
รายงานประจำป 2562 | Annual Report 2019

).วสส( มอยดานขะลแงาลกดานขจิกหาสิวมิรสเงสนางกันำส
The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)



วิสาหกิจรายย่อย

ภาคการผลิตสินค้า 
และภาคการค้าและบริการ

	 รายได้ไม่เกิน	1.8	ล้านบาทต่อปี

	 จ้างงานไม่เกิน	5	คน

Micro Enterprises

Manufacturing, 
trade and service sectors

Annual revenue: not more 
than	1.8	million	baht

Not	more	than	5	employees

วิสาหกิจขนาดย่อม 

ภาคการผลิตสินค้า

	 รายได้เกิน	1.8	ล้านบาทต่อปี
	 แต่ไม่เกิน	100	ล้านบาทต่อปี

	 จ้างงานเกิน	5	คน
	 แต่ไม่เกิน	50	คน

ภาคการค้าและบริการ

	 รายได้เกิน	1.8	ล้านบาทต่อปี
	 แต่ไม่เกิน	50	ล้านบาทต่อปี

	 จ้างงานเกิน	5	คน
	 แต่ไม่เกิน	30	คน

Small Enterprises 

Manufacturing 

Annual	revenue:	more	than	1.8	million	baht,	 
but	not	more	than	100	million	baht.

More	than	5	employees, 
but	not	more	than	50	employees.

Trade and Service sectors

Annual	revenue:	more	than	1.8	million	baht, 
but	not	more	than	50	million	baht.

More	than	5	employees, 
but	not	more	than	30	employees.

Micro

Small



Medium
วิสาหกิจขนาดกลาง

ภาคการผลิตสินค้า

	 รายได้เกิน	100	ล้านบาทต่อปี
	 แต่ไม่เกิน	500	ล้านบาทต่อปี

	 จ้างงานเกิน	50	คน
	 แต่ไม่เกิน	200	คน

ภาคการค้าและบริการ

	 รายได้เกิน	50	ล้านบาทต่อปี
	 แต่ไม่เกิน	300	ล้านบาทต่อปี

	 จ้างงานเกิน	30	คน
	 แต่ไม่เกิน	100	คน

Medium Enterprises

Manufacturing

Annual	revenue:	more	than	100	million	baht,	 
but	not	more	than	500	million	baht.

More	than	50	employees, 
but	not	more	than	200	employees.

Trade and Service sectors

Annual	revenue:	more	than	50	million	baht,	 
but	not	more	than	300	million	baht.	

More	than	30	employees, 
but	not	more	than	100	employees.

กฎกระทรวงกำาหนดลักษณะของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	7	มกราคม	2563	 
และประกาศสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

เรื่องการกำาหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย 
เมื่อวันที่	21	มกราคม	2563

The Ministerial Regulations on the  
Designation of the Characteristics of Small  
and Medium Enterprises B.E. 2562 (2019) 

the	Notification	of	the	Royal	Thai	Government	Gazette	
on	January	7,	2020,	and	OSMEP	Notification	 
on	Micro	Enterprises	on	January	21,	2020.

นิยามใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
New Definition of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

กรณีจำานวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจ	ขนาดหนึ่ง	
แต่จำานวนรายได้เข้าลักษณะ	ของวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง	
ให้ถือจำานวนการจ้างงานหรือรายได้ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
พิจารณา

In	 the	 event	 that	 the	 number	 of	 employees	 fits	 
a	type	of	enterprise	but	the	revenue	fits	another	
type,	whichever	higher	shall	be	used	to	determine	
the	type	of	an	enterprise.
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สารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019		

(COVID-19)	 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยในทุกๆด้าน	

และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	 ซึ่งมีการจ้างงาน

มากกว่า	 14	 ล้านคนทั่วประเทศ	 รัฐบาลจึงมีนโยบายในการช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการ	SME	ท่ัวประเทศ	โดยการจัดสรรวงเงินสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและ 

มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดสรรงบประมาณ

โควต้าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	 ผ่านมาตรฐาน

รับรองตามกฎหมายจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เพื่อให้ 

งบประมาณถูกกระจายออกไปยังผู้ประกอบการ	SME	ทั่วประเทศ	

	 ผมขอชื่นชมสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(สสว.)	 ที่เป็นกําลังสําคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SME	 ให้สามารถ 

พ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่น	 ธุรกิจสามารถกลับมาเติบโตและ

แข่งขันได้ในระดับสากล	

		 เน่ืองในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน		สํานักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ประจําปี	 2562	 ผมขอ 

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 อีกทั้ง

พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินี	 ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ทุกคน	 จงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพกาย	 สุขภาพใจท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง	 และสัมฤทธ์ิผลในส่ิงท่ีพึงปรารถนาทุกประการ	 เพ่ือร่วม 

เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่าง

ยั่งยืนสืบไป	



Message from His Excellency General Prayuth Chan-o-cha
Prime Minister of the Kingdom of Thailand 
Chairman of the National Board of SME Promotion

	 The	 COVID-19	 crisis	 Thailand	 is	 facing	 has	 caused	 significant	 damage	

to	 the	nation	 in	every	way	and	has	posed	a	severe	 impact	on	 the	economy,	 

especially	SMEs	that	employ	more	than	14	million	people	nationwide.	To	support	

SMEs	across	the	country,	the	government	introduced	a	relief	policy,	which	offers	

low-interest	soft	loans	to	ensure	that	all	SMEs	can	efficiently	access	the	funding.	

The	government	agencies	must	also	allocate	procurement	budgets	and	quota	for	

SMEs’	high-quality	products	and	services	that	meet	legal	standards.	This	effort	

aims	to	distribute	the	budget	to	SMEs	around	the	country.

	 I	would	like	to	express	my	appreciation	to	the	Office	of	Small	and	Medium	

Enterprises	 Promotion	 (OSMEP),	 serving	 as	 a	 focal	 point	 that	 integrates	 the	 

cooperation	with	public	and	private	entities	to	help	SMEs	get	through	this	crisis.	

Thanks	to	this	effort,	businesses	gain	resilience	to	grow	and	compete	in	a	global	

platform	again.

	 On	 the	 occasion	 of	 preparing	 the	OSMEP	 annual	 report	 2019,	with	 the	

blessing	of	all	divine	forces	and	the	grace	of	Their	Majesties	the	King	and	Queen,	

I	wish	all	management	and	staff	members	happiness,	success,	good	health.	May	

all	of	your	wishes	come	true.	I	hope	you	remain	the	key	drivers	of	our	sustainable	

economy.



สารจาก นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำานวยการ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำานวยการ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

	 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	เป็นหน่วยงาน

หลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	SME	และ	Micro	SME	ของประเทศ	โดยมี

ภารกิจในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน	 SME	 รวมทั้งเป็น 

ศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ	 สร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสม 

กับการสร้าง “สังคมผู้ประกอบการ”	 เพื่อสนับสนุนให้	 SME	 ไทยสามารถเติบโต

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	

	 สสว.	 ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤต	 โควิด-19	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 ทั้งมาตรการทางการเงิน	 เพื่อช่วยให้ 

ผู้ประกอบการ	 SME	 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น	 รวมถึงการสนับสนุน

ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง	 1.3	 ล้านล้าน

บาท	ในปีงบประมาณ	2563	ได้จัดทําแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ	

SME	 เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	 30	 จะสร้างรายได้

ให้ผู้ประกอบการกว่า	400,000	ล้านบาทในปีงบประมาณ	2564

	 นอกจากนั้น	 สสว.	 ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 รวมถึงปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดให้เป็น

ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์	 www.sme.go.th	 หรือที่ศูนย์ให้บริการ	 SME	 ครบวงจร	 

(SME	 One-Stop	 Service	 Center:	 OSS)	 ซึ่งมีสาขาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	

ข้อมูลเหล่านี้จะนําไปสู่การปฏิรูปฐานข้อมูล	 SME	 Big	 Data	 ที่จะเปิดโอกาสให้ 

ผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไปเข้าถึงข้อมูลของ	 SME	 อย่างลงลึกครบทุกด้าน 

และสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์หรือพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต	 เป็นการ 

ติดอาวุธทางความคิด	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ	

SME	สําหรับแข่งขันในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

	 สําหรับ	Big	Data	ของ	สสว.	ประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	ได้แก่	1.	โครงสร้าง

ธุรกิจ	 SME	 ที่ได้จากการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	2.	โครงสร้างการกระจายรายได้ผู้ประกอบการ	3.	โครงสร้างการส่งออก

และนําเข้าของ	SME	จากกรมศุลกากร	โดย	สสว.	จะเดินหน้าปรับปรุงฐานข้อมูลนี้ 

ให้มีรายละเอียดรอบด้านในทุกมิติ	 นําเสนอให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการ

ค้นหาบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	 SME	 และ

เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย	 ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

เป็นอาวุธสําคัญของโลกธุรกิจอย่างแท้จริง



Message from Mr. Veerapong Malai
Director-General  
of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)

	 The	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	 (OSMEP),	as	the	primary	

agency	 supporting	 SMEs	 and	Micro	 SMEs	 in	 Thailand,	 has	 the	mission	 to	 formulate	

policies	and	strategies	that	drive	SMEs.	OSMEP	is	also	the	center	that	coordinates	with	

different	agencies	to	create	a	suitable	ecosystem	for	building	the	“entrepreneurial	society”	

to	promote	Thai	SMEs’	sustainable	growth	and	competitiveness.

	 OSMEP	has	assisted	entrepreneurs	affected	by	the	Covid-19	crisis	under	government	 

policies.	The	effort	included	a	financial	measure	to	ensure	SMEs’	better	access	to	sources	

of	funding.	Furthermore,	OSMEP	encouraged	the	entrepreneurs	to	access	government	

procurement	worth	up	to	1.3	trillion	baht	in	the	fiscal	year	2020.	It	has	prepared	a	plan	

to	promote	and	support	SMEs	to	enter	at	 least	30	percent	of	the	public	procurement	

market,	which	will	generate	400,000	million	baht	for	them	in	the	fiscal	year	2021.

	 Furthermore,	OSMEP	promoted	and	invited	entrepreneurs	nationwide	to	register	and	

receive	benefits.	They	were	also	encouraged	to	update	the	information	on	the	website	 

www.sme.go.th	 or	 at	 the	SME	One-Stop	Service	Center	 (OSS),	whose	 branches	 are	

available	 in	every	province.	The	data	received	will	 transform	the	database	of	SME	Big	

Data.	 This	 implementation	 will	 allow	 entrepreneurs	 and	 the	 general	 public	 to	 access	 

in-depth	and	comprehensive	SME	information,	which	can	be	further	analyzed	to	forecast	

future	trends.	It	will	also	enhance	SMEs’	ideas	and	competitive	edge	to	keep	up	with	the	

rapidly	changing	business	world.

	 OSMEP’s	Big	Data	consists	of	three	key	components:	1.	SME	business	structure	 

obtained	 from	 the	 business	 registration	 of	 the	 Ministry	 of	 Commerce	 and	 related	 

agencies,	 2.	 Entrepreneurial	 income	 distribution	 structure,	 and	 3.	 SME	 export-import	

structure	 gained	 from	 the	 Customs	 Department.	 OSMEP	 will	 continue	 updating	 the	

database	 to	ensure	 that	 it	presents	all	 aspects	of	easy-to-understand	details	 that	are	

search-friendly	 on	 digital	 platforms.	 This	 database	 will	 benefit	 SMEs	 and	 serve	 as	 a	

guideline	for	Thai	economic	development	in	an	era	where	information	and	technology	are	

crucial	weapons	in	the	business	world.



MICRO ENTERPRISE

SMALL ENTERPRISEวิสัยทัศน

เปนผูชี้นําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME 
สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน

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



MEDIUM ENTERPRISE

ENTERPRISES 
PROMOTION AGENCIES

พันธกิจ

บูรณาการและผลักดันการสงเสริม MSME 
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให MSME 
สามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล

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



สสว. 
รายงานประจำาปี 2562
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ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำาปี 2562
สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)                               

  1,250,707,700  บาท 

ยุทธศาสตร์

  สสว. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี 2562 จำานวนทั้งสิ้น 1,250,707,700 บาท เพื่อดำ�เนินก�รส่งเสริมและสนับสนุน  
SME จำ�นวน 39 ง�น/โครงก�ร จำ�นวน 965,442,300 บ�ท คิดเป็น 77.19% ของงบประม�ณที่ได้รับจัดสรร และเป็นค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รดำ�เนินง�นและบริห�รกองทุน จำ�นวน 285,265,400 บ�ท คิดเป็น 22.81% ของงบประม�ณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศ�สตร์ที่ 1
ยกระดับก�รบูรณ�ก�ร  

MSME ของประเทศ 
ด้วย BIG DATA

79,973,000 บาท 
(13 โครงก�ร)

ยุทธศ�สตร์ที่ 3
สร้�งสังคมผู้ประกอบก�ร
ให้เติบโตและก้�วสู่ส�กล

 

744,614,200 บาท
(18 โครงก�ร)

ยุทธศ�สตร์ที่ 2
พัฒน�กลไกก�รส่งเสริม  

ให้เข้�ถึง MSME และ
เศรษฐกิจชุมชน

101,255,000 บาท 
(3 โครงก�ร)

ยุทธศ�สตร์ที่ 4
เพิ่มศักยภ�พองค์กร

ให้มีสมรรถนะสูง  
(High Performance Agency)

39,600,100 บาท
(5 โครงก�ร)

จำ�นวน
965,442,300 บาท

งบประม�ณดำ�เนินก�รส่งเสริม 
และสนับสนุน SME

77.19 %22.81 %

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น
และบริห�รกองทุน

จำ�นวน 
285,265,400 บาท

  แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 2562 ของ สสว. ได้ดำ�เนินก�รส่งเสริมและสนับสนุน SME ผ่�นง�น/โครงก�รต�มบทบ�ทภ�รกิจ
ของ สสว. วงเงินงบประม�ณ 965,442,300 บ�ท ซึ่งแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

8.28% 10.49% 77.13% 4.10%

สสว.  
ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565

  แผนยุทธศาสตร์ สสว. มีการดำาเนินการทบทวนเป็นประจำาทุกปี เนื่องจ�กปัจจัยภ�ยนอกและภ�ยในที่มีก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็ว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีน�คม 2562 กำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐปรับปรุงกรอบเวล�ของแผน
ระดับ 3 คือ แผนยุทธศ�สตร์องค์กรและแผนก�รส่งเสริม SME ให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี (2561-2580) และแผนแม่บท 
ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติแผนอื่นๆ โดยในช่วงแรกให้สิ้นสุดภ�ยในปี 2565
  ดังนั้น สสว. จึงจำ�เป็นต้องศึกษ�ทบทวนปัจจัยที่เป็นประเด็นสำ�คัญต่อก�รปรับเปลี่ยนทิศท�งและกลยุทธ์ ประเด็นคว�ม
ท้�ท�ย เป้�หม�ยของแผนในระดับต่�งๆ และก�รปรับบทบ�ทภ�รกิจของ สสว. ให้ตอบสนองต่อนโยบ�ยยุทธศ�สตร์ช�ติ เพื่อกำ�หนด
ทิศท�งขององค์กรให้ชัดเจน และตอบสนองคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่�งๆ รวมทั้งพัฒน�เครื่องมือ 
ในก�รผลักดันแผนยุทธศ�สตร์องค์กร ให้บรรลุเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด

(ฉบับทบทวน ปี 2563-2565)                         

ปี 2560-2564 ปี 2560-2564
(ฉบับทบทวนปี 2561-2564)

 ก�รดำ�เนินง�น/โครงก�รของ สสว. ประจำ�ปี 2562 เป็นก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ สสว. ปี 2560-2564 
(ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) และแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 2562 ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศ�สตร์หลัก ซึ่งสอดรับกับทิศท�งก�รพัฒน�
ประเทศ ต�มแนวท�งของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี แผนก�รปฏิรูปประเทศ แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 
และแผนก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ฉบับที่ 4 และนำ�ม�สู่ก�รทบทวนและจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 2562 
เพื่อใช้ในก�รขับเคลื่อนองค์กร

ปี 2560-2564
(ฉบับทบทวนปี 2562-2564)

ปี 2560-2565
(ฉบับทบทวนปี 2563-2565)

แผน
ยุทธศ�สตร์ช�ติ 

20 ปี
(2561-2580)

แผน
ก�รปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งช�ติ ฉบับที่ 12

(2560-2564)

แผนก�รส่งเสริม 
SME ฉบับที่ 4 

(2560-2564)

มติ
คณะรัฐมนตรี 

12 มีน�คม 2562

พ.ร.บ.
ส่งเสริม SME 

(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561

12th SME4th20
years

SME Act 2nd Cabinet
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ยุทธศ�สตร์ 1
ยกระดับก�รบูรณ�ก�ร MSME 
ของประเทศด้วย BIG DATA 

เป้�ประสงค์
  สร้�งก�รส่งเสริม MSME ที่ส่งผลกระทบ
 ต่อเศรษฐกิจสูง (High Impact) ร่วมกับ
 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
 
กลยุทธ์
1.1    บูรณ�ก�รแผนงบประม�ณและติดต�มประเมินผล 
  ให้ครอบคลุมหน่วยง�นส่งเสริม MSME ของประเทศ 
1.2   สร้�งคว�มร่วมมือในก�รส่งเสริม MSME ทั้งในและต่�งประเทศ 
1.3   พัฒน�และเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลให้รองรับ MSME BIG DATA 
1.4   พัฒน�เครื่องมือในก�รวิเคร�ะห์/ประเมินผลกระทบ
 ท�งเศรษฐกิจด้�น MSME

กลุ่มเป้�หม�ย 
  หน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน ทั้งในและต่�งประเทศ 

ผลผลิต
1.   เครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รส่งเสริม MSME 
 ไม่น้อยกว่� 29 เครือข่�ย/ปี  
2.   พัฒน�ฐ�นข้อมูล MSME จำ�นวน 6 ด้�น  
3.   พัฒน�เครื่องมือในก�รวิเคร�ะห์และประเมิน
  ผลกระทบท�งเศรษฐกิจ/นำ�ไปใช้ประโยชน์
 ไม่น้อยกว่� 1 เรื่อง/Model/ปี

1 2

ค่านิยมองค์กร

P O MR S E
Professional Ownership Merit IntegrityRelationship Service Mind Excellence 

บุคล�กรมีคว�ม 
เป็นมืออ�ชีพ

มีคว�มรัก 
ในองค์กร

ทำ�ง�นโปร่งใส 
มีคุณธรรม

มีสัมพันธภ�พ
ที่ดีต่อกัน มีจิตบริก�ร

มุ่งผลสัมฤทธิ์
และคว�มเป็นเลิศ 

ในผลง�น

แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2565 
(ฉบับทบทวนปี 2563-2565)

ยุทธศ�สตร์ที่ 2  
พัฒน�กลไกก�รส่งเสริมให้เข้�ถึง 
MSME และเศรษฐกิจชุมชน 
 
เป้�ประสงค์
  เชื่อมโยงม�ตรก�รภ�ครัฐ 
  แก่ MSME อย่�งทั่วถึง

กลยุทธ์
2.1   พัฒน�ปัจจัยเอื้อต่อก�รเติบโตของ MSME 
2.2   ยกระดับก�รให้บริก�รของศูนย์ OSS และเชื่อมโยง   
 นโยบ�ยของรัฐ 
2.3    พัฒน�เครือข่�ยที่ปรึกษ�/เครือข่�ยก�รให้บริก�ร

กลุ่มเป้�หม�ย 
  หน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชนในพื้นที่และผู้ประกอบก�ร 
   MSME
 
ผลผลิต
4.   ยกระดับของศูนย์ให้บริก�ร MSME ไม่น้อยกว่�  
  18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด 
5.   MSME ได้รับก�รบริก�รข้อมูลองค์คว�มรู้ไม่น้อยกว่�   
 184,000 ร�ย/ปี 
6.   มีก�รพัฒน�เครื่องมือก�รให้บริก�ร MSME  
  ด้วย ICT, SME Connext, SME ONE

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
“เป็นผู้ชี้นำ�ในก�รขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภ�พ 

MSME สู่คว�มมั่งคั่งอย่�งยั่งยืน”
บูรณ�ก�รและผลักดันก�รส่งเสริม MSME  

ของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME  
ส�ม�รถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับส�กล

สสว.  
ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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3 4

(ร่�ง) แผนยุทธศ�สตร์ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563-2565)

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 
สร้�งสังคมผู้ประกอบก�ร
ให้เติบโตและก้�วสู่ส�กล 

เป้�ประสงค์
  เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถให้ MSME เติบโต
 ได้ต�มวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle) 

กลยุทธ์
3.1   ส่งเสริมก�รเริ่มต้นธุรกิจ (Earty Stage/Startup)
3.2   ส่งเสริม MSME  ให้รวมกลุ่ม/ก้�วสู่ส�กล
  (Internationalization) 
3.3   ส่งเสริมก�รใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล/
  ก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation)

กลุ่มเป้�หม�ย 
  ผู้ประกอบก�ร MSME ร�ยประเด็นและเฉพ�ะกลุ่ม
 
ผลผลิต
7.   MSME ได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รเริ่มต้น
  ธุรกิจไม่น้อยกว่� 10,000 ร�ย 
8.   คลัสเตอร์ได้รับก�รเพิ่มศักยภ�พ 30 คลัสเตอร์/ปี 
9.   MSME ได้รับก�รยกระดับม�ตรฐ�น 820 ร�ย 
10.  MSME ใต้รับก�รส่งเสริมสู่ส�กล 6,000 ร�ย 
11.  MSME มีก�รนำ�นวัตกรรมเทคโนโลยี / ดิจิทัล 
  ม�ใช้ในก�รพัฒน�ธุรกิจไม่น้อยกว่� 20,000 ร�ย

ยุทธศ�สตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภ�พองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Agency) 

เป้�ประสงค์
  พัฒน�องค์กรและบุคล�กรให้มีม�ตรฐ�น
 เป็นที่ยอมรับพร้อมตอบสนองคว�มต้องก�ร
 ผู้รับบริก�ร
 
กลยุทธ์
4.1   ปรับโครงสร้�งองค์กรให้สอดคล้องกับบทบ�ท 
 ภ�รกิจองค์กร 
4.2   ยกระดับก�รบริห�รจัดก�รสู่ Smart Office 
4.3   ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและ 
  มีธรรม�ภิบ�ล

กลุ่มเป้�หม�ย 
  บุคล�กร สสว.
 
ผลผลิต
12. ค่�เฉลี่ยเพิ่มขึ้นของผลก�รประเมิน  
  Core Competency ร้อยละ 5/ปี
13.  ปรับปรุงระบบปฏิบัติง�นภ�ยในองค์กร 
  ให้ทันสมัย ไม่น้อยกว่� 2 ระบบ

เป้�หม�ย

ขับเคลื่อนก�รบูรณ�ก�รภ�ครัฐและเอกชน 
ในก�รส่งเสริมให้ MSME มีศักยภ�พเพิ่มขึ้น

ก�รสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบก�ร 
ก่อให้เกิดมูลค่�ท�งเศรษฐกิจไม่น้อยกว่� 1.5 เท่�/ปี

ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละของผู้ประกอบก�รได้รับคว�มช่วยเหลือและพัฒน�จ�ก สสว. มีศักยภ�พเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ 70-80

ผลลัพธ์

OSMEP 
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   น�ยสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล อดีตผู้อำ�นวยก�ร 
สสว. ได้แถลงข่�วนโยบ�ยก�รส่งเสริม SME ปี 2562  
เมื่อวันที่ 11 ธันว�คม 2561 ภ�ยใต้แนวคิด ‘SME SPEED’ 
ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รต่อเนื่องจ�กทิศท�งก�รส่งเสริม 
SME ปี 2561 ‘REINVENTING SME FUTURE’ 
โดยตั้งเป้�หม�ยให้ SME ได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน�กว่�
280,000 ร�ย เกิดก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มกว่� 4,000 ล้�นบ�ท 
รวมทั้งเปลี่ยนคำ�ว่� ‘Start up’ เป็นคำ�ว่� ‘Born’ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

SMART ฉล�ด รอบรู้

PROACTIVE ก�รทำ�ง�นเชิงรุก

EFFICIENCY มีประสิทธิภ�พ

EXCLUSIVE มีคว�มพิเศษ

DIGITALIZATION  ปรับกระบวนก�ร 
ทำ�ง�นสู่ระบบดิจิทัล

โดดเด่น สร้างสรรค์        
มีงานวิจัยสนับสนุน
กลุ่มที่ดำ�เนินธุรกิจ 
ด้วยคว�มแตกต่�ง  
มีคว�มโดดเด่น  
ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม  
ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ร�ค� 
มีคว�มสร้�งสรรค์  
มีกลุ่มเป้�หม�ยชัดเจน 
หรือมีง�นวิจัยม� 
สนับสนุน ซึ่งจะเป็นกลุ่ม
หลักในก�รขับเคลื่อน
คว�มเข้มแข็งของธุรกิจ

กลุ่มอีคอมเมิร์ซ 
เชื่อมเข้ากับภาครัฐ
และเอกชน 
กลุ่มท่ีเป็น E-commerce 
เพื่อห�แนวท�งในก�ร
ยกระดับผู้ประกอบก�ร
โดยมุ่งเน้นก�รสร้�ง
ประสบก�รณ์ธุรกรรม
ออนไลน์ และเกิด 
ร�ยได้จริง 

นำาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ไปขาย 
ยังต่างประเทศ
กลุ่มที่ทร�บว่�สินค้�
ตนเองเหม�ะกับตล�ด
ใดในต่�งประเทศ เช่น 
ญี่ปุ่น ตะวันออกกล�ง 
เอเชียกล�ง โดยมี
แพลตฟอร์มดิจิตอล
เพื่อให้ส�ม�รถเชื่อมโยง
ข้อมูลได้

เริ่มต้นสนใจเป็น 
ผู้ประกอบการ
ผู้ที่เริ่มต้นสนใจเป็น 
ผู้ประกอบก�ร ซึ่งต้อง
เริ่มจ�กคว�มตั้งใจ 
ที่จะเรียนรู้เป็น 
ผู้ประกอบก�รม�สู่ 
ก�รเข้�ใจกลไก  
โดย สสว. จะผลักดัน 
และคัดเลือกให้เข้� 
กลุ่มหลัก 3 กลุ่มแรก
ต่อไป

กลุ่มคนอายุ 50  
ขึ้นไปมีรายได้มั่นคง
หลังเกษียณ เรียนรู้ 
กลไก ทำาธุรกิจแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปและ
ยั่งยืน
ก�รสร้�งผู้ประกอบก�ร
ใหม่ในวัย 50 ขึ้นไป 
ในยุคที่ประเทศไทยกำ�ลัง
จะเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ 
โดย สสว. ว�งแผนให้ 
คนกลุ่มนี้ก่อน 10 ปี 
ล่วงหน้� เพื่อให้เข้�ใจ
กลไกก�รดำ�เนินธุรกิจ
ก่อนวัยเกษียณ

ผลการส่งเสริมและสนับสนุน SME 
ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รส่งเสริม SME ปี 2562

@ 5 0 +

GENERAL

BORN

G

E N E R A L
GENERAL

BORN

สสว.  
ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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11,753.11 ล้านบาท
เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวม

3,998 คู่ธุรกิจ / 
2,001 กิจการ 
(ร�ยได้จ�กก�รเจรจ�ธุรกิจ 
4,456 ล้�นบ�ท)

เกิดการเจรจาธุรกิจ

102,004 ผลิตภัณฑ์  
(ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้� 
325 ล้�นบ�ท)

ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดออนไลน์

1,000 ผลิตภัณฑ์  
(ก่อให้เกิดร�ยได้จ�กก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ 116.88 ล้�นบ�ท)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ภ�ยใต้งบประม�ณดำ�เนินก�ร 
965,442,300 ล้านบาท
ผ่�นง�น/โครงก�รที่สำ�คัญ

+ เพิ่มร�ยได้ให้ชุมชน 
2,774.60 ล้�นบ�ท  

- ลดต้นทุน 
1,493.44 ล้�นบ�ท

ผลสัมฤทธิ์
ก�รส่งเสริม SME ของ สสว. ปี 2562

GDP

ความเข้มแข็งในพื้นที่

SME มีศักยภาพธุรกิจดีขึ้น

เชื่อมโยงต้นน้ำ� กล�งน้ำ� ปล�ยน้ำ� 

10 คลัสเตอร์ 
33 กลุ่มเครือข่าย

ต้นแบบแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน

6 ต้นแบบ
วนเกษตร (ไผ่), บุก, แกะ-ไก่, 
ก�แฟ, กระเทียม, ข้�ว

เกิดธุรกิจชุมชนใหม่ (พระด�บส)

239 ราย
ชุมชนได้รับก�รพัฒน�

20 ชุมชน
สร้�งร�ยได้ สร้�งอ�ชีพในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

780 ครัวเรือน

11,963 ร�ย / 6,991 กิจก�ร

เช่น ISO, GMP, HACCP, มอก., ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย, 
ม�ตรฐ�นสำ�นักง�นบัญชีคุณภ�พ

154 ราย

128 ราย
SME National Awards (52 ร�ย) และ SME Start up Awards (76 ร�ย)

13 ฟาร์ม
ได้รับร�งวัลม�ตรฐ�น Good Farming Management: GFM

288,695 ราย
SME ได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์

OSMEP 
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Budget Allocation Overview 2019 
Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)                               

1,250,707,700  Baht

Strategies

 OSMEP received a 1,250,707,700 baht budget in 2019 to implement 39 tasks/projects of SME  
promotion and support. These projects cost 965,442,300 baht or represented 77.19% of the allocated budget. 
OSMEP spent 285,265,400 baht or 22.81% of the allocated budget on operations and fund management. 

Strategy 1
Enhancing MSME data 

integration in Thailand 
with big data

79,973,000 บาท 
(13 projects)

Strategy 3
Enlarging and 

internationalizing  
an entrepreneurial society

744,614,200 บาท
(18 projects)

Strategy 2
Developing a mechanism to 
promote access to MSMEs 

and local economy

101,255,000 บาท 
(3 projects)

Strategy 4
Driving the organization 
into a high-performance 

agency

39,600,100 บาท
(5 projects)

965,442,300 baht

Budget for SME promotion 
and support:

77.19 %
22.81 %

Operating expenses 
(OPEX) and fund 
management cost:

285,265,400 baht

 OSMEP’s annual action plan 2019 supported and promoted SMEs through tasks/projects aligned with 
OSMEP’s roles and missions. OSMEP, therefore, allocated the 965,442,300 baht budget to four strategies:

8.28% 10.49% 77.13% 4.10%

สสว.  
รายงานประจำาปี 2562
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Overview of OSMEP Strategic Plan 2017-2022

 OSMEP reviews the strategic plan annually in response to rapidly changing external and internal factors.  
Moreover, the cabinet resolution on March 12, 2019, required the government agencies to update the timeframe 
of the plan level 3 - the corporate strategic plan and SME promotion plan - to be aligned with the 20-year National 
Strategy (2018-2037) and the Master Plan under other national strategies. The first phase will end within 2022.
 As a result, OSMEP must study and review the crucial factors to modify the direction, strategy, challenges,  
and goals of different plan levels accordingly. It should also adjust its roles and missions in response to the  
national strategic policy.  The implementation aims to set a clear direction of OSMEP and meet the stakeholders’ 
expectations. Furthermore, OSMEP has developed tools to achieve the corporate strategic plans effectively. 

(Revised Edition 2020-2022)

2017-2021 2017-2021
(Revised Edition 2018-2021)

 OSMEP implemented the tasks/projects in 2019 under OSMEP Strategic Plan 2017-2021 (Revised 
Edition 2019-2021) and Action Plan 2019. The Plan included four key strategies aligned with the national  
development direction under the guidelines of the 20-year National Strategy Plan, the National Reform Plan,  
the 12th National Economic and Social Development Plan, and the 4th SME Promotion Plan. This effort led to the 
revision and preparation of Action Plan 2019, aiming to drive the organization forward.

2017-2021
(Revised Edition 2019-2021)

2017-2022
(Revised Edition 2020-2022)

20-Year 
National 

Strategic Plan 
(2018-2037)

National 
Reform 

Plan

The 12th National 
Economic and 

Social Development 
 Plan (2017-2021)

The 4th SME 
Promotion Plan 

(2017-2021)

Cabinet 
Resolution on 
March 12, 2019

The SME 
Promotion Act 

(No. 2) 2018

12th SME4th SME Act 2nd Cabinet20
years

OSMEP 
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Strategy 1
Enhancing MSME data integration 
in Thailand with big data

Goal:
  To promote MSMEs with high economic 
 impact by collaborating with relevant agencies
Strategy: 
 1.1 Integrating budget plans and monitoring results
  to ensure full coverage of MSME promotion 
  agencies in Thailand
 1.2 Building cooperation to promote MSMEs  
  domestically and internationally
 1.3 Developing and creating database connection  
   to support MSME big data
 1.4 Developing tools to analyze/evaluate economic 
  impacts on MSMEs
Target groups:
 Domestic and foreign public and private agencies 
Productivity: 
 1. Gained at least 29 cooperation networks per year 
  to promote MSME  
 2. Developed an MSME database in six aspects
 3. Developed tools to analyze and assess economic 
  impacts/to be utilized for at least one topic/
  model/year

1 2

Core Values

P O MR S E
Professional Ownership Merit IntegrityRelationship Service Mind Excellence 

Personnel 
with 

professionalism

Building 
organisational 

loyalty

Transparency and 
morality

Establishment 
of good relations

Service-minded 
attitude

Emphasis on 
success and 

excellent outcomes

OSMEP Strategic Plan 2017-2022
(Revised Edition 2020-2022)

Strategy 2
Developing a mechanism to 
promote access to MSMEs and 
local economy
 
Goal: 
 To comprehensively link the 
 government measures to 
 the MSMEs
Strategy: 
 2.1 Developing factors contributing to MSMEs’ 
  growth
 2.2 Improving the service of the OSS Center and 
  linking government policies 
 2.3 To develop advisor/service networks
Target group: 
 Local public and private agencies and MSMEs 
Productivity: 
 4. OSMEP raised the standard of at least 18 
  provincial MSME service centers.
 5. At least 184,000 MSMEs per year gained 
  knowledge.
 6. Tools were developed by ICT, SME Connext, 
  and SME ONE to serve MSMEs.

Vision Mission
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 (Smart MSME)

สสว.  
รายงานประจำาปี 2562
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3 4

(Draft) OSMEP Strategic Plan 2017-2022 (Revised Edition 2020-2022)

Strategy 3
Enlarging and internationalizing 
an entrepreneurial society

Goal: 
 To enhance MSMEs’ capacity to grow 
 according to the business life cycle 
Strategy: 
 3.1 Promoting the startup or early stage of business 
 3.2 Promoting MSMEs’ clusters and 
  internationalization 
 3.3 Promoting the deployment of digital technology 
  innovation/business transformation 
Target audience: 
 MSMEs in need of development by issue or  
  by the niche market 
Productivity: 
 7. OSMEP built the business startup capacity  
   of at least 10,000 new MSMEs.
 8. OSMEP built capability of 30 clusters annually.
 9. OSMEP improved the standard of 820 MSMEs.
 10. OSMEP promoted about 6,000 MSMEs  
   at an international level.
 11. At least 20,000 MSMEs have applied technology/
  digital innovations in business development. 

Strategy 4
Driving the organization into
a high-performance agency

Goal: 
 To develop the standard of the 
organization and personnel to be 
well-accepted and ready to serve 
the customers’ needs 

Strategy:  
 4.1 Restructuring the organization in line with 
  corporate roles and missions
 4.2  Upgrading administration to turn OSMEP 
  into a smart office 
 4.3  Gearing the organization toward  
   the effectiveness and good governance 
Target group: 
 OSMEP personnel
Productivity: 
 12. The mean of core competency evaluation 
  increases 5% annually.
 13. At least two operating systems within  
   the organization were upgraded. 

Goal:

To drive the integration of public and private sectors 
to promote and enhance MSMEs’ potential

MSME support and promotion implemented by OSMEP 
generated economic value worth at least 1.5 times/year.

Achievement: 

The capability of at least 70-80 percent of entrepreneurs supported and developed by OSMEP increased. 

Results: 

OSMEP 
Annual Report 2019
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      Mr. Suwanchai Lohawatanakul, former Director 
General of OSMEP, announced the SME promotion 
policy 2019 under the ‘SME  SPEED’ concept  
on December 11, 2018. It followed the direction  
of SME promotion under the ‘REINVENTING SME 
FUTURE’ theme in 2018. It aimed to promote and  
develop more than 280,000 SMEs and generate a value 
of more than four billion baht. Furthermore, it changed 
the term ‘Startup’ to ‘Born,’ categorized into five  
segments as follows:

SMART 

PROACTIVE 

EFFICIENCY 

EXCLUSIVE 

DIGITALIZATION  

BORN STRONG: 
outstanding, innovative,  
and backed up by 
research 
This group conducts 
business differently and 
outstandingly. They 
create value-added and 
have a pricing strategy. 
They are creative, have 
clear target groups, or 
have research findings 
as a backup. They are 
the leading group to 
drive the business 
powerfully. 

BORN DIGITAL:
E-commerce group 
that connects the 
public sector with 
the private sectors 
This group finds ways 
to raise entrepreneurs’ 
standards by creating 
an online transaction 
experience and  
earning income. 

BORN GLOBAL: 
Exporting products 
This group knows  
the right overseas 
markets for their  
products, such as 
Japan, the Middle 
East, and Central Asia. 
They utilize a digital 
platform to ensure  
information connection. 

BORN GENERAL: 
New entrepreneurs
This group consists of 
people interested in 
becoming entrepreneurs. 
At first, they must 
learn how to be 
entrepreneurs until 
they understand the 
mechanism. OSMEP 
will push them forward 
and select the qualified 
entrepreneurs to join 
the first three groups.

BORN @ 50+: 
A group of 50-year-old 
people or older who 
earn stable income after 
retirement and learn the 
mechanism of sustainable 
business conduct
OSMEP created new  
entrepreneurs who are  
in their 50s or older.  
Because Thailand is  
becoming an aging society, 
OSMEP formulated a plan 
ten years in advance for 
this group to understand 
the mechanism of business 
conduct before retirement.

Results of SME promotion and support 
under the SME promotion policy 2019

@ 5 0 +

GENERAL

BORN

G

E N E R A L
GENERAL

BORN

สสว.  
รายงานประจำาปี 2562
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11,753.11  
million baht

Total Economic 
Value Created

3,998 business partners 
/ 2,001 businesses 
(revenue from 
business negotiation 
4,456 million baht)

Established business negotiations

102,004 products 
in the online market  
(revenue from product 
sales 325 million baht)

Introduced 

1,000 
prototypes of 

commercial products 
(revenue from product  

development 116.88 million baht)

Developed

budget on promoting SMEs
through major tasks/projects 
965,442,300  
million baht

+ Increasing 
income for communities 
2,774.60 million baht

- Reducing costs 
1,493.44 million baht

Achievements
of the OSMEP’s SME Promotion 2019

GDP

Strengthening local areas

Enhancing SMEs’ capacity

linked from upstream to 
downstream 

10 clusters
33 networks

Poverty-tackling
6 Models created
(agroforestry (bamboo),
konjac, sheep-chicken, 
coffee, garlic, rice)

new community businesses 
(Phra Dabos) established

239

communities developed
20

households in 
Mae Hong Son got jobs

780 

11,963 SMEs / 6,991 businesses

e.g. ISO, GMP, HACCP, Thai Industrial Standards,  
Thai Labour Standard, Certified Accounting Practice

154 SMEs

128 SMEs
SME National Awards (52 businesses) / SME Start up Awards (76 businesses)

13 Farms
were certified with GFM (Good Farming Management)

288,695 SMEs
receiving supports and benefits

OSMEP 
Annual Report 2019
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สวนที่
Chapter

MICRO ENTERPRISE

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562
•	 สร้างผู้ประกอบการใหม่

•	 เพิ่มผลิตภาw	และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

•	 ยกระดับและสร้างความแข็งแกร่งแก่	SME	ในพื้นที่

•	 สร้างเครือข่ายธุรกิจ	SME

•	 ส่งเสริมการตลาดสู่สากล

•	 อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐ	/		
บูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม	SME

•	 การประเมินผลการดำาเนินงานของ	สสว.



MICRO ENTERPRISE

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2562
ส น นส ส วส น น

	 ปี	 2562	 สสว.	 ได้ดํ เนินก รต มนโยบ ยแล ทิศท งก รส่งเสริม	 SME	 

มีผู้ปร กอบก ร	 SME	 แล 	 SME	 ฐ นร กได้รบก รพฒน แล ได้รบปร โยชน์	 จํ นวน 

ท้งสิ้น	288,695	ร ย	โดยมี	SME	ได้รบก รอํ นวยคว มส ดวกในก รเข้ ถึงบริก รของ

รฐผ่ นศูนย์บริก ร	OSS	แล อื่นๆ	จํ นวน	195,517	ร ย	รองลงม 	ได้แก่	ก รส่งเสริม

ก รตล ดสู่ส กล	 (Exhibition/Business	 Matching/E-commerce)	 จํ นวน	 55,269	 ร ย	

แล 	SME	ได้รบก รพฒน ด้ นก รเพิ่มมูลค่ ให้กบผลิตภณฑ์	สินค้ แล บริก ร	จํ นวน	

16,789	ร ย	ต มลํ ดบ

การดำาเนินงานผ่านโครงการที่สำาคัญ

นวน ที่ น น น ส ส (หน่วย:	ราย)

4,364

10,823

55,269

5,933

16,789

195,517

สร้างเครือข่ายธุรกิจ	SME

สร้างผู้ประกอบการใหม่

ส่งเสริมการตลาดสู่สากล

พัฒนาความแข็งแกร่งแก่	SME	ในพื้นที่

เพิ่มผลิตภาพ	และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

อำานวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการภาครัฐ

SME	
ได้รับการพัฒนา
และได้รับประโยชน์				

288,695 
ราย
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ส สวน นวน
น ท

1.	 เชียงใหม่
2.	 เชียงราย
3.	 แพร่

1.	 กรุงเทพมหานคร
2.	 นนทบุรี
3.	 พระนครศรีอยุธยา

1.	 กาญจนบุรี
2.	 ราชบุรี
3.	 ตาก

1.	 สงขลา
2.	 สุราษฎร์ธานี
3.	 นครศรีธรรมราช

ผู้ประกอบการ	SME	ได้รับการส่งเสริมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ	
ซึ่งสอดคล้องตามสัดส่วนประชากร		SME		ในแต่ละภูมิภาค	ดังนี้	
----------------------------------------------------------------

	ภาคกลาง									39%		 	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23%	
	ภาคใต้															13%		 	ภาคเหนือ																												11%	
	ภาคตะวันออก				8%		 	ภาคตะวันตก																								4%

----------------------------------------------------------------
(ที่มา:	รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ปี	2562)

ส สวน นวน
ที่ น ส ส น
สูงสุด	3	จังหวัดแรก	จำาแนกตามภูมิภาค

สัดส่วนจำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ในปี 2562

52%

33%

15%

14%
ภาคเหนือ

1.	 ชลบุรี
2.	 จันทบุรี
3.	 สระแก้ว

9%
ภาคตะวันออก

6%
ภาคตะวันตก

1.	 นครราชสีมา
2.	 มหาสารคาม
3.	 อุดรธานี

22%
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ31%

ภาคกลาง

18%
ภาคใต้

ส สวน นวน
น

ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคการบริการ

บุคคลธรรมดา
ที่ยังไม่มีธุรกิจ

บุคคลธรรมดา	
ที่มีธุรกิจ		

แต่ไม่จดทะเบียน
ธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล	(บริษัทจำากัด
ห้างหุ้นส่วนจำากัด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	

นิติบุคคล	คณะบุคคลประเภทนิติบุคคล)	

บุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจ	
และ/หรือจดทะเบียน	เช่น	ทะเบียน

พาณิชย์	ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	
ห้างหุ้นส่วนสามัญ	คณะบุคคล

16 %54 %

15 % 12 %

กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
ที่ยังไม่มีการจดทะเบียน	หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

1 %

COMPANY

สสว.	
รายงานประจำาปี	2562
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	 โครงก รพฒน ผู้ปร กอบก รใหม่	 (Start	up)	ดํ เนินก รต่อเนื่องม เป็นร ย เวล 	3	ปี	ต้งแต่ปี	2559-2561	มุ่งบ่มเพ

คว มเป็นผู้ปร กอบก รใหม่ในกลุ่มคนที่ยงไม่เคยทํ ธุรกิจ	แล กลุ่มที่เริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน	3	ปี	 (SME	Early	Stage	&	Boots	Up	

New	Entrepreneurs)	เพื่อยกร ดบสู่ก รเป็นผู้ปร กอบก ร	SME	4.0	ที่ส ม รถเริ่มต้นธุรกิจให้เติบโต	งบปร ม ณ	รวม	490.51	

ล้ นบ ท	ทํ ให้เกิดผลสมฤทธิ์คว มย่งยืนของธุรกิจ	SME	ดงนี้

การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : Early Stage & Boost Up

										กลุ่ม	SME	ภาคเกษตร/กลุ่ม	SME	
ทั่วไป	โดยมุ่งเน้น	กลุ่มผู้ประกอบการ	High	
Value	ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย	เช่น	
กลุ่มอุตสาหกรรม	Agriculture	and	Food	
กลุ่มอุตสาหกรรม	Health	and	Wellness	
กลุ่มอุตสาหกรรม	Smart	Device	เป็นต้น

10,823 ราย / 2,951 กิจการ 

SME	ได้รับการยก
ระดับ	High	Value	
การบริหารจัดการ
ธุรกิจทั่วไป	บัญชี	
การเงิน	การตลาด	
กฎหมายธุรกิจ

มีแผนธุรกิจไปใช้
ในการดำาเนินธุรกิจ	

4,846 ราย

SME	สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ด้วยงานวิจัย	นวัตกรรม	
และการนำาเทคโนโลยีมาใช้
ในการดำาเนินธุรกิจ	

2,951 ราย

เชื่อมโยงและพาเข้า
ทดสอบตลาด

1,772 ราย

SME	นำางานวิจัย	
เทคโนโลยี	และ

นวัตกรรมมาปรับใช้
ให้เหมาะกับสินค้า	และ
ธุรกิจของ	SME

เติบโต	 
680 ราย 
76.7%

เติบโต	 
99 ราย 
78%

อยู่รอด 
147 ราย 
16.6%

ไม่ยั่งยืน 
59 ราย 
6.7%

อยู่รอด 
22 ราย 
17.3%

ไม่ยั่งยืน 
6 ราย 
4.7%

	886	ราย วส น	127	ราย

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่

น ว แบ่งเป็น	SME	886	ร ย	แล วิส หกิจชุมชน	127	ร ย

นน ว น ท
ก่อให้เกิดมูลค่ ท งเศรษฐกิจ	ดงนี้ 

ความคุ้มค่า
ต่อการใช้งบประมาณ				1.4 เท่า

สร้างรายได้	 
8,406.60 
ล้านบาท

เกิดการลงทุน
1,995.39	 	
ล้านบาท

ลดต้นทุน
18.35%

ภาษีให้รัฐ
60.06	
ล้านบาท

เกิดการจ้างงาน
1,504	 คน	

มูลค่าการจ้างงาน	
104.52
ล้านบาท

สร้างประโยชน์
ต่อสังคม	(CSR)
35.27	 ล้านบาท

เกิดมูลค่า	GDP
666.50	 	
ล้านบาท

ในปี	2562	ได้ขย ยกลุ่มเป้ หม ยสู่กลุ่มผู้สูงอ ยุ	

(Born@50	plus)	กลุ่มผู้หญิง	(Woman	Entrepreneur)	

กลุ่มดิจิทล	(Digital)	กลุ่มสิ่งทอ	(Textile)
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	 โครงก รส่งเสริมแล พฒน ธุรกิจร ดบเติบโต	 (SME	Strong	&	Regular	Level)	ดํ เนินก รต่อเนื่องม เป็นร ย เวล 	3	ปี	

ต้งแต่ปี	2559-2561	งบปร ม ณรวม	488	ล้ นบ ท	ทํ ให้เกิดผลสมฤทธิ์คว มย่งยืนของธุรกิจ	SME	ดงนี้

เพิ่มผลิตภาw (Productivity) และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การจ้างงานใหม่
176 ราย

มีการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้น
108 กิจการ

N E W

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต	

83.29	 ล้านบาท

ลดการสูญเสีย	
4.04	

ล้านบาท

สร้างรายได้	
2,019.67 
ล้านบาท

มูลค่า
การส่งออก

8.02	 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุน
715.95
ล้านบาท

ลดต้นทุนการผลิต
674.83 
ล้านบาท

ลดต้นทุน
โลจิสติกส์	
5.69	 ล้านบาท

ลดพลังงาน	
2.02	
ล้านบาท

น นว

น

วท ส
ท น ี
นว

น

กลุ่มเทคโนโลยีกระบวนการผลิต

กลุ่มเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	

กลุ่มเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์	

กลุ่มการจัดการสมัยใหม่	
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	

3,513.09 ล้านบาท

น ว แบ่งเป็น	SME	527	ร ย	แล วิส หกิจชุมชน	70	ร ย

นน ว น ท ก่อให้เกิดมูลค่ ท งเศรษฐกิจ	ดงนี้

สร้างรายได้	 
41,696.60 
ล้านบาท

เกิดการลงทุน
570.55	 	
ล้านบาท

เติบโต	 
50 ราย 
71.4%

อยู่รอด 
13 ราย 
18.6%

ไม่ยั่งยืน 
7 ราย 
10%

วส น	70	ราย

ความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ		

5.9 เท่า
เกิดการจ้างงาน
8,118	 คน	

มูลค่าการจ้างงาน	
539.52	
ล้านบาท

สร้างประโยชน์
ต่อสังคม	(CSR)
32.01	ล้านบาท

ลดต้นทุน
19.82%

เกิดมูลค่า	GDP
2,888.22	 	
ล้านบาท

ภาษีให้รัฐ
135.11	
ล้านบาท

เกิดผลิตภาพ
การผลิต
19.82%

เกิดผลิตภาพ
แรงงาน	20.93%
(1,144	คน)

เติบโต	 
396 ราย 
75.1%

อยู่รอด 
57 ราย 
10.8%

ไม่ยั่งยืน 
74 ราย 
14%

	527	ราย

สสว.	
รายงานประจำาปี	2562
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รวม 154 ราย 
	 มาตรฐานที่สถาบันรับรอง
	 มาตรฐานไอเอสโอ	(MASCI)	
	 ให้การรับรอง
	 มาตรฐานเฉพาะทาง

SME ได้รับมาตรฐาน 282 ราย

รวม 128 ราย
SME	ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน	TQM	
	 SME	National	Awards		 52	ราย	
	 (รางวัลสุดยอด	SME	แห่งชาติ)
	 SME	Start	Up	Awards		 76	 ราย

เกิดธุรกิจต้นแบบ	

20 กิจการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ	

462 ผลิตภัณฑ์

Innovation
Business

TechDesign

SME	ได้รับการพัฒนาและยกระดับ

11,963 ราย / 6,991 กิจการ

ยกระดับศักยภาพการจัดการธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
หรือบริการ

เกิดธุรกิจต้นแบบ

สร้าง
รายได้	

1,212.59
ล้านบาท

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

829.20 
ล้านบาท

ลดต้นทุน
การผลิต
534.18
ล้านบาท

เสียภาษี
ให้ภาครัฐ	

2.23 
ล้านบาท

	 เน้นกลุ่มเป้ หม ยหลกที่มีศกยภ พในก รดํ เนินก รพฒน 	

คือ	 ผู้ปร กอบก ร	 ในกลุ่มอุตส หกรรมที่มีคว มสํ คญของปร เทศ	

อ ทิ	 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวแล โรงแรม	กลุ่มสป แล บริก รเพื่อสุขภ พ 

กลุ่มเครื่องสํ อ ง	 กลุ่มแฟช่นแล ไลฟ์สไตล์	 กลุ่มอ ห รแล เกษตร

แปรรูป	กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องจ กโลห 	กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์	แล  

กลุ่มที่ต้องก รนํ เทคโนโลยีม ปรบใช้ในก รดํ เนินธุรกิจ

	 จุดเด่นให้คว มสํ คญในก รส่งเสริมผู้ปร กอบก รในก รผลิต

สินค้ ให้ได้ม ตรฐ นนํ ไปสู่ก รยกร ดบม ตรฐ นสินค้ 	 ส ม รถ

แข่งขนได้ในตล ดร ดบส กล	นํ เทคโนโลยีม ปรบใช้ในก รยกร ดบ

ม ตรฐ นก รผลิตเพื่อเพิ่มปร สิทธิภ พ	 SME	 สนบสนุนก รจดทํ  

บญชีเดียว	 ให้องค์คว มรู้ด้ นก รทํ บญชีที่ถูกต้อง	 ภ ษีแล

กฎหม ยที่เกี่ยวข้อง	ก รนํ เกณฑ์ร งวลคุณภ พแห่งช ติ	 (Thailand 

Quality	 Award	 -	 TQA)	 เป็นแนวท งในก รสรรห 	 SME	 ที่มีคว ม

ส ม รถในก รดํ เนินธุรกิจอย่ งมีปร สิทธิภ พ	 ส่งเสริมต ม

ม ตรฐ นที่ดี มีคว มโปร่งใสแล มีธรรม ภิบ ล	 พฒน สู่สุดยอด

เอสเอ็มอีจงหวด	โดยก รดึงจุดเด่น อตลกษณ์	คว มหล กหล ยท ง

ชีวภ พ	ภูมิศ สตร์	ปร วติศ สตร์แล ภูมิปัญญ ต่ งๆ	เชื่อมโยงเข้ กบ 

ชุมชน	 เพื่อสร้ งมูลค่ เพิ่ม	สร้ งร ยได้แล คว มม่นคงต่อยอด	แล

สร้ งโอก สในก รก้ วสู่ตล ดท้งในแล ต่ งปร เทศ

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	

2,587.20 ล้านบาท

โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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“ชุมชนเข้มแข็ง	ประชาชนมีรายได้	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		ภายใต้การดำาเนินโครงการต้นแบบ
แก้ไขปัญหาความยากจน	ผ่าน	6	โมเดลต้นแบบ	7	กิจกรรม”

ยกระดับและสร้างความแข็งแกร่งแก่ SME ในพื้นที่

4. ต้นแบบก รส่งเสริมแล

พฒน ผลิตภณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่  

พร้อมพฒน ช่องท งตล ด	กิจกรรม

ส่งเสริมแล พฒน ผลิตภณฑ์ของ

ศูนย์ศิลป ชีพเพื่อเพิ่มมูลค่ กลุ่ม

สม ชิกศูนย์ศิลป ชีพ	จ.แม่ฮ่องสอน	

ในพร บรมร ชูปถมภ์	พร้อมจดทํ

สื่อมลติมีเดียออนไลน์เพื่อก ร 

เผยแพร่ปร ช สมพนธ์	

6. ต้นแบบก รนํ ผลผลิตจ กวนเกษตรม แปรรูป

เพิ่มมูลค่ เป็นผลิตภณฑ์เชิงพ ณิชย์กิจกรรมยกร ดบ

ก รนํ ผลผลิตจ กวนเกษตร	(ไผ่)	ต.ผ บ่อง	อ.เมือง

3. ต้นแบบก รเพิ่มศกยภ พ

ในก รแปรรูปผลผลิตท งก รเกษตร

2. ต้นแบบก รพฒน ยกร ดบก รผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่  

กิจกรรมพฒน ยกร ดบก รผลิตผลิตภณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ ต้นแบบ

ในก รผลิตแล แปรรูปผลผลิตก รเกษตรกลุ่มโครงก รสร้ งป่

สร้ งร ยได้	ศูนย์บริก รแล พฒน ลุ่มน้ํ ป ยต มพร ร ชดํ ริ	

1. ต้นแบบก รส่งเสริมก ร

รวมกลุ่มวิส หกิจพร้อมนํ

ง นวิจยม ใช้แบบครบวงจร 

กิจกรรมส่งเสริมต้นแบบก ร 

รวมกลุ่มวิส หกิจเพื่อก รปลูก

บุกผสมผส นพืชอื่นแก่สม ชิก

โครงก รสร้ งป่ สร้ งร ยได้ 

5. ต้นแบบก รเพิ่มศกยภ พผู้เลี้ยงไก่

แล ผู้ผลิตผลิตภณฑ์จ กแก

ยกระดับรายได้	
ของกลุ่มเพิ่มขึ้น	 

196,174
บาท/ปี

สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ 
2.35 ล้านบาท/ปี

สร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น	 
33,600 บาท/ปี

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 
3.18 ล้านบาท/ปี

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 
1.16 ล้านบาท/ปี

สร้างรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเป็น	 
97,200 บาท/ปี

ยกระดับรายได้	
ของกลุ่มเพิ่มขึ้น	 
ร้อยละ	35

สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

244,528  
ล้านบาท/ปี

ยกระดับรายได้เป็น	 
172,500 
บาท/ปี

ยกระดับรายได้เป็น	 
230,000 
บาท/ปี

ยกระดับรายได้เป็น	 
253,000 
บาท/ปี

ยกระดับราคาข้าวเป็น	
8,250 
บาท/ตัน

สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ 
4.18 ล้านบาท/ปี

สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 

4.98  
ล้านบาท/ปี

เพิ่มรายได้	
ครัวเรือนเฉลี่ย	
ผ่านการจ้างงาน 
79,000 บาท/ปี

สร้างรายได้
จากการผลิตสินค้า		

2.7 ล้านบาท/ปี

สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

8.55  
ล้านบาท/ปี

เพิ่มรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า	

28,500 บาท/ปี	
(ปีแรก)	และ

32,000	บาท/ปี	
(ในปีถัดไป)

กิจกรรมเพิ่มศกยภ พกลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน	 

บ้ นต่อแพ	อ.ขุนยวน

กิจกรรมเพิ่มศกยภ พกลุ่มผลิตภณฑ์

จ กแก 	ศูนย์บริก รแล พฒน ที่สูงป งตอง	 

กิจกรรมเพิ่มศกยภ พในก รแปรรูปผลผลิต

ท งก รเกษตรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

กลุ่มข้ ว

บ้ นป งหมู	

อ.เมือง

กลุ่มก แฟ

บ้ นสบป่อง	

อ.ป งม ผ้ 	

กลุ่มกร เทียม

บ้ นน ปล จ ด	

อ.เมือง

กลุ่มก แฟ

บ้ นแม่เห 	

อ.แม่ส เรียง

สสว.	
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สร้างงาน	
สร้างอาชีพในพื้นที่
จ.แม่ฮ่องสอน

780 ครัวเรือน

เกิดธุรกิจชุมชนใหม่	(พระดาบส)

239 ราย 

ชุมชนได้รับการพัฒนา

20 ชุมชน

ต้นแบบแก้ไขปัญหาความยากจน

6 ต้นแบบ 

(วนเกษตร	(ไผ่),	
บุก,	แกะ-ไก่,	กาแฟ,	
กระเทียม,	ข้าว)

ความสำาคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่

753 ผลิตภัณฑ์ 
น

5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ่
	 พัฟมะม่วง
	 น้ำายาปลาช่อน	กึ่งสำาเร็จรูป	
	 น้ำาแกงส้มพร้อมบริโภค
	 ไส้กรอกปลาปรุงรส
	 ชาลาเปาไส้ครีมทุเรียน

12 โมเดล
ผู้นำาธุรกิจชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด	คัดเลือก
เป็นระดับประเทศ	“1	โมเดล	Travelers	Souvenir	
AR”	ได้รับโอกาสเข้าสู่เทพช็อป	Platform	online

13 ฟาร์ม 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว์		
(Good	Farming	Management:	GFM)		
เพื่อพัฒนาเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม

8 Excellence Center	ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจ	4	ภูมิภาค	

	 นที่ ท วน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

	 นที่ น
	 ม.เชียงใหม่		ม.แม่โจ้		และ		ม.นเรศวร	
	 นที่ วน ี น
	 ม.เทคโนโลยีสุรนารี		และ		ม.ขอนแก่น	
	 นที่
	 ม.สงขลานครินทร์		และ		ม.วลัยลักษณ์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

	 สสว.	 ให้คว มสํ คญต่อก รพฒน ผู้ปร กอบก รชุมชน 

ในพื้นที่	 ซึ่งเป็นก รว งร กฐ นก รเป็นผู้ปร กอบก รบนฐ น 

องค์คว มรู้แล ก รจดก รสมยใหม่	 ก่อให้เกิดก รสร้ งง นสร้ ง 

อ ชีพให้กบชุมชนแล ท้องถิ่น	นํ ไปสู่ก รพฒน เศรษฐกิจในร ดบ

ชุมชนให้มีคว มเข้มแข็ง	 อนเป็นร กฐ นสํ คญของก รพฒน

ร บบเศรษฐกิจของปร เทศให้เติบโตอย่ งย่งยืน	

	 ดํ เนินก รต มม ตรก รแก้ไขปัญห

คว มย กจนต มข้อส่ งก รของน ยก

รฐมนตรี	 ในโอก สที่เดินท งไปตรวจร ชก ร	

ณ	 จ.แม่ฮ่องสอน	 เมื่อวนที่	 17	 มกร คม	

2561	โดยให้เริ่มดํ เนินก รใน	จ.แม่ฮ่องสอน	

เป็นพื้นที่นํ ร่อง

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	

106.24 ล้านบาท

N E W

•	 ผู้ประกอบการ	SME	

•	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	

•	 กลุ่ม	OTOP

OSMEP 
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	 สสว.	 ได้นํ นโยบ ยก รพฒน คลสเตอร์ม กํ หนด

แนวท งในก รส่งเสริม	 SME	 เพื่อให้สอดรบกบนโยบ ยก ร

ขบเคลื่อนเศรษฐกิจของปร เทศ	

	 มุ่งเน้นให้มีก รรวมกลุ่มผู้ปร กอบก รในเครือข่ ย	

หน่วยง นภ ครฐแล ภ คเอกชนในพื้นที่	 ตลอดจนกลุ่ม

วิช ชีพที่ เกี่ยวข้องในแต่ล เครือข่ ยน้นๆ	 เพื่อส่งเสริม

แล กร ตุ้นให้เกิดคว มร่วมมือแล เชื่อมโยงกนร หว่ ง

ผู้ปร กอบก รจ กฐ นล่ งถึงร ดบบน	 ก รนํ นวตกรรม

แล เทคโนโลยี	 ม สนบสนุนเพื่อยกร ดบศกยภ พพฒน

ม ตรฐ น ยกร ดบผลิตภณฑ์ให้มีมูลค่ เพิ่มม กขึ้น	 ก่อให้

เกิดเป็นเครือข่ ยที่เข้มแข็งต้งแต่ต้นน้ํ 	กล งน้ํ 	ปล ยน้ํ 	แล

เชื่อมโยงสู่ตล ดในปร เทศแล ส กล

	 ปี	 2562	 ดํ เนินก รพฒน ศกยภ พผู้ปร กอบก รผ่ น

กิจกรรมก รจดทํ แผนพฒน คลสเตอร์	 เพื่อใช้เป็นแนวท ง

ก รขบเคลื่อนเครือข่ ยร่วมกน	 พฒน ศกยภ พผู้นํ เครือข่ ย

สร้างเครือข่ายธุรกิจ SME

แล ผู้ปร ส นง นเครือข่ ย	 (Service	 Provider	 แล 	 Cluster 

Development	 Agent:	 CDA)	 ให้ส ม รถเป็นตวแทนหรือผู้นํ  

ท่ีดีในก รนํ พ เครือข่ ยให้เติบโตแล เข้มแข็ง	ตลอดจนสนบสนุน 

ก รตล ดเชิงรุกท้งในแล ต่ งปร เทศ

โครงก รสนบสนุนเครือข่ ย SME

 กลุ่มเดิมพฒน ต่อเนื่อง	ได้แก่	เครือข่ ยสมุนไพร	เครือข่ ย

สบป รด	 แล เครือข่ ยกร เทียม	 เครือข่ ย	 Digital	 Content		

เครือข่ ยมวยไทย	

	 กลุ่มใหม่ที่มีศกยภ พ	 ในปี	 2562	 ได้เพิ่มกลุ่มเครือข่ ย 

ที่น่ สนใจ	 แล เป็นที่ต้องก รของตล ด	 ได้แก่	 เครือข่ ย

เทคโนโลยีเพื่อก รเกษตร	 เครือข่ ยนวตกรรมอุตส หกรรม 

ฮ ล ล	เครือข่ ย	Sport	Economy	เครือข่ ยปล กด	เครือข่ ย	

Creative	Entertainment	ซึ่งรวมอุตส หกรรมบนเทิงในเครือข่ ย 

ภ พยนตร์	เครือข่ ยโทรทศน์	แล เครือข่ ยเพลง

ส วน

ญี่ปุ่น		
•		เครือข่ายกระเทียมและสับปะรด	
•		เครือข่ายปลากัด	
•		เครือข่าย	Sport	Economy
บาห์เรน  
•		เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร			
				เป็นการเปิดประตูสู่ประเทศในกลุ่ม	GCC		
				ได้แก่	บาห์เรน	คูเวต	โอมาน	การ์ตา		
				ซาอุดิอารเบีย	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สน สนน
ท น ท

น
น นว

นส น

ท
น น ส
33	 น

พัฒนา	33	เครือข่าย	
พัฒนาผู้ประกอบการ			4,364 ราย

ลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจกว่า

648.70 ล้านบาท	

พัฒนา	Service	Provider	
และ	Cluster	Development	
Agent

195	ราย

กิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายปลากัด

4วท ท น ี

น น

กิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายสับปะรด	และเครือข่ายกระเทียม

ส
น น

่ ส น

5

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย	
Creative	Entertainment	และเครือข่าย
นวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล

ส น น วส
น
น

6

กิจกรรมพัฒนา
เครือข่าย	Digital	Content

วท 3

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
สมุนไพรและเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

1วท ท น ี
ี

ส ส
ท ท

2

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
มวยไทยและเครือข่าย	Sport	Economy

สสว.	
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ส่งเสริมการตลาดสู่สากล

	 โครงก รส่งเสริมแล พฒน ตล ดอิเล็กทรอนิกส์สํ หรบ	SME	ดํ เนินก รต่อเนื่อง	2	ปี	ต้งแต่ปี	2560-2561	งบปร ม ณ

รวม	252	ล้ นบ ท	ทํ ให้เกิดผลสมฤทธิ์คว มย่งยืนของธุรกิจ	SME	ดงนี้	

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

4,897.88 ล้านบาท

	 น ส น สน  
 3,887.46 น ท

ส่ น   
 568.54 น ท

ส่ น น
 325.00 น ท

น
 116.88 น ท

ก รส่งเสริมก รตล ดสู่ส กล	 มีกรอบแนวท งก ร 

ปรบเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ	(Transformation)	ก รเชื่อมโยงตล ด 

(Internationalization)	 แล ก รเช่ือมโยงเครือข่ ยผู้ปร กอบก ร 

(Future	 Network)	 สร้ งคว มพร้อมเข้ สู่ตล ดร ดบ 

น น ช ติ	 (Digital	 to	 Global)	 เพื่อต้องก รให้	 SME	 ไทย

เติบโตได้อย่ งแข็งแกร่ง	แล ส ม รถแข่งขนได้ในยุคดิจิทล

โดยใช้เทคโนโลยีแล ดิจิทล	 เป็นเครื่องมือสํ คญ 

ในก รพฒน แล เสริมสร้ งศกยภ พผู้ปร กอบก ร	 มุ่งเน้น

กลุ่มเป้ หม ยที่มีศกยภ พ	 ได้แก่	 กลุ่มอ ห รแล เครื่องดื่ม	

กลุ่มสินค้ คว มง มแล สุขภ พ	 กลุ่มเสื้อผ้ แล รองเท้

สตรี	 กลุ่มสินค้ แฟช่น	 แล เครื่องปร ดบ	 กลุ่มสินค้ ของใช้

ในบ้ น	 สินค้ ตกแต่งบ้ น	 แล อุปกรณ์ในครวเรือน	 กลุ่ม

อุตส หกรรมสร้ งสรรค์ในส ข แฟช่นแล ไลฟ์สไตล์

เชื่อมโยง Platform Online	 ส่งเสริมก รข ยเพื่อ 

กร ตุ้นยอดข ยให้กบผู้ปร กอบก ร	 SME	 ผ่ นช่องท ง	 

e-Marketplace	เช่น	Lazada,	Shopee,	Inwmall,	smesiam,	

Tarad.com,	 weloveshopping,	 shopseason,	 buzzebees,	

beautynista,	Pinsouq,	Alibaba,	Ebay,	Amazon,	Thaitrade,	

J-Good	Tech

พ ผู้ปร กอบก ร	SME	สู่ตล ดต่ งปร เทศ		โดยศึกษ 	

Global	 niche	 ให้ส ม รถเข้ ถึงลูกค้ กลุ่มย่อยหรือ	 Niche	

Marketing	 ในแต่ล พื้นที่เพื่อขย ยสู่พื้นที่อื่น	 เป็นก รสร้ ง

โอก สท งก รตล ดให้กบ	 SME	 ผ่ นก รทดสอบตล ด 

ท้งในปร เทศแล ต่ งปร เทศ ร่วมเวทีก รปร กวดร ดบ 

น น ช ติ เช่น	 จีน,	 อินโดนีเซีย,	 ล ว,	 กมพูช ,	 ไต้หวน,	 

บ เรนห์,	ดูไบ,	สหรฐอเมริก 	เป็นต้น

สร้างรายได้	 
855,655.67
ล้านบาท

เกิดมูลค่า	GDP
30,207.78	 	
ล้านบาท

ภาษีให้รัฐ
1,590.56	
ล้านบาท

เกิดการลงทุน
13,844.44
ล้านบาท

เกิดการจ้างงาน
39,137	 คน	

มูลค่าการจ้างงาน	
2,817.84	
ล้านบาท

สร้างประโยชน์
ต่อสังคม	(CSR)
841.59	ล้านบาท

ลด
ต้นทุน

21.18%

เติบโต	 
132 ราย 
56.6%

อยู่รอด 
68 ราย 
29.2%

ไม่ยั่งยืน 
33 ราย 
14.2%

วส น 233	ราย

เติบโต	 
844 ราย 
58.7%

อยู่รอด 
360 ราย 
25%

ไม่ยั่งยืน 
235 ราย 
16.3%

1,439	ราย

น ว แบ่งเป็น	SME	1,439	ร ย	แล วิส หกิจชุมชน	233	ร ย

นน ว น ท
ก่อให้เกิดมูลค่ ท งเศรษฐกิจ	ดงนี้ 

ความคุ้มค่า
ต่อการใช้งบประมาณ				119.9 เท่า

กลุ่มประเภทธุรกิจที่ส่งเสริม
	 อาหารและเครื่องดื่ม	
	 สปาและความงาม	
	 สิ่งทอ	เครื่องประดับ
	 สินค้าหัตถกรรม
	 สินค้าฮาลาล
	 เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
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มี	SME	เข้ ร่วมอบรม	4,313	ร ย	ได้รบวงเงินค่

ธรรมเนียม	FX	Options	3,714	ร ย

มี	 SME	 ซื้อ	 Option	 1,184	 ร ย	 รวม	 3,925	

สญญ 	คิดเป็นมูลค่ 	120.23	ล้ นดอลล ร์	แล คิดเป็นค่ 	

premium	รวม	34.48	ล้ นบ ท

ส ม รถทํ ให้ผู้ปร กอบก ร	 SME	 มีก รนํ เข้ -

ส่งออก	รกษ มูลค่ ก รส่งออกได้ถึง	3,609.85	ล้ นบ ท

พฒน ช่องท งก รเข้ ถึงข้อมูลแล บริก รในรูปแบบ 

เว็บไซต์	 www.smeone.info	 แล แอพพลิเคช่น	 (SME 

CONNEXT)	

พฒน ร บบส รสนเทศเพื่อยกร ดบก รบริห ร

จดก รขององค์กร	 (Smart	 Office)	 ได้แก่	 ร บบ	 Payroll	

e-payment,	ร บบบริห รทรพย กรบุคคล	(HR),	ร บบก ร

จดทํ งบปร ม ณ,	ร บบบริห รจดก รลูกหนี้

่

น ส น สน ท

Ambiente	Frankfurt	2019

Namaste	Thailand	Festival	2019

Malaysia	International	Halal	
					Showcasee	(MIHAS)

Hongkong	Gift	&	Premium	Fair

Hongkong	Food	Expo	2019

Food	Taipei	2019

Interior	Lifestyle	Tokyo

Diet	&	Beauty	Fair	Asis	2019

Food	2	China

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐ

	 สสว.	 ได้พฒน ก รให้บริก รที่หล กหล ย	 เพื่อให้	 SME	

ก้ วทนยุค	4.0	แล อํ นวยคว มส ดวกให้แก่ปร ช ชนท่วไปแล

ผู้ปร กอบก ร	SME	ได้เข้ ถึงบริก รท งธุรกิจ	ปร กอบด้วย

 

ศูนย์ให้บริก ร	 SME	 ครบวงจร	 (One-stop	 Service	 

Center	 :	 OSS)	 ท่วปร เทศ	 แล ศูนย์บริห รจดก รเรื่องร ว 

ร้องทุกข์	(ศบท.สสว.)	ท่ีบริก รรบเร่ืองร้องทุกข์จ กผู้ปร กอบก ร

พฒน องค์คว มรู้สมยใหม่ถ่ ยทอดผ่ นสื่อออนไลน์	

(Knowledge	Center)	http://www.smeknowledgecenter.com

สร้ งเครือข่ ยโค้ชหรือที่ปรึกษ ด้ นธุรกิจ	(SME	Coach)	

แล มีโค้ชลงท เบียนในฐ นข้อมูลท้งส้ิน	(ปี	2561-2562)	จํ นวน 

2,427	ร ย

อบรมสร้ งทกษ ในก รจดก รท งก รเงินแล ให้คว มรู้

ก รป้องกนคว มเสี่ยงจ กอตร แลกเปลี่ยน	

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐ / 
บูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SME

น ส น สน น ท  
ท ส

•	 เชื่อมโยงธุรกิจ		
Thai	Show	at	Osaka

•	 SHOP	CH		
(ช้อป	แชนแนล)

•	 Cross-Border		
E-Commerce	

ว น ส น สน
25 น ท 10 

ท 15

3,998 
2,001 

น น
ส

	 1,000

ส น น

	 102,004

		Central	Westgate		
		The	Mall	
		Future	Park		
		SCB					
		MBK	
		Central	World

สสว.	
รายงานประจำาปี	2562
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	 บูรณ ก รคว มร่วมมือเพื่อให้เกิดปร สิทธิภ พในก รขบเคลื่อนก รทํ ง นขององค์กร	สร้ งคว มร่วมมือที่ชดเจนร หว่ ง

หน่วยง นท้งภ ครฐ	ภ คเอกชน	เพื่อให้ก รส่งเสริม	SME	เกิดปร สิทธิผลสูงสุด	โดยดํ เนินก รด้ นต่ งๆ	ดงนี้

บูรณ ก รแผนก รส่งเสริม	 SME	 สสว.	 ในฐ น

หน่วยง นกล งร่วมกบหน่วยง นภ คี	 บูรณ ก รแผน 

ก รส่งเสริม	 SME	 นํ ไปสู่ก รส่งเสริม	 สนบสนุน	 แล  

พฒน 	 SME	 ของปร เทศให้เป็นไปในทิศท งเดียวกน	

แล ได้ร่วมกนจดทํ แผนบูรณ ก รด้ นก รส่งเสริม	 SME	

ปร จํ ปี	 รวมท้งบูรณ ก รคว มร่วมมือกบหน่วยง น 

สํ คญท้งส่วนร ชก ร	 หน่วยง นของรฐ	 รฐวิส หกิจ	 

ภ คเอกชน	แล สถ บนก รเงินต่ งๆ	จํ นวน	9	กร ทรวง	

23	หน่วยง น	1	กองทุน

บูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SME

บูรณ ก รคว มร่วมมือร หว่ งปร เทศ	 สร้ งคว ม 

ร่วมมือร หว่ งปร เทศ	 ภ ยใต้ก รดํ เนินง น	 3	 กรอบ

คว มร่วมมือหลก	ปร กอบด้วย	กรอบทวิภ คี	กรอบพหุภ คี	

กรอบอ เซียน	 เชื่อมโยงตล ดแล ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อสร้ ง

โอก สในก รแข่งขนแก่	SME

บูรณ ก รฐ นข้อมูล	 Big	 Data	 เพื่อเพิ่มปร สิทธิภ พ

ก รจดก รฐ นข้อมูลผู้ปร กอบก ร	 รวมท้งสนบสนุนก ร

บริห รจดก รองค์กรในก รดํ เนินง นก รส่งเสริม	SME	ให้มี

สมรรถน ที่สูงขึ้น

SME	186,558	ราย 
ได้รับการให้บริการคำาปรึกษา

จาก	OSS		76		ศูนย์บริการทั่วประเทศ

SME	Coach	2,427	ราย 
พัฒนาโค้ช	

สร้างระบบที่ปรึกษาเพื่อบริการ	SME

SME	เข้าใช้บริการคลังข้อมูลองค์ความรู้	

238,912	ครั้ง 

มีผู้เข้าใช้บริการ

61,433	ราย /	178,086	ครั้ง

มีผู้สมัคร	91,587	ราย

Digital	Platform	
E-marketplace

บูรณาการ
9	กระทรวง		
23	หน่วยงาน		
1	กองทุน

ความร่วมมือกับ
สถาบันการเงิน

ยกระดับและเชื่อมโยง	
SME	ให้ปรับเปลี่ยน
ธุรกิจ	เชื่อมโยงสู่
แหล่งเงินทุน

ความร่วมมือ
กับ	กรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ความร่วมมือ
กับ	วว.	

ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเวชสำาอาง	

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
o 	กรอบทวิภาคี
o 	กรอบพหุภาค
o 	กรอบอาเซียน

76	ศูนย์
น ว

OSS

BIG DATA
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การประเมินผลการดำาเนินงาน
ส น นส ส วส น น สสว

	 กองทุนส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 ได้เข้ สู่ร บบปร เมินผลก รดํ เนินง นทุนหมุนเวียนของกรมบญชีกล ง	

ซึ่งมุ่งหวงในก รปรบปรุงปร สิทธิภ พก รดํ เนินง นทุนหมุนเวียนให้สูงขึ้น	 เป็นไปต มมติคณ รฐมนตรี	 เมื่อวนที่	30	กนย ยน	

2546	 ที่อนุมติให้หน่วยง นต่ งๆ	 ที่มีเงินนอกงบปร ม ณถือปฏิบติต มม ตรก รกํ กบดูแลเงินนอกร บบงบปร ม ณ	 ต มที่

กร ทรวงก รคลงเสนออย่ งเคร่งครด

		 ปี	 2562	 สสว.	 แล กรมบญชีกล ง	 จดทํ บนทึกข้อตกลงก รปร เมินผลทุนหมุนเวียนร่วมกน	 โดยยงคงใช้	 Balanced	 

Scorecard	(BSC)	เป็นเกณฑ์ในก รวดผลก รดํ เนินง น	แล ได้เพ่ิมตวช้ีวดก รปร เมินผลทุนหมุนเวียน	จ กเดิม	4	มิติ	เป็น	6	มิติ	

ปร กอบด้วย

ผลการประเมินผลการดำาเนินงานกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (ทุนหมุนเวียน)

ที่ 	
	การเงิน	

ที่ 	
	การสนองประโยชน์
	ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ที่ 	
	การปฏิบัติการ

ที่ 	
	การบริหารจัดการทุนมุนเวียน

ที่ 	
	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
	ผู้บริหารทุนหมุนเวียนพนักงานและลูกจ้าง	

ที่ 	
		การดำาเนินงานตามนโยบาย				
		รัฐ/กระทรวงการคลัง

	มิติที่	1 	มิติที่	2 	มิติที่	3 	มิติที่	4 	มิติที่	5 	มิติที่	6

	มิติที่	1 	มิติที่	2 	มิติที่	3 	มิติที่	4 	มิติที่	5 	มิติที่	6

5.0000

4.1913
4.6519

3.5317 3.1950
3.8000

5% 23% 37% 15% 10% 10%

5.0000

3.0000

1.0000

4.0000

2.0000

0.0000

น น ี
สสว  4.1645 คะแนน นน

สสว.	
รายงานประจำาปี	2562
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	 ภ พรวมผลก รปร เมินคุณธรรมแล คว มโปร่งใสในก รดํ เนินง นของหน่วยง นภ ครฐ	

(Integrity	 and	 Tranparency	Assessment:	ITA)	ปร จํ ปีงบปร ม ณ	2562	ของสํ นกง นคณ

กรรมก รป้องกนแล ปร บปร มก รทุจริตแห่งช ติ	 (ป.ป.ช.)	 สสว.	 ได้	 92.20	ค แนน	จดอยู่ใน

ร ดบ	A	ซึ่งสูงกว่ ปี	 2561	ที่ได้	 81.12	ท้งนี้	 ก รปร เมิน	 ITA	สอดคล้องกบแผนแม่บทภ ยใต้

ยุทธศ สตร์ช ติ	ปร เด็นก รต่อต้ นทุจริตแล ปร พฤติมิชอบ	(พ.ศ.	2561-2580)	

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว.
และการสำารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการจาก สสว. และธุรกิจดีขึ้น

0.00

40.00

80.00

20.00

60.00

100.00
100.00 100.00

91.18 89.51 89.50 89.35 89.13 89.06 83.58 80.15

การเปิดเผย
ข้อมูล

	
การป้องกัน
การทุจริต

	
การปฏิบัติ
หน้าที่	

	
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

	
การใช้

งบประมาณ

	
การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

การใช้
อำานาจ

	
คุณภาพ

การดำาเนินงาน

	
การปรับปรุง
การทำางาน

	
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ว
ว

ผู้ประกอบการ		SME

1,802  ตัวอย่าง

คะแนนเฉลี่ย	4.42

88.43%

(คะแนนเต็ม	5) คะแนนเฉลี่ย	4.46

89.21%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม		SME

นที่ ส ส ่

น น น
ทน

น

267  ตัวอย่าง

87.08%
ี่ น

ท ที่ ี น

ท
่ น

่ น

ีท น

ีสวน
สวน สี

สสว.

ว ีว
น

ว ีว

ผลการวิเคราะห์	ITA		
ปี	2562	สสว.	ได้	

	
92.20 
คะแนน
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MICRO ENTERPRISE

OSMEP Performance in 2019

 In 2019, OSMEP implemented SME promotion policies and directions,  
which developed and benefited 288,695 SME etrepreneurs, including local SMEs.  
OSMEP facilitated 195,517 SMEs in accessing government services through OSS 
(One-stop Service) Center and promoted 55,269 SMEs in an international area  
through exhibitions, business matching, and e-commerce. Lastly, it developed 

16,789 SMEs to add value to their products and services.

Operation of key projects

 
from the promotion program

(Unit:	case)

4,364

10,823

55,269

5,933

16,789

195,517

Create	SME	business	networks

Creating	Startups:	Early	Stage	&	Boost	Up

Internationalization

Enhancing	and	strengthening	local	SMEs

Increasing	productivity	
and	adding	value	to	the	products

Providing	an	easy	access	to	government	
services/integrating	SME	cooperation

SMEs	
receiving	supports	

and	benefits				

288,695 
               cases

Promotion
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The proportion of entrepreneurs 
by type of business

1.	 Chiang	Mai
2.	 Chiang	Rai
3.	 Phrae

1.	 Bangkok
2.	 Nonthaburi
3.	 Phra	Nakhon		
							Si	Ayutthaya

1.	 Kanchanaburi
2.	 Ratchaburi
3.	 Tak

1.	 Songkhla
2.	 Surat	Thani
3.	 Nakhon	Si	Thammarat

SME	entrepreneurs,	corresponding	to	the	proportion	of	SME	
population	in	each	region,	were	promoted	across	the	country	
as	follows:	
-------------------------------------------------------------------

	 Central		39%	 Northeast		23%
	 South					13%	 North											11%
	 East										8%	 West														4%

-------------------------------------------------------------------
																														(Source:		White	Paper	on	SME	2019)

The number of SMEs 
receiving support and promotion in 2019 
from	the	top	three	provinces	by	region

Proportion of the project participants in 2019

52%

33%

15%
14%
North

1.	 Chon	Buri
2.	 Chanthaburi
3.	 Sa	Kaeo

9%
East

6%
West

1.	 Nakhon	Ratchasima
2.	 Maha	Sarakham
3.	 Udon	Thani

22%
Northeast

31%
Central

18%
South

 The proportion of 
entrepreneurs 

by business segment

Manufacturing

Trade

Service	sector	

Individuals	
with	no	
business

Natural	
persons	with		

a	non-registered	
business

Juristic	persons	(company	limited,	
partnership	limited,	incorporated,	

juristic	group	of	persons)

Natural	persons	who	own	and/
or	register	the	business,	such	as	

commercial	registration,	electronic	
commercial	registration,	ordinary	
partnership	and	group	of	persons

16 %54 %

15 % 12 %

Unregistered	housewives,	farmers,		
community	enterprises	or	unregistered	networks		

of	community	enterprises

1 %

COMPANY

.	
	2562
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 The Startup Development Program has been running for three years, from 2016 to 2018. It aims to foster a sense of 

entrepreneurship among those who have never conducted business and who have started a business for no more than 

three years (Early Stage SME & Boost Up New Entrepreneurs). By doing so, this group will become SME entrepreneurs 

4.0 who can start promising businesses. OSMEP spent the total budget of 490.51 million baht to achieve the sustainable 

SME business results as follows:

Creating Startups: Early Stage & Boost Up

	 SME	 in	 the	 agricultural		
sector	and	general	SMEs,	focusing		
on	 high-value	 entrepreneurs	 in	
the	 target	 industries	 such	 as	
agriculture	 and	 food	 industry,	
health	and	wellness	industry,	and	
smart	device	industry.

10,823 individuals / 2,951 businesses

	SMEs	were	
upgraded	to	high	
value	for	general	

business,	
accounting,		

finance,	marketing,	
	and	business	law.

4,846 SMEs 
formulated	
business	plans	for	
their	operations.

2,951 SMEs
added	value	to	their	
products	with	research	
and	innovation	while	
using	technologies	in	
their	business.

1,772 SMEs	
were	connected	and	
introduced	to	the	
market	testing.

SMEs	applied	
research,	technology,	
and	innovation	to	
their	products	and	

businesses.

680

flourishing	
cases 
76.7%

99

flourishing		
cases	
78%

147

viable
cases	
16.6%

59 
unsustainable	
cases	
6.7%

22

viable	
cases	
17.3%

6
unsustainable	
cases	
4.7%

SME	886	cases Community enterprises	127	cases

Startup Program

Target group: 

886 were SMEs and 127 were community enterprises

generating economic value as follows
Returning
on	budget:											1.4 times

Generating	
income	

8,406.60

	million	baht

Stimulating	
investment		
1,995.39	

million	baht

Reducing	
costs	
by	

18.35%

Generating	
taxes	for	the	
state	60.06	
million	baht

Creating	
jobs	

1,504	
people

Creating	
employment	
value	104.52	
million	baht

Benefiting	the	
society	(through	
CSR)		35.27	
million	baht

Adding	
to	the	GDP	

666.50	
million	baht

In 2019, the target groups were expanded 

to Born @ 50 plus, Woman Entrepreneur, 

Digital and Textile.
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  The SME Strong & Regular Level Project has been operated for 3 years from 2016 to 2018. With the total budget 

of 488 million baht, OSMEP could sustain SME businesses as follows:

Increasing productivity and adding value to the products

New	jobs	created
176 people

More	businesses	established
108 businesses

N E W

Increasing	
productivity	

83.29	
million	baht

Reducing	
waste	
4.04	

million	baht

Generating	
income	

2,019.67	
million	baht

Reducing
logistics	
costs	5.69	
million	baht

Reducing	energy	
consumption	

2.02	
million	baht

Export	
value
8.02

million	baht

Investment
	value
715.95

million	baht

Conducting 

on businesses

business based 
on science, 

innovation

Incubator

Production	technology

	Product	development	technology		

Product	analysis	technology

Modern	management	and		
information	technology

Economic	value	increased:	

3,513.09 million baht

527 were SMEs and 70 were community enterprises

 generating economic value as follows:

Generating	
income	

41,696.60

	million	baht

Stimulating	
investment		

570.55	
million	baht

50 

flourishing	
cases
71.4%

13 

viable	
cases 
18.6%

7 

unsustainable	
cases
10%

Community enterprises	70	cases

Returning	on	budget:	

5.9 times

Creating
	jobs	
8,118	
people

Creating	
employment	
value	539.52	
million	baht

Benefiting	the	
society	(through	
CSR)		32.01	
million	baht

Reducing	
costs	
by

19.82%

Adding	
to	the	GDP	
2,888.22

million	baht

Generating	taxes	
for	the	state	

135.11

million	baht

Production	
productivity

19.82%

Labor	
productivity

20.93%

(1,144	workers)

396

flourishing	
cases
75.1%

57 

viable	
cases
10.8%

74 

unsustainable	
cases
14%

SME	527	cases

Reducing	
production	costs

674.83 

million	baht

.	
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 154 SMEs:
	 Standards	accredited	
	 by	MASCI	
	 Specialized	Standards

282 SMEs were accredited

128 SMEs: 
passed	the	TQM	assessment	criteria
	 52	SMEs	received	SME	National	Awards.
	 76	SMEs	received	SME	Start	Up	Awards.

20 business prototypes 
were	created.

SMEs’ 462 products/services	were	
developed	and	their	value	was	added.

Innovation
Business

TechDesign

11,963 SMEs / 6,991 businesses 
have	been	fostered	and	developed

Enhance business management 

capacity

SMEs were developed and their 

value was added.

Business Prototypes 

were created

Generating	
income	

1,212.59

	million
	baht

Increasing	
productivity	

829.20 

million	
baht

Reducing	
production	

costs
534.18

million	baht

Generating	
taxes	for	
the	state	

2.23

million	baht

 The main target groups with potential for development were 

entrepreneurs in the important industries such as tourism and 

hospitality, spa and wellness, cosmetics, fashion and lifestyle, 
food and agricultural processing, metal-related business,  
electronic parts, and businesses requiring technological support. 
  OSMEP focused on encouraging entrepreneurs to utilize 
technologies to improve the standard of their production  
and products, leading to enhanced SMEs’ efficiency and  
competitiveness in a global platform. Furthermore, it encouraged 
single account practice by providing knowledge on proper  
accounting practice and related taxes and laws. In addition,  
OSMEP used Thailand Quality Award (TQA) as a guideline to 

search for SMEs that conduct business effectively and to  
promote good practice, transparency, and good governance. 
These SMEs were developed into top provincial SMEs. Their 

strength, identity, biodiversity, geography, history and local  
wisdoms were connected with the communities to add value, 

generate income and stability, to create opportunities for the  
businesses to penetrate both domestic and international markets.

Economic	value	increased:	

2,587.20 million baht

Projects to raise the product standard
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“Strengthen	the	community	and	enable	people	to	earn	income	and	have	a	good	quality	
of	life	by	implementing	six	models	and	seven	activities	that	tackle	poverty.”

Enhancing and strengthening local SMEs

4. A model to enhance and 
develop value-added products
OSMEP developed marketing 

channels and held activities to 
promote and develop value-added 

products of SUPPORT members 

in Mae Hong Son Province. It also 

developed online multimedia for 

the purpose of promotion.

6. A model to process agroforestry products 
into value-added commercial products Activities 

that enhanced the utilization of agroforestry products 

(bamboo), Pha Bong Subdistrict, Mueang District

3. A model to increase the SMEs’ capability 
to process agricultural products Activities to 

enhance the capability of farmer group with large 

agricultural plots to process agricultural products

2. Development model to upgrade the production process 
and add value to the products OSMEP activities enhanced the 
production processes and added value to agricultural products 

and processed products from “Rehabilitate Forest, Generate 

Income” project in Pai Watershed Service and Development 

Center under the Royal Initiative.

1. A model to promote 
enterprise clusters and fully 
use research findings OSMEP 
activities encouraged enterprise 

clusters to plant Konjac in 

combination with other plants. 

Moreover, “Rehabilitate Forest, 

Generate Income” project.

5. A model to enhance the 
capacity of chicken breeders’ and 
the producers of sheep products Activities to enhance 

the capacity of Pang Tong High Land Service and 

Development Center, which makes sheep products

Increased	the	
group’s	income	by 

196,174 baht/year.

created	local	
economic	value	of 2.35 

million	baht/year.

Increased	household	income	
by 33,600	baht/year

created	local	economic	value	
of	3.18 million	baht/year.

Created	local	economic	value	
of 1.16 million	baht/year.

Generated	average	household	
income	of	97,200	baht/year

The	group’s	
income	level	
raised 35%

created	local	
economic	value	of 

244,528  

million	baht/year.

	Income	
level	raised	to	

172,500

	baht/year

Income	
level	raised	to	 

230,000 

baht/year

Income	
level	raised	to		 

253,000 

baht/year

Rice	price	
raised	to	

8,250	
baht/ton

Created	local	
economic	value	
of 4.18 million	
baht/year.

Created	local	
economic	value	of	

4.98 

million	baht/year

Increased	average	
household	income	
of	79,000	baht/year	
through	employment

Generated	an	income	
of 2.7 million	baht/

year	from	the	
products

created	local	
economic	value	
of 8.55 million	
baht/year

increased	an	
average	household	
income	at	least	

28,500 baht	/	year	
(first	year)	and	

32,000 baht	/	year	
(in	the	following	

years)	

Activities to enhance the production of the Mae Hong- 

Son Chicken Farmers, Ban To Phae, Khunyuan District

Ban Pang 

Moo Rice 

Group, Muang 

District

Ban Soppong 

Coffee Group, 

Pang Mapha 

District

Garlic Group, 

Baan Na Pla 

Chad, Muang 

District

Baan Mae Ho 

Coffee Group, 

Mae Sariang 

District
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Jobs	and	careers	
created	for	

780	households	
in	Mae	Hong	Son

239	
new	community	businesses	
(Phra	Dabos)	established

20	communities	
developed

The importance of local community entrepreneurship development

753 Products developed

5 Prototype products 

  created: 

	 	 Mango	puff
	 	 Instant	snakehead	fish	
	 	 curry	sauce
	 	 Ready-to-eat	sour	soup
	 	 Seasoned	fish	sausage
	 	 Durian	cream-filled	bun

12 Models	
from	 community	 business	 leaders	 at	 the		
provincial	 level	 were	 selected	 to	 compete	 at	
the	national	 level	 to	be	“1	Model	of	Travelers	
Souvenir	 AR”,	 receiving	 a	 chance	 to	 enter		
Thep	Shop	Online	Platform.

13 Farms	
were	certified	by	the	Department	of	Livestock		
Development	 with	 GFM	 (Good	 Farming		
Management)	 for	 its	 proper	 disease	 prevention	
and	 farming.	 They	 would	 then	 prepare	 for		
acquiring	the	farm	standard.

8 Excellence Centers	The	Excellence	Center	
on	enterprises	upgrade	and	promotion	in	four	
regions:
		 	
			King	Mongkut’s	University	of	Technology	
			North	Bangkok
	Northern region: Chiang	Mai	University,	
	 Mae	Jo	University	and	Naresuan	University
	Northeastern region: Suranaree	University	of	
	 Technology	and	Khon	Kaen	University
	Southern region: Prince	of	Songkla	University	
	 and	Walailak	University

Entrepreneurial development project to strengthen community 

businesses in accordance with the royal guidelines

 OSMEP prioritizes the development of local community 

entrepreneurship, which lays the foundation for entrepreneurs 
based on modern knowledge and management. In turn,  
it creates jobs for local communities, leading to stronger local 

economy, which is the cornerstone of the country’s economic 

development for sustainable growth.

 OSMEP implemented poverty-tackling 
measures as directed by the Prime  
Minister while on an inspection tour in  
Mae Hong Son Province on January 17, 

2018 by commencing a pilot program in 

Mae Hong Son Province.

Economic	value	increased:		

106.24 million baht

N E W

Target groups

•	 SMEs	

•	 Community	enterprises	

•	 OTOP	groups

6	poverty-tackling	models	created	

(agroforestry	(bamboo),
konjac,	sheep-chicken,	
coffee,	garlic,	rice)

OSMEP 
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	 OSMEP adopted the cluster development policy as 

a guideline for promoting SMEs in accordance with the 

country’s economic driving policy.

 OSMEP encouraged entrepreneurs within the  
networks, government agencies and local private sectors 

as well as professional groups involved in each network 

to aggregate and cooperate from the bottom tier to the 

top tier, to use innovation and technology to enhance 
the standard and add value to the products, to establish  
a strong network from upstream to downstream, and to 

link with the domestic and global markets.
 In 2019, OSMEP built entrepreneurial capacity 

through an activity that formulated cluster development 

plans as a guideline to drive forward the network. This 

activity also aimed to build capacity of the Service Provider 

Create SME business networks

and Cluster Development Agent (CDA) to be good leaders 

or representatives that would build a flourishing and strong 

network. Furthermore, OSMEP supported proactive marketing 
strategies both domestically and internationally.

SME Network Support Project
 OSMEP continued developing existing groups, including 

the Herbs Network. Pineapple Network and Garlic Network, 

Digital Content Network, Muay Thai Network.

 In 2019, it added new and interesting groups with 

potential and in demand, such as Agricultural Technology 

Network, Halal Industry Innovation Network, Sport Economy 

Network, Betta Network, Creative Entertainment Network, 

which includes the entertainment industry in movie networks, 

television networks, and music networks.

Service Provider
Japan

•		Garlic	and	Pineapple	Network
•		Betta	Network
•		Sport	Economy	Network

Bahrain	
•		Agricultural	Technology	Network	
to	access	GCC	countries:	Bahrain,	
Kuwait,	Oman,	Qatar,	Saudi	Arabia.	
And	the	United	Arab	Emirates

Supported proactive marketing both 

 Created 33

Created	33 entrepreneurial	
development	networks	to	upport	

4,364	entrepreneurs

Reduced	costs	and	
increased	economic	value	

more	than	
648.70	million	baht

Developed	195	
Service	Provider	and	
Cluster	Development	
Agents

Betta	network	
development	
activity

4King Mongkut’s 
University of 

North Bangkok

	
Pineapple	network	and	garlic	
network	development	activity

Foundation 

Institute

5

Creative	Entertainment	network	and	
the	Halal	Industry	Business	Innovation	
network	development	activity

Institute for 

Enterprises 

6

Digital	Content	
network	development	activity.

3

Herb	network	and	
agricultural	technology	network	
development	activity.

1 The Federation of 
Thai Industries 2

Muay	Thai	and	sport	economy	
network	development	activity.

.	
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Internationalization

 The Electronic Market Promotion and Development Project for SMEs has been organized for two consecutive years, 

from 2017 to 2018, with a total budget of 252 million baht, resulting in the sustainable SMEs achievements as follows:

Economic	value	increased:	

4,897.88 million baht

	 The	revenue	from	trade	shows	and	sales	
	 accumulated	to	3,887.46	million	baht.
	 The	estimated	amount	of	orders	within	1	year	
	 was	568.54	million	baht.
	 Online	orders	amounted	to	325.00 million	baht.
	 The	income	generated	from	product	development	
	 accumulated	to 116.88 million	baht.

 To promote SMEs in a global platform, the Project 

has a framework for conducting business transformation, 

ensuring internationalization, linking the entrepreneurial 

network (Future Network), and preparing to enter a global 

market (Digital to Global). This framework will empower Thai 

SMEs to flourish and to be competent in the digital age.

 Technologies and digital were used as key tools 

for developing and empowering entrepreneurs, especially 

in the potential target sectors, such as food and beverage, 
beauty and health products, women’s apparel and  
footwear, fashion and jewelry, household goods, home 

décor and kitchenware, creative industries in fashion and 

lifestyle categories.

 The Project connected with online platforms and  
e-Marketplace channels such as Lazada, Shopee, Inwmall, 
smesiam, Tarad.com, weloveshopping, shopseason, buzzebees, 
beautynista, Pinsouq, Alibaba, Ebay, Amazon, Thaitrade, J-Good 

Tech to promote products and boost sale for SME entrepreneurs. 
 The Project facilitated SME entrepreneurs to access the 

global market by studying global niche or establishing a niche 

marketing in specific areas before expanding to other areas. 

This created marketing opportunities for SMEs through market 
testing both domestically and internationally. Moreover, SME 
entrepreneurs joined an international competition in China, 
Indonesia, Laos, Cambodia, Taiwan, Bahrain, Dubai, and the 

United States.

Generating	
income	 

855,655.67

million	baht

Adding	
to	the	GDP	
30,207.78

million	baht

Generating	
taxes	for	the	
state	1,590.56 

million	baht

Stimulating	
investment	
13,844.44

million	baht

Creating	
jobs

39,137

people

Creating	
employment	
value	2,817.84	
million	baht

Benefiting	the	
society	(through	
CSR)	841.59	
million	baht

Reducing	
costs
	by

21.18%

132
flourishing	
cases
56.6%

68
viable
cases
29.2%

33
unsustainable	
cases	
14.2%

Community enterprises 233	cases
844
flourishing	
cases
58.7%

360
viable
cases
25%

235
unsustainable	
cases
16.3%

SME 1,439	cases
1,439 were SMEs and 233 were community enterprises

 
generating economic value as follows:

Returning	
on	budget:											119.9 times

Promoted Business Sectors: 

	 food	&	beverage
	 spa	&	beauty
	 textiles,	jewelry
	 handicrafts
	 halal	products
	 furniture	and	home	decorative	items
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  4,313 SMEs participated in the training, FX Options 
fees received from 3,714 SMEs

  1,184 SMEs bought options totaling 3,925 contracts 
worth 120.23 million dollars and total premium of 34.48 

million baht
  OSMEP supported SMEs’ import and export to 

secure the export value up to 3,609.85 million baht.

 Developed a website www.smeone.info and applications 
SME CONNEXT as a channel for SMEs to access information 
and services. Developed an information system to enhance 

corporate management (Smart Office), such as payroll 

e-payment, human resource (HR) management system, 

budgeting system, and accounts receivable management 

system.

 

 Ambiente	Frankfurt	2019

 Namaste	Thailand	Festival	2019

 Malaysia	International	Halal	
					Showcasee	(MIHAS)

 Hongkong	Gift	&	Premium	Fair

 Hongkong	Food	Expo	2019

 Food	Taipei	2019

 Interior	Lifestyle	Tokyo

 Diet	&	Beauty	Fair	Asis	2019

 Food	2	China

Providing an easy access to government services

 OSMEP offers various services to keep SMEs 

well-equipped for Thailand 4.0 era and to facilitate 

the public and SME entrepreneurs to access business 

services as below:

 
 Nationwide One-stop Service (OSS) Center 

and an OSMEP Grievance Management Center for  
entrepreneurs to report their complaints

 Knowledge Center that shares up-to-date  
knowledge online with SMEs

 SME Coach network established, with 2,427 

coaches registering in the database (2018-2019)

 Organized a financial management skills training 

which includes knowledge to prevent currency risk

Providing an easy access to government services/

integrating SME cooperation

 

SME ONE FEST 2019 Market testing

•	 Linking	businesses:	
Thai	Show	at	Osaka

•	 SHOP	CH		
(Shop	channel)

•	 Cross-Border		
E-Commerce	

25 times    10  times

   15  times

 3,998 business partners

 2,001 businesses 

1,000 
prototypes 

products

Introduced
102,004 products

		Central	Westgate		
		The	Mall	
		Future	Park		
		SCB					
		MBK	
		Central	World

business negotiations

.	
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 This effort aimed to improve the organizations’ operative efficiency and establish an explicit cooperation between 

public and private agencies to effectively promote SMEs. Measures implemented are as follows:

 OSMEP, as the core agency and in collaboration with 

the partner agencies, integrated the SME promotion plans 

to promote, support, and develop SMEs in Thailand in the 

same direction. The related parties collectively formulated 
an annual SME promotion plan. Furthermore, OSMEP  
integrated cooperation among government agencies, state 

enterprise agencies, private sector, and financial institutions, 

totaling nine ministries and twenty-three agencies. One fund 

was established.

Integrating SME promotion cooperation

 OSMEP integrated international cooperation  
under three main frameworks, bilateral, multilateral, 

and ASEAN frameworks, linking markets and experts 

to enhance SMEs’ competitiveness at a global level.

 The big data database was integrated to  
enhance the efficiency in entrepreneur database 
management and to support the organization  
management in improving SMEs’ performance.

186,558 SMEs 

received	consultation	
from	76	OSS	centers	nationwide.

2,427 SME	Coaches	were	
developed	and	the	consultation	

system	was	provided	to	serve	SMEs.

	SMEs	accessed	the	knowledge	repository	

service	238,912 times

61,433 users	
accessed	the	system	178,086 

There	were	
91,587 applicants.

Digital	Platform	
E-marketplace

Integration

9	ministries		
23	agencies		
1	fund

Cooperation	with		
Financial	Institution,	
helping	SMEs	to	modify
business	and	connect		

to	finances.

Cooperation	with	
Department	of	Thai	
Traditional	and		
Alternative		
Medicine

Cooperation	
with	TISTR	for	
cosmeceuticals	

R&D

Internation	Cooperation
o 	Bilateral
o 	Multilateral
o 	ASEAN

76	centers

OSS

BIG DATA
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Performance Evaluation

   The Small and Medium Enterprise Promotion Fund entered the working capital evaluation system of the  
Comptroller General’s Department to enhance the efficiency of working capital in compliance with the Cabinet  
Resolution on September 30, 2003. The Resolution requested agencies with non-budget to strictly comply with the  
Ministry of Finance’s non-budgetary measures.

   In 2019, OSMEP and the Comptroller General’s Department prepared a memorandum of agreement to evaluate the 

result of working capital spending, using Balanced Scorecard (BSC) as a benchmark for the performance measurement. 

Two more indicators were added, from originally four dimensions to six dimensions, as follows: 

Performance evaluation results of the Small and Medium Enterprises 

Promotion Fund (Working capital)

Dimension 1 	
Finance	

Dimension 2 	
Responsiveness	to	
Stakeholders’	benefits

Dimension 3 	
Operations

Dimension 	
Working	capital	management

Dimension 	
Performance	of	the	executive	committee	
managing	the	working	capital	and	employees

Dimension 6 	
Compliance	with	the	government	
policies,	including	policies	of	the	
Ministry	of	Finance.

Dimension	1 Dimension	2 Dimension	3 Dimension	4 Dimension	5 Dimension	6

Dimension 1 Dimension 2  Dimension 3  Dimension Dimension Dimension 6

5.0000

4.1913
4.6519

3.5317 3.1950
3.8000

5% 23% 37% 15% 10% 10%

5.0000

3.0000

1.0000

4.0000

2.0000

0.0000

OSMEP received 4.1645 points 

.	
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       The result overview of government agencies’ Integrity and Transparency Assessment 

(ITA) in the fiscal year 2019 by the Office of the National Anti-Corruption Commission 

(NACC), OSMEP was awarded 92.20 points, rated A, which was higher than 81.12 points 

in 2018. The ITA is in line with the Master Plan under the National Strategy on anti-corruption 
and misconduct prevention (2018-2037). 

The results of government agencies’ Integrity 

and Transparency Assessment

Results of OSMEP stakeholder satisfaction survey and the percentage 

of SMEs whose performance improved after receiving OSMEP support

0.00

40.00

80.00

20.00

60.00

100.00
100.00 100.00

91.18 89.51 89.50 89.35 89.13 89.06 83.58 80.15

No. 9 
information	
disclosure

No. 10	
anti-fraud

No. 1	
performance

	
use	of	

government	
property

No. 2	
budgeting

	
tackling	
corruption

No. 3
exercise	of	
power

No. 6	
quality	of	
work

	
improvement	

of	work

	
			communication	

efficiency

satisfaction 
survey

1,802 examples

of	SME

Average	score	of	
4.42	out	of	5

88.43%

Average	score	of	
4.46	out	of	5

89.21%

267 examples

Issues requiring further support: 

marketing
investment

manufacturing

of	SME	
promotion	agency

87.08%

62.31%

Business
improvement:

 increasing 
marketing 

increasing 

OSMEP’s 

10 
indicators 

assessed:

In	2019,	
OSMEP	was	awarded	

92.20 
points 
from	ITA
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ส่วนที่
Chapter

SMALL ENTERPRISE

สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562
•	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
•	 การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
•	 ดัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
•	 จำานวนและการจ้างงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
•	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		
และมาตรการส่งเสริม	MSME	ให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

•	 ผลการสำารวจข้อมูลวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม	
•	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กับสถานการณ์การแพร่ระบาด	
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



สถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562

  นิย มใหม่ของวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม (MSME) ซึ่งได้ปร ก ศ 

ในร ชกิจจ นุเบกษ เมื่อวนที่ 7 มกร คม 2563 ส่งผลกร ทบต่อมูลค่ ผลิตภณฑ์

มวลรวมในปร เทศของ MSME (GDP MSME) ท้งในเชิงโครงสร้ งแล ในเชิงปริม ณ  

โดยสดส่วนของ GDP MSME ต่อ GDP รวม ลดลงจ ก GDP SME ต มนิย มเดิมเฉล่ีย

ร้อยล  8.4 ในขณ ที่อตร ก รขย ยตวของ GDP MSME เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยล  

0.2 เมื่อเปรียบเทียบกบอตร ก รขย ยตวต มนิย มเดิม นอกจ กนี้ ยงส ม รถ

คำ นวณมูลค่  GDP MSME ในภ คก รเกษตร ซึ่งต มนิย มเดิมยงไม่ส ม รถทำ ได้

  GDP ของวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม (GDP MSME) ปี 2562 มีมูลค่  

กว่  5.96 ล้ นล้ นบ ท คิดเป็นสดส่วนร้อยล  35.3 ของ GDP ท้งปร เทศ 

โดยสดส่วนดงกล่ วได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จ กที่ในปี 2554 มีสดส่วนเพียงร้อยล  29.8  

หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยล  0.7 ต่อปี แสดงถึงบทบ ทของ MSME ต่อเศรษฐกิจ

ปร เทศที่ม กขึ้นอย่ งต่อเนื่อง

  ปัจจยสำ คญที่สนบสนุนม จ กก รเติบโตของภ คก รค้ แล ภ คก รบริก ร 

ที่เติบโตอย่ งต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่ นม  จ กก รขย ยตวของก รบริโภคครวเรือน 

แล ภ คเอกชน ก รเติบโตของ e-commerce รวมท้งก รเติบโตของภ คก รท่องเท่ียว  

ท้งในด้ นจำ นวนแล ด้ นก รใช้จ่ ยของนกท่องเที่ยวต่ งช ติ ตลอดจนนโยบ ย

แล ม ตรก รส่งเสริมต่ งๆ ของภ ครฐที่สนบสนุน MSME จ กที่กล่ วม ข้ งต้น  

ทำ ให้ภ คก รบริก รแล ภ คก รค้ มีบทบ ทสำ คญท่ีสุดต่อก รเติบโตท งเศรษฐกิจ 

ท้งในภ พรวมของปร เทศ แล ของ MSME 

  ในปี 2562 GDP MSME ในภ คก รบริก รแล ภ คก รค้ มีสดส่วนร้อยล   

41.8 แล  20.3 หรือเกือบ 2 ใน 3 ของ GDP MSME รวม ในขณ ที่ภ คก รผลิต 

มีสดส่วนเท่ กบร้อยล  31.1 แล เม่ือแยกต มขน ดวิส หกิจพบว่  วิส หกิจขน ดย่อม 

(SE) แล วิส หกิจขน ดกล ง (ME) มีบทบ ทต่อเศรษฐกิจม กขึ้นอย่ งเห็นได้ชด  

จ กที่มีสดส่วนร้อยล  12.7 แล  13.4 ใน ปี 2554 ขยบขึ้นเป็นร้อยล  15.3 แล  

17.1 ในปี 2562 ส่วนวิส หกิจร ยย่อยหรือ Micro แม้จ มีบทบ ทไม่ม กแล  

ไม่มีก รเปลี่ยนแปลงม กนก แต่กลบมีคว มสำ คญในด้ นจำ นวนกิจก รแล จำ นวน

ก รจ้ งง น ตลอดจนมีคว มสำ คญต่อเศรษฐกิจในร ดบชุมชนแล ท้องถิ่นเป็น

อย่ งยิ่ง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ปี 2562 จำาแนกตามขนาดวิสาหกิจ

วิสาหกิจ	
ขนาดย่อม	
Small
15.3%

วิสาหกิจ	
ขนาดกลาง	
Medium
17.1%

LE
58.8%

MSME
35.3%

วิสาหกิจ	อื่นๆ
5.9%

วิสาหกิจ	
รายย่อย	
Micro
2.9%
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 จ กฐ นข้อมูลของ สสว. ในปี 2562 มีจำ นวน

วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม (MSME) ที่ทำ ก รค้  

ร หว่ งปร เทศ 57,693 ร ย โดยแบ่งเป็นผู้ส่งออก 

อย่ งเดียว 8,892 ร ย คิดเป็นร้อยล  15.41 ของ MSME 

ที่ทำ ก รค้ ร หว่ งปร เทศ เป็นผู้นำ เข้ อย่ งเดียว  

33,754 ร ย คิดเป็นร้อยล  58.51 ของ MSME ที่ทำ ก ร

ค้ ร หว่ งปร เทศ แล ผู้ส่งออกแล นำ เข้  15,047 ร ย 

คิดเป็นร้อยล  26.08 ของ MSME ที่ทำ ก รค้ ร หว่ ง

ปร เทศ 

 ในปี 2562 ก รส่งออกของ MSME มีมูลค่  

1,023,712.71 ล้ นบ ท คิดเป็นสดส่วนร้อยล  13.42 

ของมูลค่ ก รส่งออกท้งหมดของปร เทศ ขย ยตว 

เล็กน้อยจ กปี 2561 ร้อยล  0.77 ซึ่งดีกว่ ภ พรวมของ

ปร เทศที่ก รส่งออกหดตว ร้อยล  5.93 โดยคิดเป็น

มูลค่ ก รส่งออกของวิส หกิจร ยย่อย ร้อยล  1.34 

วิส หกิจขน ดย่อม ร้อยล  4.01 แล วิส หกิจขน ด

กล ง ร้อยล  8.07 ขณ ที่วิส หกิจขน ดใหญ่ มีมูลค่

ก รส่งออกคิดเป็นร้อยล  84.24 

การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เปรียบเทียบสัดส่วนการส่งออก และนำาเข้าของ MSME ตามนิยามเก่าและนิยามใหม่ 

แนวโน้มสัดส่วนการส่งออกและนำาเข้า และอัตราการขยายตัว 
ของ MSME  ปี 2560-2562             
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 สำ หรบก รนำ เข้ ของ MSME มีมูลค่  1,279,677.01 

ล้ นบ ท คิดเป็นสดส่วนร้อยล  17.21 ของมูลค่ ก รนำ เข้

ท้งหมด หดตวจ กปี 2561 ร้อยล  2.25 ขณ ที่ภ พรวมของ

ปร เทศหดตว ร้อยล  7.77 โดยคิดเป็นมูลค่ ก รนำ เข้ ของ

วิส หกิจร ยย่อย ร้อยล  1.91 วิส หกิจขน ดย่อม ร้อยล  

5.59 แล วิส หกิจขน ดกล ง ร้อยล  9.70 สำ หรบวิส หกิจ

ขน ดใหญ่ มีมูลค่ ก รนำ เข้ คิดเป็นร้อยล  79.06

 ในปี 2562 สสว. ได้มีก รปรบเปลี่ยนนิย มของวิส หกิจ

ขน ดกล งแล ขน ดย่อมใหม่ โดยมีก รนำ เกณฑ์ร ยได้ของ

วิส หกิจม เป็นเกณฑ์เพิ่มเติมในก รกำ หนดนิย มวิส หกิจ 

โดยผลจ กก รปรบนิย มใหม่ของ MSME ต่อมูลค่ ก รค้

ร หว่ งปร เทศ พบว่  มูลค่ ก รส่งออกของ MSME ลดลง

จ กสดส่วนร้อยล  30.65 ต มนิย มเก่  เหลือเพียงร้อยล  

13.42 ต มนิย มใหม่ ส่วนมูลค่ ก รนำ เข้ ของ MSME ลดลง 

จ กสดส่วนร้อยล  36.92 ต มนิย มเก่  เหลือเพียงร้อยล  

17.21 ต มนิย มใหม่ แต่มูลค่ ก รส่งออกแล นำ เข้ ของ

วิส หกิจขน ดใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่ ศกยภ พก รส่งออก

แล นำ เข้ ของ MSME มีคว มสมพนธ์ไปในทิศท งเดียวกนกบ

ขน ดของวิส หกิจ กล่ วคือ ขน ดกิจก รที่ใหญ่ขึ้นจ มีสดส่วน

มูลค่ ก รส่งออกแล นำ เข้ ที่เพิ่มขึ้น

 ตล ดส่งออกหลกที่สำ คญของ MSME ไทย 

ได้แก่ จีน สหรฐอเมริก  แล ญ่ีปุ่น มีมูลค่ ก รส่งออก 

รวมของ 3 ปร เทศ มีมูลค่  338,888.32 ล้ นบ ท 

มีสดส่วนก รส่งออกร้อยล  14.85, 9.67 แล  8.58 

ต มลำ ดบ โดยตล ดจีน แล สหรฐอเมริก  ขย ยตว 

ร้อยล  31.38 แล  9.57 ส่วนตล ดญี่ปุ่น หดตวลง

ร้อยล  2.52 จ เห็นได้ว่ ในปี 2562 สถ นก รณ์

ก รส่งออกในตล ดคู่ค้ ที่สำ คญของ MSME ไทย 

มีก รขย ยตวเป็นบวกในตล ดจีน แล สหรฐอเมริก   

แสดงให้เห็นว่  MSME ไทยได้รบปร โยชน์จ ก 

สงคร มก รค้ ร หว่ งสหรฐอเมริก แล จีน ซ่ึงเร่ิมข้ึน 

ต้งแต่ปี 2561 ต่อเน่ืองม ถึงปี 2562 แล อนุม นได้ว่  

สินค้ ไทยเป็นสินค้ ทดแทนสินค้ ของ 2 ปร เทศ 

ดงกล่ ว 

 ตล ดนำ เข้ หลกที่สำ คญของ MSME ไทย 

ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น แล สหรฐอเมริก  มีมูลค่ ก รนำ เข้  

รวมของ 3 ปร เทศ 664,540.19 ล้ นบ ท มีสดส่วน

ก รนำ เข้ ร้อยล  32.50, 13.89 แล  5.53 ต ม

ลำ ดบ โดยทุกตล ด มีก รหดตวร้อยล  2.14, 1.25 

แล  3.38 ต มลำ ดบ 

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการส่งออกไปประเทศต่างๆ 20 อันดับแรกของ MSME ปี 2562 
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มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการนำาเข้าจากประเทศต่างๆ 20 อันดับแรกของ MSME ปี 2562 

 สำ หรบสินค้ ในกลุ่มที่ MSME มีก รส่งออก

ในสดส่วนที่สูงที่สุดคือ กลุ่มพิกด 71 อญมณีแล

เครื่องปร ดบ พิกด 17 น้ำ ต ลแล ขนมทำ จ ก

น้ำ ต ล แล พิกด 84 เครื่องจกร คอมพิวเตอร์แล

อุปกรณ์ ซึ่งมีสดส่วนร้อยล  13.47, 8.01 แล  

7.43 ของก รส่งออกรวมของ MSME ต มลำ ดบ  

โดยสินค้ พิกด 71 หดตวร้อยล  8.28 ขณ ที่

สินค้ พิกด 17 แล พิกด 84 หดตวร้อยล  0.69 

แล  9.66 ต มลำ ดบ 

 สินค้ ในกลุ่มที่ MSME มีก รนำ เข้ ในสดส่วน

ที่สูง คือ กลุ่มพิกด 84 คือ เครื่องจกร คอมพิวเตอร์

แล อุปกรณ์ต่ งๆ พิกด 85 คือ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้  

แล ส่วนปร กอบ แล  พิกด 71 อญมณีแล เครื่อง

ปร ดบ ซึ่งมีสดส่วนร้อยล  15.11, 13.92 แล  

9.47 ของก รนำ เข้ รวมของ MSME ต มลำ ดบ  

โดยพิกด 84 หดตวจ กปี 2561 ร้อยล  7.21 

ส่วนพิกด 85 แล  71 ก รนำ เข้ หดตวร้อยล   

4.85 แล  20.33 ต มลำ ดบ 
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 MSME มีก รข ดดุลก รค้  ตลอด 3 ปีท่ีผ่ นม  (2560-2562)  

ในขณ ที่ในภ พรวมปร เทศไทยมีก รเกินดุลก รค้  เนื่องจ ก 

MSME มีก รนำ เข้ ม กกว่ วิส หกิจขน ดใหญ่ โดยเฉพ สินค้  

ในพิกด 84 กลุ่มเคร่ืองจกร คอมพิวเตอร์แล อุปกรณ์ แล พิกด 85 

อุปกรณ์ไฟฟ้ แล ส่วนปร กอบ เพ่ือใช้เป็นสินค้ ทุน วตถุดิบ แล

ก รบริโภคในปร เทศ โดยมูลค่ ก รนำ เข้ ใน 2 หมวดน้ีคิดเป็น 

371,462.85 ล้ นบ ท ซึ่งสูงกว่ ก รส่งออกของ 2 หมวดนี้ม ก  

ท่ีมีมูลค่ ก รส่งออก 141,211.53 ล้ นบ ท สำ หรบสินค้ พิกด 71  

กลุ่มอญมณีแล เครื่องปร ดบ ในปี 2562 MSME มีก รนำ เข้   

เป็นมูลค่  121,161.84 ล้ นบ ท โดยเป็นก รนำ เข้ วตถุดิบ เช่น 

เพชรท่ียงไม่ปร กอบตวเรือน ทองท่ียงไม่ได้ข้ึนรูป แล มีก รส่งออก

มูลค่  137,916.67 ล้ นบ ท ในสินค้ อญมณีแล เคร่ืองปร ดบ  

(เพชร พลอยที่ปร กอบตวเรือนแล้ว) เครื่องปร ดบเทียม เป็นต้น 

หดตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	2.52

11.54%

หดตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	1.25

17.04%

หดตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	2.12	

15.74%

ขยายตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	7.75	

23.50%

ขยายตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	31.38

16.85%

หดตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	3.38

26.32%

หดตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	0.08	

12.60%

หดตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	5.59

20.46%

ขยายตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	9.57	

10.20%

หดตัวจากปีก่อน
ร้อยละ	2.14	

12.96%

การค้าระหว่างประเทศของ MSME กับประเทศคู่ค้าที่สำาคัญ  

ญี่ปุ่นอาเซียน	 จีนสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา

ส่งออกส่งออก ส่งออกส่งออก ส่งออก

นำาเข้านำาเข้า นำาเข้านำาเข้า นำาเข้า

306,662.40
ล้านบาท

181,169.16 
ล้านบาท

ส่งออกสูงสุด	
		อินโดนีเซีย	
		เวียดนาม
		มาเลเซีย

นำาเข้าสูงสุด	
		มาเลเซีย
		เวียดนาม
		อินโดนีเซีย

92,074.33
ล้านบาท

134,288.54 
ล้านบาท

ส่งออกสูงสุด 
		เยอรมนี	
		สหราชอาณาจักร	
		เบลเยียม	
		อิตาลี	
		เนเธอร์แลนด์

นำาเข้าสูงสุด	
		เยอรมนี	
		อิตาลี	
		ฝรั่งเศส	
		สหราชอาณาจักร	
		เบลเยียม

คิดเป็นสัดส่วน

99,040.61
ล้านบาท

87,822.34
ล้านบาท

177,793.72 
ล้านบาท

152,025.37 
ล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วน คิดเป็นสัดส่วน คิดเป็นสัดส่วน คิดเป็นสัดส่วน

415,918.80 
ล้านบาท

70,827.66 
ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นสัดส่วน
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  ดชนีคว มเชื่อม่นผู้ปร กอบก ร MSME ของปร เทศ 

ปี 2562 ยงคงมีคว มเชื่อม่นต่อก รดำ เนินธุรกิจอยู่ในร ดบต่ำ

แล ค่ ดชนีอยู่ต่ำ กว่ ค่ ฐ นที่ 50 ถึง 6 ใน 12 เดือน เนื่องด้วย 

ผลกร ทบจ กภ ว เศรษฐกิจโดยรวมของปร เทศ ที่ได้รบผลกร ทบ

ม จ กภ คก รส่งออกเป็นหลก ที่ช ลอตวลงต มคว มต้องก ร

ของตล ดโลก แล คู่แข่งท งก รค้ ที่ปรบตวเพื่อแข่งกบไทยในด้ น 

ก รส่งออกสินค้ เกษตร ท้งเร่ืองของร ค สินค้ แล บริก ร เน่ืองจ ก 

ปร เทศไทยมีค่ เงินที่แข็งค่ กว่ ในภูมิภ ค ปัญห หนี้ครวเรือน

ทำ ให้มีก รใช้จ่ ยในปร เทศต่ำ  ปัญห ภยธรรมช ติ ส่วนปัจจยที่ 

ส่งผลให้ดชนีคว มเช่ือม่นอยู่ในร ดบสูงกว่ ค่ ฐ นท่ี 50 ในไตรม ส 

สุดท้ ยของปี 2562 เนื่องจ กเป็นช่วงสิ้นปีแล ม ตรก รของ 

ภ ครฐในก รกร ตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ปร ช ชนออกม จบจ่ ย

ใช้สอย ผลผลิตสินค้ ท งก รเกษตรที่มีปริม ณน้อยจ กปัญห

ภยแล้งทำ ให้ผลผลิตท งก รเกษตรมีร ค ที่ปรบสูงขึ้น ส่งผลให้

เกษตรกรป ล์มน้ำ มนแล ข้ วมีกำ ลงซื้อเพิ่มม กขึ้น

  ดชนีคว มเชื่อม่นผู้ปร กอบก รภ คก รค้ แล บริก ร  

ในปี 2562 ผู้ปร กอบก รยงคงมีคว มเชื่อม่นต่อก รดำ เนินธุรกิจ 

อยู่ในร ดบต่ำ  ค่ ดชนีอยู่ต่ำ กว่ ค่ ฐ นที่ 50 ถึง 7 ใน 12 เดือน 

โดยค่ ดชนีคว มเชื่อม่นอยู่ในร ดบต่ำ ที่สุดในเดือนกรกฎ คม  

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนกท่องเท่ียวคนไทยมีแผนออกเดินท งท่องเท่ียวลดลง  

จ กคว มกงวลสถ นก รณ์เศรษฐกิจที่ยงอยู่ในภ ว ช ลอตว 

  ดชนีคว มเชื่อม่นผู้ปร กอบก รภ คก รค้ แล บริก ร

จำ แนกต มภูมิภ คในปี 2562 อยู่ในร ดบไม่ดีนก เนื่องจ ก

ค่ ดชนีส่วนใหญ่ต่ำ กว่ ค่ ฐ นที่ 50 โดยเฉพ กรุงเทพ  แล

ดัชนีความเชื่อมั่น
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562 และปี 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ MSME ของประเทศ ประจำาปี 2562 และ ปี 2563

ม.ค. 62 พ.ค. 62 ก.ย. 62 ม.ค. 63มี.ค. 62 ก.ค. 62 พ.ย. 62 มี.ค. 63ก.พ. 62 มิ.ย. 62 ต.ค. 62 ก.พ. 63เม.ย. 62 ส.ค. 62 ธ.ค. 62
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ไม่เปลี่ยนแปลง	=	50

ปัจจุบัน

คาดการณ์	
3	เดือนข้างหน้า

ปริมณฑล ซึ่งมีคว มเชื่อม่นต่ำ ตลอดเกือบท้งปี รวมท้งค่

ดชนีในเดือนพฤษภ คมถึงกนย ยน 2562 ในทุกภูมิภ ค 

ขณ ที่ในเดือนตุล คม พฤศจิก ยน แล ธนว คม 2562  

มีคว มเชื่อม่นอยู่ในร ดบดี อยู่ในร ดบสูงกว่ ฐ น 50  

ในแทบทุกภูมิภ ค ยกเว้น กรุงเทพ  แล ปริมณฑล 

  ดชนีคว มเชื่อม่นผู้ปร กอบก รภ คก รผลิตของ 

MSME ปี 2562 ผู้ปร กอบก รมีคว มเชื่อม่นต่อก รดำ เนิน

ธุรกิจอยู่ในร ดบต่ำ กว่ ค่ ฐ นที่ 50 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2562 มีทิศท งแล แนวโน้มปรบตวลดลงโดยมีค่ ดชนีต่ำ สุด 

ในเดือนมิถุน ยน อยู่ที่ร ดบ 42.6 แล ครึ่งปีหลงของ

ปี 2562 คว มเชื่อม่นมีทิศท งแล แนวโน้มปรบตวเพิ่มขึ้น

โดยมีค่ ดชนีสูงสุดในเดือนธนว คม 2562 อยู่ที่ร ดบ 55.1  

จ เห็นได้ว่ แนวโน้มคว มเชื่อม่นในก รดำ เนินธุรกิจของ 

ผู้ปร กอบก ร MSME ที่เป็นภ คก รผลิตของปร เทศยงคง

อยู่ในร ดบต่ำ

  คว มเชื่อม่นในผู้ปร กอบก รภ คก รผลิตจำ แนกต ม

ภูมิภ คปี 2562 อยู่ในร ดบไม่ดี ค่ ดชนีส่วนใหญ่ต่ำ กว่  

ฐ นที่ 50 จ มีเพียงภ คกล งรวมต วนออกในช่วงเดือน

มกร คมถึงกนย ยน 2562 ท่ีค่ คว มเช่ือม่นอยู่ในร ดบใกล้

เคียงค่ ฐ นที่ 50 แล ภ คใต้ในช่วงปล ยปีมีคว มเชื่อม่น

ปรบตวเพิ่มสูงขึ้นม กกว่ ภ คอื่นๆ เนื่องจ กนกท่องเที่ยว

ต่ งช ติเพิ่มขึ้น ก รเริ่มฤดูก รท่องเที่ยวฝั่งท เลอนด มน 

ท งด้ นผลผลิตป ล์มลดลงต มช่วงฤดูก ล ส่งผลทำ ให้ร ค  

ป ล์มน้ำ มนเพิ่มขึ้นอย่ งต่อเนื่องในช่วงส มเดือน  

สสว.		
รายงานประจำาปี	
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จำานวนและการจ้างงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562

จำานวนและการจ้างงานวิสาหกิจ จำาแนกตามขนาดและแหล่งข้อมูล ปี 2561-2562 

นิยามใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทกิจการ

วิสาหกิจขนาดย่อม

วิสาหกิจรายย่อย

วิสาหกิจ
ขนาดกลางวิสาหกิจขนาดย่อม

รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)

รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)

รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)

การจ้างงาน
(คน)

การจ้างงาน
(คน)

การจ้างงาน
(คน)

การผลิต ไม่เกิน 1.8 เกิน 1.8 - 100 เกิน 100 - 500ไม่เกิน 5 เกิน 5 - 50 เกิน 50 - 200

บริการ/ค้าส่ง/หรือค้าปลีก ไม่เกิน 1.8 เกิน 1.8 - 50 เกิน 50 - 300ไม่เกิน 5 เกิน 5 - 30 เกิน 30 - 100

จำานวน MSME จำาแนกตามประเภทการจัดตั้ง ปี 2562 (หน่วย : ราย)

  จำ นวน MSME ของนิย มเดิม มีม กกว่ นิย มใหม่ (MSME) ปี 2562 

จำ นวน 5,598 ร ย ในขณ ที่ก รจ้ งง น MSME ของนิย มเดิม มีม กกว่

นิย มใหม่ (MSME) จำ นวน 1,341,237 คน

 จำ นวน MSME ต มนิย มใหม่ ปี 2562 มี

จำ นวน 3,105,096 ร ย มีสดส่วนร้อยล  99.53 

ขย ยตวร้อยล  1.12 เมื่อพิจ รณ จำ แนกต ม

ปร เภทก รจดต้ง พบว่  เป็นนิติบุคคล จำ นวน 

733,334 ร ย มีสดส่วนร้อยล  23.62 ของจำ นวน 

MSME ท้งปร เทศ เป็นส่วนบุคคลแล อื่นๆ 

จำ นวน 2,286,326 ร ย มีสดส่วนร้อยล  73.63 

สำ หรบวิส หกิจชุมชน มีจำ นวน 85,436 ร ย  

ซึ่งเป็น MSME ท้งหมด

3,105,096
ราย

จำานวน
MSME รวม

สัดส่วน

ส่วนบุคคลและอื่นๆ
รวม 2,286,326 ราย

73.63%

สัดส่วน

จำานวนวิสาหกิจชุมชน
รวม 85,436 ราย

27.5 %
ขยายตัว 2.68 %

สัดส่วน

นิติบุคคล 
รวม 733,334 ราย

23.62%
ขยายตัว 4.58 %

นิติบุคคล 385,125 277,794 38,324389,724 302,449 41,161 701,243 13,531 3 714,777733,334 14,405 1 747,740

แหล่งข้อมูล
(จำานวนวิสาหกิจ) ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562

Micro SE ME MSME LE ไม่ระบุ รวม

ส่วนบุคคลและอื่นๆ 2,169,924 113,273 3,1292,169,924 113,273 3,129 2,286,326 236 0 2,286,5622,286,326 236 0 2,286,562

วิสาหกิจชุมชน 83,208 0 085,436 0 0 83,208 0 0 83,20885,436 0 0 85,436

รวม 2,638,257 391,067 41,4532,645,084 415,722 44,290 3,070,777 13,767 3 3,084,5473,105,096 14,641 1 3,119,738

นิติบุคคล 1,598,765 2,840,962 2,193,1571,685,512 3,053,126 2,278,995 6,632,884 5,246,797 3 11,879,6847,017,633 5,242,492 0 12,260,125

แหล่งข้อมูล
(การจ้างงาน) ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562

Micro SE ME MSME LE ไม่ระบุ รวม

ส่วนบุคคลและอื่นๆ 3,740,318 1,136,315 166,1033,740,318 1,136,315 166,103 5,042,736 54,195 0 5,096,9315,042,736 54,195 0 5,096,931

รวม 5,339,083 3,977,277 2,359,2605,425,830 4,198,441 2,445,098 11,685,620 5,300,992 3 16,976,61512,060,369 5,296,687 0 17,357,056
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จำานวน MSME จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2562

จำานวน MSME จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด ปี 2562 (หน่วย : ราย)

 
3,105,096

ราย

จำานวน 
MSME รวม

สัดส่วน

ภาคการผลิต 
รวม 530,698 ราย

17.09%
ขยายตัว 0.52 %

สัดส่วน

ภาคการบริการ
รวม 1,244,464 ราย

40.08%
ขยายตัว 1.46 %

สัดส่วน

ภาคธุรกิจเกษตร
รวม 49,193 ราย

1.58%
ขยายตัว 6.82 %

สัดส่วน

ภาคการค้า
รวม 1,280,741 ราย

41.25%
ขยายตัว 0.83 %

223,248

127,830

165,715

72,729

90,385

81,577

232,001

89,786

264,224

172,484

155,705

132,889

212,594

114,980

92,877

105,512

54,391

151,581

564,588

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางตอนบน

กลุ่มจังหวัด	ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออก	2

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนล่าง	1	

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางตอนล่าง	1	

กลุ่มจังหวัด	ภาคใต้ชายแดน	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนบน	1	

กรุงเทพมหานคร	

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางปริมณฑล	

กลุ่มจังหวัด	ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนล่าง	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางตอนล่าง	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออก	1

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนบน	2	

จำานวน 34,319 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 

รวม  3,105,096 ราย

จำานวน MSME

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12

 สำ หรบจำ นวน MSME ที่จำ แนกต มกลุ่มธุรกิจ พบว่   

ในภ คก รค้  มีจำ นวน MSME สูงที่สุด จำ นวน 1,280,741 ร ย 

มีสดส่วนร้อยล  41.25 ส่วนจงหวดที่มีจำ นวน MSME สูงสุด 

นอกจ กกรุงเทพมห นคร แล้ว พบว่  จงหวดชลบุรี มีจำ นวน 

MSME สูงสุด รองลงม คือ เชียงใหม่ แล สมุทรปร ก ร 

 จำ นวน MSME จำ แนกต มส ข ธุรกิจ พบว่  ส ข ธุรกิจ

ก รข ยปลีกยกเว้นย นยนต์ แล จกรย นยนต์ มีสดส่วนสูงสุด

ร้อยล  28.96 รองลงม คือส ข ธุรกิจก รบริก รด้ นอ ห ร

แล เครื่องดื่ม แล ส ข กิจกรรมก รบริก รอื่นๆ ส่วนบุคคล  

มีสดส่วนร้อยล  10.75 แล  6.74 ต มลำ ดบ 

 จำ นวนกิจก ร MSME จดต้งใหม่ในปี 2562 มีจำ นวน

ท้งสิ้น 70,026 ร ย ในส่วนก รยกเลิกแล เสร็จชำ ร บญชี 

ปี 2562 มีจำ นวนท้งสิ้น 20,903 ร ย สำ หรบนิติบุคคลที่จดต้ง

กิจก รใหม่ จำ แนกต มหมวดธุรกิจ พบว่  นิติบุคคลที่จดต้ง

กิจก รใหม่สูงสุด คือ ธุรกิจก รข ยส่ง ยกเว้น ย นยนต์แล

จกรย นยนต์ ส่วนนิติบุคคลที่จดท เบียนเลิกกิจก รสูงสุด คือ 

ธุรกิจก รข ยส่ง ยกเว้นย นยนต์แล จกรย นยนต์

สสว.		
รายงานประจำาปี	
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การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคลของ MSME

การจ้างงาน MSMEs จำาแนกตามประเภทการจัดตั้ง ปี 2562

การจ้างงาน MSME จำาแนกตามกลุ่มจังหวัด ปี 2562 (หน่วย : คน)

 ก รจ้ งง นของ MSME น้น พบว่  มีจำ นวน 12,060,369 คน 

มีสดส่วนร้อยล  69.48 ขย ยตวร้อยล  3.30 โดยเป็นก รจ้ งง น

นิติบุคคลจำ นวน 7,017,633 คน คิดเป็นสดส่วนร้อยล  58.19 

เป็นก รจ้ งง นส่วนบุคคลแล อื่นๆ จำ นวน 5,042,736 ร ย  

คิดเป็นสดส่วนร้อยล  41.81

 เมื่อจำ แนกต มกลุ่มธุรกิจ พบว่  ก รจ้ งง นอยู่ในภ คก ร

บริก รสูงสุด โดยท่ีส ข ธุรกิจก รบริก รด้ นอ ห รแล เคร่ืองด่ืม  

มีสดส่วนร้อยล  8.18 รองลงม คือ ส ข ธุรกิจก รก่อสร้ งอ ค ร 

มีสดส่วนร้อยล  4.71 ส่วนจงหวดที่มีก รจ้ งง นสูงสุดคือ ชลบุรี 

สมุทรปร ก ร แล นนทบุรี

12,060,369
คน

การจ้างงาน 
MSMEs รวม

สัดส่วน

ส่วนบุคคลและอื่นๆ
5,042,736 คน

41.81%
สัดส่วน

นิติบุคคล 
7,017,633 คน

58.19%
ขยายตัว 5.80 %

468,963

515,013

682,386

154,381

294,375

246,182

574,838

219,821

1,563,836

971,499

345,177

503,212

506,282

296,303

456,585

275,720

141,295

353,609

3,490,877

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางตอนบน

กลุ่มจังหวัด	ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออก	2

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนล่าง	1	

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางตอนล่าง	1		

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนบน	1	

กรุงเทพมหานคร	

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางปริมณฑล	

กลุ่มจังหวัด	ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนล่าง	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคกลางตอนล่าง	2	

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออก	1

กลุ่มจังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	

กลุ่มจังหวัด	ภาคเหนือตอนบน	2	

จำานวน  384,749 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 

รวม  12,060,369 คน

การจ้างงาน MSME

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30

ม.ค. ก.ค.เม.ย. ต.ค.ก.พ. ส.ค.พ.ค. พ.ย.มี.ค. ก.ย.มิ.ย. ธ.ค.
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จัดตั้งกิจการใหม่ ยกเลิกกิจการ

1,355 1,082
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1,051
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2,223

5,251

771
1,208

1,982

963
1,654

7,073

5,796

6,8746,676 6,354

4,939

3,143

6,333
5,454 5,6935,798 5,893

ส่วนบุคคลและอื่นๆ นิติบุคคล 
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 วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม (MSME) ที่ยื่น

เสนอร ค  ในโครงก รจดซ้ือจดจ้ งภ ครฐต่ งๆ มีจำ นวน 

61,956 ร ย หรือคิดเป็นร้อยล  8.8 ของ MSME ที่เป็น 

นิติบุคคลท้งหมด โดย MSME ส ม รถชน ก รเสนอ

ร ค  จำ นวน 1,817,122 โครงก ร มูลค่ โครงก ร

รวม 551,344.13 ล้ นบ ท หรือคิดเป็นร้อยล  42 ของ

มูลค่ ก รจดซื้อจดจ้ งรวม 

 วิส หกิจร ยย่อย (Micro) เข้ ถึงร บบก รจดซื้อ 

จดจ้ งภ ครฐ ผ่ นก รยื่นเสนอร ค ต่อหน่วยง นที่มี 

โครงก รเพียง 23,016 ร ย หรือคิดเป็นร้อยล  5.9 

วิส หกิจขน ดย่อม (Small) ผ่ นก รย่ืนเสนอร ค ต่อ 

หน่วยง น  จำ นวน 32,138 ร ย หรือคิดเป็นร้อยล  11.8

แล วิส หกิจขน ดกล ง (Medium) ผ่ นก รย่ืนเสนอร ค  

ต่อหน่วยง น  จำ นวน 6,802 ร ย หรือคิดเป็นร้อยล  18.1 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) 
และมาตรการส่งเสริม MSME ให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จำานวนผู้ประกอบการ MSME ที่เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำาแนกตามสาขาธุรกิจ

จำานวนและมูลค่าโครงการที่ผู้ประกอบการ MSME ยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ปัญห หรืออุปสรรคท่ีสำ คญของ MSME ได้แก่ ก รไม่ส ม รถ 

เข้ ถึงแหล่งข้อมูลข่ วส รในร บบก รจดซื้อจดจ้ งภ ครฐ ก รว ง 

หลกปร กนท งก รเงิน ร ยก รเอกส รปร กอบก รยื่นเสนอที่ 

ภ ครฐต้องก รมีจำ นวนม ก ก รให้คว มสำ คญกบเกณฑ์ก รคดเลือก 

ท่ีพิจ รณ ร ค เป็นสำ คญ ซ่ึงส่วนใหญ่จ ข ดคว มส ม รถในก ร 

แข่งขนด้ นร ค  เมื่อเปรียบเทียบกบผู้ปร กอบก รร ยใหญ่

  ในปีงบปร ม ณ 2562 สำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล ง 

แล ขน ดย่อม (สสว.) ร่วมกบกรมบญชีกล ง ดำ เนินก รท บข้อมูล 

(Data Mapping) จ กฐ นข้อมูลวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 

โดยเป็นข้อมูล MSME ท่ีจดท เบียนนิติบุคคลกบกรมพฒน ธุรกิจ 

ก รค้  เพ่ือวิเคร ห์แล จดทำ ข้อมูลภ พรวมก รเข้ ถึงร บบก ร

จดซื้อจดจ้ งภ ครฐของ MSME สำ หรบก รกำ หนดนโยบ ยแล

แนวท งก รส่งเสริมแล สนบสนุนให้ MSME ส ม รถเข้ ถึงร บบ

ก รจดซื้อจดจ้ งได้ม กยิ่งขึ้น

จำานวนโครงการ

2,113,490
โครงการ

52.6%

จำานวนโครงการ

1,903,630
โครงการ

47.4%

การขายส่งและการขายปลีก	
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

238,169

34%
การผลิต

84,831

12%
การก่อสร้าง
90,948

13%

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์

61,741

9%

กิจกรรมทางวิชาชีพ	
วิทยาศาสตร์	และเทคนิค

57,020

8%
167,934

24%
อื่นๆ

62%

มูลค่าโครงการกว่า	

808,770.37 
ล้านบาท

38%

มูลค่าโครงการกว่า

501,726.21	
ล้านบาท

โครงการที่มี	SME	
ร่วมยื่นเสนอราคา

โครงการที่ไม่มี	SME	
ร่วมยื่นเสนอราคา

โครงการที่มี	SME	
ร่วมยื่นเสนอราคา

โครงการที่ไม่มี	SME	
ร่วมยื่นเสนอราคา

จำานวน
โครงการ

มูลค่า
โครงการ

สสว.		
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  เมื่อพิจ รณ ก รเปลี่ยนแปลงของวิส หกิจร ยย่อย 

แล วิส หกิจขน ดย่อม (Micro and Small Enterprises: 

MSE) ร หว่ งปี 2550 แล ปี 2562 ส ท้อนให้เห็นถึง 

ก รพฒน ของผู้ปร กอบก รในก รดำ เนินธุรกิจในอดีต 

แล ปัจจุบน รวมถึงแนวโน้มก รเติบโตท งด้ นธุรกิจของ

ปร เทศ โดยมีก รเปรียบเทียบในปร เด็นต่ งๆ อ ทิ

 ก รเปลี่ยนแปลงด้ นลกษณ ของผู้ปร กอบก ร 

ร ยย่อย พบว่  ในร ย เวล กว่  10 ปี ผู้ปร กอบก ร 

เพศหญิงในกลุ่มวิส หกิจร ยย่อยมีจำ นวนสูงม โดยตลอด 

ในปี 2562 มีผู้ปร กอบก รเพศหญิงในภ คก รผลิต ร้อยล  

72.6 ภ คก รค้  ร้อยล  67.7 แล ภ คบริก รร้อยล  72.1 

สอดคล้องกบดชนีผู้ปร กอบก รสตรีของม สเตอร์ก ร์ด 

(Mastercard Index of Woman Entrepreneurs) ที่ได้ทำ ก ร 

สำ รวจผู้ปร กอบก รเพศหญิงใน 58 ปร เทศ พบว่  

ปร เทศไทยมีดชนีผู้ปร กอบก รสตรีในปี 2562 อยู่อนดบที่ 

14 จ ก 58 ปร เทศท้งหมด แสดงให้เห็นว่  ผู้ปร กอบก ร 

เพศหญิงในปร เทศไทยมีศกยภ พ แล มีโอก สในก ร 

ดำ เนินธุรกิจม กกว่ หล ยปร เทศในโลก

  ก รเปลี่ยนแปลงด้ นร ยได้ของวิส หกิจร ยย่อยแล  

วิส หกิจขน ดย่อม ร หว่ งปี 2550 แล ปี 2562 พบว่  

ผู้ปร กอบก รวิส หกิจร ยย่อย แล วิส หกิจขน ดย่อม 

ท้ง 3 ภ คธุรกิจ คือ ภ คก รผลิต ภ คก รค้  แล ภ คก ร 

บริก ร มีร ยได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มสูงขึ้น จ กในปี 2550 มีร ยได้ 

เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นมูลค่  420,000 บ ท 360,000 บ ท แล

300,000 บ ท ในปี 2562 ผู้ปร กอบก รมีร ยได้เฉล่ียต่อปี 

เพิ่มขึ้นเป็น 563,000 บ ท 553,000 บ ท แล  473,000 

บ ท ซึ่งภ คก รผลิตมีร ยได้เฉลี่ยต่อปีสูงขึ้นม กกว่  

ร้อยล  30.0 จ กปี 2550 แล ภ คก รค้ แล ภ คบริก ร

มีร ยได้เฉลี่ยต่อปีสูงขึ้นม กกว่ ร้อยล  50.0 จ กปี 2550 

ซึ่งส ท้อนถึงก รพฒน ของเศรษฐกิจไทยท้ง 3 ภ คธุรกิจ

ผลการสำารวจข้อมูลวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม ปี 2562

72.6 %ภาคการผลิต

67.7 %ภาคการค้า

72.1 %ภาคบริการ

ส่วนมากเป็น
เพศหญิง

การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ของวิสาหกิจรายย่อย

ลักษณะของผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย

หน่วย:	บาท
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วิสาหกิจรายย่อย ปี 2562

ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ

วิสาหกิจรายย่อย ปี 2550
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 ก รแพร่ร บ ดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน  2019 

(COVID-19) ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สงคม แล วฒนธรรม

ของโลก มีผลโดยตรงต่อก รปรบเปลี่ยนพฤติกรรม 

แล ก รปฏิบติตวในชีวิตปร จำ วนของมนุษยช ติ 

หรือคำ ว่  New Normal โดยก รแพร่ร บ ดได้เริ่มขึ้น

ในปล ยเดือนมกร คม 2563 ในปร เทศจีนแล แพร่

ร บ ดไปยงหล ยพื้นที่หล ยปร เทศท่วโลก ส่งผล

ให้แต่ล ปร เทศปร ก ศม ตรก รต่ งๆ เพื่อควบคุม

สถ นก รณ์ก รแพร่ร บ ด รวมท้งปร เทศไทยด้วย  

สถ นก รณ์ดงกล่ วส่งผลกร ทบต่อภ พรวมเศรษฐกิจ 

โลกแล เศรษฐกิจไทยอย่ งรุนแรง มูลค่ ผลิตภณฑ์

มวลรวมในปร เทศของไทยในไตรม สแรกของปี 2563  

หดตวร้อยล  1.8 แล มูลค่ ผลิตภณฑ์มวลรวมในปร เทศ 

ของวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมในไตรม ส

เดียวกน หดตวร้อยล  3.3 จ กปัจจยก รช ลอตว 

ในภ คก รท่องเที่ยวแล ก รใช้จ่ ยภ คเอกชน  

 จ กก รค ดก รณ์ของสำ นกง น  ปี 2563 ใน 3 

ร ดบ ได้แก่ ในร ดบ Best Case คือ ส ม รถควบคุม

ก รแพร่ร บ ดในปร เทศได้ภ ยในเดือนมิถุน ยน 

2563 จ ส่งผลทำ ให้ GDP MSME ปี 2563 ขย ยตวได้

เล็กน้อยที่ร้อยล  0.5 ในร ดบ Base Case ส ม รถ

ควบคุมก รแพร่ร บ ดในปร เทศได้ในเดือนกนย ยน 

2563 จ ส่งผลให้ GDP MSME หดตวร้อยล  3.0 แล

ในร ดบ Worst Case ส ม รถควบคุมก รแพร่ร บ ด 

ในปร เทศได้ในเดือนธนว คม 2563 จ ส่งผลให้ GDP 

MSME หดตวร้อยล  6.2 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(MSME) กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

ผู้ประกอบการ
ให้ความสำาคัญกับ

ตลาดออนไลน์ 
มากขึ้น	

ช่องทางขายดีที่สุด
Facebook,	Line	และ	Website	

ธุรกิจที่ขายผ่านออนไลน์ดีที่สุด 
คือกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

ผู้ประกอบการ	MSME
รับชำาระเงินผ่านทางออนไลน์ได้ 

 79.3%

สสว.		
รายงานประจำาปี	
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GDP ประเทศไทย		 -1.8% 

GDP MSME -3.3%
 - GDP Micro  -4.3%
 - GDP SE  -3.8%
 - GDP ME  -2.6%

 ปัญห แล อุปสรรค ในก รขอรบคว มช่วยเหลือ

ม ตรก รจ กภ ครฐ พบว่  ก รข ดคุณสมบติในก รขอรบ

คว มช่วยเหลือเป็นปัญห แล อุปสรรคม กที่สุด รองลงม  

ได้แก่ คว มล่ ช้  ข้อผิดพล ดในก รตรวจสอบแล ข้นตอน 

ที่ยุ่งย กของร บบ

 ผลกร ทบดงกล่ วที่เกิดขึ้นทำ ให้ผู้ปร กอบก รต้อง

ปรบตวเพื่อรองรบก รเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค ดหม ย แล

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ท้งในด้ นก ร

เว้นร ย ห่ ง คว มปลอดภยในสินค้ ที่อุปโภคบริโภค  

ก รกำ หนดพื้นที่ แล ก รใช้พื้นที่ในสถ นปร กอบก ร  

ก รลดก รเดินท งไปยงที่ที่มีก รชุมนุมของผู้คนเป็น 

จำ นวนม ก ส่งผลต่อก รซื้อสินค้ ผ่ นช่องท งออนไลน์ 

ท่ีสูงข้ึนม ก ส่ิงต่ งๆ เหล่ น้ีล้วนส่งผลต่อก รปร กอบธุรกิจ 

แล เป็นสิ่งจำ เป็นที่ผู้ปร กอบก รต้องปรบตวแล พร้อม 

เข้ สู่ก รเปลี่ยนแปลง

 ในส่วนคว มเห็นของผู้ปร กอบก รจ กก ร

สำ รวจผู้ปร กอบก รกว่  2,700 ร ย ในด้ นก รปรบตว 

จ กผลกร ทบก รแพร่ร บ ด พบว่ ผู้ปร กอบก ร 

ส่วนใหญ่ให้คว มสำ คญต่อก รส่งเสริมก รข ยในตล ด

ออนไลน์ม กขึ้น แต่ผลจ กก รสำ รวจกลบพบว่  

ธุรกิจ MSME ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยล  61.4 ยงไม่มี

ช่องท งก รข ยผ่ นท งออนไลน์ ส่วนธุรกิจ MSME 

ที่มีช่องท งก รข ยผ่ นท งออนไลน์ มีร้อยล  38.6 

แล พบว่ ผู้ปร กอบก ร MSME ส ม รถรบชำ ร เงิน 

ผ่ นท งออนไลน์ได้ (โอนเงิน/ Prompt Pay/ หรือ

อื่น) ร้อยล  79.3 โดยช่องท งที่ผู้ปร กอบก รข ยดี 

ที่สุดคือ Facebook Line แล  Website ต มลำ ดบ 

ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่ข ยผ่ นท งออนไลน์ดีที่สุด คือกลุ่ม

ธุรกิจร้ นอ ห ร    

credit by: Robert Norton || https://unsplash.com

GDP MSME ในสาขาธุรกิจ
บริการที่พักแรมและด้านอาหาร		 -24.1%	
ภาคการผลิต		 -2.7%		
ธุรกิจค้าปลีก		 +4.5%

GDP

GDP ไตรมาสแรกปี 2563

OSMEP 
Annual Report 2019
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Review  
of MSME Situation for 2019

	 The	Royal	Gazette	on	January	7,	2020	announced	a	new	definition	of	

Micro,	Small	and	Medium	Enterprise	(MSME),	which	has	implications	on	MSME	

GDP’s	structure	and	volume.	The	average	contribution	of	MSME	GDP	to	gross	

GDP	decreased	by	8.4%	in	comparison	to	contribution	of	SME	GDP	’s	previous	

definition.	MSME	GDP	average	growth	slightly	increased	by	0.2%	compared	to	

the	previous	definition.	However,	the	new	definition	enabled	the	calculation	of	

MSME	GDP	value	in	agricultural	sector,	which	could	not	to	be	determined	by	

the	old	definition.

	 The	 total	 value	 of	 MSME	 GDP	 in	 2019	 was	 5.96	 trillion	 baht,	 which	 
contributed	to	the	national	GDP	by	35.3%.	The	ratios	indicated	an	increasing	

trend	with	an	average	growth	of	0.7%	p.a.	from	29.8%	in	2011,	demonstrating	

a	growing	significance	of	MSME	toward	country’s	economy.

	 Key	supporting	levers	of	a	consistent	growth	in	trade	and	service	sectors	

in	the	past	five	years	were	growing	household	and	private	consumptions	and	

advancement	of	e-commerce.	The	blooming	in	number	of	foreign	tourists	and	

their	spending	in	tourism	sector	also	contributed	to	such	growth.	As	mentioned	

above,	supporting	measures	and	policies	of	the	government	has	been	driving	

growth	in	MSME	sector	even	further.	Therefore,	trade	and	service	sectors	play	

the	most	significant	role	in	steering	economic	growth	of	the	country	and	MSME.

	 In	2019,	service	and	trade	sector	contributed	to	almost	two-thirds	of	the	

total	MSME	GDP,	by	41.8%	and	20.3%	respectively.	The	other	31.1%	came	

from	manufacturing	sector.	The	observation	of	disaggregated	data	by	firm	size	

has	shown	that	Small	Enterprise	(SE)	and	Medium	Enterprise	(ME)	were	playing	

a	bigger	role	in	the	economy.	The	ratios	ramped	up	from	12.7%	and	13.4% 
in	 2011	 to	 15.3%	 and	 17.1%	 in	 2019.	 Despite	 limited	 growth	 and	 role,	 
micro	enterprises	were	crucial	due	 to	 its	density,	 employment	contributions,	 
and	impacts	on	community	and	local	economy.

Gross Domestic Product (GDP) of MSMEs

Structure of GDP in 2019 
by Enterprise Size:

Small
Enterprises

15.3%

Medium
Enterprises

17.1%

LE
58.8%

MSME
35.3%

Other	Enterprises	
5.9%

Micro	
Enterprises

2.9%

OSMEP 
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	 Base	 on	OSMEP’s	 database	 in	 2019,	 57,693	

MSMEs	 engaged	 in	 international	 trade.	 The	MSME	

international	trade	sector	could	be	broken	down	into	

8,892	pure	exporters	or	15.41%,	33,754	pure	importers	 
or	58.51%,	and	15,047	exporters	and	 importers	or	

26.08%.

	 In	 2019,	 the	 total	 MSME	 export	 value	 was 
1,023,712.71	 million	 baht,	 which	 accounted	 for 
13.42%	of	total	export	value	of	the	country.	The	MSME 
export	value	slightly	increased	from	2018	by	0.77%,	

higher	than	the	total	export	value	of	the	country,	which	

shown	contractions	by	 5.93%.	 The	 export	 value	 of	

micro	 enterprise	was	 1.34%,	 the	 small	 enterprise’s	

4.01%,	and	the	medium	enterprise’s	8.07%	while	the	

large	enterprise’s	export	value	represented	84.24%.

 

International Trade of MSMEs

Export and import trends and  
MSME Growth rate in 2017-2019
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	 The	MSME	import	value	was	1,279,677.01	million	 
baht,	accounting	for	17.21%	of	the	total	 import	value.	 
It	declined	from	2018	by	2.25%,	whereas	total	 import	 
value	 of	 the	 country	 deflated	 by	 7.77%.	 The	 import 
contribution	 can	 be	 broken	 down	 by	 size:	 micro 
enterprise	 1.91%,	 small	 enterprise	 5.59%,	 medium	 
enterprise	9.70%,	and	large	enterprise	79.06%.

	 The	 redefinition	 of	MSME	given	by	 the	Office	of	

Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	 (OSMEP)	 in	

2019	has	incorporated	revenue	as	another	classification	 
criteria.	 Subsequently,	 redefinition	 of	 MSME	 under	 
international	 trade	 showed	a	decline	 in	MSME	export	

value	from	30.65%	by	old	definition	to	13.42%	by	new	

definition.	The	MSME	 import	value	also	declined	 from	

36.92%	by	old	definition	to	17.21%	by	new	definition. 
However,	 the	 export	 and	 import	 values	 in	 large	 
enterprise	increased.	This	indicated	correlations	in	MSME  
export	 and	 import	 capability	 and	 firm	 size.	 In	 other	

words,	 larger	 enterprise	would	 have	 a	 proportionately	

higher	export	and	import	value.

	 Three	 major	 export	 markets	 of	 MSME	 in	 
Thailand	were	China,	the	United	States,	and	Japan.	 
The	total	export	value	of	3	countries	was	338,888.32 
million	 baht,	 with	 export	 contributions	 of	 14.85%,	

9.67%,	and	8.58%	respectively.	China	and	the	United	 
States	 market	 values	 increased	 by	 31.38%	 and	 
respectively	9.57%	while	Japan	market	value	shrunk	

by	2.52%.	The	observation	of	MSME	major	markets	

indicated	 a	 positive	 sign	 of	 expansion	 from	 both	 
China	 and	 the	 United	 States	 because	 MSME	 in	 
Thailand	has	benefited	from	trade	war	between	both	

countries	since	2018.	Assumably,	products	from	both	

countries	are	being	substituted	by	Thai	products.

	 Three	major	import	markets	of	MSME	in	Thailand	 
were	China,	Japan	and	the	United	States.	The	total	

import	value	of	three	countries	was	664,540.19	billion	

baht,	with	 import	contributions	of	32.50%,	13.89%,	

and	 5.53%	 respectively.	 The	 observation	 of	 all	 
markets	 indicated	 contractions	 by	 2.14%,	 1.25%,	

and	3.38%	respectively.	

MSME export value and growth rate in top 20 countries in 2019
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MSME Import value and growth rate in top 20 countries in 2019

	 The	highest	ratio	of	MSME	export	were	precious	

stone	 and	 jewelry	 under	 HS	 Code	 71,	 sugar	 and	

confectionery	 under	 HS	 Code	 17,	 and	 machinery,	 
computer,	 and	 appliance	 under	HS	Code	 84.	 The	

total	 MSME	 export	 by	 product	 classification	 were	

13.47%,	8.01%,	and	7.43%	respectively.	Export	of	

products	under	HS	Code	71	declined	by	8.28%,	and	

products	under	HS	Code	17	and	84	also	dropped	by	

0.69%,	and	9.66%	respectively.

	 The	 highest	 representations	 of	 MSME	 import	 
ratio	were	machinery,	computer,	and	appliance	under	 
HS	 Code	 84,	 electrical	 machinery	 and	 equipment	

under	 HS	 Code	 85,	 and	 precious	 stones	 and	 
jewelry	 under	 HS	 Code	 71.	 The	 contributions	 of	

total	 MSME	 import	 by	 product	 classification	 were	

15.11%,	13.92%,	and	9.47%	respectively.	Import	of	

products	under	HS	Code	84	declined	from	2018	by	

7.21%,	and	products	under	HS	Code	85	and	71	also	

dropped	by	4.85%	and	20.33%	respectively.
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 Over	the	past	3	years	(2017-2019)	MSME	has	suffered	trade	

deficits	despite	Thailand’s	records	of	trade	surplus.	That	was	because 
of	higher	imports	among	MSME	in	comparison	to	large	enterprise, 
especially	for	machinery,	computer,	and	appliance	under	HS	Code 
84	and	electrical	machinery	and	equipment	under	HS	Code	85. 
These	imported	items	served	as	capital	investment,	raw	material,

and	domestic	consumption.	The	total	import	value	of	these	two	

product	classifications	were	371,462.85	million	baht,	which	was	

significantly	 higher	 than	 their	 total	 export	 value	 of	 141,211.53	 
million	baht.	 In	2019,	 the	total	 import	value	of	 raw	materials	of	 
jewelry	and	accessories,	such	as	loose	diamond	and	unwrought	 
gold,	under	HS	Code	71	was	121,161.84	billion	baht.	However,	the	 
total	export	value	of	precious	jewelry	and	accessories	(diamond	or	

gem	in	jewelry	setting)	and	faux	jewelry	was	137,916.67	billion	baht.

which	decreased	
from	the	previous	

year	by	2.52%

11.54%

which	decreased	
from	the	previous	
year	by	1.25%

17.04%

which	decreased	
from	the	previous	

year	by	2.12%
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which	increased	
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year	by	7.75%

23.50%
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which	decreased	
from	the	previous	
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26.32%
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from	the	previous	

year	by	0.08%

12.60%

which	decreased	
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year	by	5.59%

20.46%

which	increased	
from	the	previous	

year	by	9.57%

10.20%

which	decreased	
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year	by	2.14%
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MSME international trade and key partner countries
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MSME Sentiment Indices for 2019 and 2020

Annual National Composite Index for MSME 2019-2020
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	 National	 MSME	 Sentiment	 Index	 in	 2019	 reflected	 low	

confidence	level	in	business	operations	and	index	values	went	

below	 50-threshold	 baseline	 for	 six	 out	 of	 twelve	 months.  
The	overall	domestic	economy	was	affected	by	export	downturn	 
due	to	the	weakening	global	demand	and	heightened	competition  
in	agricultural	commodity	exports.	The	sentiment	index	values	

were	also	driven	by	higher	product	and	service	prices	due	to 
baht	 appreciation,	 which	 was	more	 pronounced	 that	 other	 
currencies	within	the	region.	This	was	coupled	with	concerns	

over	 lower	 disposable	 income	 from	 household	 debts	 and	 
occurrence	 of	 natural	 disasters.	Many	 factors	 contributed	 to	

higher	Sentiment	Index	that	went	above	50-threshold	baseline	

in	the	last	quarter	of	2019.	For	instance,	consumer	spending	

toward	the	end	of	the	year	has	risen	by	government’s	economic	 
stimulus.	Drought	also	created	shortage	of	supply	in	agricultural	 
commodities	 and	 triggered	 price	 rise,	 which	 led	 to	 higher  
disposable	income	for	rice	and	oil	palm	farmers.

	 Trade	and	Service	Sentiment	Index	in	2019	indicated	low	

confidence	level	where	index	values	went	below	50-threshold	 
baseline	 for	 seven	 out	 of	 twelve	 months.	 The	 index	 values	

reached	the	bottom	in	July,	where	Thai	travelers	planned	less	

trips	over	the	concerns	of	economic	slowdown.

	 Regional	 breakdowns	 of	 Trade	 and	 Service	 Sentiment	 
Index	 in	2019	have	not	been	very	optimistic.	The	majority	of	

index	values	went	below	50-threshold	baseline,	specifically	for	

businesses	in	Bangkok	Metropolitan	where	sentiment	index	

values	dropped	almost	all	year-round.	Low	index	values	were	

reflected	from	May	to	September	2019	in	all	regions	while	

index	 values	 in	October,	 November,	 and	December	 2019	

indicated	 a	 higher	 confidence	 level	 at	 above	 50-threshold	 
baseline	in	all	regions,	except	Bangkok	Metropolitan.

 MSME	Manufacturing	Sentiment	Index	in	2019	revealed	

low	 confidence	 level,	 below	 50-threshold	 baseline,	 and  
a	downward	trend	in	the	first	half	of	2019.	The	index	values	 
reached	the	lowest	point	of	42.6	in	June.	In	the	second	half	of	

2019,	the	index	values	showed	an	upward	trend	that	reached	

the	 highest	 point	 of	 55.1	 in	 December	 2019.	 However,	 
the	Manufacturing	Sentiment	 Index	values	portrayed	rather	 
gloomy	outlook	of	MSME	in	manufacturing	sector.

	 Regional	breakdowns	of	MSME	Manufacturing	Sentiment	 
Index	in	2019	have	been	in	a	slump.	The	majority	of	index	

values	 went	 below	 50-threshold	 baseline,	 except	 Central	

and	Eastern	regions	where	the	sentiment	index	values	were	

closer	to	50-threshold	baseline	from	January	to	September	 
2019.	 In	 comparison,	 Southern	 region	 displayed	 higher	 
sentiment	 index	 values	 than	 other	 regions	 thanks	 to	 the	

higher	number	of	foreign	tourists	at	a	start	of	tourism	season	

along	the	Andaman	coast.	Another	contributing	factor	was	

higher	palm	oil	price	in	three	months	due	to	lower	seasonal	

oil	palm	yield.	

.		
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Number of MSMEs and  

Employment Statistics in 2019

Business Type

Small Enterprises

Micro Enterprises

Medium

Enterprises
Small Enterprises

Annual 
Revenue 

Annual 
Revenue 

Annual 
Revenue Employment Employment Employment

Manufacturing not more 
than 1.8

more than 
1.8 - 100

more than 
100-500

not more 
than 5

more than 
5 - 50

more than 
50-200

Service / Trade not more 
than 1.8

more than 
1.8 - 50

more than 
50-300

not more 
than 5

more than 
5 - 30

more than 
30-100

 

	 	The	interpretation	of	previous	definition	resulted	in	5,598	more	MSMEs	than	

the	new	definition	in	2019.	This	was	aligned	with	employment,	where	the	number	of	

employees	under	the	old	definition	was	1,341,237	higher	than	the	new	definition.

	 	The	 number	 of	 MSMEs	 under	 the	 new	

definition	in	2019	grew	by	1.12%,	with	the	total	

number	of	3,105,096	enterprises,	contributing	to	

99.53%.	For	the	breakdown	by	type	of	business	 
establishment,	 juristic	 person	 accounted	 for	

733,334	 or	 23.62%	 of	 the	 total	 MSMEs	 in	 
Thailand,	ordinary	person	and	others	accounted	 
for	 2,286,326	 or	 73.63%,	 and	 community	 
enterprise	accounted	for	85,436.

3,105,096
enterprises

The total 
number of MSMEs

Proportion

Ordinary Person & Others
2,286,326 enterprises

73.63%

Proportion

Community Enterprises
85,436 enterprises

27.5 %
Expansion  2.68 %

Proportion

Juristic Persons
733,334 enterprises

23.62%
Expansion  4.58 %

Juristic Persons 385,125 277,794 38,324389,724 302,449 41,161 701,243 13,531 3 714,777733,334 14,405 1 747,740

Data source
(Number of MSMEs)

2018 2018 20182019 2019 2019 2018 2018 2018 20182019 2019 2019 2019

Micro SE ME MSME LE Undefined Total

Ordinary Person
& Others 2,169,924 113,273 3,1292,169,924 113,273 3,129 2,286,326 236 0 2,286,5622,286,326 236 0 2,286,562

Community Enterprises 83,208 0 085,436 0 0 83,208 0 0 83,20885,436 0 0 85,436

Total 2,638,257 391,067 41,4532,645,084 415,722 44,290 3,070,777 13,767 3 3,084,5473,105,096 14,641 1 3,119,738

Juristic Persons 1,598,765 2,840,962 2,193,1571,685,512 3,053,126 2,278,995 6,632,884 5,246,797 3 11,879,6847,017,633 5,242,492 0 12,260,125

Employment
2018 2018 20182019 2019 2019 2018 2018 2018 20182019 2019 2019 2019

Micro SE ME MSME LE Undefined Total

Ordinary Person
& Others 3,740,318 1,136,315 166,1033,740,318 1,136,315 166,103 5,042,736 54,195 0 5,096,9315,042,736 54,195 0 5,096,931

Total 5,339,083 3,977,277 2,359,2605,425,830 4,198,441 2,445,098 11,685,620 5,300,992 3 16,976,61512,060,369 5,296,687 0 17,357,056
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Number of MSMEs by business sector, 2019

Number of MSMEs by Region, 2019 

 

3,105,096
enterprises

Total number 

MSMEs
Manufacturing Sector: 
530,698 enterprises

17.09%
Expansion 0.52 %

Service Sector:
1,244,464 enterprises

40.08%
Expansion 1.46 %

Agribusiness Sector:
49,193 enterprises

1.58%
Expansion 6.82 %

Trading Sector:
1,280,741 enterprises

41.25%
Expansion 0.83 %

223,248

127,830

165,715

72,729

90,385

81,577

232,001

89,786

264,224

172,484

155,705

132,889

212,594

114,980

92,877

105,512

54,391

151,581

564,588

Upper	Central	Region

Gulf-side	Southern	Region	

Eastern	Region	2

Lower	Northeastern	Region	1

Lower	Northern	Region	1

Lower	Central	Region	1	

Southern	Border	Region

Upper	Northeastern	Region	2

Upper	Northern	Region	1

Bangkok

Middle	Central	Region	

Andaman-side	Southern	Region	

Upper	Northeastern	Region	1

Lower	Northeastern	Region	2

Lower	Northern	Region	2

Lower	Central	Region	2	

Eastern	Region	1

Middle	Northeastern	Region

Upper	Northern	Region	2

Number	of	MSME	increased	by	
34,319 enterprises	from	2018.

3,105,096

Total number
of MSME

Expansion	increase		1.12%

	 The	 breakdown	 of	 MSMEs	 by	 sector	 indicated	

that	trade	sector	is	comprised	of	the	highest	number	of	 
MSMEs,	 which	 is	 1,280,741	 or	 41.25%.	 Apart	 from	

Bangkok,	provinces	with	the	highest	number	of	MSMEs	 
were	 Chonburi,	 Chiang	 Mai,	 and	 Samut	 Prakarn	 
respectively.

	 The	 breakdown	 of	 MSMEs	 by	 business	 type	 
indicated	 the	 highest	 contribution	 in	 retail,	 except	 for	 
automotive,	by	28.96%,	followed	by	food	and	beverage	

sector	 and	 other	 personal	 service	 activities	 at	 10.75%	

and	6.74%	respectively.

	 	In	 2019,	 the	 total	 number	 of	 newly	 established	 
MSMEs	 was	 70,026	 while	 20,903	 has	 undergone	 
termination	and	 liquidation.	Breakdowns	of	new	 juristic	

person	by	business	type	showed	the	highest	number	of	

wholesale	enterprises,	except	for	automotive.	The	highest	 
number	of	registered	juristic	persons	out	of	business	was	

in	wholesale	enterprise	except	for	automotive.

.		
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type of business establishment in 2019

Employment in MSMEs by Region, 2019  

	 The	total	number	of	MSME	employees	was	12,060,369,	

which	contributed	to	69.48%	at	3.30%	growth	rate.	Further	

breakdown	showed	7,017,633	employees	or	58.19%	in	juristic	 
persons	 and	 5,042,736	 employees	 or	 41.81%	 engaged	 in	

personal	service	activities	and	others.

	 Employment	data	by	sector	showed	the	highest	ratio	in	

service	sector,	8.18%	in	food	and	beverage	services,	followed	

by	4.71%	in	construction	sector.	Provinces	that	enjoyed	the	

highest	employment	level	were	Chonburi,	Samut	Prakan,	and	

Nontaburi.

12,060,369
employees

Total Employment 
of MSMEs

Proportion

Ordinary Person 
& Others:

5,042,736 employees

41.81%
Proportion

Juristic Person:
7,017,633 employees

58.19%
Expansion 5.80 %

468,963

515,013

682,386

154,381

294,375

246,182

574,838

219,821

1,563,836

971,499

345,177

503,212

506,282

296,303

456,585

275,720

141,295

353,609

3,490,877

Upper	Central	Region

Gulf-side	Southern	Region	

Eastern	Region	2

Lower	Northeastern	Region	1

Lower	Northern	Region	1

Lower	Central	Region	1	

Southern	Border	Region

Upper	Northeastern	Region	2

Upper	Northern	Region	1

Bangkok

Middle	Central	Region	

Andaman-side	Southern	Region	

Upper	Northeastern	Region	1

Lower	Northeastern	Region	2

Lower	Northern	Region	2

Lower	Central	Region	2	

Eastern	Region	1

Middle	Northeastern	Region

Upper	Northern	Region	2

MSME	employment	increased	by	
384,749 employees	from	2018.

12,060,369

Total MSME
Employment

Expansion	increase		3.30%

Ordinary Person 
& Others:

Juristic Person

Establishment and Dissolution of Juristic MSMEs

0

2,000

4,000

6,000

1,000

3,000

5,000

7,000
8,000

2019

Establishment Dissolution

1,355 1,082
1,830

1,051
1,533

2,223

5,251

771
1,208

1,982

963
1,654

7,073

5,796

6,8746,676 6,354

4,939

3,143

6,333
5,454 5,6935,798 5,893
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	 There	were	61,956	or	8.8%	juristic	person	MSMEs	

participated	in	public	procurement	tendering.	The	total	of	

1,817,122	projects	were	awarded	to	MSMEs,	equivalent	

to	551,344.13	million	baht	in	project	value	or	42%	of	the	

total	public	procurement	value.

	 Only	23,016	or	5.9%	of	micro	enterprises	were	able	

to	 submit	 tender	 proposal	 through	 public	 procurement	

system,	whereas	32,183	small	enterprises	or	11.8%	and	

6,802	medium	enterprises	or	18.1%	participated	in	public 
procurement.

 The	 major	 roadblocks	 of	 MSMEs’	 participation 
in	 public	 procurement	 were	 lack	 of	 access	 to	 public	 
procurement	data,	financial	collateral,	long	list	of	documents 

MSME Participation in Public Procurement

Number of MSMEs accessed to public procurement by business sector

required	 for	 tender	 submission,	 and	 lowest	 bid	 
selection	 criteria	 where	 most	 MSMEs	 were	 lacking	 
compared	 to	 larger	 enterprises	 in	 terms	 of	 price	 
competitiveness.

	 In	 the	 fiscal	 year	 2019,	 OSMEP	 together	 with	

the	 Comptroller	 General’s	 Department	 executed	

data	 mapping	 of	 MSMEs	 database,	 which	 included	 
information	of	MSMEs	registering	with	the	Department	

of	 Business	 Development.	 The	 data	 was	 analyzed	

to	provide	an	overview	of	MSMEs’	access	 to	public	 
procurement	 system.	 Analytical	 insights	 would	 be	 
utilized	for	drafting	policies	and	guidelines	to	promote	

MSMEs	accessibility	to	public	procurement	system.

Number	of	Projects

2,113,490
Projects

52.6%

Number	of	Projects

1,903,630
Projects

47.4%

wholesale	and	retail,	
automotive	repair	service

238,169

34%

	manufacturing

84,831

12%

construction
90,948

13%

Real	Estate
	Activities

61,741

9%

Professional,	scientific,	
and	technical	activities

57,020

8%
167,934

24%
others

62%

Project	Value	

808,770.37 
Million	baht

38%

Project	Value

501,726.21	
Million	baht

Projects	participated	
by	SME

Projects	without	SME	
participation

Projects	participated	
by	SME

Projects	without	SME	
participation

Number
of Projects

Project 
Value 
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	 The	transitions	of	Micro	and	Small	Enterprises	 
(MSE)	 between	 2007	 and	 2019	 reflected	 the	 
development	of	entrepreneurs	in	the	past	and	present	 
operations,	including	the	business	trends,	which	are	

benchmarked	against	various	aspects	such	as:

	 Changes	in	characteristics	of	micro	enterprises	 
indicated	 an	 increasing	 number	 of	 women	 
entrepreneurs	 over	 the	 past	 10	 years.	 In	 2019,	

72.6%	 of	 women	 engaged	 in	 the	 manufacturing	 
sector,	 67.7%	 in	 trade	 sector,	 and	 72.1%	 in	 
service	 sector.	 These	 figures	 were	 aligned	 with	 
Mastercard	 Index	 of	 Woman	 Entrepreneurs,	 the	

survey	 conducted	 among	 woman	 entrepreneurs	

across	 58	 countries	 around	 the	 world.	 Thailand	

was	 ranked	14th	 out	 of	 58	 counties,	 representing	 
women	entrepreneurs’	higher	potential	and	business	

capability	than	many	other	countries.	(The	majority	

of	micro	enterprises	was	managed	by	women.)

	 	Changes	in	annual	average	revenue	of	micro	

and	 small	 enterprises	 between	 2007	 and	 2019	 
indicated	growth	in	three	sectors	-	manufacturing,	 
trade,	 and	 service	 sectors.	 On	 average,	 their	 
annual	 revenue	 in	 2007	 were	 420,000,	 360,000,	

and	 300,000	 baht	 respectively,	 which	 increased	

to	563,000,	553,000,	and	473,000	baht	 in	2019.	

The	manufacturing	sector	enjoyed	average	revenue	

growth	 by	 30	 and	 the	 trade	 and	 service	 sectors	

enjoyed	average	growth	more	 than	50%	annually,	 
which	 was	 higher	 than	 2007.	 This	 performance	 
reflected	 growth	 in	 Thai	 economy	 across	 three	 
sectors.

MSME Survey in 2019

72.6 %Manufacturing 
sector

67.7 %Trade Sector

72.1 %Service sector

Mostly Female

Annual Average Revenue of Micro Enterprises

Characteristics of Micro Enterprises

Unit:	baht
600,000

400,000

200,000

500,000

300,000

100,000

0

Micro Enterprises 2019

Manufacturing sector Trade sector Service sector

Micro Enterprises 2007

563,000

473,000

553,000

420,000

300,000
360,000
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	 The	outbreak	of	COVID-19	pandemic	has	

a	drastic	impact	on	global	economy,	society, 
and	 culture.	 It	 posed	 the	 direct	 implication	

on	behavioral	shift	and	routine	of	humankind,	

which	came	 the	 “New	Normal”	 terminology.	 
The	 spread	 of	 COVID-19	 started	 in	 late	 
January	 2020	 in	 China	 before	 spreading	

to	 many	 countries	 across	 the	 world.	 Every	 
country,	including	Thailand,	introduced	several	 
preventive	measures	to	curb	and	contain	the	

disease	transmission.	COVID-19	situation	has	

a	severe	effect	on	the	global	and	Thai	economy	 
on	 a	 large	 scale.	 Evidently,	 Thailand’s	GDP	

contracted	 by	 1.8%	 in	 the	 first	 quarter	 of	

2020.	 In	 the	 same	 quarter,	 MSME	 GDP	 
contracted	by	3.3%	from	a	slowdown	in	tourism	 
sector	and	expenditure	of	private	sector.

	 Based	on	three	projection	scenarios	of	

the	OSMEP	 in	2020,	Best	Case	means	 the	

pandemic	would	be	contained	in	the	country	 
by	 June	 2020,	 resulting	 in	 slight	 growth	

of	 MSME	 GDP	 2020	 by	 0.5%.	 Secondly,	

Base	 Case	means	 the	 pandemic	would	 be	 
contained	in	the	country	by	September	2020,	

resulting	 in	 a	 3.0%	 decline	 in	MSME	GDP.	

Lastly,	 Worst	 Case	 means	 the	 pandemic	 
would	 be	 contained	 in	 the	 country	 by	 
December	2020,	leading	to	a	6.2%	contraction	 
of	MSME	GDP.

MSME and the COVID-19  

Situation

Enterprises	were	focusing	
more	on	growing	

Business online

The best sales channels: 

Facebook,	Line	and	Website	

The best sales

online business 

was restaurant.

MSMEs	accepted	
online payment channels

79.3%

.		
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GDP Thailand		 -1.8% 

GDP MSME -3.3%

 - GDP Micro  -4.3%
 - GDP SE  -3.8%
 - GDP ME  -2.6%

	 Key	 challenges	 and	 obstacles	 found	 among	 
MSMEs	in	obtaining	assistance	from	government	were	

ineligibility	for	government	support,	 followed	by	delays,	

errors	in	validation,	and	bureaucratic	procedures	of	relief	

measure	system.

	 The	above	impacts	caused	entrepreneurs	to	adopt	

and	cope	with	unexpected	changes,	including	changes	

in	consumer	behavior,	social	distancing,	product	safety,	 
zoning,	space	utilization	of	business	premises,	and	less	

travel	 to	 crowded	 areas.	 These	 were	 driving	 factors	 
toward	a	significant	increase	in	online	shopping.	These			

factors	impacted	the	businesses	and	became	imperative	

for	enterprises	to	embrace	such	changes.

	 A	 survey	 on	 business	 adaptation	 to	 
pandemic,	 the	 majority	 of	 over	 2,700	 
entrepreneurs	 responded	 that	 they	 were	

shifting	focus	to	online	promotion.	However,	

the	 survey	 showed	 that	 61.4%	of	MSMEs	 
did	not	have	an	online	 sales	channel,	 and	

38.6%	of	MSME	businesses	did	have	online	 
sales	 channels.	 The	 survey	 revealed	 that	

79.3%	of	MSMEs	 accept	 online	 payments	 
(bank	transfer,	Prompt	Pay,	or	others).	The	

MSMEs	top	sales	channel	were	Facebook,	

Line	Application,	and	Website	respectively.	

The	 most	 lucrative	 online	 business	 was	

restaurants.

Accommodation	and	food	services	 -24.1%	
Manufacturing	sector	 -2.7%		
Retail	businesses	 +4.5%	

GDP

GDP, 1st Quarter of 2020 

OSMEP 
Annual Report 2019
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MEDIUM ENTERPRISE

การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ปี 2562

Administration of SME Promotion 2019

•	 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

•	 คณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

•	 Board	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion

•	 Executive	Board



การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562

Administration of SME Promotion 2019

  สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�กล�งแล ขน�ดย่อม (สสว.) จดต้งขึ้นต�ม 
พร ร�ชบญญติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม พ.ศ. 2543 แก้ไข

เพิ่มเติมโดยพร ร�ชบญญติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม (ฉบบที่ 2)  
พ.ศ. 2561 ให้เป็นหน่วยง�นของรฐภ�ยใต้ก�รบงคบบญช�ขึ้นตรงต่อน�ยกรฐมนตรี 

มีวตถุปร สงค์ในก�รส่งเสริมแล สนบสนุนวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม เพื่อ

ให้ส�ม�รถพฒน�กิจก�รแล เป็นตวจกรสำ�คญในก�รพฒน�เศรษฐกิจของปร เทศ 

หรือรฐวิส�หกิจที่มีหน้�ที่ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม เพื่อให้เกิด

คว�มต่อเนื่องแล สอดคล้องในทิศท�งเดียวกน รวมไปถึงก�รปร ส�นง�นกบ

สถ�บนก�รศึกษ� เพื่อให้มีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้แล เทคโนโลยี อนจ ส่งเสริมให้

วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมมีคว�มแข็งแรง แล เติบโตอย่�งมีปร สิทธิภ�พ

 กลไกในก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม ภ�ยใต้พร ร�ช

บญญติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม พ.ศ. 2543 ปร กอบด้วย 

คณ กรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม เป็นคณ กรรมก�รร ดบ

นโยบ�ย มีคณ กรรมก�รบริห�รสำ�นกง�นวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม  
ทำ�หน้�ที่ว�งนโยบ�ยบริห�รง�นควบคุม แล กำ�กบกิจก�รของสำ�นกง�นส่งเสริม

วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม โดยมีกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล

ขน�ดย่อมเป็นเครื่องมือในก�รขบเคลื่อน เพื่อให้บรรลุวตถุปร สงค์ในก�รส่งเสริม

วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม

	 The	 Office	 of	 Small	 and	 Medium	 Enterprises	 Promotion	 (OSMEP)	 has	 been	 established	 in	 accordance	

with	 the	 Small	 and	Medium	Enterprises	 Promotion	 Act,	 B.E.	 2543	 (2000)	 together	 with	 amendments	 by	Notification	 
99/2557	 of	 the	 National	 Council	 for	 Peace	 and	 Order,	 issued	 on	 1	 July	 2014.	 According	 to	 the	 said	 legislation,	 
OSMEP	is	to	be	a	government	until	under	the	direct	supervision	of	the	prime	minister,	and	tasked	with	the	promotion	and	 
empowerment	 of	 SMEs	 to	 further	 strengthen	 their	 capacity	 as	 a	 prime	 mover	 of	 the	 Thai	 economy.	 To	 this	 end,	 
OSMEP	 shall	 function	 as	 the	 focal	 agency	 helping	 to	 coordinate	 and	 align	 the	 efforts	 of	 all	 government	 and	 
private-sector	work	units	that	are	involved	in	promoting	SMEs.

		 Persuant	to	the	provisions	of	the	above-mentioned	Act	of	B.E.	2543	(2000),	Thailand’s	SME	promotional	work	

is	 to	 be	 administered	 by	 a	 hierarchy	 of	 officers	 comprising	 the	 following:	 a	 Steering	Committee,	 being	 responsible	 
at	the	policy	level;	an	Executive	Board	of	OSMEP,	in	charge	of	management	control	and	supervision	of	the	day-to-day	

performance	of	the	OSMEP	staff	and	the	SME	Fund	in	all	of	their	planned	projects.
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คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.	 น ยกรฐมนตรี			 ปร ธ�นกรรมก�ร
 (พลเอก ปร ยุทธ์  จนทร์โอช�)

2.	 รองน ยกรฐมนตรี	 รองปร ธ�นกรรมก�ร
 (น�ยสุพฒนพงษ์  พนธ์มีเช�ว์)   

3.	 รฐมนตรีว่ ก รกร ทรวงก รคลง กรรมก�ร

4.	 รฐมนตรีว่ ก รกร ทรวงเกษตรแล สหกรณ์	 กรรมก�ร

5.	 รฐมนตรีว่ ก รกร ทรวงพ ณิชย์	 กรรมก�ร

6.	 รฐมนตรีว่ ก รกร ทรวงอุตส หกรรม	 กรรมก�ร

7.	 ปลดกร ทรวงมห ดไทย	 กรรมก�ร

8.	 ปลดกร ทรวงแรงง น	 กรรมก�ร

9.	 ปลดกร ทรวงก รอุดมศึกษ 	วิทย ศ สตร์	วิจยแล นวตกรรม	 กรรมก�ร

10.	 ปลดกร ทรวงอุตส หกรรม	 กรรมก�ร

11.	 ผู้อำ นวยก รสำ นกงบปร ม ณ กรรมก�ร

12.	 เลข ธิก รสภ พฒน ก รเศรษฐกิจแล สงคมแห่งช ติ	 กรรมก�ร

13.	 เลข ธิก รคณ กรรมก รส่งเสริมก รลงทุน	 กรรมก�ร

14.	 ผู้ว่ ก รธน ค รแห่งปร เทศไทย	 กรรมก�ร

15.	 ปร ธ นสภ เกษตรกรแห่งช ติ	 กรรมก�ร

16.	 ปร ธ นสภ หอก รค้ แห่งปร เทศไทย	 กรรมก�ร

17.	 ปร ธ นสภ อุตส หกรรมท่องเที่ยวแห่งปร เทศไทย	 กรรมก�ร

18.	 ปร ธ นสภ อุตส หกรรมแห่งปร เทศไทย	 กรรมก�ร

19.	 ปร ธ นสม คมธน ค รไทย	 กรรมก�ร

20.	 น งส วปฐม 		จนทรกษ์	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

21.	 น ยสุรพล		โอภ สเสถียร	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

22.	 น ยมงคล		ลีล ธรรม	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

23.	 น ยสรกิจ		ม่นบุปผช ติ		 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

24.	 น ยโอฬ ร		วีร นนท์		 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

25.	 น ยมนตรี		จงวิเศษ		 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

26.	 น ยวุฒิชย		เหลืองอมรเลิศ		 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

27.	 น ยเกรียงไกร		วีร ฤทธิพนธ์	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

28.	 น ยภูวดิท		ปรีช นนท์		 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

29.	 น งส วโชนรงสี		เฉลิมชยกิจ	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

30.	 ผู้อำ นวยก รสำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	(สสว.) กรรมก�รแล เลข�นุก�ร

 (น�ยวีร พงศ์  ม�ลย)

สสว 		
รายงาน ระจำา 	
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คณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.	 น ยมงคล		ลีล ธรรม	 ปร ธ�นกรรมก�ร

2.	 อธิบดีกรมก รพฒน ชุมชน	 กรรมก�ร

3.	 อธิบดีกรมพฒน ธุรกิจก รค้ 	 กรรมก�ร

4.	 อธิบดีกรมส่งเสริมก รเกษตร	 กรรมก�ร

5.	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตส หกรรม	 กรรมก�ร

6.	 ผู้แทนกร ทรวงก รคลง	 กรรมก�ร

7.	 ผู้แทนกร ทรวงก รอุดมศึกษ 	วิทย ศ สตร์	วิจยแล นวตกรรม	 กรรมก�ร

8.	 ผู้แทนสำ นกงบปร ม ณ กรรมก�ร

9.	 ผู้แทนสำ นกง นคณ กรรมก รส่งเสริมก รลงทุน กรรมก�ร

10.	 น ยวิชิต		นนทวรวน			 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

11.	 น ยภูวดิท		ปรีช นนท์			 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

12.	 น ยวุฒิชย		เหลืองอมรเลิศ			 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

13.	 น ยปรีช 		ส่งวฒน 			 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

14.	 น ยสุรพล		โอภ สเสถียร	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

15.	 น งส วโชนรงสี		เฉลิมชยกิจ	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

16.	 น งส วปฐม 		จนทรกษ์ กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

17.	 ผู้อำ นวยก รสำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	(สสว.) กรรมก�รแล เลข�นุก�ร

 (น�ยวีร พงศ์  ม�ลย) 
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Board of Small and Medium Enterprises Promotion

1. The Prime Minister  Chairman
 General Prayuth  Chan-ocha 
2. Deputy Prime Minister  Vice Chairman
 Mr. Supattanapong  Punmeechaow 

3. Minister of Finance  Member
4. Minister of Agriculture and Cooperatives Member
5. Minister of Commerce  Member
6. Minister of Industry Member
7. Permanent Secretary of the Ministry of Interior  Member
8. Permanent Secretary of the Ministry of Labor Member
9. Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Member
10. Permanent Secretary of the Ministry of Industry Member
11. Budget Director of Bureau of the Budget Member
12. Secretary General of the National Economic and Social Development Council Member 
13. Secretary General of Board of Investment  Member
14. Governor of Bank of Thailand Member
15. President of National Farmers Council  Member
16. Chairman of Board of Trade of Thailand Member
17. President of Tourism Council of Thailand Member
18. Chairman of The Federation of Thai Industries Member
19. Chairman of the Thai Bankers’ Association Member
20. Miss Patama  Chantaruck Member
21. Mr. Surapol  Opassatain Member
22. Mr. Mongkon  Leelatham Member
23. Mr. Sorakit  Manbuphachati Member
24. Mr. Olarn  Weranond Member
25. Mr. Montree  Chongviset Member
26. Mr. Wuthichai  Luangamornlert Member
27. Mr. Kriengkrai  Veerarittiphan Member
28. Mr. Phuvadit  Preechanont Member
29. Miss Chonrungsee  Chalermchaikit Member
30.	 Director	General	of	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion		 Member and Secretary
 (Mr.Veerapong  Malai) 
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Executive Board

1. Mr. Mongkon  Leelatham Chairman
2. Director-General of Community Development Department  Member
3. Director-General of Department of Business Development Member
4. Director-General of Department of Agriculture Extension Member
5. Director-General of Department of Industrial Promotion Member
6. Representative of Ministry of Finance  Member
7. Representative of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation  Member
8. Representative of Bureau of the Budget Member
9. Representative of Board of Investment Member
10. Mr. Vichit  Nantaworawan Member
11. Mr. Phuvadit  Preechanont  Member
12. Mr. Wuthichai  Luangamornlert  Member
13. Mr. Pricha  Songwatana Member
14. Mr. Surapol  Opassatain Member
15. Miss Chonrungsee  Chalermchaikit Member
16. Miss Patama  Chantaruck Member
17.	 Director	General	of	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion		 Member and Secretary
 (Mr. Veerapong  Malai) 
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โครงสร้าง�
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Organization Structure of  the Office of Small and Medium  
Enterprises Promotion (OSMEP)

ฝ่ายอำานวยการ
Office of the Director General

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audits

ที่ปรึกษา
Executive�Advisor

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำาสำานักงาน
Senior Specialist

ผู้อำานวยการ
สำานักงาน

Director�General

รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

Deputy�Director�
General

ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Data and Information

Department

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์
และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

Economic Analysis and
Risk Warning Department

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation

Department

กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
Data and Situation Unit



รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

Deputy�Director�
General

รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

Deputy�Director�
General

รองผู้อำานวยการ
สำานักงาน

Deputy�Director�
General

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
Policy and Strategy Unit

ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME
SME Policy and Planning 

Department

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
International Cooperation 

Department

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Strategy Management

Department

กลุ่มงานบริหาร
General Administration Unit

ฝ่ายบริหารกลาง
Central Administration

Department

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources 

Department

ฝ่ายกฏหมาย
Legal Affairs Department

กลุ่มงานส่งเสริม
และประสานเครือข่าย

Business Network Promotion 
and Coordination Unit

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME
SME Business Promotion

Department

ฝ่ายประสานเครือข่าย
ผู้ให้บริการ SME

SME Service Provider
Coordination Department



ผู้บริหาร สสว. 
Executive Management Team

นายวีระพงศ์  มาลัย
Mr. Veerapong  Malai
ผู้อำานวยการสำานักงานฯ (พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน) 
Director General (May 2020 - Present)

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  
Mr. Suwanchai  Lohawatanakul
อดีตผู้อำานวยการสำานักงานฯ  (ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2562) 
Former Director General  (October 2017 - October 2019)

สสว.  
รายงานประจำาป 
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นางสาววิมลกานต์  โกสุมาศ
Miss Wimonkan  Kosumas

รองผู้อำานวยการสำานักงานฯ
Deputy Director General

รักษาการแทนในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานฯ
(พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563)
Acting Director General  
(November 2019 - May 2020)

นายอัครพงศ์  ศรีสุพรรณดิฐ
Mr. Akkarabhong  Srisupandit

รองผู้อำานวยการสำานักงานฯ
Deputy Director General

นางพลาริน  แย้มจินดา
Mrs. Palarin  Yamchinda

ผู้อำานวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รักษาการแทนในตำาแหน่งรองผู้อำานวยการสำานักงานฯ

Director of Policy and Strategy Unit 
Acting Deputy Director General

OSMEP 
Annual Report 2019

91



ผู้อำานวยการกลุ่มงานและผู้อำานวยการฝ่าย

Unit Director and Department Director

นางสุทธิกานต์  มาสำาราญ 
Mrs. Sutthikan  Masamran

นายเวชยันต์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Vejchayan  Sanitwong na Ayudhaya

นายวชิระ  แก้วกอ
Mr. Wachira  Kaewkor

ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริม 
และประสานเครือข่าย

Director of Business Network
Promotion and Coordination Unit

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำาสำานักงาน 
Senior Specialist

รักษาการแทนในตำาแหน่งผู้อำานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
Acting Director  of 
General Administration Unit

ผู้อำานวยการฝ่ายประสานเครือข่าย
ผู้ให้บริการ SMEs 
Director of SME Service Provider 
Coordination Department

รักษาการแทนในตำาแหน่งผู้อำานวยการ
กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์
Acting Director  of Data 
and Situation Unit

สสว.  
รายงานประจำาป 
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นางอภิรดี  ขาวเธียร
Mrs. Apiradee  Khaodhiar

นายวิทวัส  ล่ำาซำา
Mr. Wittawat  Lamsam

นางลักขณา  ตั้งจิตนบ
Mrs. Luckana  Tangchitnob

ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบาย
และแผนส่งเสริม SMEs

Director of SME Policy 
and Planning Department

ผู้อำานวยการฝ่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

Director of International 
Cooperation Department

ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริม
ธุรกิจ SMEs

Director of  SME Business 
Promotion Department 
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ผู้อำานวยการกลุ่มงานและผู้อำานวยการฝ่าย

Unit Director and Department Director

นางพิมลภา  สุวพานิช
Mrs. Pimolapar  Suwaphanich

นายนิมิตร  วงศ์จันทร์
Mr. Nimitr  Wongjun

นางสาวนัฏฐา  ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha  Toonsuwan

ผู้อำานวยการฝ่าย
ติดตามและประเมินผล

Director of Monitoring and 
Evaluation Department

ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

Director of  Legal Affairs
Department

รองผู้อำานวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ  
Deputy Director of Data and
Information Department 
 
รักษาการแทนในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 
Acting Director of Data and 
Information Department 

สสว.  
รายงานประจำาป 

94



นายปกิติศักดิ์  ลิมปิฐาภรณ์
Mr. Pakitisak  Limpithaporn

นางสาวยุวดี  เต็มรังษี
Miss Yuwadee  Temrungsee

นางสุจิดา  เหมเวช
Mrs. Sujida  Heamvech

รองผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการ 
Deputy Director of Office of the 
Director General Department 
 
รักษาการแทนในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการ
Acting Director of Office of the 
Director General Department

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารกลาง 
Deputy Director of Central 
Administration Department 

รักษาการแทนในตำาแหน่ง
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  ขอบข่ ยหน้ ที่คว มรบผิดชอบ ปร กอบด้วย 

ก รดำ เนินก รเพื่อสนบสนุนแล อำ นวยคว มส ดวก

ในก รบริห รของผู้บริห ร แล บุคล กรของสำ นกง น 

ก รว งแผนสื่อปร ช สมพนธ์ แล ก รตรวจสอบก ร

ดำ เนินง นภ ยในองค์กร ท้งในส่วนก รดำ เนินง น

ด้ นก รงบปร ม ณ ก รเงิน ก รบญชี ก รพสดุ แล

ก รดำ เนินก รต มแผนง นต่ งๆ ของสำ นกง น เพื่อ

ให้เกิดผลสมฤทธิ์อย่ งมีปร สิทธิภ พ แล เป็นไปต ม

หลกธรรม ภิบ ล ปร กอบด้วย

1. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการ

การแบ่งส่วนงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 มีหน้ ที่ เป็นผู้ปร เมินเพื่อเพิ่มคุณค่ แล ปรบปรุง 

ก รปฏิบติง นของสำ นกง นให้ถึงเป้ หม ย ให้ข้อเสนอแน  

เพื่อปรบปรุงปร สิทธิภ พของก รบริห รคว มเสี่ยงของ

สำ นกง น สอบท นก รควบคุมภ ยในต มที่กำ หนดไว้

1.2  ฝ่ายอำานวยการ
 มีหน้ ที่ในก รดำ เนินง นเลข นุก รคณ กรรมก ร 

หรือคณ อนุกรรมก รที่คณ กรรมก รแต่งต้ง รวมถึงง น

อำ นวยก รให้ผู้บริห รสำ นกง น ง นส รบรรณสำ นกง น 

ง นด้ นก รสื่อส รเพื่อสร้ งภ พลกษณ์ ง นด้ นสื่อส ร

ก รปร ช สมพนธ์ ท้งหน่วยง นภ ยนอกแล ก รสื่อส ร

ร หว่ งผู้บริห รแล พนกง นภ ยในสำ นกง น

สสว.  
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3. กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์

2. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

 ขอบข่ ยหน้ ที่คว มรบผิดชอบ ปร กอบด้วย ก รจดทำ

ข้อเสนอแน นโยบ ย ยุทธศ สตร์ ม ตรก รในก รส่งเสริม SME  

จดทำ แผนแม่บทแล แผนปฏิบติก ร ศึกษ แล จดทำ ข้อเสนอแน  

เชิงนโยบ ยเพื่อเพิ่มขีดคว มส ม รถก รแข่งขนของ SME  

ที่ครอบคลุมท้งร ดบภ พรวม ร ยส ข  ร ยพื้นที่ แล ร ยปร เด็น 

สำ คญ ศึกษ นโยบ ยแล ม ตรก รส่งเสริมของต่ งปร เทศ 

ปร ส นคว มร่วมมือกบต่ งปร เทศ รวมถึงองค์กรร หว่ ง

ปร เทศ เสนอแน กลยุทธ์แล แผนก รดำ เนินง นของสำ นกง น 

ว งแผนด้ นงบปร ม ณแล แผนก รดำ เนินง นของสำ นกง น 

ปร กอบด้วย

2.1 ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME
 มีหน้ ที่จดทำ แผนก รส่งเสริม SME จดทำ ข้อเสนอแน  

เชิงนโยบ ยแล ม ตรก รส่งเสริม SME ท้งในร ดบมหภ ค  

ร ยส ข เศรษฐกิจ ร ยพื้นที่ แล ร ยปร เด็นก รพฒน  จดทำ แผน

ปฏิบติก รส่งเสริม SME ร ย ส้น ร ย กล ง แล ร ย ย ว รวมถึง 

แผนปฏิบติก รเพื่อเพิ่มขีดคว มส ม รถในก รแข่งขน บูรณ ก ร 

งบปร ม ณก รส่งเสริม SME เสนอแน ปัจจยเอื้อเพื่อสร้ ง 

สภ พแวดล้อมในก รปร กอบธุรกิจ ศึกษ วิจยเชิงนโยบ ยแล  

เชิงปร ยุกต์เพื่อก รจดทำ แผนก รส่งเสริม SME 

 ขอบข่ ยหน้ ที่คว มรบผิดชอบ ปร กอบด้วย ก รวิเคร ห์ ออกแบบแล พฒน ร บบฐ น

ข้อมูลต่ งๆ ให้มีคว มทนสมย แล มีปร สิทธิภ พ เผยแพร่ข้อมูล SME สู่ส ธ รณ  พฒน แล

ปร มวลผลข้อมูล SME ในมิติต่ งๆ เพื่อสนบสนุนภ รกิจด้ นก รส่งเสริม SME ติดต มวิเคร ห์

สถ นก รณ์แล พฒน ร บบเตือนภยท งธุรกิจ SME จดทำ ตวชี้วดเชิงนโยบ ยเพื่อวดปร สิทธิภ พ

ก รส่งเสริม SME บริห รแล จดทำ เครือข่ ยร บบส รสนเทศภ ยในสำ นกง น รวมถึงติดต มผล 

ก รดำ เนินง นส่งเสริม SME ปร กอบด้วย

2.2  ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 มีหน้ ที่ปร ส นง นแล พฒน คว ม

ร่วมมือกบหน่วยง น/องค์ก รร หว่ งปร เทศ 

จดทำ แผนง น/โครงก รคว มร่วมมือพฒน

เครือข่ ยคว มร่วมมือ ศึกษ วิเคร ห์ผล 

กร ทบของข้อตกลง-สถ นก รณ์ แล แนวท ง

ก รส่งเสริม SME ของต่ งปร เทศ ติดต ม 

ข้อมลูข่ วส รเกีย่วกบก รปร ชมุร ดบน น ช ติ  

พฒน คว มร่วมมือเพื่อดำ เนินง นโครงก ร 

เป็นตวแทนองค์กรพฒน คว มสมพนธ์กบ 

หน่วยง นแล ต้อนรบผูแ้ทนจ กองค์กรน น ช ติ

2.3  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 มีหน้ ที่ในก รเสนอแน ทิศท ง กลยุทธ์  

แผนก รดำ เนนิง น แล พฒน ร บบก รบรหิ ร 

ง นของสำ นกง น ว งแผน วิเคร ห์แล จดทำ

งบปร ม ณ เพื่อสนบสนุนก รดำ เนินง นของ

สำ นกง นให้เป็นไปอย่ งมีปร สิทธิภ พ บรรลุ

วตถุปร สงค์แล เป้ หม ยของสำ นกง น 

3.1   ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
 มีหน้ ที่พฒน แล จดก รฐ นข้อมูล ปร มวลผลแล วิเคร ห์ข้อมูล 

ติตต มสถ นก รณ์ SME เพื่อก รเสนอแน นโยบ ยแล จดทำ แผนก ร 

ส่งเสรมิ SME บรหิ รแล จดก รเครอืข่ ยร บบส รสนเทศภ ยในสำ นกง น 

วิเคร ห์ออกแบบแล พฒน ร บบฐ นข้อมูลให้เชื่อมโยงกนอย่ งเป็น

ร บบ ส่งเสริมก รใช้ง นร บบส รสนเทศภ ยในสำ นกง น
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4. กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย 5. กลุ่มงานบริหาร
 ขอบข่ ยหน้ ท่ีคว มรบผิดชอบ ปร กอบด้วย ก รปฏิบติง น 

เกี่ยวกบก รสร้ งแล ถ่ ยทอดองค์คว มรู้ที่ เกี่ยวข้องกบ 

ก รปร กอบก รของ SME ให้บริก รปรึกษ แน นำ  จดทำ

ท เบียน SME พฒน ร บบสิทธิปร โยชน์ ปร เมินสมรรถน

ก รปร กอบก รพฒน ร บบก รส่งเสริม รวมท้งสร้ งเครือข่ ย 

ก รดำ เนินง นในก รส่งเสริม SME กบหน่วยง นภ ครฐแล ภ ค

เอกชน เพื่อให้ก รดำ เนินง นส่งเสริมช่วยเหลือ SME สอดคล้อง

กบยุทธศ สตร์ กลยุทธ์ แล ม ตรก รของแผนก รส่งเสริม  

แล เป็นไปอย่ งมีปร สิทธิภ พ ลดคว มซ้ำ ซ้อน แต่เสริมก ร

ดำ เนินง นซึ่งกนแล กน ปร กอบด้วย

4.1  ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME
 มีหน้ ที่ให้บริก รเบื้องต้นแก่ SME พฒน ข้อสนเทศแล

องค์คว มรู้ท้งเชิงกว้ งแล เชิงลึก ที่เกี่ยวกบก รปร กอบก ร

เผยแพร่ข้อสนเทศแล องค์คว มรู้ไปสู่ SME ผ่ นช่องท งต่ งๆ 

ให้ท่วถึงแล สอดคล้องกบคว มต้องก รของ SME เฉพ กลุ่ม 

ให้คำ ปรึกษ แน นำ แก่ SME ในเบื้องต้น สร้ งเครื่องมือในก ร

ปร เมินสมรรถน ก รปร กอบก ร จดทำ ท เบียนสม ชิกแล

พฒน สิทธิปร โยชน์ ตลอดจนพฒน ร บบส่งเสริม SME

4.2  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ
 มีหน้ ที่พฒน คว มร่วมมือร หว่ งหน่วยง นผู้ให้บริก ร 

SME ท้งจ กภ ครฐ ภ คเอกชน ในส่วนกล งแล ส่วนภูมิภ ค 

ท้งในแล ต่ งปร เทศ เพื่อให้ก รส่งเสริม SME เป็นไปอย่ งมี

เอกภ พ ลดคว มซ้ำ ซ้อน แล เกื้อหนุนซึ่งกนแล กน 

 ขอบข่ ยหน้ ท่ีคว มรบผิดชอบ ปร กอบด้วย ก รสนบสนุน 

แล อำ นวยคว มส ดวกก รทำ ง นของหน่วยง นต่ งๆ ที่

ดำ เนินง นต มบทบ ทภ รกิจของสำ นกง น ได้แก่ ง นบญช ี

ก รง นก รพสดุ บริห รง นบุคคล กฎ ร เบียบ แล คดี

คว มต่ งๆ เพื่อให้มีธรรมเนียมปฏิบติที่ชดเจน มีม ตรฐ น 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปร กอบด้วย

5.1  ฝ่ายบริหารกลาง
 มีหน้ ที่ดำ เนินง นด้ นก รเงิน บญชีแล งบปร ม ณ 

ง นพสดุ ง นอ ค รสถ นที่ เพื่อสนบสนุนแล อำ นวยคว ม

ส ดวกในก รดำ เนินง นต มบทบ ทภ รกิจของสำ นกง น

5.2  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 มีหน้ ท่ีในก รว งแผนอตร กำ ลงคนให้มีคว มเหม สม  

แล ภ รกิจบริห รง นแล พฒน บุคล กร ให้เอื้อต่อก ร 

ดำ เนินง นของสำ นกง นอย่ งมีปร สิทธิภ พ รวมท้งว งแผน 

พฒน  เสริมสร้ งวฒนธรรม จริยธรรม แล ธรรม ภิบ ล

ของสำ นกง น 

5.3  ฝ่ายกฎหมาย
 มีหน้ ที่ในก รศึกษ แล เสนอแน ให้มีก รออกหรือ 

ปรบปรุงกฎหม ย กฎร เบียบท่ีเป็นปร โยชน์หรือเป็นอุปสรรค 

ต่อก รปร กอบก รของ SME รวมถึงก รยกร่ ง แก้ไข เพ่ิมเติม  

กฎร เบียบ เพ่ือก รทำ ง นของสำ นกง นท่ีครบถ้วนเพียงพอ  

ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแน ต่อผู้บริห ร แล พนกง น

ในส่วนที่เกี่ยวกบกฎร เบียบต่ งๆ แล ก รดำ เนินก รด้ น

นิติกรรมของสำ นกง น 

 3.2  ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
 มีหน้ ที่ติดต มแล วิเคร ห์สถ นก รณ์ของ SME 

วิเคร ห์สถ นก รณ์แล เครื่องชี้วดท งเศรษฐกิจแล สงคมที่

ส่งผลต่อ SME จดทำ ตวชี้วดเชิงนโยบ ยเพื่อวดปร สิทธิภ พ 

ก รส่งเสริม SME เพื่อปร โยชน์ในก รเสนอแน นโยบ ย  

ม ตรก ร แล ก รจดทำ แผนติดต มปร มวลผล รวมถึง

พฒน ร บบก รส่งเสริม SME

3.3 ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 มีหน ้ ที่ติดต มแล ปร เมินผลก รดำ เนินง น

โครงก รภ ยใต้ภ รกิจพื้นฐ นของสำ นกง น แผนก ร 

ส่งเสริม SME แล แผนปฏิบติก ร  ท้งที่ได้รบงบปร ม ณ

จ กกองทุนส่งเสริม SME แล นอกกองทุน  ท้งที่อยู่ภ ยใต้

แผนปฏิบติก รส่งเสริม SME แล นอกแผนปฏิบติก ร

สสว.  
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งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ควบคุมภ ยในขององค์กร กำ กบดูแลแล ควบคุม

กร บวนก รบริห รคว มเสี่ยง เพื่อให้ก รดำ เนินง น

บริห รคว มเสี่ยงแล ควบคุมภ ยในของสำ นกง น

เป็นไปอย่ งเหม สม แล มีปร สิทธิภ พยิ่งขึ้น 

สำ หรบปร เด็นคว มเสี่ยงที่สำ คญในปี 2561-2562  

มีจำ นวนท้งสิ้น 2 คว มเสื่ยง ได้แก่ 1. คว มเสี่ยงที่ 

โครงสร้ งองค์กรไม่เอ้ือต่อก รทำ ง นต มแผนปฏิรูป

ปร เทศ โดยกำ หนดให้มีก รปรบปรุงโครงสร้ งองค์กร 

เพื่อลดร ดบคว มเสี่ยง แล  2. คว มเสี่ยงด้ น

คว มม่นคงคว มปลอดภยของร บบเทคโนโลยี

ส รสนเทศของ สสว. โดยกำ หนดให้มีก รจดทำ  (ร่ ง) 

แนวนโยบ ยแล แนวปฏิบติด้ นคว มม่นคงปลอดภย

ด้ นส รสนเทศ แล  (ร่ ง) ร เบียบว่ ด้วยก รรกษ

คว มปลอดภยด้ นเทคโนโลยีส รสนเทศ ซึ่งท้ง 2  

คว มเส่ียงมีกำ หนดก รให้แล้วเสร็จเดือนธนว คม 

2562

 สำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 

(สสว.) ตร หนกถึงคว มสำ คญของก รบริห รคว มเสี่ยงแล ก ร

ควบคุมภ ยใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ คญที่ช่วยให้ก รดำ เนินง น 

ของสำ นกง นมีปร สิทธิภ พแล ปร สิทธิผล นอกจ กนี้   

พร ร ชบญญติวินยก รเงินก รคลงของรฐ พ.ศ. 2561 ม ตร  79  

กำ หนดให้หน่วยง นของรฐจดให้มีก รตรวจสอบภ ยใน ก ร

ควบคุมภ ยใน แล ก รบริห รจดก รคว มเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบติ 

ต มม ตรฐ นแล หลกเกณฑ์ที่กร ทรวงก รคลงกำ หนด อีกท้ง 

ก รบริห รคว มเสี่ยงแล ก รควบคุมภ ยในยงเป็นดชนีชี้วด 

ตวหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในก รปร เมินผลก รดำ เนินง นของ

องค์กร โดยกรมบญชีกล ง กร ทรวงก รคลง 

 ร บบก รบริห รคว มเสี่ยงแล ก รควบคุมภ ยในของ

สสว. ได้มีก รดำ เนินก รต มม ตรฐ น COSO (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

ม ต้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบน แล ก รจดทำ แผนบริห ร 

คว มเส่ียงแล ควบคุมภ ยใน มีคว มสอดคล้องแล คว มเช่ือมโยง 

กบแผนยุทธศ สตร์ของ สสว. โดยผ่ นคว มเห็นชอบจ กคณ

อนุกรรมก รบริห รสำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล

ขน ดย่อม ท้งน้ี ในก รดำ เนินง นมีคณ ทำ ง นกำ กบก รบริห ร

คว มเสี่ยงแล ควบคุมภ ยใน ทำ หน้ ที่กำ หนดกรอบนโยบ ย 

กลยุทธ์ แนวท งก รปฏิบติเกี่ยวกบก รบริห รคว มเสี่ยงแล   
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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. Unit Reporting Direct to 
    the Director General

Departmental Description
of Job Responsibilities

1.1 Internal Audits
 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  Administration
 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).

สสว.  
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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3. Data and Situation

2. Policy and Strategy

 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 SME Policy and Planning
 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.

 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:

2.2  International Cooperation
 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.

2.3  Strategy Management
  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.

3.1   Data and Information
  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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4. Business Network Promotion 
 and Coordination

5. MSME Service Provider 
 Coordination

 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:

4.1  Business Promotion
 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.

4.2  SME Service Providers Coordination
 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.

 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  Central Administration 
 This department engages in tasks related to finance, 

accounting and budget, supplies, and facilities in support 

of and easing OSMEP’s mission.

5.2  Human Resources 
 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. 

5.3  Legal Affairs
 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.

3.2  Economic Analysis and Risk Warning 
 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.

3.3 Monitoring and Evaluation
 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).

สสว.  
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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Risk Management and 
Internal Control

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.

 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 
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ส่วนที่
Chapter

ENTERPRISES 
PROMOTION AGENCIES

งบการเงิน
•	 รายงานของผู้สอบบัญชี
•	 งบการเงิน
•	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน











งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงิน ประจำาปี 2562

2562หมายเหตุ 2561

  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 2,607,350.506 3,004,779.81

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12,670,133.6510 15,780,477.69

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,683,668,880.65 2,796,430,343.98

  เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 13,274,600.009  13,274,600.00

รวมสินทรัพย์ 13,782,755,274.78 3,909,929,712.77

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 1,066,254,754.937 1,075,150,758.87

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 275,952.24 275,952.24

สินทรัพย์

  วัสดุคงเหลือ 365,515.37 381,287.64

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,610,953.3111 9,017,579.99

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,680,457,435.965 2,793,031,825.92

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 238,578.82 12,450.61

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ -8 -

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,099,086,394.13 1,113,499,368.79

  เงินรับฝากระยะสั้น 4,160,061.3813 5,420,704.05

	 	 งบประมาณเพื่อการลงทุนระยะยาว (โครงการของรัฐ) 127,500,000.0017 127,500,000.00

รวมหนี้สิน 5,130,669,239.38 86,678,844.64

รวมเงินกองทุน 8,652,086,035.40 3,823,250,868.13
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 8,652,086,035.40 3,823,250,868.13

	 หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

  งบประมาณสนับสนุน - โครงการสนับสนุน SMEs 4,890,000,000.0019 -

หนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 8,652,086,035.40 3,823,250,868.13

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,437,109.3714 12,126,635.58

  งบประมาณสนับสนุน SMEs ตามนโยบายภาครัฐ 3,337,389,000.0018 3,337,389,000.00

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 5,114,072,068.6312 69,131,505.01

เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,130,669,239.38 86,678,844.64

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 297,197,035.40 358,361,868.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562หมายเหตุ 2561

 รายได้อื่น 29,633,485.9622 35,077,416.81

 ค่าสาธารณูปโภค 5,310,832.2328 5,686,471.40

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 211,624,367.8624 207,488,816.33

รวมค่าใช้จ่าย 6,175,236,373.90 1,186,000,317.01

 เงินรับคืนจากโครงการให้เงินสนับสนุน 19,317,509.6721 24,514,034.69

 ค่าใช้สอย 4,520,976.0626 6,393,448.68

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 5,741,275,557.4830 617,054,765.42

รายได้

 ค่าตอบแทน 1,023,964.0025 2,086,500.00

	 รวมรายได้ 6,114,071,541.17 1,057,533,529.10

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 7,346,970.7229 5,621,189.62

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (61,164,832.73) (128,466,787.91)

 รายได้จากงบประมาณ 6,061,529,200.0020 997,229,800.00

 รายได้ดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ 3,591,345.54 712,277.60

 ค่าวัสดุ 1,565,224.6227 2,095,953.97

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 166,767,820.4523 181,730,352.48

 ค่าใช้จ่ายอื่น 35,800,660.4831 157,842,819.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    

(หน่วย : บาท)

สสว.  
รายงานประจำาปี 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน         
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย : บาท)

 เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

งบประมาณ       
สนับสนุน - โครงการ 

สนับสนุน SMEs 
รวมเงินกองทุน

งบประมาณ 
 สนับสนุน SMEs 

 ตามนโยบายภาครัฐ

รายได้สูง/(ต่ำา)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

รวม 
 สินทรัพย์สุทธิ/  

ส่วนทุน
งบประมาณเพื่อ 

 การลงทุนระยะยาว 
 (โครงการของรัฐ)

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

- 3,951,717,656.043,337,389,000.00 486,828,656.04 3,951,717,656.04127,500,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 3,823,250,868.133,337,389,000.00 358,361,868.13 3,823,250,868.13127,500,000.00

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

4,890,000,000.00 8,652,086,035.403,337,389,000.00 297,197,035.40 8,652,086,035.40127,500,000.00

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

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้เงินกองทุน
เพิ่ม/ลด

4,890,000,000.00 4,890,000,000.00- - 4,890,000,000.00-

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 3,823,250,868.133,337,389,000.00 358,361,868.13 3,823,250,868.13127,500,000.00

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (61,164,832.73)- (61,164,832.73) (61,164,832.73)-
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งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

 ค่าเสื่อมราคา 4,498,984.04 3,238,344.07

 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 135,534.58 (44,146.85)

 เงินสดรับจากดอกเบี้ย 26,359,162.33 23,352,482.02

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 2,793,031,825.92 3,182,526,337.34

 ดอกเบี้ยรับ (26,097,267.60) (24,329,502.40)

หนี้สินดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

  เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (441,360.00) (5,618,251.00)

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (61,164,832.73) (128,466,787.91)

ขาดทุนจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน (79,915,129.61) (27,975,120.69)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 310,473.79 5,271,579.64

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,890,000,000.00 -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (226,128.21) 2,959.59

  เงินสดรับจากดอกเบี้ย - 1,961,255.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินรับฝากระยะสั้น (1,260,642.67) (2,081,455.19)

 เงินสดรับจากเงินงบประมาณสนับสนุน - โครงการสนับสนุน SMEs 4,890,000,000.00 -

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,847,986.68 2,382,845.55

 วัสดุคงเหลือ 15,772.27 3,037.57

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 4,999,255,610.04 (573,205,393.20)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 12,680,457,435.96 2,793,031,825.92

 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 5,044,940,563.62 (66,239,070.42)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น - 196,125,500.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายการปรับกระทบรายได้สูง	(ต่ำา)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน 4,972,896,447.71 (596,557,875.22)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 9,887,425,610.04 (389,494,511.42)

 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน - 119,199,980.00

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 8,896,003.94 (505,495,658.87)

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,830,000.00) 183,710,881.78

  เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (1,388,640.00) (8,757,622.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

(หน่วย : บาท)

สสว.  
รายงานประจำาปี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	1	 ข้อมูลทั่วไป

	 สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	(สสว.)	จดต้งขึ้นต�มพร ร�ชบญญติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล  

ขน�ดย่อม	พ.ศ.	 2543	ลงวนที่	 6	 กุมภ�พนธ์	 2543	 ซึ่งมีผลบงคบใช้ต้งแต่วนที่	 18	 กุมภ�พนธ์	 2543	 เป็นต้นไป	กำ�หนดให้

สำ�นกง�นเป็นหน่วยง�นของรฐที่ไม่เป็นส่วนร�ชก�รหรือรฐวิส�หกิจต�มกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบปร ม�ณหรือกฎหม�ยอื่น	

กิจก�รของสำ�นกง�นไม่อยู่ภ�ยใต้บงคบแห่งกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองแรงง�น	 กฎหม�ยว่�ด้วยแรงง�นสมพนธ์	 กฎหม�ย 

ว่�ด้วยก�รปร กนสงคม	แล กฎหม�ยว่�ด้วยเงินทดแทน

	 สำ�นกง�นต้งอยู่ที่	 เลขที่	 21	 ช้น	 G,	 17-18,	 แล 	 23	 อ�ค�รทีเอสที	 ถนนวิภ�วดีรงสิต	 แขวงจอมพล	 เขตจตุจกร	

กรุงเทพมห�นคร	10900	แล มีศูนย์ให้บริก�ร	SME	ครบวงจร	(SME	One	-	Stop	Service	Center)	จำ�นวน	76	แห่ง

 สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	มีอำ�น�จหน้�ที่แล รบผิดชอบในก�รดำ�เนินก�ร	ดงต่อไปนี้

	 (1)	 กำ�หนดหลกเกณฑ์เกี่ยวกบก�รกำ�หนดปร เภทแล ขน�ดวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 เพื่อให้สอดคล้องกบ

สภ�พเศรษฐกิจแล สงคม

	 (2)	 กำ�หนดปร เภทแล ขน�ดของวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมที่สมควรได้รบก�รส่งเสริม	 รวมท้งเสนอแน

นโยบ�ย	แล แผนก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม

	 (3)	 ปร ส�นแล จดทำ�แผนปฏิบติก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมกบส่วนร�ชก�ร	 หน่วยง�นของรฐ	

รฐวิส�หกิจ	หรือองค์ก�รเอกชนที่เกี่ยวข้อง

	 (4)	 ศึกษ�แล จดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมของปร เทศ

	 (5)	 เสนอแน ต่อคณ กรรมก�รเก่ียวกบก�รปรบปรุงพร ร�ชบญญติน้ี	 รวมท้งก�รดำ�เนินก�รให้มีกฎหม�ยใหม่	 ก�รแก้ไข 

เพิ่มเติมหรือก�รปรบปรุงกฎหม�ยเกี่ยวกบก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม

	 (6)	 บริห�รกองทุนต�มนโยบ�ยแล มติของคณ กรรมก�รแล คณ กรรมก�รบริห�ร

	 (7)	 ดำ�เนินง�นธุรก�รของคณ กรรมก�ร	คณ กรรมก�รบริห�ร	แล คณ กรรมก�รซึ่งคณ กรรมก�รหรือคณ กรรมก�ร

บริห�รแต่งต้ง

	 (8)	 ปฏิบติง�นอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นกง�นหรือต�มที่คณ กรรมก�รหรือคณ

กรรมก�รบริห�รมอบหม�ย

 เงินกองทุนของ	สสว.	ปร กอบด้วย

	 	 1.	เงินทุนปร เดิมที่รฐบ�ลจดสรรให้

	 	 2.	เงินอุดหนุนที่รฐบ�ลจดสรรให้จ�กงบปร ม�ณร�ยจ่�ยปร จำ�ปี

	 	 3.	เงินหรือทรพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

	 	 4.	ดอกผลหรือร�ยได้ของกองทุน

	 	 5.	เงินอื่นที่ได้รบม�เพื่อดำ�เนินง�นกองทุน

	 เงินทุนปร เดิมแล เงินอุดหนุน	เป็นเงินที่รฐบ�ลพึงจดสรรให้แก่สำ�นกง�นโดยตรงเป็นจำ�นวนที่เพียงพอสำ�หรบค่�ใช้จ่�ย

ที่จำ�เป็นในก�รดำ�เนินก�รต�มวตถุปร สงค์ของสำ�นกง�น

	 ร�ยได้ของกองทุนแล ของสำ�นกง�นให้นำ�ส่งเข้�กองทุนเพื่อใช้ต�มที่กำ�หนดไว้ในพร ร�ชบญญติ	 สสว.	 โดยไม่ต้องส่ง

กร ทรวงก�รคลงต�มกฎหม�ยว่�ด้วยเงินคงคลง	แล กฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบปร ม�ณ
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หมายเหตุ	4	 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 4.1		เงินสดแล ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

	 ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ได้แก่	เงินลงทุนร ย ส้นที่มี

สภ�พคล่องซึ่งมีร ย เวล�ครบกำ�หนดที่จ เปลี่ยนให้เป็น

เงินสดได้ภ�ยใน	3	เดือน	เช่น	เงินฝ�กปร จำ�	บตรเงินฝ�ก	

แล ต๋วเงินที่มีวนถึงกำ�หนดภ�ยใน	3	เดือน	เป็นต้น

	 4.2		เงินให้กู้ยืม

	 เงินให้กู้ยืม	หม�ยถึง	จำ�นวนเงินที่หน่วยง�นให้หน่วย

ง�นบุคคลภ�ยนอก	 หรือรฐวิส�หกิจยืมหรือกู้	 โดยอ�จมี 

ดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้	 เงินให้กู้ยืมร ย ย�วส่วนที่

จ ถึงกำ�หนดชำ�ร คืนภ�ยในหน่ึงปี	 นบจ�กวนส้ินรอบร ย

เวล�ในร�ยง�นก�รเงิน	จ แสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมร ย ส้น 

ภ�ยใต้หวข้อสินทรพย์หมุนเวียนหน่วยง�นแสดงเงินให้กู้

ยืมต�มมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จ ได้รบ	 ค่�เผื่อหนี้สงสยจ สูญ

จ ต้งขึ้นสำ�หรบเงินให้กู้ยืมที่ค�ดว่�จ ไม่ส�ม�รถเรียกเก็บ 

เงินได้	 โดยพิจ�รณ�จ�กปร สบก�รณ์ก�รได้รบชำ�ร หนี้

ที่ผ่�นม�	 ข้อมูลปร วติก�รชำ�ร หนี้	 แล หลกฐ�นก�ร

ติดต�มลูกหนี้แต่ล ร�ย	ร่วมกบก�รวิเคร� ห์อ�ยุลูกหนี้

	 4.3		เงินลงทุน

	 เงินลงทุนในบริษทร่วม	 เป็นเงินลงทุนต�มโครงก�ร

ของ	 สสว.	 แล เงินลงทุนต�มโครงก�รของรฐ	 วดมูลค่�

ด้วยร�ค�ทุนเดิมหกด้วยค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน	

ณ	วนสิ้นสุดรอบร ย เวล�ร�ยง�น

	 เงินลงทุนในก�รร่วมค้�	 เป็นเงินลงทุนต�มโครงก�ร

ร่วมลงทุน	 ต�มนโยบ�ยของรฐ	 วดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนเดิม

หกด้วยค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน	ณ	วนสิ้นสุดรอบ

ร ย เวล�ร�ยง�น

	 ค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุน	 ในกรณีมีข้อบ่งช้ีว่� 

เงินลงทุนมีมูลค่�ลดลงอย่�งถ�วร	เช่น	เม่ือผลก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษทที่	สสว.	ร่วมลงทุนมีผลข�ดทุนส สมเกินทุน	(ทุน

ที่ออกจำ�หน่�ยแล เรียกชำ�ร แล้ว)	สสว.	จ รบรู้ผลข�ดทุน 

จ�กก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุนในงบแสดงผลก�รดำ�เนินง�น 

ท�งก�รเงิน	 ในกรณีท่ีไม่ปร�กฏว่�มีข้อบ่งช้ีข้�งต้นอีกต่อไป	 

สสว.	จ บนทึกกลบร�ยก�รผลข�ดทุนดงกล่�ว

หมายเหตุ	2		เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน

	 ร�ยง�นก�รเงินนี้จดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบญชี 

ภ�ครฐ	แล นโยบ�ยก�รบญชีภ�ครฐ	ท่ีกร ทรวงก�รคลงกำ�หนด	 

ต�มหนงสือกร ทรวงก�รคลง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0410.2/ว	67	

ลงวนที่	 23	 กรกฎ�คม	 2561	 แล แสดงร�ยก�รในร�ยง�น

ก�รเงินถือปฏิบติต�มหนงสือกรมบญชีกล�ง	 ด่วนที่สุด	 

ที่	กค	0410.3/ว	357	ลงวนที่	15	สิงห�คม	2561	เรื่อง	รูปแบบ 

ก�รนำ�เสนอร�ยง�นก�รเงินของหน่วยง�นของรฐ

	 ร�ยง�นก�รเงินนี้จดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิม	

เว้นแต่จ ได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบญชี

หมายเหตุ	3	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

	 กร ทรวงก�รคลงได้ปร ก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รบญชี

ภ�ครฐแล นโยบ�ยก�รบญชีภ�ครฐฉบบใหม่	ซึ่งได้ปร ก�ศ

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	มีดงนี้

 3.1	 ม�ตรฐ�นก�รบญชีภ�ครฐแล นโยบ�ยก�รบญชี

ภ�ครฐ ที่มีผลบงคบใช้สำ�หรบรอบร ย เวล�บญชีที่เริ่ม 

ในหรือหลงวนที่	1	ตุล�คม	2562

	 -	ม�ตรฐ�นก�รบญชีภ�ครฐ	ฉบบที่	9	เรื่อง	ร�ยได้จ�ก 

ร�ยก�รแลกเปลี่ยน

	 	ม�ตรฐ�นก�รบญชีภ�ครฐแล นโยบ�ยก�รบญชีภ�ครฐ 

ฉบบใหม่ข้�งต้นไม่มีผลกร ทบอย่�งเป็นส�ร สำ�คญต่อ

ร�ยง�นก�รเงินในงวดปัจจุบน

	 3.2	 ม�ตรฐ�นก�รบญชีภ�ครฐ	 ที่จ มีผลบงคบใช้ 

ในงวดอน�คต

	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบญชีภ�ครฐ	 ฉบบที่	 23	 เรื่อง	 ร�ยได้

จ�กร�ยก�รไม่แลกเปลี่ยน	 มีผลบงคบใช้	 สำ�หรบรอบร ย

เวล�บญชีที่เริ่มในหรือหลงวนที่	1	ตุล�คม	2563

	 	 ฝ่�ยบริห�รเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รบญชีภ�ครฐฉบบใหม่

ข้�งต้น	 จ ไม่มีผลกร ทบอย่�งเป็นส�ร สำ�คญต่อร�ยง�น

ก�รเงินในงวดที่นำ�ม�ถือปฏิบติ

สสว.  
รายงานประจำาปี 

114



 4.10	ผลปร โยชน์พนกง�น

	 ผลปร โยชน์พนกง�นของ	 สสว.	 เป็นก�รให้สวสดิก�รพนกง�นเกี่ยวกบก�รรกษ�พย�บ�ล	 ก�รปร กนชีวิตหมู่	 แล กองทุน

สำ�รองเล้ียงชีพ	 โดยปฏิบติต�มข้อบงคบคณ กรรมก�รบริห�รสำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมว่�ด้วยสวสดิก�ร 

หรือก�รสงเคร� ห์อื่นแก่พนกง�นแล ลูกจ้�ง	 พ.ศ.	 2555	 แล ร เบียบสำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 

ว่�ด้วยหลกเกณฑ์แล วิธีก�รก�รจดสวสดิก�รแล ก�รบริห�รจดก�รกองทุนสวสดิก�รของสำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง

แล ขน�ดย่อม	พ.ศ.	2556

 กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ	 เป็นเงินท่ี	 สสว.จ่�ยสมทบให้พนกง�น	 โดยกำ�หนดข้อบงคบเพ่ือช่วยเหลือพนกง�นปร จำ�เม่ือพ้นสภ�พ 

ก�รเป็นพนกง�น	 ซึง่ได้กำ�หนดเง่ือนไขแล หลกเกณฑ์เป็นอตร�เพ่ิมข้ึนต�มอ�ยุง�นของพนกง�น	 คือ	 อ�ยุง�นของพนกง�นต้งแต่ 

วนเข้�ง�นแต่ยงไม่ครบ	5	ปี	ร้อยล 	5	-	9	ของอตร�ค่�จ้�งปกติ	แล ต้งแต่	5	ปีข้ึนไป	ร้อยล 	10	ของอตร�ค่�จ้�งปกติ	โดยรบรู้เป็น 

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นของ	สสว.	แล ส่วนท่ีพนกง�นจ่�ยสมทบจ หกสมทบจ�กเงินเดือนของพนกง�นในแต่ล เดือน

 4.4		วสดุคงเหลือ

	 วสดุคงเหลือ	หม�ยถึง	ของใช้สิ้นเปลืองนอกจ�กสินค้�

ที่หน่วยง�นมีไว้เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นต�มปกติ	โดยท่วไป

มีมูลค่�ไม่สูงแล ไม่มีลกษณ คงทนถ�วร	แสดงต�มร�ค�ทุน 

โดยวิธีเข้�ก่อนออกก่อน

	 4.5		ที่ดิน	อ�ค�รแล อุปกรณ์

	 -	 อ�ค�รแล อุปกรณ์แสดงในร�ค�ทุนหลงหกค่�เส่ือม 

ร�ค�ส สม

	 -	 ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง	 (Straight	Line	 

Method)	 ต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยปร ม�ณของอ�ค�รแล  

อุปกรณ์ในแต่ล ปร เภท	ดงนี้

	 	 ส่วนตกแต่งอ�ค�รเช่�	 5	 ปี

	 	 อุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นกง�น	 5	 ปี

	 	 คอมพิวเตอร์	 5	 ปี

	 	 อุปกรณ์ปร จำ�โครงก�รต่�ง	ๆ	 5	 ปี

	 4.6		สินทรพย์ไม่มีตวตน

	 -	 สินทรพย์ไม่มีตวตน	 แสดงในร�ค�ทุนหลงหกค่� 

ตดจ่�ยส สม

	 -	 ค่�ตดจ่�ยคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง	 (Straight	 Line	 

Method)	 ต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยปร ม�ณของสินทรพย์ไม่มี

ตวตนในแต่ล ปร เภท	ดงนี้

	 	 ร บบคอมพิวเตอร์แล โปรแกรม	 5	 ปี

	 	 ร บบโครงสร้�งพื้นฐ�น	 5	 ปี

	 4.7		ปร ม�ณก�รหนี้สิน

	 สสว.	จ ปร ม�ณก�รหน้ีสินไว้ในร�ยง�นก�รเงินเม่ือ	สสว.	 

มีภ�ร ผูกพนซ่ึงเป็นผลจ�กเหตุก�รณ์ในอดีต	 ไม่ว่�จ เป็นภ�ร  

ผูกพนต�มกฎหม�ยหรือจ�กก�รอนุม�น	 ซ่ึงมีคว�มเป็นไปได้

ค่อนข้�งแน่ท่ี	สสว.	จ สูญเสียทรพย�กรท่ีมีปร โยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ไปเพ่ือจ่�ยชำ�ร ภ�ร ผูกพนดงกล่�ว	แล 	สสว.	ส�ม�รถปร ม�ณ 

จำ�นวนของภ�ร ผูกพนได้อย่�งน่�เชื่อถือ

	 4.8		เงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุน

	 เงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุน	 เป็นเงินงบปร ม�ณที่	 

สสว.	 ได้รบเพื่อก�รลงทุนในโครงก�รของรฐแล โครงก�ร 

ร่วมลงทุน	 โดยมีวตถุปร สงค์หลกเพื่อส่งเสริมแล สร้�งคว�ม

แข็งแกร่งแก่วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 โดย	 สสว.	

บนทึกอยู่ในส่วนของเงินกองทุน	 เว้นแต่เงินงบปร ม�ณที่ใช้ 

ในก�รบริห�รจดก�ร	 สสว.	 จ บนทึกเงินงบปร ม�ณดงกล่�ว

เป็นร�ยได้

	 4.9		ก�รรบรู้ร�ยได้	รบรู้ต�มเกณฑ์ดงนี้

	 1)	 ร�ยได้จ�กเงินงบปร ม�ณ	รบรู้เมื่อได้รบโอนเงิน

	 2)	 ร�ยได้ดอกเบี้ยผิดนดชำ�ร 	รบรู้เมื่อได้รบชำ�ร เงิน

	 3)	 เงินรบคืนจ�กโครงก�รให้เงินสนบสนุน	รบรู้เมื่อได้

รบชำ�ร เงิน

	 4)	 ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�ร	 รบรู้ต�มเกณฑ์

สดส่วนของร ย เวล�โดยคำ�นึงถึงอตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

	 5)	 ร�ยได้อื่นๆ	รบรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง
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หมายเหตุ		6  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

หมายเหตุุ		5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุ		7	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

	 คณ กรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ด

ย่อม	(เฉพ� กิจ)	อนุมติแล เห็นชอบให้	สสว.	ดำ�เนินโครงก�ร 	 

เพื่อให้วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมกู้ยืมเงินโดยไม่มี

หลกปร กนแล ไม่มีดอกเบี้ย	ปร กอบด้วย

 1.	 โครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม	

สสว.	 ให้ผู้ปร กอบก�ร	 SMEs	 กู้ยืมเงิน	 ต�มมติคณ

รฐมนตรี	 เมื่อวนที่	 27	 ตุล�คม	 2558	 ในโครงก�รเงินทุน

พลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 วงเงิน	 1,000	

ล้�นบ�ท	 โดยได้รบงบปร ม�ณจ�กโครงก�รร่วมลงทุน	 

ต�มหม�ยเหตุ	 19	 มีวตถุปร สงค์เพื่อให้วิส�หกิจขน�ด

ย่อมที่ยงมีคว�มส�ม�รถในก�รปร กอบธุรกิจแต่ไม่

ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้	 ให้ส�ม�รถพลิกฟื้นธุรกิจจน

ส�ม�รถปร กอบกิจก�รได้อย่�งม่นคงแล ย่งยืน	 แล ให้

วิส�หกิจขน�ดย่อมที่มีคว�มจำ�เป็นต้องปรบปรุงแนวท�ง

ก�รปร กอบธุรกิจส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รต่อไปได้	ซึ่งจ ให้กู้

ยืมเงินได้ร�ยล ไม่เกิน	 1	 ล้�นบ�ท	 โดยให้ปลอดก�รชำ�ร  

เงินต้นไม่เกินร ย เวล�สองปี	 แล มีกำ�หนดร ย เวล�ชำ�ร

คืนเงินไม่เกินเจ็ดปีนบแต่วนทำ�สญญ�กู้ยืมเงินโดยไม่มี

ดอกเบี้ย	

	 กรณีที่ผู้กู้ผิดเงื่อนไขก�รผ่อนชำ�ร หนี้	 แล /หรือ	 

ไม่ส�ม�รถชำ�ร หนี้เงินต้นคืนให้แก่	สสว.	ได้เมื่อครบกำ�หนด

ต�มสญญ�	จ คิดดอกเบี้ยในอตร�ร้อยล 	15	ต่อปี	นบจ�ก 

วนที่ผิดนด	 ต่อม�	 สสว.	 ได้มีปร ก�ศสำ�นกง�นส่งเสริม

วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 เรื่อง	 กำ�หนดอตร�

ดอกเบี้ยกรณีผิดนดชำ�ร หนี้ในโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้น 	

โดยปรบลดอตร�ดอกเบี้ยเหลือร้อยล 	 6	 ต่อปี	 แล เรื่อง	

กำ�หนดร ย เวล�ผ่อนผนไม่คิดดอกเบี้ยกรณีผิดนดชำ�ร หนี้

ในโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้น 	 โดย	 สสว.	 จ ไม่คิดดอกเบี้ย	

ห�กผู้กู้ยืมเงินได้ชำ�ร หนี้เต็มต�มจำ�นวนหนี้ที่ค้�งชำ�ร  

ในแต่ล งวด	ภ�ยใน	30	 วน	นบแต่วนครบกำ�หนดชำ�ร หนี้

ในแต่ล งวดต�มสญญ�	ซึ่งปร ก�ศท้ง	2	ฉบบ	มีผลบงคบใช้ 

ต้งแต่วนที่	4	พฤษภ�คม	2561	เป็นต้นไป	

รวม 12,680.46 2,793.03

 เงินฝากประจำาไม่เกิน 3 เดือน 2,068.16 2,168.16

 เงินฝากออมทรัพย์ 10,612.30 624.87

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

0.01 0.14 เงินยืมทดรองจ่ายพนักงาน

รวม 2.61 3.00

 รายได้ค้างรับอื่น ๆ 0.01 0.01

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 2.59 2.85

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

สสว.  
รายงานประจำาปี 
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	 ในปี	2562	สสว.	มีลูกหนี้ที่ครบกำ�หนดชำ�ร แล้ว	แต่มีลูกหนี้ยงไม่ม�ชำ�ร หนี้ต้งแต่	ปี	2560	-	ปี	2562	จำ�นวน	1,601	ร�ย	

อยู่ร หว่�งก�รดำ�เนินก�รติดต�มหนี้ค้�งชำ�ร 	ดงนี้	

 2.	 โครงก�รเงินทุนฟื้นฟูกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 สสว.	 ให้ผู้ปร กอบก�ร	 SMEs	 กู้ยืมเงิน	 ต�มมติคณ

รฐมนตรี	 เมื่อวนที่	26	กรกฎ�คม	2559	ในม�ตรก�รฟื้นฟูกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	โดยได้รบอุดหนุนงบปร ม�ณ

ร�ยจ่�ยปร จำ�ปีงบปร ม�ณ	 2559	 งบกล�ง	 ภ�ยในกรอบวงเงิน	 2,000	 ล้�นบ�ทแล คณ กรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�ง

แล ขน�ดย่อม	 (เฉพ� กิจ)	 ในคร�วปร ชุม	 คร้งที่	 3/2559	 เมื่อวนที่	 16	 พฤศจิก�ยน	 2559	 มีมติเห็นชอบ	 มีวตถุปร สงค์เพื่อให้ 

คว�มช่วยเหลือผู้ปร กอบก�รที่ปร สบปัญห�มีปัญห�หนี้ค้�งชำ�ร 	 หรือถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี	 หรืออยู่ร หว่�งก�รบงคบคดี	 หรือ 

ผู้ปร กอบก�รที่เข้�กร บวนก�รฟื้นฟูกิจก�รต�มพร ร�ชบญญติล้มล ล�ย	 (ฉบบที่	 9)	 พ.ศ.	 2559	 หรือปร สบปัญห�ท�งก�รเงิน 

อื่นๆ	 แล ให้ผู้ปร กอบก�รได้ปรบปรุงแล พฒน�กิจก�รให้มีปร สิทธิภ�พ	 มีขีดคว�มส�ม�รถเพิ่มขึ้น	 แล ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�ร

ต่อไปได้อย่�งย่งยืน	 โดยให้ปลอดก�รชำ�ร ต้นเงินไม่เกินร ย เวล�ส�มปี	 แล มีกำ�หนดร ย เวล�คืนเงินไม่เกินเจ็ดปีนบแต่วนที่ 

ทำ�สญญ�กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย	

	 กรณีผิดนดชำ�ร หนี้	 หรือใช้เงินผิดไปจ�กเงื่อนไขในสญญ�	 สสว.	 จ เรียกเก็บดอกเบี้ยในอตร�ร้อยล 	 7.5	 ต่อปี	 ของเงินกู้ 

คงเหลือ	นบต้งแต่วนที่ผิดนดชำ�ร หรือวนที่บอกเลิกสญญ�

 โครงก�รเงินทุนฟื้นฟูกิจก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	แบ่งเป็น

	 	 2.1	เงินให้กู้ยืม	-	โครงก�รเงินทุนฟื้นฟู 	วงเงินไม่เกินร�ยล 	1	ล้�นบ�ท	

	 	 2.2	 เงินให้กู้ยืม	 -	 โครงก�รเงินทุนฟื้นฟู 	แก่	Micro	SMEs	ให้กู้ยืมสำ�หรบผู้ปร กอบก�รร�ยย่อย	วงเงินไม่เกินร�ยล 	

0.2	ล้�นบ�ท	

	 	 เงินให้กู้ยืมร ย ย�ว	ณ	วนที่	30	กนย�ยน	2562	จำ�นวน	1,066.25	ล้�นบ�ท	มีร�ยก�รเคลื่อนไหวในร หว่�งปี	2562	

ดงนี้

ยอดยกมา	 367.19354.79 1,075.15353.17

หัก รับชำาระ (21.05)(3.99) (43.62)(18.58)

บวก จ่ายให้กู้ยืม 15.11 19.61 34.72-

ยอดคงเหลือ 361.25370.41 1,066.25334.59

382.30374.40 1,109.87353.17

เงินทุนฟื้นฟูฯ
แก่ Micro SMEs

เงินทุน
ฟื้นฟูฯ รวมเงินทุน

พลิกฟื้นฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินทุนพลิกฟื้นฯ เงินทุนฟื้นฟูฯ 
แก่ Micro SMEs

ระยะเวลา
ค้างชำาระ เงินทุนฟื้นฟูฯ รวมการดำาเนินการติดตามหนี้ค้างชำาระ

25 3มากกว่า 12 เดือน 2 301. อยู่ระหว่างดำาเนินคดีในชั้นศาล

322 9611 เดือน ถึง 3 เดือน 76 1,3594. ส่งจดหมายทวงถาม

20 44 เดือน ถึง 12 เดือน 7 312. อยู่ระหว่างฝ่ายกฎหมายดำาเนินการส่งฟ้องศาล

461 1,05585 1,601รวม

94 874 เดือน ถึง 12 เดือน - 1813. ส่งจดหมายบอกเลิก

(หน่วย : ล้านบาท)
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หมายเหตุ	8  เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
 	8.1		เงินลงทุนต�มโครงก�รของ	สสว.	-	สุทธิ

	 8.2		เงินลงทุนต�มโครงก�รของรฐ	-	สุทธิ 		 สสว.	 ได้ลงทุนต�มโครงก�รของรฐ	 (ต�มมติคณ

รฐมนตรี)	ในบริษท	ห้องปฏิบติก�รกล�ง	(ปร เทศไทย)	จำ�กด	

โดยได้รบงบปร ม�ณเพื่อนำ�ไปลงทุนร ย ย�ว	 จำ�นวน	 

127.50	 ล้�นบ�ท	 ท้งนี้	 โดยมีวตถุปร สงค์หลกเพื่อสร้�ง

โอก�สท�งก�รค้�ให้แก่ผู้ปร กอบก�ร	 แล เป็นช่องท�งใน

ก�รส่งเสริมให้เกิดผู้ปร กอบก�รร�ยใหญ่	แล เพื่อส่งเสริม

แล พฒน�ผลิตภณฑ์วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม

ให้เป็นม�ตรฐ�น	อย่�งไรก็ต�มบริษท	ห้องปฏิบติก�รกล�ง	

(ปร เทศไทย)	 จำ�กด	 (เดิมชื่อ	 บริษท	ห้องปฏิบติก�รกล�ง

ตรวจสอบผลิตภณฑ์เกษตรแล อ�ห�ร	 จำ�กด)	 อยู่ภ�ยใต้

ก�รบริห�รง�นของกร ทรวงเกษตรแล สหกรณ์	 ซึ่ง	 สสว.	

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

	 สสว.	ได้ลงทุนในบริษท	ส่งเสริมก�รค้�	เอส	เอ็ม	อี	จำ�กด	โดยมีวตถุปร สงค์เพื่อจำ�หน่�ยสินค้�ของผู้ปร กอบก�ร	SMEs	

แล สินค้�หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภณฑ์	 ในก�รห�ช่องท�งก�รตล�ดท้งในแล ต่�งปร เทศ	 ก�รพฒน�คุณภ�พแล รูปแบบสินค้� 

ให้สอดคล้องกบคว�มต้องก�รตล�ด	 เพื่อยกร ดบสินค้�วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมให้มีศกยภ�พในก�รแข่งขนกบสินค้�

ในตล�ดโลก	 แล บริษท	 อุตส�หกรรมขนมไทย	 จำ�กด	 โดยมีวตถุปร สงค์เพื่อก�รดำ�เนินโครงก�รขนมไทยก้�วไกลสู่ขนมโลก	 

ก�รจดก�รพฒน�แล ส่งเสริมก�รผลิตแล จำ�หน่�ยขนมไทยท้งภ�ยในแล ต่�งปร เทศ	 เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ 

ก�รศึกษ�วิจยขนมไทย	แล เป็นองค์กรหลกในก�รปร ช�สมพนธ์ก�รบริโภคขนมไทย	

	 สสว.	ได้พิจ�รณ�ต้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของเงินลงทุนในบริษท	ส่งเสริมก�รค้�	เอส	เอ็ม	อี	จำ�กด	แล บริษท	อุตส�หกรรม

ขนมไทย	 จำ�กด	 เต็มจำ�นวนแล้วในงวดปี	 2550	 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่มีผลข�ดทุนส สมแล ข�ดทุนเกินทุนต่อเนื่องต�มงบ 

ก�รเงินงวดปี	 2549	 -	 2550	 ปัจจุบนบริษท	 ส่งเสริมก�รค้�	 เอส	 เอ็ม	 อี	 จำ�กด	 แล บริษท	 อุตส�หกรรมขนมไทย	 จำ�กด	 มี

สถ�น สิ้นสภ�พนิติบุคคลแล้ว	 ซึ่ง	 สสว.	 อยู่ร หว่�งดำ�เนินก�รยกร่�งร เบียบว่�ด้วยก�รปร นอมหนี้	 แล ก�รจำ�หน่�ยหนี้สูญ 

ต�มคว�มเห็นของคณ กรรมก�รกฤษฎีก�

20.00 20.00เงินลงทุนในบริษัท ส่งเสริมการค้า เอส เอ็ม อี จำากัด

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (24.00) (24.00)

รวม 24.00 24.00

เงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำากัด 4.00 4.00

เงินลงทุนตามโครงการของ สสว. - สุทธิ - -

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

127.50 127.50บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จำากัด

เงินลงทุนตามโครงการ
ของรัฐ - สุทธิ - -

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
เงินลงทุน (127.50) (127.50)

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

สสว.  
รายงานประจำาปี 
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หมายเหตุ	9  เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ

เงินลงทุนในก�รร่วมค้�มีร�ยก�รเคลื่อนไหวในร หว่�งปี	2562	ดงนี้

	 เงินลงทุนในก�รร่วมค้�เป็นเงินลงทุนต�มโครงก�รร่วมลงทุน	มีวตถุปร สงค์หลกเพื่อเข้�ร่วมลงทุนกบผู้ปร กอบก�รธุรกิจ

ขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 เพื่อสนบสนุนให้ธุรกิจไทยโดยเฉพ� 	 SMEs	 ที่มีศกยภ�พให้มีท�งเลือกของก�รเข้�สู่แหล่งเงินทุน

เพิ่มขึ้น	 พร้อมยกร ดบขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนได้อย่�งต่อเนื่อง	 โดยเป็นไปต�มหลกเกณฑ์แล เงื่อนไขที่คณ กรรมก�ร

ร่วมลงทุนกำ�หนด

เงินลงทุนตามโครงการร่วมลงทุนอื่น ๆ (654.34) (654.34)

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 13.27 13.27

13.27 13.27เงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำากัด

หัก	ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

รวม 667.61 667.61

รวม (654.34) (654.34)

เงินลงทุนตามโครงการร่วมลงทุนอื่น ๆ 654.34 654.34

เงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำากัด - -

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

ราคาทุนคงเหลือยกมา 40667.61 667.6140

บริษัทซื้อหุ้นคืน -- --

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนยกมา 29(654.34) (535.14)39

บริษัทซื้อหุ้นคืน -- --

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนยกไป 39(654.34) (654.34)39

เพิ่มระหว่างปี 10- (119.20)-

ราคาทุนคงเหลือยกไป 40667.61 667.6140

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 13.27 13.27

จำานวนบริษัทจำานวนเงินลงทุน จำานวนเงินลงทุนจำานวนบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

25612562
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	 	 บริษทร่วมค้�ที่	 สสว.	 ร่วมลงทุน	 จำ�นวน	 39	 บริษท 

ไม่ส�ม�รถชำ�ร คืนเงินต้นแล ดอกเบี้ยได้	 ต�มร ย เวล�ที่

กำ�หนดในสญญ�ร่วมลงทุน	 สสว.	 จึงได้บอกเลิกสญญ�ร่วม

ลงทุนไปแล้วต้งแต่ปี	 2550	 ในปี	 2562	 สสว.	 ได้ดำ�เนินก�ร 

ส่งสำ�นกง�นอยก�รสูงสุดเพื่อฟ้องร้องดำ�เนินคดีเพื่อเรียกเงิน

คืนบริษทร่วมค้�ที่	สสว.	ร่วมลงทุนแล ต้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�

ของเงินลงทุนครบแล้วท้ง	 39	 บริษท	 ปัจจุบน	 (พฤษภ�คม	

2563)	อยู่ร หว่�งศ�ลช้นต้น	จำ�นวน	16	บริษท	อยู่ร หว่�ง

ศ�ลอุทธรณ์	 จำ�นวน	 15	 บริษท	 แล อยู่ร หว่�งศ�ลฎีก�	

จำ�นวน	 7	 บริษท	 แล คดีถึงที่สุด	 จำ�นวน	 1	 บริษท	 แต่

เนื่องจ�กมีผู้ปร กอบวิส�หกิจบ�งร�ยเสนอขอปร นอมหนี้	 

สสว.	 จึงดำ�เนินก�รยกร่�งร เบียบว่�ด้วยก�รปร นอมหนี้	

แล ก�รจำ�หน่�ยหนี้สูญ	

6  คืนสู่ทะเบียน 3 23.40

รวม 39 654.34 

29  485.94 1  ยังดำาเนินกิจการอยู่ 

4  พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 1 25.50 

3  ร้าง 1 14.00 

7  ฟื้นฟู 2 75.00 

2  ล้มละลาย 2 23.50 

5  เสร็จการชำาระบัญชี 1  7.00 

จำานวนบริษัท จำานวนเงินลำาดับ สถานะนิติบุคคล
(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนตกแต่งอาคารเช่า -3.40 82.1978.79 78.29 79.03- 3.160.74

พักอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 3.40- -3.40 - -- --

คอมพิวเตอร์ -1.16 46.2145.05 36.76 39.45- 6.762.69

อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน -0.23 26.6926.46 22.87 23.94- 2.751.07

รวม 3.404.79 184.27182.88 167.10 171.60- 12.674.50

อุปกรณ์ประจำาโครงการ -- 29.1829.18 29.18 29.18- --

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสมราคาทุน

เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลง เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด

ที่ดิน อาคาร 
และ 

อุปกรณ์-สุทธิ

2652

ส่วนตกแต่งอาคารเช่า -0.50 78.7978.29 78.29 78.29- 0.50-

พักอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ -3.40 3.40- - -- 3.40-

คอมพิวเตอร์ -3.51 45.0541.54 34.39 36.76- 8.292.37

อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน -1.35 26.4625.11 22.00 22.87- 3.590.87

รวม -8.76 182.88174.12 163.86 167.10- 15.783.24

อุปกรณ์ประจำาโครงการ -- 29.1829.18 29.18 29.18- --

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสมราคาทุน

เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลง เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด

ที่ดิน อาคาร 
และ 

อุปกรณ์-สุทธิ

2651

หมายเหตุ	10	 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	 บริษทร่วมค้�ท่ี	 สสว.	 ร่วมลงทุน	 จำ�นวน	 39	 บริษท	 มี

สถ�น นิติบุคคลต�มข้อมูลธุรกิจของกรมพฒน�ธุรกิจก�รค้�	 

(ข้อมูล	ณ	วนที่	10	มิถุน�ยน	2563)	ดงนี้

สสว.  
รายงานประจำาปี 

120



 ค่�ใช้จ่�ยอุดหนุนค้�งจ่�ย	 จำ�นวน	 5,004.07	 ล้�นบ�ท	

มีส่วนหนึ่ง	 จำ�นวน	 5,000	 ล้�นบ�ท	 คณ รฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวนที่	 7	 มกร�คม	 2563	 ให้สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 (สสว.)	 จดสรรเงินงบปร ม�ณ

จ�กโครงก�รสนบสนุน	SMEs	ร�ยย่อย	ให้กบบรรษทปร กน

สินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม	 (บสย.)	 เพื่อดำ�เนินโครงก�ร	

SMEs	สร้�งไทย	ต�มหม�ยเหตุ	19

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน -- 8.228.22 8.22 8.22- --

รวม -0.44 44.4343.99 34.97 37.82- 6.612.85

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม -0.44 36.2135.77 26.75 29.60- 6.612.85

ตัดจ่ายสะสมราคาทุน

เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลง เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด
สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-สุทธิ

2652 (หน่วย : ล้านบาท)

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม -5.62 35.7730.15 24.37 26.75- 9.022.38

รวม -5.62 43.9938.37 32.59 34.97- 9.022.38

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน -- 8.228.22 8.22 8.22- --

(หน่วย : ล้านบาท)

ตัดจ่ายสะสมราคาทุน

เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลง เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด
สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-สุทธิ

2651

หมายเหตุ	11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  

หมายเหตุ	12  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 

หมายเหตุ	14	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายเหตุ	13  เงินรับฝากระยะสั้น 

0.91 2.57เงินประกันผลงาน

รวม 4.16 5.42

หลักประกันซองสัญญา 3.25 2.85

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

1.18 1.18ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รวม 12.44 12.13

บัญชีพักเจ้าหนี้ 10.46 5.08

เจ้าหนี้เบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 0.80 5.87

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

108.22 66.40ค่าใช้จ่ายแผนงานค้างจ่าย

รวม 5,114.07 69.13

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย 1.78 2.73

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนค้างจ่าย 5,004.07 -

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)
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	 บญชีพกเจ้�หนี้	 เป็นเจ้�หนี้ที่เกิดจ�กสำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 (สสว.)	 รบโอนเงินเข้�บญชี 

เงินฝ�กออมทรพย์แล เงินโอนจ�กลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม	 ซ่ึงยงไม่ทร�บเจ้�ของเงินท่ีโอนอยู่ร หว่�งรอก�รตรวจสอบเอกส�รหลกฐ�น 

เพื่อนำ�ไปปรบปรุงบญชีต่อไป	บญชีพกเจ้�หนี้	ณ	 วนที่	 31	 ธนว�คม	 2562	มีส่วนหนึ่ง	 จำ�นวน	 5.15	 ล้�นบ�ท	 เป็นเงินรบคืน 

ค่�หุ้นส�มญของบริษท	ไอออนิค	จำ�กด	

หมายเหตุ	17	 งบประมาณเพื่อการลงทุน
ระยะยาว (โครงการของรัฐ)

	 สสว.	 ได้รบงบปร ม�ณ	 ต�มมติคณ รฐมนตรี	

เมื่อวนที่	17	มิถุน�ยน	2546	เพื่อนำ�ไปลงทุนร ย ย�ว

ในบริษท	 ห้องปฏิบติก�รกล�ง	 (ปร เทศไทย)	 จำ�กด	

จำ�นวน	127.50	ล้�นบ�ท	โดยมีวตถุปร สงค์หลกเพื่อ

สร้�งโอก�สท�งก�รค้�ให้แก่ผู้ปร กอบก�ร	 แล เป็น

ช่องท�งในก�รส่งเสริมให้เกิดผู้ปร กอบก�รร�ยใหญ่	

แล เพื่อส่งเสริมแล พฒน�ผลิตภณฑ์วิส�หกิจขน�ด

กล�งแล ขน�ดย่อม	ต�มหม�ยเหตุ	8.2

หมายเหตุ	15	 ภาระผูกพัน

	 สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม

มีภ�ร ผูกพนต�มสญญ�เช่�ดำ�เนินง�น	 ได้แก่สญญ�เช่�

รถยนต์	แล สญญ�เช่�อ�ค�ร	(จำ�นวน	4	ช้น)

1,908.33 1,908.33งบประมาณประจำาปี 2547

รวม 3,337.39 3,337.39

งบประมาณประจำาปี 2559 929.06 929.06

งบประมาณประจำาปี 2548 500.00 500.00

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	16  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมมีคดีอยู่ร หว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลปกครองกล�ง	 จำ�นวน	 1	 คดี	

ได้แก่	 คดีหม�ยเลขดำ�	 ที่	 บ.410/2563	 ศ�ลปกครองกล�ง	 เรื่อง	 เจ้�หน้�ที่รฐกร ทำ�โดยมิชอบด้วยกฎหม�ยแล ปฏิบติหน้�ที่ 

ล่�ช้�เกินสมควร	 โดยผู้ฟ้องได้ยื่นฟ้องผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรพย�กรบุคคล	 ผู้ถูกฟ้องที่	 1	 แล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกง�นส่งเสริม

วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 ผู้ถูกฟ้องที่	 2	 กรณีไม่พิจ�รณ�อุทธรณ์เพิกถอนปร ก�ศสำ�นกง�น 	 เรื่อง	 ร�ยชื่อผู้ผ่�น 

ก�รปร เมินคว�มเหม� สมกบตำ�แหน่งลูกจ้�งสำ�นกง�น

หมายเหตุ		18	 งบประมาณสนับสนุน SMEs 
ตามนโยบายภาครัฐ 

	 งบปร ม�ณสนบสนุน	SMEs	ต�มนโยบ�ยภ�ครฐ	ณ	วนที่	

31	ธนว�คม	2562	แล 	2561	ปร กอบด้วย

28.54 28.54ไม่เกิน 1 ปี

รวม 35.78 64.32

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7.24 35.78

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

สสว.  
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	 สสว.	ได้รบงบปร ม�ณสนบสนุน	SMEs	เพื่อดำ�เนินโครงก�รต�มนโยบ�ยภ�ครฐ	มีร�ยล เอียด	ดงนี้

 18.1	งบปร ม�ณปร จำ�ปี	2547	แล 	2548	ดำ�เนินโครงก�รเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุนแล โครงก�รเงินทุนพลิกฟื้น

วิส�หกิจขน�ดย่อม

  18.1.1	เงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุน

	 สสว.	 ได้รบเงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุน	 ปร จำ�ปีงบปร ม�ณ	 2547	 แล 	 2548	 รวมจำ�นวน	 2,500	

ล้�นบ�ท	ซึ่งได้เบิกจ่�ยในร หว่�งปี	2547	-	2558	รวมจำ�นวน	749.66	ล้�นบ�ท	คงเหลือเงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�ร 

ร่วมลงทุน	ณ	วนที่	31	ธนว�คม	2558	จำ�นวน	1,750.34	ล้�นบ�ท	

มีร�ยล เอียด	ดงนี้

รับเงินงบประมาณ 2,408.33500.00 91.671,908.33 - 500.002,000.00 2,500.0091.67

คงเหลือ 1,735.72500.00 14.621,235.72 - 500.001,250.34 1,750.3414.62

รายจ่าย (672.61)- (77.05)(672.61) -  -(749.66) (749.66)(77.05)

(หน่วย : ล้านบาท)

รวมโครงการร่วมลงทุนบริหารจัดการโครงการ

25482547 รวม รวม2548 25472547 2548 รวม

โครงการร่วมลงทุน

		 เงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุน	 คงเหลือ	 ณ	 วนที่	 31	 ธนว�คม	 2558	 จำ�นวน	 1,750.34	 ล้�นบ�ท	 

ในร หว่�งปี	2559	-	2562	มีร�ยก�รรบ	-	จ่�ย	สุทธิ	จำ�นวน	1,432.17	ล้�นบ�ท	

มีร�ยล เอียด	ดงนี้

 1.	 ในปี	 2559	คณ รฐมนตรีมีมติเมื่อวนที่	 27	ตุล�คม	2558	 ให้	 สสว.	นำ�เงินคงเหลือจ�กเงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุน

โครงก�รร่วมลงทุน	จำ�นวน	1,750.34	ล้�นบ�ท	ไปช่วยเหลือผู้ปร กอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมให้ส�ม�รถเข้�ถึง 

แหล่งเงินทุนได้ม�กขึ้น	 แล เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ	 SMEs	 ให้ส�ม�รถแข่งขนได้	 ซึ่ง	 สสว.	 ขออนุมติเปลี่ยนแปลงวตถุปร สงค์ 

ก�รใช้จ่�ยเงินต�มพร ร�ชบญญติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 พ.ศ.	 2543	 จ�กคณ กรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	(เฉพ� กิจ)	ในก�รปร ชุมคร้งที่	1/2559	เมื่อวนที่	7	มกร�คม	2559	จำ�นวน	1,437.17	ล้�นบ�ท

	 -	 เปลี่ยนวตถุปร สงค์จ�กม�ตร�	34	(3)	เป็นม�ตร�	34	(1)	เพื่อให้	สสว.	ดำ�เนินก�รโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ด

ย่อม	จำ�นวน	1,000	ล้�นบ�ท	ต�มหม�ยเหตุ	7

	 -	 เปลี่ยนวตถุปร สงค์จ�กม�ตร�	34	(3)	เป็นม�ตร�	34	(2)	เพื่อให้กร ทรวงอุตส�หกรรม	กร ทรวงพ�ณิชย์	แล กร ทรวง

วิทย�ศ�สตร์แล เทคโนโลยี	ไปดำ�เนินก�รเพ่ือก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้	SMEs	จำ�นวน	437.17	ล้�นบ�ท		

 

 2.	ปี	2559	สสว.	ได้รบเงินจ�ก	บริษท	บลูสไปซ์	จำ�กด	ซึ่งเป็นบริษทร่วมค้�ของ	สสว.	จำ�นวน	5	ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กบริษท

ซื้อหุ้นคืน

	 เงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุนโครงก�รร่วมลงทุน	ณ	วนที่	31	ธนว�คม	2562	คงเหลือจำ�นวน	318.17	ล้�นบ�ท
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  18.1.2	งบปร ม�ณสนบสนุนโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม 

	 ในปี	 2559	 คณ รฐมนตรีมีมติเมื่อวนที่	 27	 ตุล�คม	 2558	 ให้	 สสว.	 นำ�เงินคงเหลือจ�กเงินงบปร ม�ณเพื่อก�รลงทุน

โครงก�รร่วมลงทุนไปดำ�เนินก�รโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม	จำ�นวน	1,000	ล้�นบ�ท	ต�มหม�ยเหตุ	7

	 เงินงบปร ม�ณสนบสนุนโครงก�รเงินทุนพลิกฟื้นวิส�หกิจขน�ดย่อม	จำ�นวน	1,000	ล้�นบ�ท	มียอดคงเหลือยกม�	จำ�นวน	

639.68	ล้�นบ�ท	รบชำ�ร 	จำ�นวน	18.58	ล้�นบ�ท	คงเหลือ	ณ	วนที่	31	ธนว�คม	2562	จำ�นวน	658.26	ล้�นบ�ท	

	 18.2	งบปร ม�ณปร จำ�ปี	2559	ดำ�เนินโครงก�รเงินทุนฟื้นฟูวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม

	 คณ รฐมนตรีมีมติเมื่อวนที่	 26	 กรกฎ�คม	 2559	 ให้	 สสว.	 ดำ�เนินก�รโครงก�รเงินทุนฟื้นฟูวิส�หกิจขน�ดกล�งแล

ขน�ดย่อม	 จำ�นวน	 2,000	 ล้�นบ�ท	 โดยอุดหนุนงบปร ม�ณร�ยจ่�ยปร จำ�ปีงบปร ม�ณ	 2559	 งบกล�ง	 ภ�ยในกรอบวงเงิน	 

2,000	ล้�นบ�ท	ต�มหม�ยเหตุ	7	ซึ่งสสว.	ได้รบงบปร ม�ณดงกล่�วในปี	2560	จำ�นวน	929.06	ล้�นบ�ท

	 เงินงบปร ม�ณสนบสนุนโครงก�รเงินทุนฟื้นฟูวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	จำ�นวน	929.06	ล้�นบ�ท	มียอดคงเหลือ

ยกม�	จำ�นวน	178.51	ล้�นบ�ท	จ่�ยเงินให้กู้ยืม	จำ�นวน	34.72	ล้�นบ�ท	รบชำ�ร 	จำ�นวน	25.04	ล้�นบ�ท	คงเหลือ	ณ	วนที่	31	

ธนว�คม	2562	จำ�นวน	168.83	ล้�นบ�ท

หมายเหตุ		19	 งบประมาณสนับสนุน - โครงการสนับสนุน SMEs 

	 ในปี	 2562	 คณ รฐมนตรีได้มีมติเมื่อวนที่	 20	 สิงห�คม	 2562	 เห็นชอบโครงก�รสนบสนุน	 SMEs	 ร�ยย่อย	 ผ่�นกองทุน

ส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 วงเงิน	 10,000	 ล้�นบ�ท	ต�มที่กร ทรวงก�รคลงเสนอ	 โดยให้จ่�ยจ�กงบปร ม�ณ

ร�ยจ่�ยปร จำ�ปีงบปร ม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 งบกล�ง	 ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น	 ซึ่งน�ยกรฐมนตรีได้ให้

คว�มเห็นชอบแล้ว	โดยให้สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	กำ�หนดปร เภทแล กลุ่มเป้�หม�ย	รวมท้งจดทำ� 

ร�ยล เอียดให้ถูกต้อง	 ครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	 แล จดทำ�แผนก�รปฏิบติง�นแล แผนก�รใช้จ่�ยงบปร ม�ณให้มี 

คว�มชดเจน	

	 ต่อม�คณ รฐมนตรี	 ได้มีมติเมื่อวนที่	 7	 มกร�คม	 2563	 เห็นควรมอบหม�ยให้สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล

ขน�ดย่อม	 (สสว.)	 นำ�เสนอคณ กรรมก�รกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 เพื่อจดสรรเงินงบปร ม�ณจ�ก

โครงก�รสนบสนุน	 SMEs	 ร�ยย่อย	 ผ่�นกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมที่ได้รบต�มมติคณ รฐมนตรี	 เมื่อ

วนที่	 20	 สิงห�คม	 2562	 ให้กบบรรษทปร กนสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม	 (บสย.)	 เพื่อดำ�เนินโครงก�ร	 SMEs	 สร้�งไทย	 

จำ�นวน	5,000	ล้�นบ�ท	โดยเงินในส่วนที่เหลือภ�ยใต้โครงก�รสนบสนุน	SMEs	ร�ยย่อย	จำ�นวน	5,000	ล้�นบ�ท	ขอให้	สสว.

ให้คว�มสำ�คญกบก�รให้คว�มช่วยเหลือ	 SMEs	 ที่มีศกยภ�พแต่ข�ดสภ�พคล่อง	 ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เป็น	 NPLs	 แต่มีก�รปรบปรุง

โครงสร้�งหนี้แล้วด้วย	จึงเป็นก�รสมควรกำ�หนดหลกเกณฑ์	เงื่อนไข	แล วิธีก�รให้กู้ยืมเงินแก่วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	

จ�กเงินกองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมในโครงก�รสนบสนุน	SMEs	ร�ยย่อย

	 ในปี	2563	ร�ยง�นก�รปร ชุมคณ กรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	(เฉพ� กิจ)	คร้งที่	1/2563	ลงวน

ที่	 20	 กุมภ�พนธ์	 2563	 สสว.ได้มีก�รขออนุมติก�รปรบแผนก�รดำ�เนินโครงก�รสนบสนุน	 SMEs	 ร�ยย่อยในส่วนของวงเงินกู้

แก่	SMEs		ร�ยย่อย	ดำ�เนินก�รโดยธน�ค�รพฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมแห่งปร เทศไทย	จำ�นวน	5,000	ล้�นบ�ท	 

โดยแบ่งเป็น	2	ส่วน	ดงนี้

	 -	วงเงินกู้	SMEs	ร�ยย่อย	จำ�นวน	4,890	ล้�นบ�ท

	 -	ค่�บริห�รจดก�ร	จำ�นวน	110	ล้�นบ�ท

สสว.  
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หมายเหตุ	20		รายได้จากงบประมาณ

หมายเหตุ	21	 เงินรับคืนจากโครงการให้เงินสนับสนุน 

หมายเหตุ	22 รายได้อื่น

 งบปร ม�ณปร จำ�ปี	2562	กรอบงบปร ม�ณ	1,250.71	ล้�นบ�ท	แบ่งเป็นเงินงบปร ม�ณ	จำ�นวน	974.71	ล้�นบ�ท	 

(653.33	+	321.38)	แล เงินนอกงบปร ม�ณ	(เงินคงเหลือ)	จำ�นวน	276	ล้�นบ�ท

	 งบปร ม�ณโครงก�รสนบสนุน	SMEs	ร�ยย่อย	จำ�นวน	5,110	ล้�นบ�ท	แบ่งเป็น	 เงินให้บรรษทปร กนสินเชื่อ 

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม	(บสย.)	จำ�นวน	5,000	ล้�นบ�ท	แล เงินค่�บริห�รจดก�ร	จำ�นวน	110	ล้�นบ�ท	ต�มหม�ยเหตุ	

19

- 675.85งบประมาณประจำาปี 2561 (มกราคม - กันยายน 2561)
(กรอบงบประมาณ 1,007.43 ล้านบาท)

งบประมาณโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย 5,110.00 -

งบประมาณประจำาปี 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
(กรอบงบประมาณ 1,188.73 ล้านบาท) 298.19 -

งบประมาณประจำาปี 2562 
(กรอบงบประมาณ 1,250.71 ล้านบาท) 653.33 321.38

รวม 6,061.52 997.23

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

19.32 24.51เงินรับคืน - แผนภารกิจ/ปฏิบัติการ

รวม 19.32 24.51

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

26.10 24.33รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล

อื่น ๆ 3.53 10.75

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รวม 29.63 35.08
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หมายเหตุ	25	 ค่าตอบแทน

หมายเหตุ	23		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

	 	 รวม 37.54 38.59

 ค่าใช้จ่ายอื่น - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 0.13 1.04

ค่าใช้จ่ายตามแผนงานต่างประเทศด้าน	SMEs	

  รวม 21.93 28.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมภายในประเทศ 17.95 25.39

แผนงานศูนย์รวมข้อมูล	SMEs	และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ประจำาศูนย์

 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศด้าน SMEs 3.98 2.71

ค่าใช้จ่ายตามแผนการจัดทำาแผนส่งเสริม	SMEs	และศึกษาวิจัย 37.54 38.59

  รวม 166.77 181.73

0.13 1.04  รวม

 รายจ่ายตามแผนงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs อื่น ๆ 65.23 67.89
 รายจ่ายด้านบุคลากร ดำาเนินแผนงานสนับสนุน SMEs อื่น ๆ 41.94 46.11
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานสนับสนุน	SMEs	อื่น	ๆ

  รวม 107.17 114.00

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	24	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

  รวม 211.62 207.49

176.11 175.05เงินเดือนและค่าจ้าง

ค่าสวัสดิการ 11.07 6.61
ค่าเบี้ยประกันของพนักงาน 3.96 5.68
ค่าล่วงเวลา 4.24 4.05

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 16.24 16.10

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 0.60 1.45

0.42 0.64ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รวม 1.02 2.09

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	26	 ค่าใช้สอย

ค่ารับรอง 0.01 -

ค่าอาหารที่ประชุม 0.07 0.14

2.39 2.62ค่าฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่าน้ำามันรถ 0.27 0.22
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ - 0.11

ค่าวารสารและหนังสือ 0.04 0.05

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 0.21 0.44

ค่าสอบบัญชี 0.80 1.60

0.44 0.54ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รวม 4.52 6.39
อุปกรณ์สำานักงานมูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 0.06 0.38
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.23 0.29

2562 2561
(หน่วย : ล้านบาท)

สสว.  
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หมายเหตุ	27		ค่าวัสดุ 

หมายเหตุ	30	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

หมายเหตุ	28	 ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ	29	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

5,719.70 580.10รายจ่ายสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ

รวม 5,741.28 617.05

รายจ่ายสนับสนุน หน่วยงานภาคเอกชน 21.58 36.95

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าวัสดุสำานักงานใช้ไป 1.57 2.09

- 0.01ค่าแบบพิมพ์

รวม 1.57 2.10

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

3.81 4.05ค่าไฟฟ้า

ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 0.04 0.05

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 0.93 0.95

ค่าโทรศัพท์ 0.53 0.64

รวม 5.31 5.69

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

0.74 -ส่วนตกแต่งอาคารเช่า

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 2.85 2.38

คอมพิวเตอร์ 2.69 2.37

อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน 1.07 0.87

รวม 7.35 5.62

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)
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หมายเหตุ	30	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค (ต่อ)

 สถาบันอาหาร 69.75 91.48

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 9.78 5.75

รายจ่ายสนับสนุน	หน่วยงานภาครัฐ

 มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 10.40 26.62

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 43.53 39.60

 มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 137.33 120.90

 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 18.45 -

 คณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบราชการ 15.00 15.00

9.55 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14.10 14.89

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11.14 -

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10.96 -

 มหาวิทยาลัยมหิดล 15.19 13.84

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3.90 -

4.89 - มหาวิทยาลัยพะเยา

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 7.64 -

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22.88 -

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27.78 13.84

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9.55 -

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญญบุรี 40.36 40.77

54.51 37.83 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24.74 9.69

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9.41 13.84

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 54.72 45.41

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 3.33 2.78

 กรมการพัฒนาชุมชน - 24.50

33.96 32.67 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 33.24 8.41

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2.03 4.35

 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8.15 5.36

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 7.87 7.87

 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 5.56 -

- 4.70 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รวม 5,719.70 580.10

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม (บสย.) 5,000.00 -

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)
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หมายเหตุ	34  การอนุมัติรายงานการเงิน

	 ร�ยง�นก�รเงินนี้ได้รบอนุมติจ�กผู้บริห�รของ	สสว.	เมื่อวนที่	17	มิถุน�ยน	2563

	หมายเหตุ	32   เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

 สสว.	 ได้จดต้งกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพพนกง�นสำ�หรบพนกง�นปร จำ�ท้งหมดของ	 สสว.	 ต�มคว�มในพร ร�ชบญญติ 

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยเข้�ร่วมในกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	ทิสโก้ร่วมทุน	2	ซึ่งจดท เบียนแล้ว

	 พนกง�น	 แล 	 สสว.	 จ่�ยสมทบเข้�เงินกองทุนต�มโครงก�รนี้ในอตร�ร้อยล ห้�ถึงสิบของอตร�ค่�จ้�งปกติของ 

เงินเดือนพนกง�นต�มอ�ยุง�นของพนกง�น	พนกง�นจ ได้รบส่วนที่	 สสว.	 สมทบต�มร เบียบแล ข้อบงคบของเงินทุน	

แล ต�มข้อกำ�หนดในพร ร�ชบญญติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530

	 สสว.	จ่�ยสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	สำ�หรบปีสิ้นสุดวนที่	31	ธนว�คม	2562	เป็นจำ�นวนเงิน	16.24	ล้�นบ�ท

หมายเหตุ	33   การจัดประเภทรายการใหม่

	 ตวเลขเปรียบเทียบในร�ยง�นก�รเงิน	 ปี	 2561	 มีก�รจดปร เภทใหม่	 เพื่อให้สอดคล้องกบก�รจดปร เภทแล  

ก�รแสดงร�ยก�รในร�ยง�นก�รเงิน	ปี	2562

	หมายเหตุ	31  ค่าใช้จ่ายอื่น 

31.45 31.39ค่าใช้จ่ายด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

รวม 35.80 157.84
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน    - 119.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 4.35 7.25

2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (90.41)90.41 -

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 474.24142.81 617.05

เพิ่ม/(ลด) ก่อนจัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (474.24)655.97 181.73

รวม -798.78 798.78

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 90.41984.74 1,075.15

งบแสดงฐานะการเงิน

รวม -1,075.15 1,075.15

(หน่วย : ล้านบาท)
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