEs
ระยะเร่งด่วน

PROCESS

PROGRESS

PRODUCT

POWER

ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนกันยายน 2557

 บอรด SMEs อนุมัติงาน สสว. ทั้งยุทธศาสตรสงเสริม SMEs ระยะเรงดวนป 2558 รวม 4 

ยุทธศาสตร 13 โครงการ วงเงิน 726.7 ลานบาท มุงบูรณาการภาครัฐ พัฒนา SMEs ตามวงจรธุรกิจ 

สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา-บริการ และเช่ือมโยงเครือขายภาครัฐ-เอกชน ท้ังในและตางประเทศ หวังเพ่ิมสัดสวน 

GDP SMEs เปน 38% และจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 5 หมื่นราย พรอมทั้งกำหนด SMEs 

กลุมเปาหมายที่จะสงเสริมในป 2558-2559 เพื่อเปนรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย  

 นางสาววิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ รักษาการแทนผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(เฉพาะกิจ) คร้ังท่ี 2/2557 ซ่ึงมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

ในฐานะประธานคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ) ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร 

และแผนการดำเนินงานสงเสริม SMEs ระยะเรงดวนป 2558 ตามท่ี สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม (สสว.) ไดนำเสนอ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร (4 P) รวม 13 โครงการ ซ่ึงมุงเนนงานท่ีสามารถ 

เร่ิมดำเนินการไดทันที และใหความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการงานสงเสริม SMEs ใหมีประสิทธิภาพ 

มีเอกภาพ ดำเนินงานสอดคลองในทิศทางเดียวกัน และมีการสรางกลไกหรือโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการ

สนับสนุน ให SMEs สามารถเริ่มตนธุรกิจและเติบโตไดตามวงจรธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสงเสริม SMEs ใหมีประสิทธิภาพ (Process) 

ประกอบดวย การจัดทำแผนการสงเสริม SMEs และงบประมาณแบบบูรณาการ การจัดทำฐานขอมูล SMEs 

แหงชาติ การข้ึนทะเบียนผูประกอบการ SMEs การสนับสนุนให SMEs เขาถึงตลาดการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

และการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและพัฒนา SMEs โดยมุงเนนการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ (Progress) ประกอบดวย  

การจัดต้ังศูนยใหบริการ SMEs ครบวงจร การจัดต้ังศูนยเรียนรูธุรกิจ SMEs ออนไลน และการสนับสนุน 

และพัฒนา SME ท่ีมีศักยภาพสูง

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและบริการของ SMEs (Product) ประกอบดวย โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 

/ 1 อาชีวะ : 100 SMEs และการจัดทำทำเนียบผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เช่ือมโยงเครือขายภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ (Power) เพ่ือสงเสริมและพัฒนา 

SMEs ประกอบดวย การสงเสริมให SMEs เปนสมาชิกองคการเอกชน การสนับสนุนเครือขาย SMEs ใน 18 กลุม 

และการสรางเครือขายธุรกิจกับ SMEs ใน ASEAN

 

 ท้ังน้ีเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายในการตอบสนองนโยบายของ คสช. ท่ีมุงใหความสำคัญ 

และผลักดันใหการสงเสริม SMEs เปนวาระแหงชาติ โดยการสรางใหเกิดการบูรณาการงานสงเสริม SMEs 

ของประเทศ และพัฒนา SMEs ใหเติบโตอยางแข็งแกรง คาดวาจะสามารถเพ่ิมสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ 

มวลรวมของ SMEs (GDP SMEs) เปนรอยละ 38 และสนับสนุนใหมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนจำนวน 

50,000 รายในป 2558 

 นอกจากนี้ยังไดเห็นชอบการกำหนดประเภทของ SMEs ที่ควรไดรับการสงเสริมในชวงครึ่งหลัง 

ของแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) หรือชวงระหวางป 2558-2559 ซ่ึงเปนส่ิงสำคัญ 

ในการกำหนดมาตรการสงเสริม ชวยเหลือ SMEs เฉพาะกลุม ใหสอดคลองกับศักยภาพสภาพปญหา และความตองการ 

เพ่ือให SMEs เปนรากฐานท่ีแข็งแกรงใหกับระบบเศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจาก สาขาธุรกิจท่ีสรางประโยชน 

และรายไดใหประเทศเปนจำนวนมาก มีการใชวัตถุดิบในประเทศ มีศักยภาพในการแขงขัน และมีโอกาสในอนาคต 

ตอบสนองนโยบายสำคัญของภาครัฐ รวมท้ังคำนึงถึงส่ิงแวดลอม สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย  2 กลุมธุรกิจ 

ดังน้ี 

 1. กลุมธุรกิจ SMEs ท่ีมีการเติบโตสูงของประเทศไทย ซ่ึงพิจารณาจากมูลคา GDP ของ SMEs    

การจางงาน รายไดและผลประกอบการ รวมท้ังนโยบายของภาครัฐ ฯลฯ มีจำนวน 12 กลุม ไดแก 

กลุมธุรกิจกอสราง กลุมธุรกิจช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส กลุมธุรกิจยานยนตและช้ินสวน กลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม    

กลุมธุรกิจการบริการดานการศึกษา กลุมธุรกิจดานพลังงาน กลุมธุรกิจภาคเกษตรกรรม กลุมธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส 

กลุมธุรกิจทองเท่ียว กลุมธุรกิจการบริการดานสุขภาพ กลุมธุรกิจสมุนไพรและเคร่ืองสำอาง กลุมธุรกิจดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และอุตสาหกรรมสรางสรรค

 2. กลุมธุรกิจ SMEs สาขาท่ีมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ซ่ึงพิจารณาจากมูลคาการสงออก 

-นำเขา จำนวน SMEs และจำนวนแรงงาน มีจำนวน 7 กลุม ไดแก กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง กลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 

กลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ และกลุมธุรกิจคาปลีกและคาสง

สสว. 
รายงานสถานการณ์
SMEs ครึ่งปีแรก
2557

สสว. UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม สสว.

เดือนกรกฎาคม 2557

 สสว. เผยสถานการณ SMEs คร่ึงปแรก 2557 สัญญาณการฟนตัวชัดเจน เห็นไดจาก 

ตัวเลขสงออก SMEs ขยายตัวอยูท่ี 980,419.86 ลานบาท ตลาดหลักมีท้ัง จีน ญ่ีปุน สหรัฐฯ สินคาสงออก 

อาทิ อัญมณี พลาสติก เคร่ืองจักร ขณะท่ีกิจการต้ังใหมมีจำนวน 29,466 ราย ปจจัยสำคัญมาจาก 

การบริหารประเทศของ คสช. ท่ีเรงออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและใหความชวยเหลือ ประชาชนตอเน่ือง 

สงผลดีตอเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย และความเช่ือม่ันตอการบริโภค การคา-ลงทุน 

 สำนักขอมูลและวิจัย สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เผยผลการศึกษา 

วิเคราะหสถานการณ SMEs ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 (มกราคม-มิถุนายน) ท้ังดานการคา 

ระหวางประเทศ รวมถึงการจัดต้ังและยกเลิกกิจการของ SMEs พบวา สถานการณโดยภาพรวมปรับตัวดีข้ึน 

ผลการจากการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเรงดำเนินการสรางความเช่ือม่ัน 

ตอเศรษฐกิจประเทศ ออกมาตรการกระตุนการคา-การลงทุน รวมถึงการใหความชวยเหลือและบรรเทา ความเดือดรอน 

ของประชาชน ซ่ึงสงผลดีตอระดับความเช่ือม่ันของนักลงทุนและประชาชน เห็นไดจากสัญญาณการปรับตัวดีข้ึน 

ของการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน และการใชจายของภาครัฐ ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ 

กลุมประเทศคูคาหลักของไทยมีการฟนตัว สงผลดีตอการสงออกสินคาของผูประกอบการไทย  

 เม่ือพิจารณาดานการคาระหวางประเทศของ SMEs ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 พบวา มีทิศทางท่ีดีข้ึน 

โดยการสงออกของ SMEs มีมูลคารวม 980,419.86 ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

รอยละ 14.77 ขณะท่ีเดือนมิถุนายน การสงออกมีมูลคา 171,958.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.87 

ของมูลคาการสงออกรวมท้ังประเทศ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 16.02 

และหดตัวลงเล็กนอย รอยละ 0.22 เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม ท่ีผานมา 

 ตลาดหลักท่ี SMEs ไทย สงออกสินคาสูงสุดในชวงคร่ึงปแรก 2557 ไดแก จีน มูลคา 115,449.04  

ลานบาท รองลงมาคือ ญ่ีปุน มูลคา 95,184.91 ลานบาท สหรัฐอเมริกา มูลคา 72,224.34 ลานบาท ฮองกง 

มูลคา 69,208.39 ลานบาท และอินโดนีเซีย มูลคา 46,206.23 ลานบาท ท้ังน้ี พบวาเกือบทุกประเทศ        

การสงออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ต้ังแตรอยละ 10.78-22.24 ยกเวนอินโดนีเซีย 

ท่ีการสงออกหดตัวลงรอยละ 14.60 สำหรับสินคาท่ีมีการสงออกสูงสุด ไดแก อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

พลาสติกและของทำดวยพลาสติก เคร่ืองจักร คอมพิวเตอรและอุปกรณ อุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ     

ยานยนตและสวนประกอบ

 ดานการนำเขาสินคาของ SMEs ชวงคร่ึงแรกของป มีมูลคา 1,074,005.84 ลานบาท หดตัวลงจากชวงเดียวกัน 

ของปกอน รอยละ 13.20 โดยเดือนมิถุนายน การนำเขาสินคาของ SMEs มีมูลคา 179,844.21 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 30.54 ของมูลคาการนำเขารวมท้ังประเทศ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 

2.84 และหดตัวลงจากเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา รอยละ 3.47 

 ตลาดท่ี SMEs นำเขาสินคาชวงคร่ึงปแรกสูงสุด ไดแก จีน มูลคารวม 288,939.91 ลานบาท รองลงมา คือ 

ญ่ีปุน มูลคา 158,487.79 ลานบาท สหรัฐอเมริกา มูลคา 62,750.90 ลานบาท สวิตเซอรแลนด มูลคา 

53,204.25 ลานบาท และมาเลเซีย มูลคา 51,489.34 ลานบาท โดยสินคาท่ีนำเขามากท่ีสุด ไดแก 

อุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ เคร่ืองจักร คอมพิวเตอรและอุปกรณ อัญมณีและเคร่ืองประดับ พลาสติก 

และของท่ีทำดวยพลาสติก เหล็กและเหล็กกลา ตามลำดับ

 สำหรับการจัดต้ังและยกเลิกกิจการ SMEs ชวงคร่ึงปแรก 2557 (มกราคม-มิถุนายน) พบวา 

กิจการท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหมมีจำนวน 29,466 ราย หดตัวลงเม่ือเทียบกับชวงคร่ึงปหลัง 2556 รอยละ 4.7 

โดยทุนจดทะเบียนของกิจการจัดต้ังใหมมีมูลคา 118,763 ลานบาท หดตัวลงเม่ือเทียบกับคร่ึงปหลัง 2556 

รอยละ 25.01 ประเภทกิจการท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหมสูงสุดในชวงคร่ึงปแรก ไดแก กอสรางอาคารท่ัวไป 

ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยเปนท่ีพักอาศัย ขายสงเคร่ืองจักร บริการอาหารในภัตตาคาร/รานอาหาร และกิจกรรม 

ใหคำปรึกษา 

 สวนการจดทะเบียนยกเลิกกิจการ มีจำนวน 5,850 ราย ลดลงเม่ือเทียบกับคร่ึงปหลัง 2556 

คิดเปนรอยละ 51.43 โดยทุนจดทะเบียนของกิจการท่ียกเลิกมีมูลคา 24,203 ลานบาท หดตัวลงเม่ือเทียบกับ 

คร่ึงปหลัง 2556 ท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 68.15 ประเภทกิจการท่ีมีการยกเลิกมากท่ีสุดในชวงคร่ึงปแรก ไดแก 

การขายสลากกินแบง กอสรางอาคารท่ีไมใชท่ีพักอาศัย ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยไมใชท่ีพักอาศัย บริการใหคำปรึกษา 

ทางธุรกิจ ภัตตาคาร/รานอาหาร 

 อยางไรก็ดี คาดวามาตรการเรงรัดการใชจายภายใตแผนการลงทุนของภาครัฐ และเรงรัดกระบวนการ 

เบิกจายงบประมาณป 2557 รวมถึงเตรียความพรอมในใชงบประมาณประจำป 2558 จะเปนปจจัยสำคัญ 

ตอการกระตุนอุปสงคภายในประเทศใหขยายตัวอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะสงผลดีตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในชวงคร่ึงหลังของป 2557 ใหมีทิศทางการขยายตัวท่ีดีย่ิงข้ึน

นายวีระยุทธ เชื้อไทย รองผูอำนวยการสำนักบริการผูประกอบการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (สสว.) รวมเปนวิทยาการในงานสัมมนา “ถอดรหัส SMEs พลิกเกมธุรกิจ” ซึ่ง บริษัท อสมท 
จำกัด (มหาชน) รวมกับหนวยงานพันธมิตร อาทิ สสว. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
บริษัท ควายทอง ช็อป  จำกัด ฯลฯ จัดขึ้น ณ หองออดิทอเรี่ยม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท

นายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานในพิธีเปดงานสัมมนา พรอมกลาวปาถกฐาพิเศษ 
ในงาน AEC & SMEs Challenges : Next Step Phase 5 ซ่ึง สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) รวมกับ สภาหอการคาแหงประเทศไทย จัดข้ึน โดยมี ดร.วิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ 
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นายอิสระ วองกุศลกิจ 
ประธานกรรมการหอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย พรอมดวยผูบริหาร สสว. และหอการคาฯ 

ใหการตอนรับ ณ หองคริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

บอร์ด SMEs
อนุมัติยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs

ระยะเร่งด่วน
สถานการณ์ SMEs ครึ่งปีแรก 2557

สัมมนาถอดรหัส SMEs

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
รวมพิธีเปดงาน SOFTWARE Expo Asia 2014 พรอมรวมลงนามบันทึกความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร 
จำนวน 9 หนวยงาน ในการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ SMEs และผูประกอบการรายยอย ใหเติบโตอยางย่ังยืน 
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

สงเสริมศักยภาพ SMEs

นายชาวันย สวัสดิ์-ชูโต รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
เปนประธานเปดบูธแสดงและจำหนายสินคา ซ่ึงเปนกิจกรรมทดสอบตลาดในประเทศ คร้ังท่ี 2 ภายใตโครงการ 
ยกระดับผูประกอบการ OTOP ท่ีมีศักยภาพ กาวไปสู SMEs ป 2557 กลุมกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในงาน Thailand Industrial Expo 2014 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมทดสอบตลาดในประเทศ คร้ังท่ี 2

นางลักขณา ต้ังจิตนบ ผูอำนวยการสำนักประสานดานการตางประเทศ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (สสว.) ใหการตอนรับคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีจากสมาคม Indian Industries Association 
ซึ่งนำโดย Mr.Praveen Kumar, Attache Economic & Commercial ทูตพาณิชยสถานทูตอินเดีย 

ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมารับฟงนโยบายและแนวทางการสงเสริม SMEs ของ สสว.
ณ หองประชุม 1802 สสว.

SMEs อินเดีย ดูงาน สสว.

ดร.วิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) รวมลงนามบันทึกขอตกลงโครงการความรวมมือขับเคล่ือนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทย (เพ่ิมเติม) ป 2557 
กับ 5 องคกร ไดแก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) หอการคาไทยและสภาหอการคา 
แหงประเทศไทย (TCC&BoT) สมาคมธนาคารไทย (TBA) สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตรไทย 
(Thai-BISPA) และบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)  เพื่อหนุนผูประกอบการพัฒนานวัตกรรม 
ท้ังดานสินคาและบริการ เพ่ิมความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืนรับมือตลาด AEC ณ หอง Meeting Room 3-4 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

รวมมือขับเคล่ือนนวัตกรรม

พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง หัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธานในพิธีเปดงาน 
Thailand Industrial Expo 2014 “มหกรรมซื้อของไทย ใชของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขใหประชาชน” 
ซ่ึงเปนงานท่ีจัดข้ึนเน่ืองในโอกาสท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 72 ป ซ่ึงภายในงานดังกลาว สำนักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นอกจากการออกบูธบริการขอมูลและรวมใหคำปรึกษาแนะนำ 
เร่ืองตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจแลว ยังไดนำผูประกอบการ SMEs และ OTOP ท่ีไดรับการพัฒนา 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานตางๆ กวา 80 ราย มารวมออกบูธแสดงและจำหนายสินคา ระหวางวันท่ี 26-31 สิงหาคม 
2557 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เปดงาน Thailand Industrial Expo 2014

ดร.วิมลกานต โกสุมาศ รองผูอำนวยการ รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (สสว.) เปนประธานเปดการประชุมระดมสมองการพัฒนาแบบจำลอง (SME Computable 
General Equilibrium Model : SMECGE) เพ่ือใชในการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐและปจจัยภายนอกที่มีตอภาพรวมเศรษฐกิจไทยและสาขาการผลิตทั้งที่เปน
ระดับ SMEs และ Non-SMEs ขณะเดียวกันเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรของ สสว. ใหมีองคความรูและสามารถ 
ใชประโยชนจากแบบจำลอง SMECGE ในการวิเคราะหเศรษฐกิจได โดยมีตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน เขารวม ณ หองประชุม 1801 สสว.

ระดมสมองพัฒนาแบบจำลอง

นายชาวันย สวัสดิ์-ชูโต รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
เปนประธานเปดงานแสดงและจำหนายสินคาโครงการยกระดับผูประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑแบบ
บูรณาการ (OTOP PLUS) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง สสว. รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

จัดขึ้น ณ MCC Hall หางสรรพสินคาเดอะ มอลล สาขางามวงศวาน

แสดงสินคา OTOP PLUS อิสาน

สัมมนา AEC & SMEs Challenges

เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ
รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6

เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ
รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6

เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ
รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6

 เข้าร่วมประชุม APEC SME WORKING GROUP ครั้งที่ 39
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยสถานการณ์ SME เฉพาะเรื่อง
พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก
และภาคตะวันออก ณ จ.ชลบุรี

สัมมนา “PROMOTING APEC SME INNOVATION
THROUGH SMART IRP POLICY SEMINAR

ณ โรงแรม SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT

สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยสถานการณ์ SME
เฉพาะเรื่องพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

ประกาศผลรางวัลเรื่องเล่าหนังสั้น
ณ แกรนด์ ฮอลล์ เอสพลานาด

รัชดาฯ กทม. 

ประชุม
APEC SME MINISTERIAL

MEETING ครั้งที่ 21 ประเทศจีน

อบรม 200 นาที
กับการปรับเปลี่ยน

มุมมองใหม่ทางด้าน IT
ณ บจก.ไมโครซอฟท์

แถลงข่าวงาน
SME THAILAND EXPO 2014

ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

สัมมนา “ก้าวต่อไป
ของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก”

ชั้น 3 อาคาร 9 ม.กรุงเทพ
กล้วยน้ำไท

แถลงปิดโครงการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการ SME

ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว

อบรมกลยุทธ์การคัดเลือก
บุคลากรเข้าทำงานสำหรับ SMEs

ณ สถาบันปัญญาภิวัตน์

ปิดโครงการ OTOP PLUS
ณ สวิสโซเทล 

สสว. นำผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 22 ราย

เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน SME Thailand Expo 2014 
ณ Hall 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2557


