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	 วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 (SME)	 มีบทบ ทสํ คญในร ดบฐ นร ก	 ช่วยสร้ งง นแก่ 
ปร ช ชน	กร จ ยร ยได้แล คว มเจริญออกสู่ชุมชน	ตลอดจนผลกดนก รใช้ทรพย กรในท้องถิ่นให้เกิด
มูลค่ แล ปร โยชน์สูงสุด	นบเป็นกํ ลงสํ คญในก รขบเคลื่อนปร เทศม อย่ งต่อเนื่องแล ย วน น
	 สถ นก รณ์ก รแพร่ร บ ดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน 	 2019	 ได้ส่งผลกร ทบอย่ งกว้ งขว ง
ต่อเศรษฐกิจ	 สงคม	 แล ชีวิตคว มเป็นอยู่ของปร ช ชน	 ซึ่งได้รบผลกร ทบโดยตรงจ กกิจกรรมท ง
เศรษฐกิจที่หยุดช งก	 รฐบ ลได้มีม ตรก รช่วยเหลือวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมหล ยปร ก ร	 

						SMEs	play	a	fundamental	role	 in	creating	 jobs	for	people,	distributing	 income	and	
prosperity	to	the	communities,	and	optimizing	the	use	of	local	resources.	For	a	long	time,	
it	has	been	serving	as	Thailand’s	key	economic	driver.
							The	COVID-19	pandemic	has	widely	impacted	the	economy,	society,	and	livelihood	
of	people	directly	 affected	by	disrupted	economic	 activities.	 The	government	 has	 taken	 
several	 measures	 to	 help	 SMEs,	 such	 as	 initiating	 various	 projects	 to	 accelerate	 
government	spending	and	stimulate	domestic	consumption,	providing	soft	loans	that	allow	 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

สารจาก 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
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Message from His Excellency General Prayut Chan-o-cha  
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
Chairman of the National Board of SME Promotion

the	business	 sector	 to	 access	 funds	 and	 increase	
liquidity	 in	 the	 time	 of	 crisis.	 The	 government	 has	
also	provided	a	loan	guarantee	program	for		tourism	 
businesses,	 debt	 moratorium	 and	 restructuring	
measures,	 and	 tax	 measures,	 such	 as	 reducing	
tax	 or	 accelerating	 tax	 refund	 for	 exporters,	 and	 
extending	 tax	 filing	 period	 for	 natural	 and	 juristic	 
persons.	 Furthermore,	 it	 has	 developed	 the	 digital	
factoring	 infrastructure	 and	 established	 fair	 trade	
practices	 on	 credit	 terms.	 The	 government	 has	 
promoted	 SMEs’	 access	 to	 the	 market	 to	 gain	 
competitiveness	 in	 a	 global	 arena.	 The	 effort	 will	 
increase	 the	 Thai	 business	 sector’s	 capacity	 to	 
create	economic	value	sustainably.
      I	would	like	to	express	my	appreciation	to	the	
Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	 
(OSMEP)	 for	 taking	 a	 major	 part	 in	 assisting	 and	
supporting	SMEs	comprehensively,	especially	during 
the	 crisis.	 This	 will	 help	 the	 Thai	 business	 sector	 
get	through	the	difficult	time	and	be	the	key	driver	
of	Thailand’s	economic	recovery	and	development.
      On	this	occasion,	I	would	like	to	send	my	best	
wishes	to	all	management	and	staff.	May	the	virtues	
of	 the	Triple	Gems	and	sacred	spirits	 in	 the	world	
and	the	grace	of	H.M.	the	King	and	H.M.	the	Queen	
bless	 everyone	 with	 happiness,	 prosperity,	 good	
physical	and	mental	health,	and	fulfilled	wishes.

อ ทิ	 ก รเร่งรดก รใช้จ่ ยของภ ครฐแล ก รกร ตุ้นก รบริโภค
ภ ยในปร เทศผ่ นโครงก รต่ งๆ	ก รให้คว มช่วยเหลือท งก ร
เงินด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํ 	 (Soft	Loan)	เพื่อให้ภ คธุรกิจส ม รถ
เข้ ถึงเงินทุนแล เกิดสภ พคล่องในช่วงวิกฤต	โครงก รค้ํ ปร กน
เงินกู้แล สินเชื่อสํ หรบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว	 ม ตรก รพกชํ ร
แล ปรบโครงสร้ งหนี้	 ก รให้คว มช่วยเหลือผ่ นม ตรก รภ ษี	
อ ท	ิก รลดหรือเร่งคืนภ ษีให้กบผู้ปร กอบก รส่งออก	ก รขย ย
ร ย เวล ก รยื่นภ ษีบุคคลธรรมด แล นิติบุคคล	 ตลอดจน 
ก รพฒน โครงสร้ งพ้ืนฐ นสํ หรบก รให้บริก ร	Digital	Factoring	
แล ก รกํ หนดแนวปฏิบติท งก รค้ ที่เป็นธรรมเกี่ยวกบร ย
เวล ก รให้สินเชื่อก รค้ํ 	 (Credit	Term)	นอกจ กนี้	รฐบ ลยงได้ 
ส่งเสริมให้วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมเข้ ถึงตล ดแล
ส ม รถแข่งขนได้ในร ดบส กล	 เพ่ือให้ภ คธุรกิจไทยมีศกยภ พสูง	
ในก รสร้ งมูลค่ ท งเศรษฐกิจอย่ งย่งยืน
	 ผมขอช่ืนชมสํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล
ขน ดย่อม	 (สสว.)	 ท่ีร่วมเป็นกํ ลงสํ คญในก รให้คว มช่วยเหลือ
แล สนบสนุนผู้ปร กอบก ร	 SME	 อย่ งบูรณ ก รม โดยตลอด	
โดยเฉพ ในภ ว วิกฤต	เพ่ือให้ภ คธุรกิจไทยผ่ นพ้นสถ นก รณ์ 
ที่ย กลํ บ กนี้แล พร้อมเป็นพลงสํ คญในก รฟื้นฟูแล พฒน 	
เศรษฐกิจของปร เทศไทยให้กลบม แข็งแกร่งได้อีกคร้ง
	 ในโอก สน้ี	 ผมขอส่งคว มปร รถน ดีม ยงผู้บริห รแล
เจ้ หน้ ท่ีทุกคน	 พร้อมท้งขออ ร ธน คุณพร ศรีรตนตรย	 แล
สิ่งศกดิ์สิทธิ์ท้งหล ย	 อีกท้งเดช พร บ รมีของพร บ ทสมเด็จ
พร เจ้ อยู่หว	 แล สมเด็จพร น งเจ้ 	 พร บรมร ชิน	ี ได้โปรด
ดลบนด ลปร ท นพรให้ทุกท่ น	ปร สบแต่คว มสุข	คว มเจริญ	
มีกํ ลงก ย	 กํ ลงใจที่เข้มแข็ง	 แล สมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปร รถน
ทุกปร ก รโดยท่วกน

สสว. รายงานประจำาปี 2563 | 7 



	 ในรอบปีที่ผ่ นม 	 ปร เทศไทยต้องเผชิญกบสถ นก รณ์ก รร บ ดของโรคติดเช้ือไวรสโคโรน 	
2019	 ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกร ทบต่อภ ว เศรษฐกิจแล สงคมของปร เทศในวงกว้ ง	 โดยเฉพ  
ผู้ปร กอบก ร	 SMEs	 รฐบ ลมีคว มพย ย มอย่ งแน่วแน่	 แล ร่วมกนทํ ง นร หว่ งภ ครฐ 
แล เอกชน	 เพื่อเร่งกํ หนดม ตรก รช่วยเหลือ	 เพื่อบรรเท ผลกร ทบต่อปร ช ชนแล ผู้ปร กอบก ร	
โดยก รช่วยเหลือเยียวย ปร ช ชน	 แรงง น	 แล ภ คธุรกิจที่ได้รบผลกร ทบ	 แล ม ตรก รเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจ	 ท้งก รลดร ยจ่ ย	 เพิ่มสภ พคล่อง	 สร้ งโอก สก รเข้ ถึงสินเชื่อ	 ให้คว มช่วยเหลือด้ น
ก รเงินผ่ นม ตรก รพกหนี้	 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํ 	 แล ก รปรบปรุงโครงสร้ งหนี	้ เพื่อให้มีสภ พคล่อง 

	 In	the	previous	year,	Thailand	faced	the	COVID-19	pandemic,	a	crisis	that	widely	affected	
the	country’s	economy	and	society,	especially	SMEs.	The	government	has	made	a	steadfast	
effort	and	worked	with	both	public	and	private	sectors	to	expedite	the	relief	measures	to	mitigate	
its	 impact	on	people	and	SMEs.	 It	has	provided	 remedies	 for	affected	people,	workers,	and 
businesses.	 It	 has	 also	 formulated	measures	 to	 restore	 the	 economy	by	 reducing	 expenses,	 
increasing	 liquidity,	offering	access	 to	credit	opportunities,	and	providing	financial	aid	 through	
debt	 relief	measures,	 low-interest	 loans,	 and	debt	 restructuring.	 The	 efforts	 aimed	 to	 ensure	 

รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สารจาก
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Message from His Excellency Mr. Supattanapong Punmeechaow
Deputy Prime Minister
Vice Chairman of the National Board of SME Promotion

SME’s	liquidity,	support	businesses,	keep	people	employed,	
offer	 SMEs	 an	 opportunity	 to	 restructure	 the	 business 
models	 and	 help	 them	 resume	 the	 operations	 after	 
the	outbreak	has	subsided.		
		 The	government	has	established	measures	to	enhance 
SMEs’	liquidity	so	that	they	can	access	low-interest	sources 
of	 funds	 promptly	 throughout	 the	 country.	 It	 has	 also	 
stipulated	other	measures,	such	as	encouraging	SMEs	to	
access	 government	 procurement,	 reducing	 credit	 terms,	
increasing	access	to	sources	of	funds	with	digital	factoring, 
and	 initiating	 a	 debt	 moratorium	 measure	 allowing	 
businesses	 to	 use	 their	 assets	 as	 collateral	 and	 rent	 
assets	for	their	business	operations.	The	government	has	
provided	remedies	and	guidelines	for	economic	recovery	to	
support	transparent	and	concrete	post-crisis	development.	 
Particularly,	it	has	laid	a	foundation	in	the	long	term	to	be	
aligned	with	 the	Bio-Circular-Green	Economy	 (BCG)	and	
4Ds	model.	It	will	help	attract	new	investments,	sustainably	
provide	job	opportunities,	create	a	low-carbon	society,	and	
transform	the	country	with	innovative	digital	technologies.	
The	implementation	will	enhance	SMEs’	capacity	to	cope 
with	 risks	 and	 changes	 under	 the	 new	 global	 context.	 
This	will	 lead	to	sustainability,	resilience	to	changes,	and	
inclusiveness	that	allows	all	groups	to	access	services	and	
have	a	better	quality	of	life.
		 On	this	occasion,	I	would	like	to	commend	the	Office	
of	 Small	 and	Medium	 Enterprises	 Promotion	 for	 striving	 
to	solve	issues	and	actively	develop	SMEs,	which	will	lead	
to	their	sustainable	success.

ในก รดํ รงชีพ	ปร คบปร คองกิจก ร	รกษ ก รจ้ งง น	แล
มีโอก สปรบโครงสร้ งรูปแบบหรือธุรกิจ	 รองรบก รกลบม
ปร กอบอ ชีพแล ดํ เนินธุรกิจหลงก รร บ ดคลี่คล ย	
			 นอกจ กรฐบ ลจ มีม ตรก รเพื่อเสริมสภ พคล่อง 
แก่ผู้ปร กอบก ร	SMEs	ให้ส ม รถเข้ ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีอตร
ดอกเบี้ยต่ํ ด้วยคว มรวดเร็วแล ครอบคลุมพื้นที่ต่ งๆ	 ท่วทุก 
ภูมิภ คแล้ว	ยงมีม ตรก รอื่นๆ	เช่น	ส่งเสริมให้ผู้ปร กอบก ร 
SMEs	ส ม รถเข้ ถึงตล ดก รจดซ้ือจดจ้ งภ ครฐ	ลดร ย เวล  
Credit	Term	เพิ่มก รเข้ ถึงแหล่งเงินทุนด้วย	Digital	Factoring 
ม ตรก รพกทรพย์พกหนี้ที่ให้กิจก รใช้ทรพย์เป็นหลกปร กน 
โดยยงส ม รถเช่ ทรพย์เพื่อปร กอบกิจก รต่อได้แล อื่นๆ 
รอบด้ น	 มิใช่เพียงก รเยียวย เท่ น้นที่รฐบ ลมุ่งดํ เนินก ร 
แต่ยงมีแนวท งก รฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 เพื่อรองรบก รพฒน  
หลงสถ นก รณ์วิกฤติ	 ที่เป็นรูปธรรมแล ชดเจน	 โดยเฉพ  
ก รเตรียมว งร กฐ นร ย ย วต มแนวท งเศรษฐกิจชีวภ พ	
เศรษฐกิจหมุนเวียน	 แล เศรษฐกิจสีเขียว	 (BCG)	 แล โมเดล	
4Ds	 ซึ่งจ ช่วยดึงดูดก รลงทุนใหม่ๆ	 สร้ งง นสร้ งโอก ส 
ได้อย่ งย่งยืน	ก รเป็นสงคมค ร์บอนต่ํ 	ก รพลิกโฉมปร เทศ 
ด้วยเทคโนโลยี	 นวตกรรมแล ดิจิทล	 โดยก รเสริมสร้ ง 
คว มส ม รถของผู้ปร กอบก รในก รรบมือกบคว มเสี่ยง 
แล ก รเปลี่ยนแปลงภ ยใต้บริบทโลกใหม่	 เพื่อให้ก รพฒน
นํ ไปสู่คว มย่งยืน	 (Sustainable)	 คว มยืดหยุ่นพร้อมรบมือ
แล ปรบตวต่อก รเปลี่ยนแปลง	 (Resilient)	 ตลอดจนทุกกลุ่ม
ส ม รถเข้ ถึงบริก รแล มีคุณภ พชีวิตที่ด	ี(Inclusive)	
	 ในโอก สนี้	 ผมขอให้กํ ลงใจสํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจ
ขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 ในก รมุ่งม่นร่วมกนแก้ปัญห แล
ส่งเสริมพฒน ผู้ปร กอบก รร่วมกนอย่ งเข้มแข็ง	 เพื่อเป็น
กํ ลงสํ คญที่จ นํ ไปสู่ก รพฒน ธุรกิจ	 SMEs	 ของไทย 
ให้ปร สบคว มสํ เร็จอย่ งย่งยืน
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	 จ กก รที่รฐบ ลมีคว มพย ย มอย่ งยิ่งยวด	 เพื่อรบมือแล แก้ไขผลกร ทบจ ก
สภ ว เศรษฐกิจแล สถ นก รณ์โควิด-19	 สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล
ขน ดย่อม	(สสว.)	จึงทุ่มเทสรรพกํ ลงในทุกด้ น	เพื่อร่วมแก้ปัญห แก่ผู้ปร กอบก ร	SME	 
กว่ 	3.2	ล้ นร ย	ให้ส ม รถผ่ นพ้นภ ว วิกฤตินี้ไปให้ได้

 The	government	has	put	great	efforts	into	coping	with	and	resolving	the	
economic	impacts	and	Covid-19.	The	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	
Promotion	(OSMEP)	has	mobilized	all	resources	to	help	more	than	3.2	million	
SMEs	solve	issues	to	get	through	this	crisis.

ประธานกรรมการบริหาร 
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สารจาก
นายมงคล ลีลาธรรม
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Message from Mr. Mongkol Leelatham 
Chairman of the Executive Board 
for the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)

	 OSMEP	 Executive	 Committee	 considers 
educating	SMEs	in	need	and	will	continue	carrying	
out	the	effort	to	ensure	their	survival	and	resilience.	
OSMEP	 expedites	 and	 endorses	 the	 budget	
spending	and	addresses	regulatory	challenges	and	
obstacles	 for	 SMEs’	 best	 interest.	 Furthermore,	 
OSMEP	 proposed	 the	 objective	 modification	 to	
suit	the	situation,	necessity,	and	priorities.
	 In	 addition,	 OSMEP	 has	 cooperated	 with	
government	 agencies	 and	 many	 other	 alliances,	
such	 as	 the	 Federation	 of	 Thai	 Industries	 and	
the	Chamber	of	Commerce	of	Thailand,	to	jointly	 
implement	a	government	procurement	project	for	
SMEs.	The	SME	Co-Payment	scheme	is	another	
way	to	support	SMEs	by	selecting	the	target	SMEs	
as	a	case	study.	Issues	and	obstacles	found	in	this	
study	will	then	be	used	to	adjust	projects	for	SMEs	
in	a	more	tangible	way.
	 Because	 SMEs	 have	 different	 types	 and	
needs,	the	Executive	Committee	would	collect	and	
provide	data	and	statistics	to	support	them	timely.	
This	agenda	would	be	urgently	proposed.

	 คณ กรรมก รบริห ร	 สสว.	 พิจ รณ ส่งเสริมให้คว มรู้ 
แก่ผู้ปร กอบก ร	 SME	 ที่จํ เป็นต้องมีก รดํ เนินก รอย่ ง
ต่อเนื่อง	 เพื่อผู้ปร กอบก ร	SME	ให้อยู่รอด	ให้อยู่เป็น	แล
ให้อยู่ย ว	 นอกจ กน้น	 ยงมีก รเร่งรดแล สนบสนุนเพื่อให้ 
ส ม รถนํ งบปร ม ณท่ียงมิได้มีก รใช้	 ด้วยปัญห แล
อุปสรรคจ กกฎเกณฑ์แล รูปแบบเฉพ 	 ให้ส ม รถนํ ไปใช้
ให้เกิดปร โยชน์สูงสุดแก่ผู้ปร กอบก ร	 โดยมีก รพิจ รณ
เสนอปรบเปลี่ยนวตถุปร สงค์ให้เหม สมกบสถ นก รณ์	
คว มจํ เป็น	แล ลํ ดบคว มสํ คญ	
	 นอกจ กน้น	 สสว.	 ยงมีคว มร่วมมือกบหน่วยง นรฐ
แล พนธมิตรอื่นๆ	อีกหล ยหน่วยง น	อ ทิ	สภ อุตส หกรรม
แห่งปร เทศไทย	 สภ หอก รค้ แห่งปร เทศไทย	 ล 	 เพื่อ
ร่วมกนดํ เนินก รโครงก ร	SME	เพื่อก รจดซื้อจดจ้ งภ ครฐ 
โครงก ร	 SME	 คนล คร่ึง	 ในก รช่วยเหลือผู้ปร กอบก ร 
อีกท งหน่ึง	ด้วยก รคดเลือกผู้ปร กอบก ร	SME	กลุ่มเป้ หม ย	
เป็นกรณีศึกษ ให้เห็นถึงปัญห แล อุปสรรคในก รดํ เนินก ร	
อนจ ส่งผลนํ ไปสู่ก รปรบใช้โครงก รต่ งๆ	แก่ผู้ปร กอบก ร	 
SME	ได้อย่ งเป็นรูปธรรมม กขึ้น
	 อนึ่ง	จ กก รที่ผู้ปร กอบก ร	SME	มีคว มหล กหล ย
ท้งปร เภทของธุรกิจแล คว มต้องก ร	คณ กรรมก รบริห ร 		 
จึงพิจ รณ สร้ งสถิติแล ข้อมูลคว มช่วยเหลือต่ งๆ	ให้สอดคล้อง 
กบคว มต้องก รแล ทนก รณ์	 ซึ่งเป็นเรื่องที่จ ต้องนํ เสนอ
เพื่อพิจ รณ 	โดยเร่งด่วนต่อไป
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	 ต มท่ีรฐบ ลมีคว มห่วงใยแล กํ ชบให้หน่วยง นต่ งๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เร่งดํ เนินก รช่วยเหลือ 
ผู้ปร กอบก ร	 SME	 ในทุกด้ นอย่ งบูรณ ก ร	 เพื่อเสริมศกยภ พให้ส ม รถฟื้นตวจ กผลกร ทบ 
โควิด-19	แล กลบม เติบโตได้ในร ย ย วน้น
	 สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 (สสว.)	 ในฐ น หน่วยง นที่ดํ เนินภ รกิจหลก	
ในก รช่วยเหลือสนบสนุนก รปร กอบกิจก รของวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 (SME)	 ของปร เทศ 

 The	 government,	 deeply	 concerned	 about	 SMEs,	 has	 urged	many	 related	 agencies	 
to expedite their implementation and provide SMEs with integrated support.	The	effort	aimed	
to	enhance	SMEs’	potential	 to	recover	from	the	 impact	of	COVID-19	and	enjoy	 long-term	
growth.	
		 As	 an	 agency	with	 a	 key	mission	 to	 support	 SMEs	 in	 Thailand,	 the	Office	 of	 Small 
and	 Medium	 Enterprises	 Promotion	 (OSMEP)	 has	 put	 full	 effort	 into	 executing	 several	 
measures,	such	as	formulating	policies	and	strategies	and	coordinating	with	other	relevant	
parties.	These	efforts	aimed	to	help	SMEs	cope	with	problems	and	crises	that	have	arisen.

ผู้อำานวยการ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

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

They	 can	 then	 adapt	 themselves	 and	 enhance	 their	
capacity	 to	 stay	 competitive	 in	 the	 new	 economic	 
context,	especially	the	transition	to	the	digital	era.	The	
measures	would	increase	their	 liquidity,	develop	their	
potential,	 and	 raise	 their	 standard	 to	 enhance	 their	
professionalism.	 OSMEP	 also	 focuses	 on	 promoting	 
marketing	 to	 enter	 the	 global	 platform	 under	 the 
concept	 of	 “OSMEP CONNEXT”	 that	 connected	 
people,	SMEs,	and	the	world.
	 OSMEP’s	operation	opens	up	new	opportunities	 
and	 creates	 a	 new	 path	 that	 connects	 SMEs	 with	 
different	 markets.	 The	 first	 aspect	 is	 connecting	 
people,	meaning	connecting	SMEs	with	buyers.	Next,	
connecting	SMEs	means	connecting	SMEs	with	SMEs	
(B2B). Lastly,	 connecting	 the	 world	 means	 taking	
SMEs	to	the	global	market,	both	in	normal	situations	
and	the	COVID-19	situation,	through	various	channels,	
both	online	and	business	matching.
	 OSMEP	 serves	 as	 a	 mentor	 supporting	 both		 
startups	 and	 SMEs	 whose	 businesses	 are	 growing		
through	various	tools,	namely	1)	increasing	access	to 
sources	of	funds,	2)	planning	guidelines	to	reduce	costs 
and	increase	efficiency,	3)	increasing	marketing	channels,	
especially	the	access	to	government	procurement	through 
www.thaismegp.com	 or	 the	 THAI	 SME-GP	 system. 
These	tools	provide	SMEs	opportunities	to	resume	their 
business	and	are	the	key	drivers	of	the	Thai	economy.

ได้ดํ เนินก รทุกม ตรก รอย่ งเต็มกํ ลง	 ท้งก รกํ หนด
นโยบ ย	 ยุทธศ สตร์	 ตลอดจนปร ส นก รดํ เนินง น 
เพื่อช่วยเหลือให	้SME	ส ม รถรบมือกบปัญห แล ภ ว
วิกฤติที่เกิดขึ้นได้	 รวมท้งส ม รถปรบตว	 เพิ่มขีดคว ม
ส ม รถให้พร้อมที่จ เข้ สู่ก รแข่งขนภ ยใต้บริบทใหม่ 
ท งเศรษฐกิจ	 โดยเฉพ ก รเปลี่ยนผ่ นสู่ยุคดิจิทล
ด้วยก รเสริมสภ พคล่อง	 พฒน ศกยภ พ	 ยกร ดบ
ม ตรฐ นผู้ปร กอบก รสู่คว มเป็นมืออ ชีพ	 แล มุ่งเน้น 
ก รส่งเสริมก รตล ดเพื่อก้ วสู่ส กล	 ภ ยใต้แนวคิด	
“สสว. CONNEXT เชื่อมคน เชื่อม SME เชื่อมโลก”
	 ก รดํ เนินง นของ	 สสว.	 เป็นก รเปิดโอก สแล
สร้ งลู่ท งใหม่ๆ	 เพื่อนํ พ 	 SME	 เชื่อมกบตล ดต่ งๆ	
ต้งแต่ก รเชื่อมคน	 คือเชื่อมผู้ปร กอบก ร	 SME	 กบผู้ซื้อ	
เชื่อม	SME	คือเชื่อมร หว่ งผู้ปร กอบก รด้วยกน	(B2B) 
แล เช่ือมโลก	 ด้วยก รนํ พ 	 SME	 ออกสู่ตล ดโลก	 
ท้งในภ ว ก รแข่งขนสถ นก รณ์ปกติ	 แล สถ นก รณ์
โควิด-19	 ผ่ นหล กหล ยช่องท ง	 ท้งออนไลน์	 แล  
ก รจบคู่ธุรกิจ	
	 สสว.	เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่สนบสนุนท้งผู้ปร กอบก ร 
ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่แล ผู้ปร กอบก รท่ีกํ ลงเติบโต	 ผ่ น
เคร่ืองมือต่ งๆ	ได้แก่	1)	ก รเพ่ิมโอก สเข้ ถึงแหล่งเงินทุน	 
2)	 ก รว งแนวท งลดค่ ใช้จ่ ยแล เพ่ิมปร สิทธิภ พ	 แล 	
3)	 ก รเพิ่มช่องท งก รตล ด	 โดยเฉพ ก รเข้ ถึงตล ด
จดซื้อจดจ้ งภ ครฐ	 ผ่ น	 www.thaismegp.com	 หรือ 
ร บบ	THAI	SME-GP	เพื่อสร้ งโอก สให	้SME	ส ม รถ 
ขบเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้ ได้อีกคร้ง	 แล เป็นกํ ลงสํ คญ
ในก รขบเคลื่อนร บบเศรษฐกิจของปร เทศไทยต่อไป
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VISION
วิสัยทัศน์

เป็นผู้ชี้นำ�ในก�รขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภ�พ MSME 
สู่คว�มมั่งคั่งอย่�งยั่งยืน

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



MISSION
พันธกิจ 

บูรณ�ก�ร และผลักดันก�รส่งเสริม MSME 
ของหน่วยง�นภ�ครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MSME 
ส�ม�รถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับส�กล
Integrate and drive the MSME promotion activities 
of the public and private sectors so that MSME 
can grow and compete internationally.
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ภาพรวมผลการดำาเนินงานส่งเสริม 
และสนับสนุน MSME ปี 2563
•	 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ	ประจำาป	ี2563

•	 ภาพรวมผลสำาเร็จตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการ	ประจำาปี	2563

•	 ภาพรวมผลการดำาเนินงานของ	สสว.	ภายใต้แผนปฏิบัติการ	ประจำาป	ี2563

•	 ภาพรวมผลการดำาเนินงานตามแผนบูรณาการส่งเสริม	SME

•	 ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริม	MSME	ที่ผ่านมา

•	 ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการส่งเสริม	MSME	ในระยะต่อไป



ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี 2563
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)

	 สสว. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี 2563 จำานวนทั้งสิ้น 1,893,738,000 บาท	 (ตาม	 พ.ร.บ.	 งบประมาณรายจ่าย	
ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 จำานวน	 1,188,738,000	 บาท	 และจัดสรรเพิ่มเติม	 จำานวน	 705,000,000	 บาท)	 เพื่อดำาเนินการ	
ส่งเสริมและสนับสนุน	MSME	จำานวน	52	 งาน/โครงการ	 งบประมาณ	1,587,658,400	บาท	คิดเป็น	 83.84%	ของงบประมาณที่ได้
รับจัดสรร	และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหารกองทุน	งบประมาณ	306,079,600	บาท	คิดเป็น	16.16%	ของงบประมาณ	
ที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ		
MSME	ของประเทศ	
ด้วย	BIG	DATA

82,973,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมผู้ประกอบการ
ให้เติบโตและก้าวสู่สากล

719,949,900 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากลไกการส่งเสริม		
ให้เข้าถึง	MSME	และ
เศรษฐกิจชุมชน

741,823,400 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มศักยภาพองค์กร
ให้มีสมรรถนะสูง		

(High	Performance	Agency)

42,912,100 บาท

16.16 %

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
และบริหารกองทุน

จำานวน 
306,079,600 บาท

5.23% 46.72% 45.35% 2.70%

รวมงบประมาณ

1,893,738,000
บาท 

จำานวน
1,587,658,400 บาท

งบประมาณดำาเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุน MSME

83.84 %
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ยุทธศาสตร์	1
ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศด้วย BIG DATA 

รายละเอียดเป้าหมาย เป้า ผล

(1)	 หน่วยงานที่นำาแผนการส่งเสริมไปใช้	 3	 3	
	 เป็นแนวทางเพื่อการส่งเสริม	MSME	
	 (หน่วยงาน)
(2)	 หน่วยงานที่เข้าร่วมกระบวนการ			 	1	 3	
							 ติดตามประเมินผลเพิ่มขึ้น	(หน่วยงาน)
(3)	 เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม	 29	 34	
						 MSME	(เครือข่าย)
(4)	 พัฒนาฐานข้อมูล	MSME	(ด้าน)	 4	 4	
					 และการเชื่อมโยง
(5)	 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์				 1	 2	
				 และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ/			
						 นำาไปใช้ประโยชน์	(เรื่อง)
(6)	 รายงานวิจัยและประเมินผลทาง			 3	 3	
				 เศรษฐกิจของ	MSME	เผยแพร	่
				 ต่อสาธารณะ	(เรื่อง)
	
																    บรรลุเป้าหมาย   6

ยุทธศาสตร์ที่	2	
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง 
MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

รายละเอียดเป้าหมาย เป้า ผล

(1)	 มีเกณฑ์การประเมินศักยภาพ	 1	 1	
	 ผู้ประกอบการ	(MSME	Scoring)	
	 (เรื่อง)															
(2)	 การศึกษาปรับปรุงกฎหมายระเบียบ	 1	 1	
	 ให้ง่ายต่อการทำาธุรกิจ	(เรื่อง)
(3)	 ยกระดับของศูนย์ให้บริการ	MSME		 4	 ชะลอ	
	 (ศูนย์กลุ่มจังหวัด)																																																การดำาเนินงาน*
(4)		 MSME	ได้รับการบริการข้อมูล	 184,000	 198,904	
							 องค์ความรู้	(ราย)
(5)	 มีการพัฒนาเครื่องมือการให้บริการ	 2	 2	
	 MSME	ด้วย	ICT,	SME	CONNEXT,	
	 SME	ONE	(ระบบ)
(6)		 จำานวนที่ปรึกษาในระบบเพิ่มขึ้น	(ราย)	 800	 800
	
																   

  แผนปฏิบติก รปร จำ ปี 2563 ของ สสว. ปร กอบด้วย 4 ยุทธศ สตร์ ซึ่งสอดรบกบทิศท งก รพฒน ปร เทศต ม
แนวท งของแผนยุทธศ สตร์ช ติ 20 ปี แผนก รปฏิรูปปร เทศ แผนพฒน เศรษฐกิจแล สงคมแห่งช ติ ฉบบที่ 12 แล แผนก ร
ส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม ฉบบที่ 4 แล นำ ม สู่ก รทบทวนแล จดทำ แผนปฏิบติก รปร จำ ปี 2563 ของ สสว.  
เพื่อใช้ในก รขบเคลื่อนองค์กร สรุปผลก รดำ เนินง นภ ยใต้ 4 ยุทธศ สตร์ รวมท้งสิ้น 22 ตวชี้วด ส ม รถดำ เนินก รได้บรรลุ
เป้ หม ย ดงนี้

ภาพรวมผลสำาเร็จตามตัวชี้วัด
ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาปี	2563

รวม

21
  1

22
บรรลุเป้าหมาย
ชะลอการดำาเนินงาน 1 42

3

สรุปผล

(ข้อมูล	ณ	30	ก.ย.	2563)		เนื่องจากคณะกรรมการบริหารฯ	ครั้งที	่3/2563	
เมื่อวันที่	 16	 ก.ย.	 2563	 ได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรของ	 สสว.	
โดยเพิ่มกลุ่มงานให้บริการ	 SMEs	 ครบวงจร	 และยังอยู่ระหว่างการจัดทำา	
รายละเอียดส่วนงานและบทบาทภารกิจ	 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ	
ต่อไป	ซึ่งปัจจุบันได้ดำาเนินการปรับโครงสร้างองค์กร	เมื่อวันที่	4	ม.ค.	2564

*

    บรรลุเป้าหมาย  5
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ยุทธศาสตร์ที่	3 

สร้างสังคมผู้ประกอบการ
ให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

รายละเอียดเป้าหมาย เป้า ผล

(1)	 จำานวน	MSME	ได้รับการพัฒนา				 3,300			 3,395	
	 ศักยภาพในการเริ่มต้นธุรกิจ	(ราย)
(2)	 เครือข่ายของคลัสเตอร์ที่ได้รับการเพิ่ม	 30	 30	
	 ศักยภาพ	(คลัสเตอร์)
(3)	 MSME	ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน	 220	 336	
	 (ราย)
(4)	 MSME	ได้รับการส่งเสริมสู่สากล	 2,000	 2,582	
	 (ราย)
(5)	 MSME	ที่มีการนำานวัตกรรม	/	 6,900	 8,082	
	 เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา	
	 ธุรกิจ	(ราย)
	
																					บรรลุเป้าหมาย   5

ยุทธศาสตร์ที่	4 

เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Agency) 

รายละเอียดเป้าหมาย เป้า ผล

(1)	 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นของผลการประเมิน	 5	 20.82	
	 Core	Competency	(ร้อยละ)	
(2)	 ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานภายใน	 4	 4	
	 องค์กรให้ทันสมัย	(ระบบ)
(3)	 ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์		 3	 3	
	 มาตรฐาน	(หน่วยงาน)	
(4)	 จำานวนรายงานการบริหารจัดการ		 2	 2	
	 ด้านการเงินของผู้ประกอบการที่ได้รับ	
	 การสนับสนุนจาก	สสว.	(เรื่อง)
(5)	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 80	 87.20	
	 (ร้อยละ)
	
																					บรรลุเป้าหมาย   5

ค่านิยมองค์กร

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

บุคลากรมีความ	
เป็นมืออาชีพ

มีความรัก	
ในองค์กร

ทำางานโปร่งใส	
มีคุณธรรม

มีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน มีจิตบริการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์
และความเป็นเลิศ	

ในผลงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นผู้ชี้นำาในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ	
MSME	สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

บูรณาการ	และผลักดันการส่งเสริม	MSME	
ของหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	เพื่อให	้MSME	
สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง 
MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

ภาพรวมผลการดำาเนินงานของ สสว.
ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาปี	2563

Ecosystem: ได้รับการพัฒนา 201,095 ราย
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 430.79 ล้านบาท

SME เข้ารับคำาปรึกษา				
การดำาเนินธุรกิจผ่านศูนย์		
OSS		194,864 ราย

 
	 ขึ้นทะเบียนข้อมูลที่ปรึกษา	820 ราย

(1)	 Biz	Mentor
(2)	 Tech	expert
(3)	 Biz	Transformer

					เว็บไซต์ความรู้สำาหรับ SME		8 โมดูล
						(1)	บัญชีและการเงิน	 	(2)	การค้า	 (3)	บริการ
						(4)	มาตรฐาน	 	(5)	ดิจิทัล	 (6)	เฉพาะเรื่อง
						(7)	ภาษีและสิทธิประโยชน์			(8)	การตลาด	/	การตลาดต่างประเทศ

เว็บไซต์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ	
ของภาครัฐและเอกชน

	
แอปพลิเคชัน ประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการทำาธุรกิจ	
ให้กับผู้ประกอบการและ	
สิทธิประโยชน์	SME	ของ	สสว.

	 ขยายบทบาท
ให้คำาปรึกษาแนะนำา				
SME Coaching 
Online 

	 ต้นแบบความสำาเร็จของ
ผู้ประกอบการ SME 4.0	
“11 ต้นแบบ”	ที่ปรับเปลี่ยนแนวทาง	
เป็น	Digital	Transformation

Train the Coach

www.smeacademy365.com

www.smeone.info

SME CONNEXT ศูนย์ให้บริการ SME 
ครบวงจร

ยุทธศาสตร์ 1
ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศด้วย BIG DATA 

	 ปรับปรุงฐานข้อมูล SME	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ	
SME	Big	Data	ได้แก่	ด้านโครงสร้าง	จำานวนและการจ้างงาน	SME	
/	ด้านการส่งออกและนำาเข้า	/	ด้านการเงิน	/	ด้านที่ปรึกษา

	 ศึกษาเพื่อจัดทำาแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		
ฉบับที่	5	(พ.ศ.	2565	-	2570)

Ecosystem: ได้รับการพัฒนา 4,189 ราย

บูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME

บูรณาการฐานข้อมูล BIG DATA

	 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

		ผลักดันมาตรการส่งเสริมให	้SME	เข้าถึงการจัดซื้อ	
จัดจ้างภาครัฐ	

		มาตรการช่วยเหลือ	SME	ที่ได้รับผลกระทบจาก		
COVID-19	นำาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี	และกระทรวง	
การคลังพิจารณา	เมื่อ	24	มีนาคม	2563

	 การเป็นเจ้าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ	
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	ประจำาปีงบประมาณ	2563	
ร่วมกับ	10	กระทรวง	25	หน่วยงาน

	 ความร่วมมืออาเซียน:
ดำาเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการ	ASEAN	Strategic	
Action	Plan	for	the	MSME	Development	2016	-	2025

บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

	 ความร่วมมือทวิภาคี:
สร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการต่อยอดด้านเทคโนโลยี	
การพัฒนาสินค้าและบริการ	การร่วมลงทุน	และการตลาด
	 ความร่วมมือพหุภาคี:

เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ	APEC SME Ministerial 
Meeting	ครั้งที่ 28 ณ ประเทศไทย	ในปี	2565
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ผลการวิเคราะห์ ITA 
ประจำาปี 2563 (ป.ป.ช.)

ได้คะแนน 90.95 
จาก 100 คะแนนเต็ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสังคมผู้ประกอบการ
ให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง	
(High Performance Agency) 

ผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. 
ปี 2563

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ดีขึ้น 
(กลุ่มตัวอย่าง	500	ราย)

91.81 %
MSME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม
โครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น

	จำานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือ
 รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ 
 76.60%

	ช่องทางการตลาดรูปแบบ
 ใหม่เพิ่มขึ้น
 74.20%

	บุคลากรมีทักษะมากขึ้น
 50.20%

ผลประเมินกองทุน สสว. ประจำาบัญชี 2563
ได้คะแนน 4.1400 จาก 5 คะแนนเต็ม

87.20%
MSME

ที่เข้ารับบริการ/ 
เข้าร่วมโครงการ

(กลุ่มตัวอย่าง
1,819	ราย)

88.00%
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม

MSME

(กลุ่มตัวอย่าง
171	ราย)

มิติที่	1 		2 	3 	4 	5 	6

3.9973
3.0511

4.9429
4.0317

4.5350

3.0000

5.0000

3.0000

1.0000

4.0000

2.0000

0.0000

ร้อยละความพึงพอใจ

MSME ได้รับการพัฒนา 255,449 ราย
(เป้าหมาย	235,402	ราย)

เกิดมูลค่าเศรษฐกิจรวม 11,662.47 ล้านบาท
(เป้าหมาย	5,690.66	ล้านบาท)

ผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงาน ปี 2563

Early Stage: ได้รับการพัฒนา 10,293 ราย
 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,352.52 ล้านบาท

Value 
Chain:   

ประกอบธุรกิจ     
มืออาชีพ     

พัฒนามาตรฐาน
สินค้าและบริการ  

ขยายโอกาส
ทางการตลาด

462 ราย พัฒนาธุรกิจ	
ต้นแบบระดับจังหวัด	SME 
Provincial Champions		
/	ทดสอบตลาด	134 ราย

372 ราย	
ฝึกอาชีพ	
“สร้างงาน 
สร้างอาชีพ
ให้ชุมชน”

ปั้นดาว	253 ราย	
เพิ่มศักยภาพให้ขยายตัวได้
อย่างก้าวกระโดด	เชื่อมโยง	
กับ	Excellence	Center

  102 สหกรณ์ไทย	สู่	สหกรณ์    
  4.0 สร้างเสริมศักยภาพ
		พัฒนาผลิตภัณฑ์	/	บริการ

 1,860 ราย	พัฒนาผลิตภัณฑ์		
	และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

Born Strong วินิจฉัยธุรกิจ	33 ราย  
เกิด	60 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่	SME		
เชื่อมโยงการผลิต	OEM

 3,161 ราย	พัฒนาระบบบัญชีเดียว		
	และพัฒนาผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี

  Micro: ได้รับการพัฒนา 22,229 ราย 
 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,996.41 ล้านบาท

จัดอยู่ในระดับ
A

Value 
Chain:   

พัฒนาธุรกิจ
สู่สมัยใหม่ 

ยกระดับ
มาตรฐาน

เพิ่มความสามารถ
ทางการตลาด

เพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพ

พัฒนาศักยภาพและ
ช่องทางการตลาดเชิงลึกสร้างผลิตภัณฑ์ 

หรือบริการต้นแบบ 
(Standard	of	Service)	
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย	์
1,054 ราย

6,435 ราย 	
ได้รับความรู้ด้านมาตรฐานต่างๆ	
309 กิจการ 	
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

		2,675 ราย	ได้รับ
องค์ความรู้ด้านตลาดสมัยใหม่

30 คลัสเตอร์  
4,282 ราย 

160 ราย พัฒนา	Service	
Provider	และ	CDA

ได้รับการพัฒนาความรู้
ในการดำาเนินธุรกิจ

  Small: ได้รับการพัฒนา 17,643 ราย 
 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 7,882.75 ล้านบาท

SME National 
Awards  
53 SMEs

Startup Awards 
58 SMEs 		2,577 กิจการ / 5,079 

คู่ธุรกิจ	มีโอกาสทางการตลาด
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
ตามแผนบูรณาการส่งเสริม	MSME	ปี	2563

  สสว. ในฐ น เจ้ ภ พแผนง นบูรณ ก รพฒน ผู้ปร กอบก ร แล วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมสู่ส กล ปร จำ ปี 
งบปร ม ณ 2563 ปร กอบด้วย 5 แนวท ง จำ นวน 16 โครงก รหลก (68 โครงก รย่อย) แล มีหน่วยร่วมดำ เนินก ร 25 หน่วยง น  
ได้รบก รจดสรรงบปร ม ณ 1,738,044,800 บ ท ซ่ึงในร หว่ งปีมีพร ร ชบญญติก รโอนงบปร ม ณร ยจ่ ย เพ่ือรองรบ
สถ นก รณ์ก รแพร่ร บ ดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน  2019 (COVID -19) คงเหลืองบปร ม ณ จำ นวน 1,710,669,400 บ ท  
ส่งผลให้เหลือหน่วยง นภ ยใต้แผนบูรณ ก ร  จำ นวน 22 หน่วยง น โดย สสว. ร่วมกบท่ีปรึกษ  บริษท ทริส คอร์ปอเรช่น จำ กด  
ดำ เนินก รปร เมินผลโครงก รภ ยใต้แผนบูรณ ก ร  ปีงบปร ม ณ 2563 ซึ่งมีผลก รดำ เนินง นแล ผลก รปร เมิน ดงนี้

 วิส หกิจในร ย เริ่มต้น  (Early  
Stage) ได้รบก รพฒน คว มรู้จ ก 
ก รบ่มเพ ในร ย เริ่มต้น แล สร้ ง
ก รเติบโตให้กบธุรกิจ จำ นวน 20,358 
ร ย จ กเป้ หม ย 11,700 ร ย 

 วิส หกิจร ยย่อย  (Micro) ได้รบ
ก รพฒน ทกษ คว มรู้ในก รปร กอบ
ธุรกิจอย่ งมืออ ชีพ จำ นวน 32,247 ร ย  
จ กเป้ หม ย 23,000 ร ย 

 วิส หกิจขน ดย่อม (Small) ได้รบ 
ก รพฒน ก รปร กอบธุรกิจสมยใหม่
ให้ก้ วสู่ธุรกิจสมยใหม่ จำ นวน 85,421 
ร ย จ กเป้ หม ย 71,000 ร ย 

 วิส หกิจขน ดกล ง แล วิส หกิจ 
ที่มีศกยภ พ  (Medium  &  High  
Potential) ได้รบก รพฒน ก รทำ ธุรกิจ
ในร ดบส กลให้เข้ สู่ก รแข่งขนร ดบ 
ส กล จำ นวน 1,370 ร ย จ กเป้ หม ย 
1,300 ร ย 

 พฒน ปัจจยแวดล้อมในก ร 
ส่งเสริม  MSME  ให้มีปร สิทธิภ พ 
(Ecosystem) ด้วยร บบก รส่งเสริม 
วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 
จำ นวน 320,929 ร ย จ กเป้ หม ย 
280,000 ร ย แล  จำ นวน 92 ศูนย์ 
จ กเป้ หม ย 90 ศูนย์ ซึ่งปร กอบด้วย 
  

ศูนย์บริก รครบวงจร OSS (สสว.)  
จำ นวน 77 ศูนย์ ศูนย์สนบสนุนแล  
ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & 
Rescue Center:  SSRC) แล ศูนย์ปฏิรูป 
อุตส หกรรม 4.0 (Idustry Transformation 
: ITC) (กสอ. )  จำ นวน 13 ศูนย์  
ศูนย์นวตกรรมก รออกแบบบรรจุภณฑ์ 
เพื่อวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 
(วว.) จำ นวน 1 ศูนย์ แล ศูนย์พฒน  
ศกยภ พแล ม ตรฐ นของสถ นที่ผลิต
เครื่องสำ อ งในก รปฏิบติต มแนวท ง
วิธีก รที่ดีในก รผลิตเครื่องสำ อ งของ
อ เซียน (วว.) จำ นวน 1 ศูนย์ 

ผลการดำาเนินงานพบว่า SME ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 460,325 ราย แบ่งได้เป็น

Early Stage Micro Small Medium & High  
Potential Ecosystem

29.53% 7.68% 53.88% 3.55%
505,183,900	บาท	 131,425,800 บาท	 921,773,800 บาท	 60,811,500 บาท	 91,474,400 บาท	

5.35%

11,700	ราย

20,358 ราย

	174.00%	

23,000	ราย

32,247 ราย

140.20%

71,000	ราย

85,421 ราย

120.31%

1,300	ราย

1,370 ราย

105.38%

280,000	ราย

320,929 ราย

114.62%

ข้อมูลหลังปรับลดงบประมาณ	(คืนเงินงบประมาณ:	กรมประมง	กรมบังคับคดี)

	 		งบประมาณที่่ได้รับจัดสรร		|			 		แผนการดำาเนินงาน		|		 		ผลการดำาเนินงาน		|		 % 		%

% %% % %
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มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

มูลค่าทางเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง

1.
พัฒนาวิสาหกิจ
ในระยะเริ่มต้น

ให้สามารถเติบโตได้	
(Early Stage)

1,541.83 ล้านบาท

2.
พัฒนาวิสาหกิจ

รายย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ

(Micro)  

2,018.57 ล้านบาท

3.
พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดย่อม	ให้ก้าวสู่
ธุรกิจสมัยใหม่	

(Small) 

20,521.77 ล้านบาท

4.
พัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลาง	และวิสาหกิจ
ที่มีศักยภาพ	ให้เข้าสู่
การแข่งขันระดับสากล		

(Medium & High Potential)

413.25 ล้านบาท

5.
พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ในการส่งเสริม	SME
ให้มีประสิทธิภาพ
(Ecosystem)

585.02 ล้านบาท

ผลสัมฤทธิ์ต่อเศรษฐกิจประเทศ

ท่ีมา:	รายงานผลการดำาเนินงานจากหน่วยงาน	ณ	30	กันยายน	2563

มูลค่ายอดขาย
ในประเทศ

17,598.15
ล้านบาท

มูลค่ายอดขาย
จากการส่งออก

3,242.18
ล้านบาท

มูลค่ารายได้อื่นๆ

92.99
ล้านบาท

มูลค่าการลงทุน

1,108.73
ล้านบาท

มูลค่าการจ้างงาน

169.25
ล้านบาท

มูลค่าการลดต้นทุน

1,207.58
ล้านบาท

มูลค่าการลดของเสีย

91.19
ล้านบาท

มูลค่าผลิตภาพการผลิต
	

808.49
ล้านบาท

มูลค่าผลิตภาพ
แรงงาน

176.55
ล้านบาท

มูลค่า	อื่นๆ

585.33
ล้านบาท

สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจได้รวม 

25,080.44
ล้านบาท

ที่เกิดจากการดำาเนินการแผนบูรณาการส่งเสริม	MSME	ปี	2563

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้รวม
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•	 รายได	้																					
•	 ขาดสภาพคล่อง	/	NPL
•	 ต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นเมื่อกับรายได้

•	 นักท่องเที่ยวหายไป
•	 มีคนตกงานเพิ่มขึ้น
•	 เข้าไม่ถึงบริการของรัฐ
•	 ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้อยู่รอด
•	 ผู้ประกอบการอยู่ได้ด้วย
ตลาดออนไลน์มากขึ้น

ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริม MSME ที่ผ่านมา

ข้อมูล
กระจัดกระจายอยู่หลายที่
ยากต่อการเข้าถึง

ทักษะการบริหารธุรกิจ
ขาดความรู้พื้นฐานและความรู้
สมัยใหม่

ตลาด
ขาดความสามารถในการเข้าถึง
และใช้ช่องทางที่หลากหลาย

T & I Digital
ขาดความสามารถในการเข้าถึง
และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

เครือข่าย
ทำาธุรกิจ	Stand	Alone	
ขาดการรวมกลุ่ม	ขาดพันธมิตรแรงงาน

ขาดแคลนและขาดทักษะขั้นสูง	
ขาดความสามารถที่หลากหลาย

สินค้าและบริการ
ขาดคุณภาพ	มาตรฐาน
และความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ขาด	Track	Record	
หลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เพียงพอ

ที่มา:	ผลการสำารวจความเห็นผู้ประกอบการ	MSME	สสว.

Smart MSME

Voice of Stakeholder: VOS

-	Policy	Maker	 -	Database	
-	Ecosystem	 -	Pilot	Project	/			
			ปิด	GAP	มาตรฐาน,	digitalization

สภาพปัญหาที่ MSME 
ยังคงเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ฉุดรั้ง
การพัฒนา

BCG Economy
Bio	|	Circular	|	Green

Aging Society

Technology / Digital Disruption

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการติดตามและประเมินผล

 ข ดคว มต่อเนื่องในก รพฒน
แล ส่ง เสริม MSME รวมถึงได้ รบ 
งบปร ม ณจดสรรไม่ต่อเนื่อง

 ข ดก รบู รณ ก รฐ น ข้อมู ล 
MSME ร หว่ งหน่วยง นภ ครฐที่เป็น
ฐ นข้อมูลกล ง ส่งผลให้ไม่มีก รส่งต่อ
เชื่อมโยง MSME ร หว่ งหน่วยง น

 ส่วนใหญ่เน้นก รอบรมให้องค์คว มรู้ 
แก่ MSME จึงไม่ส่งผลต่อก รพฒน ธุรกิจ  
แล  MSME ต้องก รผู้เช่ียวช ญ/ท่ีปรึกษ  
ในก รให้คำ ปรึกษ  แน นำ เชิงลึกท่ีส ม รถ 
นำ ไปใช้ได้จริง

 ข ดก รจดกลุ่มเป้ หม ยเพื่อให้
คว มรู้ต มร ดบศกยภ พแล ปัญห

ที่แท้จริง ทำ ให้ส ม รถนำ ไปใช้ปร โยชน์
ได้น้อย

 ก รส่งเสริมก รวมกลุ่ม ก รสร้ ง 
เครือข่ ย MSME แล ก รพฒน  
คว มเข้มแข็งในรูปแบบคลสเตอร์เพื่อให้ 
MSME มีอำ น จต่อรองในก รแข่งขน 
ยงมีน้อยอยู่

MSME
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เน้นการส่งเสริม
การลงทุนของ	MSME	ภายใน
ประเทศ	และเชื่อมโยงพันธมิตร

ธุรกิจให้มากขึ้น

เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการระหว่าง

หน่วยงาน	เพื่อเป็น	Big	Data	
ของประเทศ

สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ต่อบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยง		

ให้กับ	MSME

พัฒนาและเตรียมความพร้อมคลินิก/
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของหน่วยงานต่างๆ	
ให้เป็น	Pilot Plant ของ MSME	เป็นศูนย์
ให้คำาปรึกษาแนะนำา	MSME	ครบวงจร	

และเป็นพี่เลี้ยงในการปรับตัว		
เพื่อรองรับสถานการณ์ผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจหรือ
การระบาดของโรค

สร้างความเข้มแข็งให้กับ	MSME
ในการเตรียมความพร้อมรับวิกฤต	
Business	Continuity	Plan	–	BCP	
รับจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย	

อาทิ		การวางแผน	หรือ
การบริหารเงินสด

ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME
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Performance Overview of MSME  
promotion and support in 2020
•	 Overview	of	budget	allocation	for	the	year	2020

•	 Achievement	overview	based	on	the	indicators		
under	the	action	plan	2020

•	 OSMEP’s	performance	overview	under	the	action	plan	2020

•	 Performance	overview	under	the	integrated	SME	promotion	plan

•	 Challenges	and	obstacles	in	MSME	promotion	in	the	past

•	 Recommendation	for	the	next	phase	of	SME	promotion



Overview of Budget Allocation for the year 2020

Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	(OSMEP)

Strategy 1
Enhancing	MSME	data	integration	

in	Thailand	with	big	data

82,973,000 Baht

Strategy 3
Enlarging	and	internationalizing	

an	entrepreneurial	society

719,949,900 Baht

Strategy 2
Developing	a	mechanism		

to	promote	access	to	MSMEs		
and	local	economy

741,823,400 Baht

Strategy 4
Driving	the	organization	into	
a	high-performance	agency

42,912,100 Baht

16.16 %

Operating expenses 
(OPEX) and fund  
management cost:

306,079,600 Baht

Allocated	budget

1,893,738,000
Baht

1,587,658,400 Baht

Budget for MSME  
promotion 
and support:

83.84 %

	 OSMEP has been allocated the budget for the year 2020 in the total amount of 1,893,738,000 baht 

(according	to	the	Budget	Expenditure	Act	B.E.	2563	(2020)	for	1,188,738,000	baht	and	allocated	an	additional	
705,000,000	 baht)	 to	 carry	 out	 promotion	 and	 support	 for	 MSME	 in	 the	 amount	 of	 52	 work/project	 budget	
1,587,658,400	baht,	or	83.84%	of	 the	allocated	budget.	 	Also,	 	 the	operating	and	 fund	management	expenses,		
the	budget	is	306,079,600	baht	or	16.16%	of	the	allocated	budget.

5.23% 46.72% 45.35% 2.70%
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Strategy	1
Enhancing MSME data integration 
in Thailand with big data

Target details Target Result

Strategy	2	
Developing a mechanism to promote 
access to MSMEs and local economy

Target details Target Result

 OSMEP’s action plan 2020 consisted of four strategies, in line with the direction of country development under the 
20-year national strategic plan, national reform plan, National Economic and Social Development Plan Vol. 12, and Small 
and Medium Enterprises Promotion Plan Vol. 4. This led to the review and development of the OSMEP’s annual action 
plan 2020 to drive the organization forward. Under four strategies and 22 indicators, the following OSMEP operations 
could achieve targets:

Achievement Overview based on the Indicators
under	the	Action	Plan	2020

Total

21
  1

22
Target	achievement
Slowed	down 1 42

3

Result

(Information	 as	 of	 September	 30,	 2020)	Due	 to	 the	 resolution	 of	 Executive	
Committee	No.	3/2020	dated	September	16,	2020,	approved	its	organizational		
restructuring.	 A	 unit	 would	 be	 established	 to	 provide	 SMEs	 with	 one-stop	
service.	 Its	 tasks	 and	missions	 remained	 in	 the	 process	of	 development	 and	
would	be	further	proposed	to	the	Executive	Committee.	The	restructuring	took	
place	on	January	4,	2021.

*

(1)	 Agencies	that	have	applied	the		
	 promotional	plan	as	the	guideline		
	 for	the	MSME	promotion	(agencies)
(2)	 Additional	agencies	participating		
	 in	the	monitoring	and	evaluation		
	 process	(agencies)
(3)	 MSME	promotion	collaborative		
	 network	(network)
(4)	 Development	and	linkage	of	MSME		
	 database	(dimension)	
(5)	 Tool	development	for	analyzing		
	 and	assessing	economic	impacts/	
	 utilization	(subjects)
(6)	 MSME’s	economic	research	and		
	 evaluation	report	available	to	the		
	 public	(subject)	
	
 Target achievement

	 3	 3	
	

	 1	 3
	
	
	 29	 34
	
	 4	 4
	
	 1	 2
	
	
	 3	 3	
	
	
	
	 	 6

(1)	 Criteria	were	available	for	assessing	
	 entrepreneurs’	potential		
		 (MSME	Scoring)	(subjects)
(2)	 Laws	and	regulations	were	studied		
	 and	improved	to	make	it	easier	for		
	 business	conduct	(subjects)	
(3)	 MSME	Service	Center	was	upgraded:	
	 (Provincial	Center)
(4)	 MSMEs	received	knowledge	services	
	 (MSMEs)
(5)	 Tools,	such	as	ICT,	SME	CONNEXT,		
	 SME	ONE	(systems),	were	developed	
	 to	serve	MSMEs
(6)	 The	number	of	consultants	increased		
	 in	the	system	(consultants)	
	
 Target achievement

	 1	 1
	
	
	 1	 1
	
	
	 4	 slowed	down
	 	 the	operations*	

	184,000	 198,904
	
	 2	 2
	
	
	 800	 800	
	
	
	 	 5
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Strategy	3 

Enlarging and internationalizing
an entrepreneurial society 

Target details Target Result

Strategy	4 

Driving the organization into 
a high-performance agency

Target details Target Result

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
Ownership

Service-minded	
attitude

Emphasis	on	
success	and	

excellent	outcomes

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)

(1)	 The	number	of	MSMEs	whose		
	 capacity	to	start	a	business		
		 was	developed	(MSMEs)
(2)	 Empowered	cluster	network	
	 (cluster)	
(3)	 MSMEs	whose	standard		
	 was	upgraded	(MSMEs)
(4)	 MSMEs	promoted	to	the		
	 international	level	(MSMEs)
(5)	 MSMEs	that	have	adopted		
	 innovation/digital	technology	in		
	 business	development	(MSMEs)	
	
	 Target achievement

	 3,300	 3,395
	
	
	 30	 30
	
	 220	 336
	
	 2,000	 2,582
	
	 6,900	 8,082	
	
	
	
	  5

(1)	 Average	result	of	core	competency		
	 assessment	increased	
	 (percent)
(2)	 Internal	operating	system		
	 was	upgraded	(systems)
(3)	 The	performance	met	the	standard	
	 (agencies)
(4)	 The	number	of	financial	management	
	 reports	of	entrepreneurs	who	have	
	 received	OSMEP	support
(5)	 Percentage	of	customer		
	 satisfaction	(percent)		
	
	 Target achievement

	 5	 20.82
	
	 	
	 4	 4
	
	 3	 3
	
	 2	 2
	
	
	 80	 87.20	
	
	
	 	 5
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Strategy 1
Enhancing MSME data integration

in Thailand with big data

Strategy 2
Developing a mechanism to promote 

access to MSMEs and local economy

OSMEP’s Performance Overview
under	the	Action	Plan	2020

Ecosystem: 201,095 SMEs were developed, 

generating an economic value 

of 430.79 million baht

OSS providing	a	business		
consulting service 	
for	194,864 SMEs

 

 820 coaches registered

(1)	 Biz	Mentor
(2)	 Tech	expert
(3)	 Biz	Transformer

The website with eight modules to educate SMEs: 

(1)	Accounting	and	Finance		 (2)	Trade	
(3)	Services		 (4)	Standards		 (5)	digital	
(6)	Specific	issues		 (7)	Taxes	and	benefits	and	
(8)	Marketing/international	marketing

Website providing information, news, activities  

and projects	of	the	public	and	private	sectors.

OSMEP application	
promoting	SMEs’		
businesses	and	benefits.

	 Expanded	
the	role	by	
providing		SME 

Coaching  Online 

	 “11 models” 

of successful SME 4.0 	
that	have	adopted		
Digital	transformation

Train the Coach

www.smeacademy365.com

www.smeone.info

SME CONNEXT One-stop service center 

	 Improved the SME database	 in	four	areas -	linking	data	to	
the	 SME	 Big	 Data	 system,	 namely	 the	 structure	 of	 the	 number	 of		
SME	and	employment,	export	and	import,	finance,	and	consultation.	

	 Conducted	a	study	to	develop	the	SME	Promotion	Plan	Vol.	5	
(2022	-	2027)	

Ecosystem: 4,189 SMEs were developed

Comprehensive SME promotion

Integration of BIG DATA

	 Measures to promote SMEs

	 Pushed	 the	 measures	 promoting	 SMEs	 to	 access	
	 government	procurement.

	 Measures	to	support	SMEs		affected	by	the	COVID-19		
	 pandemic.	Proposed	for	the	Prime	Minister’s	and	the		
	 Minister	of	Finance’s	consideration	on	March	24,	2020.

	 	 Co-hosted	 an	 integrated	 SME	 development	 plan	 to	 gain		
international	 competitiveness	with	 10	ministries	 and	25	 agencies		
in	Fiscal	Year	2020.	

	 ASEAN cooperation: 

Implemented	the	framework	of	the	ASEAN	Strategic	
Action	Plan	for	the	MSME	Development	2016	-	2025.	

Integration of International Cooperation

	 Bilateral cooperation: 

Built	 a	 network	where	 entrepreneurs	 could	 expand	 their	 business		
in	 terms	 of	 technology,	 product	 and	 service	 development,	 joint		
investment,	and	marketing.

	 Multilateral cooperation: 

Prepared	itself	to	host	the	28th APEC SME Ministerial 

Meeting in Thailand in	2022.
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The results of the ITA 
analysis in 2020 (NACC) 
90.95 out of 100 scores

Strategy 3

Enlarging and internationalizing 
an entrepreneurial society

Strategy 4 

Driving the organization into 
a high-performance agency

Stakeholder satisfaction with  
OSMEP in fiscal year 2020

Positive changes in business 
(500	samples)

91.81% 

MSMEs whose business 
improved after receiving services/
participating in OSMEP 

 The increasing number 
 of customers or the existing 
 customer base maintained:
 76.60%

 More new marketing channels:
 74.20%

 Personnel with higher skills:
 50.20%

87.20%

 
MSMEs 

receiving 
services/

participating 
in the project	

(1,819	samples)

88.00%

agencies 

involved in 
MSME 

promotion 

(171	samples)

Percentage of satisfaction: 

255,449 

MSMEs were developed.

(Target:	235,402	MSMEs)

The total economic value of 11,662.47 

billion baht was generated.

	(Target:	5,690.66	billion	baht)

Achievement in 2020

Early Stage: 10,293 SMEs were developed, 
generating an economic value 

of 1,352.52 million baht.

Value 
Chain:   

Value 
Chain:   

Modernizing 
business

Raising 
standards

Enhancing 
marketing 

capabilities

Increasing  
efficiency and 
productivity

In-depth capacity development 
and marketing channels

6,435 enterprises		
were	educated	on	various		
standards
309 businesses	received		
standard	certificates

1,054 enterprises		
had	the	prototype  
products	and		
standard	of	service		
to	scale	up	their		
businesses.

		2,675 enterprises	gained		
up-to-dated	market	knowledge.
		2,577 businesses / 5,079  

business partners	gained	market	
opportunities.

30 clusters 
4,282 enterprises 

160	enterprises developed	
service	providers	and	CDAs

were	educated	on	business	
operations

Conducting 
businesses 

professionally

Developing 
product and service 

standards
Expanding market 

opportunities

                      462 enterprises		
																										developed	to	be			
																										SME Provincial  
                      Champions /									
																										134 conducted  
                      market	tests.

 372 enterprises	
	attended	vocational		
	training	entitled		
	“Creating Jobs for    
 the Community”.

“Pan Daw” enhanced the 
capacity of 253 enterprises  
for	exponential	growth,		
link	to	the Excellence 
Center.

        102 Thai cooperatives  
  applied Cooperatives 4.0			
		 model	to	scale	up	the	product		
		 and	service	development.

   1,860 enterprises developed				
			their	product	and	product		
			standards.

Born Strong: Diagnosed		
33 enterprises and	created		
60 new products that	SMEs		
link	to	OEM	production.

   3,161 enterprises developed a single  
   accounting system	/		Developed accounting		
			and	tax	service	providers.

Small: 17,643 SMEs were developed, generating 

 an economic value of 7,882.75 million baht.

Micro: 22,229 SMEs were developed, generating 

 an economic value of 1,996.41 million baht.

Assessment result of OSMEP 
fund in fiscal year 2020: 4.1400 out of 5

Dimension											1 		2 	3 	4 	5 	6

3.9973

3.0511

4.9429

4.0317

4.5350

3.0000

5.0000

3.0000

1.0000

4.0000

2.0000

0.0000

SME National 
Awards  
53 SMEs

Startup Awards 
58 SMEs

A

GRADE
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Performance Overview  

	 OSMEP,	as	the	focal	point,	initiated	the	integrated	plan	to	develop	SMEs	for	the	international	market	in	fiscal	year 
2020.	The	plan	consisted	of	five	guidelines,	16	main	projects	(68	sub-projects)	and	25	joint	operations	units.	It	received 
a	budget	of	1,738,044,800	baht.	During	the	year,	a	budget	transfer	act	was	issued	in	response	to	COVID-19	pandemic. 
Therefore,	OSMEP	had	the	remaining	budget	of	1,710,669,400	baht	and	had	22	units	remaining	under	the	integrated	
plan.	OSMEP,	together	with	the	consulting	firm	Tris	Corporation	Co.,	Ltd.	evaluated	the	projects	under	the	integrated	plan	
in	fiscal	year	2020.	Below	are	the	operating	results	and	evaluation	results:

 Early-stage enterprises: The 
knowledge	and	business	of	 20,358	
early-stage enterprises, against the 
target	of	11,700,	were	developed	by	
incubators.

 Micro enterprises: Professional 
business	 skill	 and	 knowledge	 of 
32,247	 micro	 enterprises,	 against 
the	target	of	23,000	enterprises	were	 
developed.

 Small enterprises:	 85,421	
small enterprises, against the target  

of	 71,000	 enterprises	 were	 trained	 
to	modernize	their	businesses.

 Medium and high potential  
enterprises: The	businesses	of	1,370 
medium and high potential enterprises, 
against	the	target	of	1,300	enterprises	
were	 developed	 to	 be	 competitive	 
at the international level. 

 Developed the ecosystem  
to	promote	the	efficiency	of	320,929 
MSMEs, against the target of	280,000 
enterprises	and	92	centers,	against	 
 

the	target	of	90	centers.	The	centers 
consisted	of	77	OSS	Centers	(OSMEP) 
-	13	SME	Support	&	Rescue	Center 
(SSRC)	and	 Industry	Transformation 
(ITC)	(DIP)	and	one	Packaging	Design 
Innovation	Center	for	SMEs	(TISTR), 
and	 one	 Capacity	 and	 Standard 
Development	 Center	 for	 Cosmetic	
Good	Manufacturers	 in	Compliance	 
with	 the	 ASEAN	 Cosmetic	 Good 
Manufacturing Practice Guidelines  
(TISTR).

The operating results revealed that the following 460,325 SMEs benefited from the projects: 

Early Stage Micro Small
Medium & High  

Potential
Ecosystem

29.53% 7.68% 53.88% 3.55%

505,183,900	baht	 131,425,800 baht	 921,773,800 baht	 60,811,500 baht	 91,474,400 baht	

5.35%

11,700	MSMEs

20,358 MSMEs

	174.00%	

23,000	MSMEs

32,247 MSMEs

140.20%

71,000	MSMEs

85,421 MSMEs

120.31%

1,300	MSMEs

1,370 MSMEs

105.38%

280,000	MSMEs

320,929 MSMEs

114.62%

Data	after	budget	cuts	(Budget	refund:	Department	of	Fisheries,	Legal	Execution	Department)

	 		Allocated	budget		|			 		Implementation	plan			|		 		Operating result		|		 % 		%

% %% % %

under	the	Integrated	MSME	Promotion	Plan	2020
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Economic value added  
resulting	from	the	Integrated	MSME	Promotion	Plan	2020

Economic value under five development guidelines:

1.
Develop	the	growth	
of	early-stage 
enterprises.		

1,541.83
million	baht

2.
Develop	the	
professional	
operations	of	

micro-enterprises

2,018.57 
million	baht

3.
Develop	small 
enterprises	to
modernize	their	
businesses.

20,521.77
million	baht

4.
Develop	medium and 

high potential enterprises 
to	enter	the	international	

competition.

413.25 
million	baht

5.
Develop	an
ecosystem 
to	promote	

SMEs’	efficiency.

585.02 
million	baht

Achievement on the country’s economy 

Source:	Performance	report	from	the	agency	as	of	September	30,	2020

Domestic	sales	
value

17,598.15
million	baht

	Export	sales	value

3,242.18
million	baht

Other	revenue

92.99
million	baht

Investment	value

1,108.73
million	baht

Employment	value

169.25
million	baht

Cost	reduction	value

1,207.58
million	baht

Waste	reduction	value

91.19
million	baht

Production	
productivity	value

	
808.49

million	baht

Labor	productivity	
value	and	

176.55
million	baht

Other	values

585.33
million	baht

Created a total 
economic value 
added of 

25,080.44 
million	baht

Created	a	total	economic	value	added	of
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•	 Income
•	 Lack	of	liquidity	/	NPL
•	 Higher	business	costs		

compared	to	revenue
•	 Fewer	tourists

•	 The	increasing	number	of	
unemployed	people

•	 Lack	of	access	to	government	
services	

•	 Adapting	the	business	model	
for	survival	

•	 Entrepreneurs’	businesses	
were	more	viable	online

Challenges and Obstacles

Information: 
scattered	and	inaccessible.

Business administration 
skills: Lack	of	basic	and	
modern	knowledge.

Market: 
Lack	of	accessibility	
to	multiple	channels.

T&I digital:
Lack	of	accessibility	to	
innovative	technologies.

Network: 
Standalone	businesses	that	lack	
partners	and	networks.Labor:	

Shortage	of	advanced	skills	
and	diverse	abilities

Goods and services: 
Lack	of	quality,	standards,		
and	creative	differentiation.

Access to funding:
Lack	of	track	record	and	
insufficient	collateral.

Smart MSME

Voice of Stakeholder: VOS

-	Policy	Maker	 -	Database	
-	Ecosystem	 -	Pilot	Project	/			
			off	standard	GAP,	digitalization

Challenges MSMEs  
are currently facing:

Holding	back	the	
development

BCG Economy
Bio	|	Circular	|	Green

Aging Society

Technology / Digital Disruption

Challenges that affect business operations COVID-19 pandemic 

Challenges and obstacles found in the monitoring and evaluation process

	 Lack	of	 continuity	 in	 the	MSME	 
development and promotion, including 
irregular	budget	allocation

 Lack	of	MSME	database	integration 
among government agencies. As a  
result,	MSME	data	cannot	be	linked	or	 
transferred	between	agencies.

 Most agencies focused on providing 

MSMEs with knowledge training. Thus, 
they did not really improve MSMEs’ 
business.	Furthermore,	MSMEs	needed 
specialists/consultants to provide  
in-depth recommendations that could 
be	put	into	practice.
	 Lack	 of	 targeting.	 The	 targets 

were	 supposed	 to	 be	 educated	 

based		on		their	capaity	and	challenges. 
Therefore, only a few enterprises put 
the knowledge into practice. 
	 Insufficient	 MSME	 networking	

promotion or strengthening of MSME 
clusters to empower them in negotiation  
and competition.

MSME

Source:	The	findings	of	the	MSME	opinion	survey	conducted	by	OSMEP.

in	MSME	promotion	in	the	past
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Recommendations
for	the	next	phase	of	MSME	promotion	

Focus	on	promoting		
MSMEs’	domestic	investment		
and	creating	connections	
among	business	partners.

Link	the	enterprise	
databases	of	different	

agencies	to	come	up	with	
the	national	big	data.

Build	public-private	
cooperation	to	serve	as	

MSMEs’	mentors.

Develop	and	prepare	clinics/incubators	
under	different	agencies	to	serve	as		
a	MSMEs’ pilot plant, an	OSS	SME	
consulting	center,	and	mentors	so	

that	they	can	adapt	and	cope	with	the	
economic	impacts	or	outbreak.

Guide	MSMEs	with	business	
continuity	plans,	such	as	planning	

or	cash	management,	which	
strengthens	their	capacity	
to	cope	with	crises	or	
unexpected	incidents.
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ผลการดำาเนินงานของ สสว. ปี 2563
•	 ผลการดำาเนินงานของ	สสว.	ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาป	ี2563

•	 ยุทธศาสตร์ที่	1	ยกระดับการบูรณาการ	MSME	ของประเทศด้วย	BIG	DATA

•	 ยุทธศาสตร์ที่	2	พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง	MSME	และเศรษฐกิจชุมชน

•	 ยุทธศาสตร์ที่	3	สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล

•	 ยุทธศาสตร์ที่	4	เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง	(High	Performance	Agency)

•	 การประเมินผลการดำาเนินงาน

•	 การดำาเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล

•	 การแสดงเจตจำานงสุจริต

ส่วนที่1 เชื่อมคน:
สสว.	เชื่อมโอกาส
ให้ผู้ประกอบการ	MSMEs	เข้าถึงผู้ซื้อ
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ผลการดำาเนินงานของ สสว. 
ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำาปี	2563

	 สสว.	 ดำ�เนินก�รส่งเสริมแล สนบสนุนให้วิส�หกิจเริ่มต้นแล ผู้ปร กอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 ได้รบก�ร
พฒน�ที่เหม� สมแล สอดคล้องกบศกยภ�พแล ขน�ดของธุรกิจ	 ด้วยก�รพฒน�วิส�หกิจในร ย เริ่มต้นให้ส�ม�รถเติบโตแล
ขย�ยธุรกิจได้	ส่งเสริมวิส�หกิจร�ยย่อย	(Micro)	ให้ส�ม�รถทำ�ธุรกิจได้อย่�งต่อเนื่องแล มีคว�มรู้ที่เพียงพอในก�รพฒน�ธุรกิจ		
รวมท้งพฒน�ธุรกิจขน�ดย่อม	(Small)	ให้ส�ม�รถก้�วไปสู่ก�รปร กอบธรุกิจสมยใหม่แล รู้ทนก�รเปล่ียนแปลง	ตลอดจนยกร ดบ 
ให้วิส�หกิจขน�ดกล�งแล วิส�หกิจที่มีศกยภ�พ	(Medium	&	High	Potential)	มีคว�มเข้มแข็งเพียงพอในก�รเข้�สู่ก�รแข่งขน 
ในร ดบส�กล	เพื่อสร้�งคว�มเติบโต	เป็นพลงในก�รขบเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ปร เทศ

Ecosystem
•	 มาตรการช่วยเหลือ	SME	ที่ได้รับ	
ผลกระทบจาก	COVID-19					

•	 ผลักดันมาตรการส่งเสริมให	้SME	
เข้าถึงจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ	โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	22	ธ.ค.	63

•	 การเป็นเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ						
•	 ศึกษาเพื่อจัดทำาแผนส่งเสริม	SME	
ฉบับที่	5					

•	 เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ	
ในกรอบทวิภาค	ี/	พหุภาคี	/	อาเซียน
เกิดเครือข่ายความร่วมมือ		
34	เครือข่ายความร่วมมือ

•	 จัดทำาฐานข้อมูล	SME	เชื่อมโยงข้อมูล
เข้าสู่ระบบ	SME	Big	Data			

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ	MSME		
ของประเทศด้วย	BIG	DATA

เกิดมูลค่าเศรษฐกิจรวม 
11,662.47 ล้านบาท

(เป้าหมาย	5,690.66	ล้านบาท)

MSME ได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์ 
255,449 ราย 
(เป้าหมาย	235,402	ราย)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมผู้ประกอบการ	
ให้เติบโต	และก้าวสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง	
MSME	และเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มศักยภาพองค์กร	
ให้มีสมรรถนะสูง		

Early Stage
•	 	10,293 ราย	ได้รับการพัฒนา
•	 	เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ
     1,352.52 ล้านบาท	

Micro
•	 	22,229 ราย	ได้รับการพัฒนา
•	 	เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ
     1,996.41 ล้านบาท

Small
•	 	17,643 ราย	ได้รับการพัฒนา
•	 	เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ
     7,882.75 ล้านบาท			

Ecosystem
•	 พัฒนาโค้ช	(Train	the	Coach)		
ขยายบทบาท	ให้คำาปรึกษาแนะนำาระบบ	
SME	Coaching	Online	/	11	ต้นแบบ		
ผู้ประกอบการ	SME	4.0	สามารถ	
ปรับเปลี่ยนแนวทางเป็น	Digital		
Transformation

•	 SME	Knowledge	Center	ที่รวบรวม	
องค์ความรู้สำาหรับธุรกิจ	SME	

•	 SME	ONE	เว็บไซต์รวบรวมข้อมูล	ข่าวสาร	
กิจกรรม/	โครงการภาครัฐ-เอกชน

•	 SME	CONNEXT	ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

•	 OSS	ศูนย์ให้บริการ	SME	ครบวงจร		
77	จังหวัดทั่วประเทศ		

Ecosystem
•	 จัดทำาแผนยุทธศาสตร์และ	
แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร	
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

•	 ผลักดันองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน	(กรมบัญชีกลาง	/	
ป.ป.ช.	/	ก.พ.ร.)

-4,189

430.79 -- 11,231.68

201,095 50,165
MSME ได้รับประโยชน์ (ราย)

เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ (ล้านบาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ	MSME	ของประเทศด้วย	BIG	DATA

 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
	 มาตรการช่วยเหลือ	SME	ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19	นำาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี	และกระทรวง
การคลังพิจารณา	เมื่อ	24	มีนาคม	2563

	 ผลักดันมาตรการส่งเสริมให	้SME	เข้าถึง	
	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สสว.	ในฐานะตัวแทนประเทศไทยดำาเนินงานใน	3	กรอบความร่วมมือหลัก	

						ปรับปรุงฐานข้อมูล	SME	ทั้ง	4	ด้าน	เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ	SME	Big	Data	
ได้แก่	ด้านโครงสร้าง	จำานวนและการจ้างงาน	SME	/	การส่งออกและนำาเข้า	/	ด้านการเงิน	/	ด้านที่ปรึกษา	เป็นต้น	สามารถสืบค้นข้อมูล	SME	ได้ที่	www.sme.go.th	

  ความร่วมมือทวิภาคี   ความร่วมมืออาเซียน

ประกาศใช้กฎกระทรวงกำาหนด	
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริม	หรือ
สนับสนุน	(ฉบับที่	2)		
พ.ศ.	2563

บูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME                                                        

บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ

บูรณาการฐานข้อมูล BIG DATA 

การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ให้ต่อยอดธุรกิจใน	4	ด้าน

		ปัจจุบันมี	SME	ทั่วประเทศ	 3,148,897	ราย		
						แบ่งเป็น		นิติบุคคล		 770,563	ราย
																						ส่วนบุคคล	 2,286,562	ราย		
																						วิสาหกิจชุมชน		 91,772	ราย
(ข้อมูล	ณ	9	เม.ย.	2564)
	
		มีการจัดเก็บข้อมูล	Micro	และ	SME

						เข้าสู่ฐานข้อมูลลงทะเบียน	SME		
						เพื่อเข้ารับบริการแล้ว	 505,323	ราย	
(ข้อมูล	ณ	5	พ.ค.	2564)							

สสว.	เปิดระบบให้ลงทะเบียน	
SME	เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐ	ตั้งแต่	1	ต.ค.	2563		
	
สถิติยอดการลงทะเบียน	SME	
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ		
ณ	เม.ย.	2564	จำานวน		
12,046	ราย	แบ่งเป็น

  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	
สู่ความเป็น	Born	Global	
			พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์	

ให้บริการ	SME	ในอาเซียน	กับ	GIZ
			เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ	SME	

ของไทยกับเครือข่ายผู้ให้บริการ	SME		
ในอาเซียน+8

 ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้เข้ารับบริการภาครัฐ

  Visualization 
     Dashboard: 
     การติดตามผลสัมฤทธิ์
     ในการส่งเสริม SME 

ดำาเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการ	ASEAN	Strategic		
Action	Plan	for	the	MSME	Development	2016-2025	
(SAP	SMED)	และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ	SME	สู่อาเซียน

www.thaismegp.com

ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Ecosystem

การเป็นเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง	
และขนาดย่อมสู่สากล	ประจำาปีงบประมาณ	2563	

ประกาศราชกิจจานุเบกษา        
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563

ความร่วมมือกับ

 นิติบุคคล 
9,522 ราย  

 บุคคลธรรมดา 
2,166 ราย 

 วิสาหกิจชุมชน 
358 ราย 

MSMEs	ได้รับประโยชน์
4,189 ราย

เทคโนโลยี   

พัฒนาสินค้า/
บริการ

การร่วมลงทุน

การตลาด

การเตรียมการเป็น	
เจ้าภาพจัดประชุม

APEC	SME	Working	
Group	ครั้งที่	54	และ	

APEC	SME	Ministerial	
Meeting	ครั้งที่	28		

ณ	ประเทศไทย	ปี	2565	

ความร่วมมือกับ	
สวทช.	และ	Korea	

Technology	Finance	
Corporation	
(KOTEC)

  ความร่วมมือพหุภาคี
การสร้างเครือข่ายภาคีหน่วยงาน
ภาครัฐ-เอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ศึกษาเพื่อจัดทำาแผนส่งเสริมวิสาหกิจ	
ขนาดกลางและขนาดย่อม	ฉบับที่	5	
(พ.ศ.2565-2570)	
ศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยี
ศึกษาสถานการณ์และศักยภาพเชิงลึกของ
วิสาหกิจขนาดย่อย	(Micro	Enterprise)	
รายงานสถานการณ์เฉพาะเรื่อง		

มีหน่วยร่วมดำาเนินการ	 25	หน่วยงาน
ได้รับการจัดสรร	 1,738,044,800	บาท
SME	ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น	 460,325	ราย

วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)       20,358	ราย
วิสาหกิจรายย่อย (Micro)                         32,247	ราย
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small)  85,421	ราย
วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพ  1,370	ราย 
(Medium & High Potential)
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME  320,929	ราย
(Ecosystem)			 																					 								92	ศูนย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง		MSME	และเศรษฐกิจชุมชน

Ecosystem

        Offline: 

        Online: 
 

  MSME ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เบ้ืองต้น	ภายใต้แนวคิด	“Faster Speed to SME Academy 365”	จำานวน	4,070	ราย	
ผ่านเว็บไซต์	www.smeacademy365.com	รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ	สำาหรับธุรกิจ	SME	ใน	8	โมดูล	ได้แก่	(1)	บัญชีและการเงิน	
(2)	การค้า	(3)	บริการ	(4)	มาตรฐาน	(5)	ดิจิทัล	(6)	เฉพาะเรื่อง	(7)	ภาษีและสิทธิประโยชน	์(8)	การตลาด/การตลาดต่างประเทศ

	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือ SME (SME Credit Rating)	มี	MSME	 เข้าร่วมการประเมินขีดความ	
สามารถ	จำานวน	406	ราย
 ด้านการตลาด	พบว่า	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนำาเทคโนโลยี	
Big	Data	หรือ	Data	Analytics	หรือ	Google	Analytics	มาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดค่อนข้างน้อย
 ด้านการก้าวสู่สากล (Internationalization)	 พบว่า	 ปัญหาในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ	 ในเรื่องการคัดเลือก	
คู่ค้าหรือผู้แทนจำาหน่ายในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า/บริการ	 กิจการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดสรร	
งบประมาณสำาหรับการทำาการตลาดต่างประเทศที่ชัดเจน	

 SME Service Provider 
	 ผู้ให้บริการทางธุรกิจ	 ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนด้านให้คำาปรึกษา	 (Consulting)	 และเป็นพี่เลี้ยง	 (Coaching)		
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจแก่	 SME	 22	 ราย	 และมี	 MSME	 ได้รับการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ	
ในการประกอบธุรกิจและการพัฒนายกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ	222	ราย

เครื่องมือการประเมินตนเอง 
Self-Assessment

SME ACCESS 	 SME PORTAL และระบบกลางในการให้บริการ
ข้อมูล	 ข่าวสารแก่ผู้ประกอบการ	 SME	 ผ่านเว็บไซต์	
www.smeone.info	 ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกัน	
ทั้งหมด	 44	 หน่วยงาน	 โดยมีผู้เข้าใช้งานตั้งแต่เริ่มเปิด
ใช้งานสะสม	430,631	ราย	(ข้อมูล	ณ	1	ต.ค.	2561	ถึง	
30	ก.ย.2563)

	 SME CONNEXT แอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร	 กิจกรรม/งานโครงการของ	 สสว.	 ปัจจุบันมี
ยอดผู้เข้าใช้งานสะสม	93,494	ราย	(ข้อมูล	ณ	30	ก.ย.
2563)	

 MSME เข้ารับการให้คำาปรึกษาเบื้องต้นในการดำาเนินธุรกิจผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) 
	 	 	 	 	 77	 จังหวัดทั่วประเทศ	 จำานวน	 194,864	 ราย	 ซึ่งผลการให้คำาปรึกษาแนะนำา	 พบว่า	 SME	 ส่วนใหญ่เข้ารับ	
	 	 	 	 	 	 	 คำาปรึกษาด้านบัญชี/การเงิน	คิดเป็นร้อยละ	 35.67	 รองลงมาด้านการตลาด	คิดเป็นร้อยละ	 21.68	 และด้าน	
										 บริหารจัดการ	คิดเป็นร้อยละ	20.62	

	 เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการ
ส่งเสริม SME ส่งต่อข้อมูลกิจกรรมการให้
บริการของศูนย์	OSS	ให้แก่	SME	ในพื้นที่

	 บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในระดับพื้นท ี่ ร่วมกับ	อบต.	
สมาพันธ์	เอสเอ็มอีไทย	สภาเกษตรกร
จังหวัด	เทศบาล	และกองทุนหมู่บ้าน

	 ยกระดับศักยภาพบุคลากร 
ศูนย์ OSS ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ	
เฉพาะด้านในเรื่องมาตรฐาน		
(Standard	Certificate)

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
430.79	ล้านบาท

MSMEs ได้รับการพัฒนา
	201,095	ราย

	 ขึ้นทะเบียนข้อมูลที่ปรึกษา	 Train	 the	 Coach	 800	 ราย		
(Business	Mentor	708	ราย	และ	Technology	Expert	92	ราย)	และ
ขึ้นทะเบียนโค้ช	 Business	 Transformer	 20	 ราย	 และขยายบทบาท	
การให้ความช่วยเหลือ	SME	ในระดับพื้นที่	ประกอบด้วย	

ให้บริการปรึกษาแนะนำาผ่านกิจกรรม	 “SME Coach”	 เพื่อให้	
SME	 สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ	 และการปรับตัวสอดรับ	
New	Normal	มี	SME	เข้ารับคำาปรึกษาแนะนำา	500	ราย	
“11	 ต้นแบบ”	 ความสำาเร็จของผู้ประกอบการ	 SME	 4.0		
ที่ปรับเปลี่ยนแนวทางที่เป็น	Digital	Transformation
การเข้าถึงบริการภาครัฐได้ตลอดเวลา	 ผ่านระบบปรึกษาแนะนำา	
“SME Coaching Online” www.smecoach.com

เชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย
ที่ปรึกษาให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล

Early Stage
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1,352.52 ล้านบาท

กลุ่ม Early Stage ได้รับการพัฒนา
	10,293	ราย

ได้รับการพัฒนา
และได้รับประโยชน์ 
9,793 ราย

ได้รับการพัฒนา
และได้รับประโยชน์
500 ราย

บ่มเพาะ
ความเปน็ผูป้ระกอบการใหม่
	 กลุ่มที่ยังไม่เคยทำาธุรกิจ		
	 กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ	

	 ไม่เกิน	3	ปี			
	 กลุ่ม	SME	ภาคเกษตร		
	 กลุ่ม	SME	ทั่วไป

ยกระดับ 
ผู้ประกอบการใหม่
ด้วยเทคโนโลยี  
งานวิจัย นวัตกรรม
นิติบุคคลที่จดทะเบียน
ไม่เกิน	5	ปี

 1. Entrepreneurship Course      
•	 Business	Canvas	Model					
•	 Lean	Start	up

 2. Business Plan    
•	 Workshop	ทำาแผนธุรกิจ				
•	 ที่ปรึกษาให้คำาปรึกษาเชิงลึก		
						(One	On	One)				

 3. พัฒนาศักยภาพ SME 3,395 ราย   
•	 IOT			
•	 ผลิตภัณฑ์ใหม	่		
•	 สร้างแบรนด	์
•	 ปรับปรุงเทคโนโลยีและเครื่องมือ	
						การผลิต					
•	 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร					
•	 ทำาเกษตรเชิงพาณิชย	์					

    
 4. พัฒนาศักยภาพ SME    

•	 วิจัยการตลาด	เพ่ือสร้าง	
	 ความเช่ือม่ัน			
•	 ร่วมงานแสดง/จำาหน่ายสินค้า				
•	 เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน		
						(ธ.ออมสิน/ธกส.)

 1. Self-Assessment
•	 สำารวจและวิเคราะห์ศักยภาพ	
ผู้ประกอบการ	(พัฒนาผลิตภัณฑ์	/		
บรรจุภัณฑ	์/	ตรวจวิเคราะห์	/		
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	
ยกระดับมาตรฐานการผลิต)				

					
  Matching เทคโนโลยี  			

•	 ที่ปรึกษาให้คำาปรึกษาเชิงลึก	4	ครั้ง		
ต่อ	1	ราย				

			
 2. ยกระดับ SME  		

•	 การผลิตแบบ	Lean			
•	 การผลิตเครื่องสำาอางจากสินค้าเกษตร			
•	 การผลิตอัตโนมัติ	(Automation)			
•	 การจัดการสินค้าคงคลัง	(Inventory	
Management)		
•	 ปัญญาประดิษฐ์	(AI	/	ML)		
•	 เทคโนโลยีผู้ช่วยขาย	(Chat	bot)	
•	 เทคโนโลย	ีInternet	of	Things	(IOT)

 3. Market Testing
•	 ร่วมงานแสดงสินค้า/จำาหน่ายสินค้า
•	 รับการสนับสนุนทางการเงิน

เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ สร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสValue Chain:

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (กลุ่ม Early Stage) 

Early 
Stage

กลุ่มที่ยังไม่เคยทำาธุรกิจ
และกลุ่มเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ป ี

กลุ่มที่เป็นนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี 

โดยมุ่งเน้นกลุ่ม	Agriculture	and	
Food,	 Fashion	 and	 Liftestyle,	
Health	 and	 Beauty	 และ	 Trade	
and	Service	ด้วยการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่มี
งานวิจัย	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม
ต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ประกอบการนำามา
ปรับใช้ในการยกระดับศักยภาพ

เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ	 SME	
4.0	 โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่องการพัฒนาแนวคิดในการสร้างธุรกิจ	
Entrepreneurship	 Course,	 Business	
Model	 Canvas	 /	 Lean	 Startup	 หรือ
โมเดลการวางแผนธุรกิจใหม่ๆ	 การพัฒนา	
ศักยภาพเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการในด้าน
ต่างๆ

Food and 
Beverages

Digital
Content

Fashion and 
Lifestyle

Future 
Food

Health and 
Beauty

Trade and
Service

Fashion and 
Lifestyle

Agriculture 
and Food
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นำาข้อมูลทางบัญชี
มากำาหนดแผน/

แนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจ

การคำานวณภาษี

เข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล

ประกอบด้วย	วิสาหกิจชุมชน	/	OTOP	/	กลุ่มสหกรณ์การผลิต	และผู้ประกอบการฐานราก		

Micro
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1,996.41 ล้านบาท

กลุ่ม Micro ได้รับการพัฒนา
22,229	ราย

พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (กลุ่ม Micro)

Micro

ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ ขยายโอกาสทางการตลาด Value Chain:

462 ราย 
ได้รับการพัฒนาธุรกิจต้นแบบ
ระดับจังหวัดเป็น	SME  
Provincial Champions		
จาก	77	จังหวัด	จังหวัดละ		6	ราย	
โดยมีผู้ประกอบการ 134 ราย	
ร่วมทดสอบตลาด

ปั้นดาว	253 ราย	 	
เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ	
สามารถขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด		
เชื่อมโยงกับ	Excellence Center		
ร่วมมือกับ	4	มหาวิทยาลัย	ได้แก	่	
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

						พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 	
		มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่	
		มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product)

บรรจุภัณฑ์ (Package) 

ออกแบบ (Design)

อายุการเก็บรักษา (Shelf life) 

  Born Strong 33 ราย 
							ได้รับการวินิจฉัยธุรกิจและผลิตภัณฑ์		
							และทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่	SME	เชื่อมโยง	
							การผลิต	OEM	
							60	ผลิตภัณฑ์ 

 1,860 ราย 	
							ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

“ส่งเสริมรายใหม่ค้าขายออนไลน์	พัฒนากระตุ้น	
ยอดขายรายเดิมที่มีหน้าร้านออนไลน์”

4,351 รายใหม่  
สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้	
และส่งเสริมผู้ประกอบการรายเดิม
ด้วยการเพิ่มช่องทางออนไลน	์
การทำา	Digital	Marketing

   102 สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 
       “Smart COOP 4.0”
								ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ	สร้างเสริม	
								ศักยภาพ	สู่กระบวนการต่อยอดการพัฒนา		
								ผลิตภัณฑ์	หรือบริการของสหกรณ์

3,161 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	SME		
ด้วยระบบบัญชีเดียว	มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี		
และนำาเทคโนโลยีทางบัญชีออกรายงานทางบัญชีท่ี	
ถูกต้องครบถ้วน	รวมถึงนำาไปวางแผนและสร้างรายได้	
ให้กับผู้ประกอบการ	SME	เพ่ิมข้ึน

ผู้ประกอบการ
ได้รับประโยชน์

 15,852 ราย
 ได้รับความรู้	Digital	Marketing 

หลักสูตร
Hydroponics	

ได้รับการฝึกอาชีพ
 “สร้างงาน  

สรา้งอาชพีใหช้มุชน”

หลักสูตร
การเพาะเห็ด

372 ราย

ให้คำาปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐาน และ/หรือ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
สถานประกอบการหรือสถานที่ผลิต	เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้	
ผู้ประกอบการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์	ซึ่งมีจำานวน	26 ราย	ได้รับการรับรอง	
มาตรฐาน	ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างต้นแบบให้สามารถ		
นำาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได	้จำานวน	161 ผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน               
การผลิต

เครื่องสำาอาง  

มาตรฐาน 
CODEX GMP

มาตรฐาน
สถานที่ผลิตอาหาร
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

มาตรฐาน
ฮาลาล   

มาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.)   

หลักสูตร
ช่างไม้เครืองเรือน

พัฒนาผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) 
ในด้านการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ 
ด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี ให้มีความสามารถในการดำาเนิน
ธุรกิจ เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ 
เชิงลึก 106 ราย

เลือกใช้สิทธิ 
ประโยชน์ทางภาษ ี
ได้อย่างถูกต้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล

Small
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ     

7,882.75 ล้านบาท 

กลุ่ม Small ได้รับการพัฒนา   
17,643 ราย  

Value Chain:

SME	กลุ่มที่ดำาเนินธุรกิจ	3	ปีขึ้นไป	กลุ่มที่มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	และกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (กลุ่ม Small)

เพิ่มความสามารถทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพยกระดับมาตรฐานพัฒนาธุรกิจสู่สมัยใหม่ 

ปรับรูปแบบการทำาธุรกิจเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์	หรือ	Digital	Marketing		
เพิ่มช่องทางการตลาดในรูปแบบ	
ที่สอดคล้องตามวิถีใหม่	New	Normal	
และการใช้ระบบ	Virtual	Business	
Matching	Online

ในการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ	สามารถเปิดคู่ค้ากับราชอาณาจักรบาห์เรน	
ในงาน “1th Hybrid Biz Marching Thailand-Bahrain” 
ซึ่งทำาให้เกิดผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจ	จำานวน	2,582	กิจการ/	5,041 คู่

ยกระดับสินค้าและบริการ
ให้ได้รับรองมาตรฐาน 6,435 ราย ได้รับความรู้ด้านมาตรฐานต่างๆ		

และด้านพื้นฐานธุรกิจที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ผ่านการวินิจฉัยและประเมินตนเอง	

เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 1,960 กิจการ	ได้แก่	
การสร้างแบรนด์การปรับกระบวนการผลิตสินค้า	
หรือบริการด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม	การเตรียม	
ความพร้อม	เพ่ือการขอรับรองมาตรฐาน	การอบรม	
เชิงลึก	เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางธุรกิจ		
การสนับสนุนการจัดทำาฉลากโภชนาการ	และการ	
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือการตรวจประเมิน	
สถานประกอบการ	เป็นต้น

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างต้นแบบ	
ให้สามารถนำาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	
จำานวน	1,006	ผลิตภัณฑ์ 

SME National Awards:		
พัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ	ได้รับความร่วมมือจาก	
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	โดยนำาแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ		
(Thailand	Quality	Award:	TQA)	มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา		
	
		 SME	ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น	 2,012	ราย	
	 SME	ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	 				914	ราย	
	 	
	 SME	National	Awards				 53	ราย	
	 	Startup	Awards	 						58	ราย	

มุ่งเน้นอุตสาหกรรม

Small

30 เครือข่าย
  ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกันในกลุ่มคลัสเตอร์ 

เป้าหมาย	ท้ังต้นน้ำา	กลางน้ำา	ปลายน้ำาให้เป็นคลัสเตอร์ท่ีเข้มแข็ง	

  พัฒนาผู้นำาเครือข่ายและผู้ประสานงานเครือข่าย
(Service	Provider	และ	CDA)	ให้มีศักยภาพ 160	ราย

CLUSTER

การตรวจประเมิน	(Audit)
และออกใบรับรองมาตรฐาน	จำานวน	309	ราย

อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรม 		
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เพิ่มศักยภาพบุคลากร 
ปรับปรุงกระบวนงานภายในองค์กร

การเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาองค์กร
ตามแนวทาง	PMQA	4.0	และเสริมสร้าง

สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร

 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	
	 (Performance		Management)						

 การวางแผน	Career	Planning			
  การดำาเนินการตามแผน	Training	Roadmap:	TRM	
และแผนการพัฒนาบุคลากรประจำาปี	(Individual	
development	plan:	IDP)	

  การเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน	สสว.	Hard	Skill	และ	
	 Soft	Skill

 ทบทวน	ปรับปรุงกระบวนงาน	(work	flow)	ภายใน
องค์กร	เพื่อให้สอดรับกับการทำางานในปัจจุบัน	พร้อม
จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน	มาตรฐาน	(As-Is	mapping)	
20	กระบวนการ	และ	10	กระบวนการ	เป็นการปรับปรุง
กระบวนการย่อย	(T0-Be	process)		

  เตรียมความพร้อมในการดำาเนินงานพัฒนาองค์กร
ตามแนวทาง	PMQA	4.0	และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานภาครัฐ	(PMQA	4.0)	ของ	สสว.	

 จัดทำานโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดี	
	 ประจำาปี	2564	พร้อมแนวทางปฏิบัติ	

 แผนการบริหารความเสี่ยง	ประจำาปี	2563	
โดยเพิ่มเติมมาตรการ	เรื่องการติดตามหนี้	
และความเสี่ยงที่พนักงาน	สสว.	ปฏิบัติไม่ถูกต้อง	
ตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ประกาศใช้

 กำาหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัย	ความปลอดภัย	
	 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	(Safety/	Health/
	 Environment	:	SHE)

	ระบบนิติการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้		
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินคดี		
เช่น	การส่งคำาฟ้อง	ผลคำาพิพากษา		
วันออกหมายบังคับคดี	การบังคับคดี	
เป็นต้น

ยกระดับ
การบริหารจัดการ
สู่ Smart Office  

ผลักดันองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

					ประเมินผล
การดำาเนินงานกองทุน	
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	
(ทุนหมุนเวียน)

			การสำารวจความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	สสว.	ประจำาปี	
งบประมาณ	2563	และการสำารวจ	
ร้อยละของ	SME	ท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วม	
โครงการจาก	สสว.	แล้วธุรกิจดีขึ้น

					ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส	
ในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ	
(Integrity	and	
Transparency	
Assessment:	ITA)

หน่วยประเมินภายนอก
	ระบบสารบรรณ			

อิเล็กทรอนิกส์		

	ระบบพิสูจน์ตัวตน
(Single	Sign-on)	

SSO	WebsiteWebsite/App Identity	Provider/	
Authentication	

Server

	ระบบงานสนับสนุน
และวางแผนองค์กร		
www.kpisme.com

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง	(High	Performance	Agency)

Ecosystem 

สำาน ั ก ง า น  ป . ป . ป
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การประเมินผลการดำาเนินงาน
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)

 กองทุนส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม	 ได้เข้�สู่ร บบปร เมินผลก�รดำ�เนินง�นทุนหมุนเวียนของกรมบญชีกล�ง 
ซึ่งมุ่งหวงในก�รปรบปรุงปร สิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นทุนหมุนเวียนให้สูงขึ้น	 เป็นไปต�มมติคณ รฐมนตรี	 เมื่อวนที่	30	กนย�ยน	
พ.ศ.	 2546	 ที่อนุมติให้หน่วยง�นต่�งๆ	 ที่มีเงินนอกงบปร ม�ณ	 ถือปฏิบติต�มม�ตรก�รกำ�กบดูแลเงินนอกร บบงบปร ม�ณ	
ต�มที่กร ทรวงก�รคลงเสนออย�่งเคร่งครด

ผลการประเมินผลการดำาเนินงานกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ทุนหมุนเวียน)

เกณฑ์การวัดผลการดำาเนินงาน 6 มิติ ประกอบด้วย

   มิติที่ 1
			การเงิน	

   มิติที่ 2	
			การสนองประโยชน์
			ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

   มิติที่ 3	
			การปฏิบัติการ

   มิติที่ 4	
			การบริหารจัดการทุนมุนเวียน

   มิติที่ 5	
				การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
				ผู้บริหารทุนหมุนเวียนพนักงานและลูกจ้าง	

   มิติที่ 6	
			การดำาเนินงานตามนโยบาย				
			รัฐ/กระทรวงการคลัง

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

10% 18% 37% 15% 10% 10%

5.0000

3.0000

1.0000

4.0000

2.0000

0.0000

ผลประเมินของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปีบัญชี 2563 
ได้อยู่ที่ระดับ 4.1400 จาก 5 คะแนนเต็ม

3.9973 
3.0511 

4.9429 
4.0317

4.5350 

3.0000
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	 ภ�พรวมผลก�รปร เมินคุณธรรมแล คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครฐ	 (Integrity 
and	 Transparency	 Assessment:	 ITA)	 ปร จำ�ปีงบปร ม�ณ	 2563	 ของสำ�นกง�นคณ กรรมก�รป้องกนแล  
ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	(สำ�นกง�น	ป.ป.ช.)	สสว.	ได้	90.95	ค แนน	จดอยู่ในร ดบ	A	ท้งนี้	พบว่�	ค แนน
ตวชี้วดสูงสุด	3	ลำ�ดบแรก	ได้แก	่ก�รเปิดเผยข้อมูล	(OIT	ตวชี้วดที่	9)	ได้ค แนน	100	ก�รปฏิบตหน�้ที่	(IIT	ตวชี้วด
ที	่1)	ได้ค แนน	98.49	แล ก�รใช้อำ�น�จ	(IIT	ตวชี้วดที	่3)	ได้ค แนน	96.98

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. และการสำารวจร้อยละ 
ของ MSME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น

0.00

40.00

80.00

20.00

60.00

100.00
100.00 98.49 96.98 96.72 96.62 94.69 92.20 87.50 83.79 68.44

OIT
ตัวชี้วัด	9

IIT
ตัวชี้วัด	1

IIT
ตัวชี้วัด	3

IIT
ตัวชี้วัด	2

IIT
ตัวชี้วัด	5

IIT
ตัวชี้วัด	4

EIT
ตัวชี้วัด	6

OIT
ตัวชี้วัด	10

EIT
ตัวชี้วัด 8

EIT
ตัวชี้วัด 7

ผู้ประกอบการ		MSME
ที่เข้ารับบริการ/เข้าร่วม

โครงการ

88.20%

86.20%

85.00%

ช่องทางการติดต่อรับบริการ/ข้อมูล

ด้านเนื้อหาที่ได้รับการอบรม

ด้านการเข้ารับบริการ/ประสานงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม		

MSME

88.00%

87.60%

-

91.08%

76.60%

74.20%

50.20%

MSME 
ที่เข้าร่วมแล้ว
ธุรกิจที่ดีขึ้น

มีจำานวนลูกค้า
เพิ่มขึ้นหรือยังรักษา
ฐานลูกค้าเดิมไว้ได้

ช่องทางการตลาด
ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น

บุคลากร
มีทักษะเพิ่มขึ้น

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ 

สสว.

ตัวชี้วัด
การประเมิน 
10 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่	1	 การปฏิบัติหน้าที	่ ตัวชี้วัดที่	4	 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่	2	 การใช้งบประมาณ	 ตัวชี้วัดที่	5	 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่	3	 การใช้อำานาจ

ตัวชี้วัดที่	6	 คุณภาพการดำาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่	7	 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่	8	 การปรับปรุงการทำางาน

ตัวชี้วัดที่	9	 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่	10	 การป้องกันการทุจริตEIT OITIIT

ภาพรวมผล	ITA		
ปี	2563	สสว.	ได	้

	

90.95 
คะแนน

จัดอยู่ใน

ระดับ A

87.20% 88.00%
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								ความเป็นมา 
 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เมื่อ 1 พ.ย. 2562  
และคณะรัฐมนตรี เมื ่อ 12 พ.ย. 2562 รับทราบแนวทาง 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือ 
มาตรการ MSME 2020 จำานวน 13 มาตรการ

 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อ 20 ก.พ.
2563 มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม จำานวน 705 ล้านบาท  
เพื่อดำาเนินการ 9 โครงการ ประกอบด้วย  
	 (1)	 ม�ตรก�ร	 MSME	 2020	 วงเงิน	 215	 ล้�นบ�ท	
ร ย เวล�ดำ�เนินง�นรวม	12	เดือน	ต้งแต	่20	ก.พ.	2563	ถึง	
19	ก.พ.	2564	
	 (2)	 โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้ด้�นบริห�รคว�มเส่ียงจ�ก 
อตร�แลกเปลี่ยนแล สนบสนุน	 SME	 ที่ทำ�ก�รค้�ร หว่�ง 
ปร เทศ	 (FX	 Option/Trade	 Related	 Fees)	 วงเงิน	 450 
ล้�นบ�ท	ร ย เวล�ดำ�เนินง�นรวม	24	เดือน	ต้งแต่	20	ก.พ.
2563	ถึง	19	ก.พ.	2565	
	 (3)	 โครงก�รศึกษ�เพื่อขบเคลื่อนก�รอำ�นวยคว�ม
ส ดวกในก�รปร กอบธุรกิจ	 (Doing	 Business)	 ร ย ที่	 3	
วงเงิน	 40	 ล�้นบ�ท	 ร ย เวล�ดำ�เนินง�นรวม	 24	 เดือน	
ต้งแต่	20	ก.พ.	2563	ถึง	19	ก.พ.	2565

 16 กันยายน 2563
 คณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในคราวการประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อ 16 กันยายน 2563	 มีมติอนุมติให้ขย�ย
ร ย เวล�โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้ด้�นบริห�รคว�มเสี่ยง
จ�กอตร�แลกเปลี่ยน 	 ซึ่งแบ่งก�รดำ�เนินง�นออกเป็น	
2	ร ย 	วงเงิน	225	ล�้นบ�ท	ต่อร ย เวล�ก�รดำ�เนิน
ง�น	1	ปี	โดยร ย ที่	1	สิ้นสุดร ย เวล�	23	ส.ค.	2564

	 21 ตุลาคม 2563
 คณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในคราวการประชุมครั้งที่  
5/2563 เมื่อ 21 ต.ค.2563 มีมติอนุมัติ
	 (1)	 ให้ขย�ยร ย เวล�ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้
ม�ตรก�ร	MSME	2020	จ�กเดิมสิ้นสุด	19	ก.พ.	2564	
เป็น	31	ส.ค.	2564	ได้แก	่โครงก�รพฒน�ร บบให้เอกชน 
ส�ม�รถเป็นหน่วยง�นส่งเสริม	 MSME	 โครงก�รพฒน�
ร บบก�รปร เมินศกยภ�พ	 MSME	 (SME	 Scoring/ 
Big	DATA)	โครงก�ร	Voucher	เพื่อก�รพฒน�ผลิตภณฑ์
สำ�หรบวิส�หกิจร�ยย่อย/วิส�หกิจชุมชน	 แล โครงก�ร
พฒน�ร บบก�รให้คว�มรู้	 ในก�รดำ�เนินธุรกิจแบบ
ครบวงจร	(SME	Academy	365)
	 (2)	 ให้ยกเลิกโครงก�รจดทำ�บญชีสำ�หรบ	 MSME	
แล นำ�งบปร ม�ณ	10	ล้�นบ�ท	คืนเข้�กองทุน

การดำาเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล

มาตรการ MSME 2020 และการสร้างปัจจัยเอื้อ

2563

2562
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แก้ปัญหาสำาคัญ (Pain Point) ของ SME ด้วย High-Impact Programme

(คาดว่าจะมี SME ได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย ภายใน 3 ปี)

การส่งเสริม SME รูปแบบใหม่ 
การพัฒนาผู้ประกอบการที่ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐในระยะยาว
     Self-financed
		(SME	Academy	365,	Voucher	พัฒนาผลิตภัณฑ์,	กลไกกลางการจำาหน่ายสินค้า)
     Revolving Fund (สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง)

เกิดเครื่องมือดูแล SME ตลอดวัฏจักรธุรกิจ แก้ปัญหาครบวงจร
จาก “ตั้งต้น ล้มแล้วลุก”

  ช่วยเหลือดูแลตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ	ระหว่างการพัฒนาธุรกิจ	ระยะเติบโต	
						รวมทั้งจัดให้มีฟื้นฟู	สำาหรับ	SME	ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ

สร้าง Multiplier เพิ่มตัวช่วยในการส่งเสริม SME
  การส่งเสริม	SME	โดยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน

						เข้ามาให้บริการแก่	SME	เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานรัฐดำาเนินการอยู่

สร้างกลไกการที่ดูแลให้ SME เข้าถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะต่างๆ
  เข้าถึงได้ง่าย เรียนรู้ได้ตลอดเวลา (SME	Academy	365)

การพัฒนาข้อมูลไปสู่ Big Data เพื่อช่วยเหลือ SME ได้อย่างตรงจุดต่อไป 
(Data Driven Entrepreneur) 

  การทำาบัญช	ีการจำาหน่ายสินค้า	Scoring

2

3

4

5

1

มาตรการ MSME 2020 (13 มาตรการ) 

1.	 เงินทุนหมุนเวียน
	 (SME	Revolving	Fund)
2. Direct	Credit	Guarantee
3. สินเชื่อระยะสั้น

4. SME	Academy	365	
							(20 ล้านบาท) 
5. การทำาบัญชีของรายย่อย
	 (Software	/	นักบัญชีชุมชน)
	 (10 ล้านบาท)

6.	 Voucher
	 พัฒนาผลิตภัณฑ์
	 (30 ล้านบาท)

7. กลไกการตลาด
	 เพื่อ	SME 
 (15 ล้านบาท) 
8.	 SME	FEST
	 (40 ล้านบาท)

 9.	 	MSME	ล้มแล้วลุก	
10.  การลดอุปสรรคใน

	การฟื้นฟูธุรกิจ	(AMC	/		
	ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้)

11.  การพัฒนาระบบการ	
								ประเมินศักยภาพ	MSME			
						 	(SME	Scoring)	และ	
		 	ฐานข้อมูล	MSME	Big	Data			
			 (20 ล้านบาท)

12.  การพัฒนาระบบ
	การให้เอกชนสามารถเป็น			
	หน่วยงานในการให้การ	
	ส่งเสริม	MSME	(Business			
	Development	Service:	BDS)	
 (80 ล้านบาท)

13.  การพัฒนาเศรษฐกิจ
	หมุนเวียน	(Circular	Economy)	
	(20 ล้านบาท จากกองทุน 
 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
 วิจัยและนวัตกรรม)

Scoring & Big Data: Service: ต้นแบบ SME อนาคต:กองทุนล้มแล้วลุก: 

|    Initial Stage    |    Development Stage    |    Growth Stage    |    Recovery Stage    |

การพัฒนาผลิตภัณฑ์:แหล่งเงินทุน:

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม	SME	

215 ล้านบาท 
การตลาด:

การพัฒนาทักษะ/วางระบบ:
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	 โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
• การสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธน�ค�รพฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อมแห่ง

ปร เทศไทย	(ธพว.)	ผลคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�น	ต้งแต่เริ่มดำ�เนินก�รวนที	่1	มิ.ย.	2563	ถึง	31	มี.ค.	2564	ได้เบิกจ่�ยเงินกู้ให้
แก่ผู้ปร กอบก�รแล้ว	จำ�นวน	1,553	ร�ย	วงเงิน	2,263.29	ล้�นบ�ท	แบ่งเป็น	ผู้ปร กอบก�รร�ยย่อย	(ร�ยได้ไม่เกิน	1.8	ล้�นบ�ท) 
จำ�นวน	199	ร�ย	วงเงิน	51.93	ล้�นบ�ท	แล ผู้ปร กอบก�รขน�ดย่อม	(ร�ยได้ไม่เกิน	100	ล�้นบ�ท)	จำ�นวน	1,354	ร�ย	วงเงิน	
2,211.36	ล้�นบ�ท

•  มีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อเพิ่มจากสถาบันการเงินจากการค้ำาประกัน	จำ�นวน	21,051	ร�ย	วงเงินสินเชื่อรวม	50,000	ล�้นบ�ท
•  การช่วยเหลือ SME ที่เป็นลูกหนี้	โดยบรรษทปร กนสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม	(บสย.)	คณ กรรมก�รบริห�ร 	ในคร�วก�ร

ปร ชุมคร้งที่	 1/2564	 วนที่	 20	 ม.ค.	 2564	 มีมติเห็นชอบให้เบิกจ�่ยงบปร ม�ณโครงก�รสนบสนุน	 SMEs	 ร�ยย่อย	 ในส่วน
ของเงินสนบสนุนงบปร ม�ณโครงก�ร	บสย.	SMEs	สร�้งไทย	จำ�นวน	5,000	ล้�นบ�ท	โดยให้เบิกจ่�ยในปีแรก	500	ล้�นบ�ท	
ภ�ยใน	15	วน	นบจ�กลงน�มใน	MOU	ร่วมกน	แล ส่วนที่เหลือให้เบิกจ�่ยต�มจริง	ปัจจุบนอยู่ร หว�่งก�รพิจ�รณ�ลงน�มใน
บนทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ	(MOU)	โดย	สสว.	ได้นำ�ส่งให	้บสย.	พิจ�รณ�ลงน�มแล้วเมื่อวนที่	26	มี.ค.	2564

ส่วนที่ 2	โครงการ	บสย.	SMEs	สร้างไทย	วงเงิน	5,000	ล้านบาท	ดำาเนินการโดย	บสย.
เพื่อช่วยเหลืออุดหนุน	 SME	 โดยให้เป็นเงินสมทบในก�รจ�่ยค่�ปร กนชดเชยให	้ บสย.	 ในอตร� 
ร้อยล 	10	ส่วน	บสย.	จ่�ยค่�ปร กนชดเชย	ในอตร�ร้อยล 	30	รวมเป็นค่�ปร กนชดเชยร้อยล 	
40	ท้งนี้เป็นก�รค้ำ�ปร กนวงเงินสินเชื่อรวม	50,000	ล้�นบ�ท

ส่วนที่ 1 โครงการสนับสนุน	SMEs	รายย่อย
วงเงิน	5,000	ล้านบาท	ดำาเนินการโดย	ธพว.

กลุ่มเป้าหมาย: 
SME	ได้รบก�รสนบสนุนไม่น้อยกว่�	4,890	ร�ย

ผลสะสม:  
1	มิ.ย.	63	ถึง	31	พ.ค.	64	
เบิกจ�่ยเงินกู้ให้แก	่SME	แล้ว	2,243	ร�ย	
วงเงิน	3,532.94	ล้�นบ�ท

ผู้ยื่นคำาขอกู้  
(ราย)

ได้รับอนุมัติเงินกู้ 
(ราย)

เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว 
(ราย)

Total 7,142 2,285 2,243

Micro -			 238 222

Small -			 2,047 2,021

วงเงินที่ขอกู้  
(ล้านบาท)

วงเงินอนุมัติ  
(ล้านบาท)

วงเงินเบิกจ่าย  
(ล้านบาท)

Total 8,107.00 3,676.30 3,532.94

Micro -			 67.01 58.60

Small -			 3,609.29 3,474.32

ความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานปี 2563
มาตรการด้านการเงิน
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ประกาศ	ณ	วันที่	29	พ.ค.	2563

	 เพื่อส่งเสริมก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินอย่�งธรรม�ภิบ�ลแล ก�รป้องกนปร�บปร�มก�รทุจริตแล ปร พฤติมิชอบ
ในภ�ครฐ	แล ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติว�่ด้วยก�รป้องกนแล ปร�บปร�มก�รทุจริต	ร ย ที่	3	 (พ.ศ.	2560	-	2564)	ภ�ยใต้
วิสยทศน์	 “ปร เทศไทยใสส อ�ด	 ไทยท้งช�ติต้�นทุจริต	 (Zero	 Tolerance	 &	 Clean	 Thailand)”	 มีวตถุปร สงค์เพื่อให้
สงคมมีพฤติกรรมร่วมต้�นก�รทุจริตในวงกว้�ง	 ก�รทุจริตถูกยบย้งอย่�งเท่�ทนด้วยนวตกรรมกลไกก�รบริห�รจดก�ร
ต�มหลกธรรม�ภิบ�ล		
 ข้ พเจ้  น ยวีร พงศ์ ม ลย ผู้อำ นวยก รสำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	จึงขอปร ก�ศ
เจตจำ�นงสุจริต	 แล ให้คำ�ม่นว่�	 จ บริห�รแล ปฏิบติง�นต�มภ�รกิจของสำ�นกง�นให้สำ�เร็จบรรลุเป้�หม�ยต�มหลก
ธรรม�ภิบ�ล	 ด้วยคว�มสุจริต	 มีคุณธรรม	 มีคว�มโปร่งใส	 สนบสนุนก�รพฒน�ร บบบริห�รจดก�รองค์กรให้มีคุณภ�พ
ม�ตรฐ�น	อำ�นวยคว�มส ดวกแล ตอบสนองผู้รบบริก�ร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่�งส ดวก	 รวดเร็วโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	
ตลอดจนให้คว�มร่วมมือกบทุกภ�คส่วนในก�รป้องกนปร�บปร�มก�รทุจริต	 โดยยึดปร โยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คญ	 แล
มุ่งม่นพฒน�	MSME	 ให้มีศกยภ�พเพิ่มขึ้นในฐ�น ที่เป็นผู้ชี้นำ�ในก�รขบเคลื่อนแล เพิ่มศกยภ�พ	MSME	 สู่คว�มม่งค่ง
อย่�งย่งยืน	 เพื่อให้บรรลุเจตน�รมย์ดงกล�่ว	จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยคุณธรรมแล คว�มโปร่งใสไว้	 6	ด้�น	 เพื่อให้บุคล�กร
ในหน่วยง�นได้ดำ�เนินก�ร	ดงนี้

	 1.	ความโปร่งใส	(Good	Governance)
	 2.	ความพร้อมรับผิดชอบ	(Accountability)
	 3.	ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	(Corruption	–	Free)
	 4.	วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร	(Integrity	Culture)
	 5.	คุณธรรมการทำางานในหน่วยงาน	(Work	Integrity)
	 6.	การสื่อสารภายในหน่วยงาน	(Communication)

การแสดงเจตจำานงสุจริต
และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส	ของ	สสว.	ปี	2563
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OSMEP Performance 2020
•	 OSMEP	Performance	under	the	Action	Plan	2020	

•	 Strategy	1:	 Enhancing	MSME	data	integration	in	Thailand	with	big	data

•	 Strategy	2:	 Developing	a	mechanism	to	promote	access	to	MSMEs	and	
	 local	economy

•	 Strategy	3:	 Enlarging	and	internationalizing	an	entrepreneurial	society

•	 Strategy	4:	 Driving	the	organization	into	a	high-performance	agency

•	 Performance	Evaluation

•	 Implementation	of	government	measures	and	policies

•	 Manifestation

Chapter1 Connect People:
OSMEP	connects	MSMEs
with	opportunities	to	reach	buyers



OSMEP Performance 
under	the	Action	Plan	2020

 OSMEP promoted and supported the appropriate development of early-stage enterprises and SMEs in line with 
their business sizes and potential. It developed early-stage enterprises to grow and expand businesses. It also promoted 
micro-enterprises to continue their businesses and have sufficient knowledge in business development. Furthermore, 
OSMEP equipped small enterprises with the knowledge to conduct businesses with modern practice and be aware of 
changes. This effort has raised the bar of medium enterprises and medium and high potential enterprises to enter the 
international competition and be the driving force to strengthen the country’s economy.

Ecosystem
•	 Develop	measures	to	help	SMEs	
affected	by	COVID-19

•	 Push	for	measures	to	encourage	
SMEs	to	access	public	procurement	
announcing	in	the	Government	
Gazette	Dec	22,	2020

•	 Hosting	an	Integration	Program
•	 Study	for	the	preparation	of	
SME	promotion	plan	No.	5

•	 Bring	about	cooperation	between	
countries	in	the	framework	of	
bilateral	/	multilateral	/	ASEAN	
of	34	cooperation	networks.	

•	 Create	an	SME	database	to	link	
data	into	the	SME	Big	Data	
system

Strategy 1: 
Enhancing	MSME	data	integration	

in	Thailand	with	big	data

Generating economic value
11,662.47 million baht
(Target	5,690.66	million	baht)

MSMEs receiving supports and benefits 
255,449 MSMEs 
(Target	235,402	MSMEs)

Strategy 3: 
Enlarging	and	internationalizing	

an	entrepreneurial	society

Strategy 2: 
Developing	a	mechanism	to	promote	
access	to	MSMEs	and	local	economy

Strategy 4: 
Driving	the	organization	into		
a	high-performance	agency

Early Stage
•	 Develop	Early	Stage	enterprises	

10,293 cases,	reulting	in		
an	economic	value	of	1,352.52 
million	baht	

Micro
•	 Develop	Micro	Enterprises	

22,229 cases,	resulting	in		
an	economic	value	of	1,996.41 
million	baht

Small
•	 	Develop	Small	Enterprises	

17,643 cases,	resulting	in		
an	economic	value	of 7,882.75 
million	baht

Ecosystem
•	 Develop	“Train	the	Coach”,	expanding	
the	role	of	consulting	and		
recommending	the	SME	Coaching		
Online	system	/		11	models	of	SME	4.0	
entrepreneurs	who	can	change	their	
approach	to	Digital	Transformation

•	 Develop	SME	Knowledge	Center	
that	collects	knowledge	for	SME	
businesses

•	 Develop	SME	ONE,	a	website	containing	
information	on	activities/projects	
from	government-private	sectors

•	 Develop	SME	CONNEXT	public		
relations	channel

•	 Develop	OSS,	a	comprehensive	SME	
service	center	in	77	provinces	across	
the	country

Ecosystem
•	 Make	a	strategic	plan,	
administrative	action	
plans	and	develop	human	
resources	plan

•	 Drive	the	organization	
to	be	efficient	according	
to	the	standards	(The	
Comptroller	General’s	
Department/NACC/OPDC).			

-4,189

430.79 -- 11,231.68

201,095 50,165
MSME receiving supports and benefits (MSMEs)

Generating Economic Value (million baht)
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Strategy 1:

Enhancing	MSME	data	integration	in	Thailand		
with	big	data

 Measures to promote SMEs 

	 Measures	to	support	SMEs	affected	by	the		
								 COVID-19	pandemic.	Proposed	for	the	Prime	
				 Minister’s	and	the	Minister	of	Finance’s		
		 consideration	on	March	24,	2020.
	 Pushed	the	measures	promoting	SMEs		

		 to	access	government	procurement.

OSMEP,	as	the	representative	of	Thailand,	operates	in	three	main	cooperation	frameworks:

						Improved	the	SME	database	in	four	areas	-	linking	data	to	the	SME	Big	Data	system,	
namely	the	structure	of	the	number	of	SME	and	employment,	export	and	import,	finance,	and	consultation.		(More	info:	www.sme.go.th)

  Bilateral cooperation   ASEAN cooperation

Prepare	ministerial		
regulations	defining	
supplies	and	procurement	
methods	requiring	to		
promote	or	support	by	
state	B.E.2563	(2020)

Comprehensive SME promotion                                                      

Integration of International Cooperation

Integration of BIG DATA 

Build	a	network	of	entrepreneurs	to	
expand	their	business	in	four	areas	
(technology,	etc.)

		Number	of	MSMEs	 		3,148,897	MSMEs		
						Juristice	persons		 770,563	MSMEs
						Natural	persons	 2,286,562	MSMEs		
						Community	enterprises	91,772	MSMEs
(Data:	as	of	April	9,	2021)
	
	Micro	and	SME	data	are	stored	in		

					the	registration	database	to	receive			 	
					supports.		 505,323	MSMEs
(Data:	as	of	May	5,	2021)

	 Develop	entrepreneurial	potential	to	become	
Born	Global;
	 Develop	 and	 improve	 websites	 for	 SME	

service	centers	in	ASEAN	with	GIZ;
	 Connect	 the	 network	 of	 Thai	 SME	 service	

providers	 with	 the	 ASEAN+8	 network	 of	 SME	
service	providers

 Improve the data structure for the analysis 

 of government service recipients;

 Develop Visualization 

 Dashboard: tracking 

 achievements in 

 promoting SMEs

Implement	 the	 framework	 of	 the	 ASEAN	 Strategic		
Action	Plan	(SAP	SMED)	and	infrastructure	development,		
including	promoting	and	supporting	SME	entrepreneurs	
to	ASEAN;

    www.thaismegp.com

SME registration system for 
government procurement;

Ecosystem

Hosting an integrated SME development 

plan to	gain	international	competitiveness		
in	Fiscal	Year	2020

Government Gazette        

Dec 22, 2020

In	collaboration	
with

MSMEs receiveing benefits	
4,189 MSMEs

Technology

Product/Service 

Development

Joint 

Investment

Marketing

Prepared	to	host	
the	54th	APEC	SME	
Working	Group,	and	
the	28th	APEC	SME	

Ministerial	
Meeting	in	Thailand		

in	2022	

Cooperate	with	
NSTDA	and	Korea	
Technology	Finance	

Corporation	
(KOTEC)

  Multilateral cooperation

Build	a	network	of	partners	in	
government-private	sectors	both	
domestically	and	internationally.

Study	for	the	preparation	of	the		
5th	SME	Promotion	Plan	(2022-2027)
Study	the	economic	valuation
Study	on	technology	promotion	
guidelines
Study	the	situation	and	in-depth		
potential	of	micro-enterprises	
Prepare	specific	situation	reports

Joint	operations	units	 25	agencies
Budget	received	 1,738,044,800	baht
SME	receiving	benefits	 460,325	cases

Early Stage         20,358	cases
Micro                           32,247	cases
Small   85,421	cases
Medium & High Potential  1,370	cases
Ecosystem    320,929	cases
	 																					 										 92	centers

Launch	OSMEP’s	system	to	register	SMEs	for	
government	procurement	since	October	1,	2020.

Statistics	of	SME	registrations	for	government	
procurement	as	of	April	2021	amounted	to	12,046	

9,522	juristic	persons,	2,166	natural	persons,		
and	358	community	enterprises.
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Strategy 2: 

Developing	a	mechanism	to	promote		
access	to	MSMEs	and	local	economy

Ecosystem

        Offline: 

        Online: 

 

	 Develop a database of SME credit ratings with 406	MSMEs	participating	in	the	capability	assessment.
 In marketing, it	is	found	that	most	entrepreneurs	collect	data	for	analyzing	customer	needs	and	apply	
Big	Data	technology	or	Data	Analytics	or	Google	Analytics	to	analyze	the	market	quite	a	bit.
 On the Internationalization, it	is	found	that	the	problem	in	expanding	the	market	to	foreign	countries	
is	in	selecting	reliable	partners	or	distributors	in	foreign	countries	and	promoting	the	image	of	the	products/
services.	Most	businesses	do	not	have	a	clear	budget	allocated	for	overseas	marketing.	

 Certified and registered SME Service Provider	in	consulting	and	mentoring	to	increase	business	efficiency	
provided	service	for	22	SMEs.	Also,	222	MSMEs	have	been	developed	in	business	efficiency,	productivity,	and	
potential	business	development.

Self-Assessment

SME ACCESS

 194,864 MSMEs received preliminary advice on business operations through SME One-Stop  

Service Centers (OSS) in	 77	 provinces	 across	 the	 country.	 The	 consultations	 found	 that	most	
SMEs	received	accounting/	financial	consulting	with	35.67%,	followed	by	marketing	21.68%,	and		
management	accounted	for	20.62%.		

	 Connect the SME promotion 

service unit network to	forward	
information	about	the	service		
activities	of	the	OSS	Center	to	SMEs.

	 Integrate cooperation between 

agencies at the area level with SAO,	
Thai	SMEs	Confederation,	Provincial	
Farmers	Council,	Municipality,	and	
Village	Fund.

	 Upgrade the potential of 

OSS center personnel	to	have	
specialized	knowledge	in	the	
Standard	Certificate.

Generating Economic Value 

430.79	million baht

MSMEs receiveing benefits	
201,095 MSMEs

 Develop MSME’s basic knowledge	under	the	concept	of “Faster Speed to SME Academy 365” for	4,070		
people	through	the	website	www.smeacademy365.com.	It	gathers	knowledge	for	SME	businesses	in	8	modules,	
namely:	(1)	Accounting	and	Finance	(2)	Trade	(3)	Services	(4)	Standards	(5)	Digital	(6)	Specific	issues		
(7)	Taxes	and	benefits	and	(8)	Marketing/international	marketing

  Develop SME PORTAL and a central		
system	for	providing	information	and	news	to	
SME	entrepreneurs	through	www.smeone.info.	
It	integrates	cooperation	with	all	44	agencies,	
with 430,631 cumulative users since the		
activation start (from October 1, 2018, to	
September	30,	2020).		

  Develop SME CONNEXT, an	 application	
to	publicize	news,	activities/projects	of	OSMEP,	
currently	has	a	cumulative	total	of	93,494	users	
(as	of	September	30,	2020).		

 Register information of 800 “Train the Coach” consultants 

(708	 Business	 Mentors	 and	 92	 Technology	 Experts)	 and	 20	
Business	 Transformer	 Coaches.	 It	 also	 expands	 the	 role	 of	
helping	SMEs	at	the	local	level,	consisting	of	

Providing	 consulting	 services	 through	 activities	 “SME 

Coach” to	 enable	 SME	 to	 solve	 business	 problems	 and		
adapt	to	new	normal.	(500	MSMEs	participated)	
“11 models”	 of	 successful	 SME	 4.0	 that	 have	 adopted	
Digital	transformation
Access	 to	 government	 services	 at	 all	 times	 through	
the	consulting	system	“SME Coaching Online.”	
www.smecoach.com

Connect and develop  

a network of consultants 

to receive comprehensive 

services

Government Service Channels
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Strategy 3:
Enlarging	and	internationalizing		
an	entrepreneurial	society

Early Stage
Generating Economic Value 

1,352.52 million baht

MSMEs receiveing benefits 
	10,293	MSMEs

MSMEs receiveing 

benefits 9,793 cases  
Cultivate new 

entrepreneurs

	 never	been	in	business		
	 been	in	business	

less	than	three	years
	 agricultural	SMEs
	 general	SMEs

Elevate entrepreneurs 

with technology,  

research, innovation

for	group	of	juristic	
persons	registered	
for	no	more	than	
five	years.	

 1. Entrepreneurship Course      
•	 Business	Canvas	Model					
•	 Lean	Start	up

 2. Business Plan    
•	 Business	Plan	Workshop				
•	 In-depth	consultation	
						(One	On	One)				

 3. Capacity building for 3,395 SME

•	 IOT			
•	 New	Product				
•	 Branding
•	 Improvement	of	production	
technology	and	tools		
•	 Upgrading	of	agricultural		
product	standards									
•	 Commercial	agriculture				

    
 4. Capacity building 

•	 Market	research	for		
confidence	boosting.
•	 Participation	in	expos/	
trade	fairs.			
•	 Linkage	to	funding	sources		
						(GSB	/	BAAC	)

 1. Self-Assessment

•	 SME	Potential	Analysis		
(Product	and	Packaging		
development	/	Enhancement		
of	production	efficiency	and		
standards)				

					
  Technology Matching 			

•	 Four	times	of	in-depth		
consultation	service	for	each	client.	

			
 2. Upgrading of SME  		

•	 Lean	production	
•	 Production	of	cosmetics		
from	agricultural	products			
•	 Automation			
•	 Inventory	Management
•	 AI	/	Machine	Learning
•	 Chat	bot	
•	 Internet	of	Things	(IOT)

 3. Market Testing

•	 Participation	in	expos/trade	fairs
•	 Reception	of	financial	support

Entrepreneur Preparation Creating & Developing Entrepreneurhip
Creating  

OpportunitiesValue Chain:

Promote and develop new entrepreneurs in the Early Stage group 

Early 
Stage

Group that has never been  

in business or newly started  

a business less than three years 

Group of juristic persons  

registered for no more than  

five years 
focuses	on	Agriculture	and	Food,	
Fashion	and	Lifestyle,	Health	and	
Beauty,	and	Trade	and	Service	
groups.	They	will	connect	with	
government	agencies	and	the		
Private	sector	with	research,	
technology,	and	innovations	for	
entrepreneurs	to	use	to	enhance	
their	potential.

Upgrading	to	become	SME	4.0		
entrepreneurs.	In	this	regard,		
they	can	achieve	this	by	acquiring	
training	workshops	on	developing		
business	ideas	Entrepreneurship	
Course,	Business	Model	Canvas	/		
Lean	Startup	or	new	business	planning	
model	in-depth	potential	development	
for	entrepreneurs	in	various	fields.

Food and 

Beverages

Digital

Content

Fashion and 

Lifestyle

Future 

Food

Health and 

Beauty

Trade and

Service

Fashion and 

Lifestyle

Agriculture 

and Food

MSMEs receiveing  

benefits 500 cases 
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Using accounting 
information to 

formulate business 
management 

plans/approaches, 
calculate tax, 

access 

funding 

sources

Strategy 3:
Enlarging	and	internationalizing		
an	entrepreneurial	society

including	community/OTOP	enterprises,	cooperatives,	and	grassroot	entrepreneurs.

Micro
Generating Economic Value 

1,996.41 million baht

MSMEs receiveing benefits	
22,229	MSMEs

Development of micro enterprises for professional operation

Micro

Conducting businesses professionally Developing product and service standards Expanding market opportunitiesValue Chain:

462 businesses

from	77	provinces,	six	each,	
were	developed	to	be	SME 

Provincial Champions; 

134 entrepreneurs were	
involved	in	market	testing.

The	activity	entitled “Pan Daw”  
joined	by	253 entrepreneurs,	
which	aimed	to	enhance	their		
capacity	for	leapfrog	growth,		
link	to	the	Excellence Center,		
and	cooperate	with	4	universities,		
		King	Mongkut’s	University		

of	Technology	North	Bangkok	 	
		Chiang	Mai	University	
		Khon	Kaen	University	
		Prince	of	Songkla	University

Product Development

Packaging

Design

Shelf Life 

  Born Strong 33 enterprises 

							were	provided	with	business	and	product	
							diagnosis,	and	created 60	new products 	
							for	which	SMEs	linked	OEM	production.
							

 1,860 enterprises 

							developed	their	product	and	product	standards

“encourage	new	entrepreneurs	to	use		
online	channels,	and	boost	sales	among		

the	existing	online-store	sellers”

4,351 new entrepreneurs
opened	their	online	store.	
Existing	entrepreneurs	were	
promoted	through	additional	
online	channels	and	digital 
marketing.

   102 Thai Cooperatives to “Smart  
      COOP 4.0” where	cooperatives	underwent		
									capacity	building	to	be	prepared	for	the		
									process	of	replicating	product	or	service		
									development	of	cooperatives.

3,161 entrepreneurs	underwent	promotion	
with	a	single	accounting	system,	were	equipped	
with	knowledge	and	understanding	about		
accounting,	and	applied	accounting	technology		
to	issue	correct	and	complete	accounting		
reports	and	plan	and	generate	more	income.

Benefits:

 15,852 entrepreneurs
			gained	digital	marketing	knowledge	

Hydroponics	
Course		

received	vocational	training	
in	the	project “Creating 
jobs and occupations  
for community”

Mushroom	
Cultivation	Course

372 cases

Provision of in-depth consultation on standards and/or analysis of 

products, establishments, or production sites	to	prepare	and		
encourage	entrepreneurs	to	apply	for	product	standard	certification.	
26	entrepreneurs	were	certified	under	standards.	Products	development		
to	create	prototypes	that	can	be	commercialized:	161	products. 

Good 

Manufacturing 

Practice for 

Cosmetics (GMP).

CODEX GMP

Standard

Non-Factory

Food Production

Site Standard

Halal 

Standards 

Community 

Product 

Standards 

(CPS) 

Furniture		
Carpentry		
Course

Service Provider Development 
E-commerce service, accounting service and tax 

consultation service to provide greater ability to 

conduct business through in-depth capacity building 

activities: 106 participants.

select

proper tax 

privileges
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Strategy 3:
Enlarging	and	internationalizing		
an	entrepreneurial	society

Small

Generating Economic Value 
7,882.75 million baht

MSMEs receiveing benefits 
17,643 MSMEs

Value Chain:

SMEs	operating	for	three	years	or	more,	those	with	an	average	income	growth	rate	of	no	less	than	20	percent	during	the	past	three	years,	
and	those	with	the	potential	to	grow	in	both	domestic	and	international	markets.

Development of small enterprises to become modern businesses

Enhancing Marketing 
Capabilities

Incresing Efficiency and 
Productivity

Raising 
Standards

Modernizing 
business

Adjustment	of	the	business	model	
to	enter	the	online	market	or	
digital	marketing,	addition	of	
marketing	channels	in	line	with	
New	Normal,	and	use	of	the	virtual	
business	matching	system.

	Able	to	initiate	partnership	with	the	Kingdom	of	Bahrain	at	the	event	
“1st Hybrid Biz Marching Thailand-Bahrain,”	which	resulted	in	business	
matching	negotiations	for	2,582 businesses (5,041	pairs).

Upgrading of products and 

services to receivestandard certification 6,435 businesses received appropriate knowledge 
about standards	and	basics	about	business	in	individual	
industrial	clusters	which	underwent	self-diagnosis	
and	self-assessment.

In-depth capacity building for 1,960	businesses, 
through,	for	example,	brand	building,	adjustment	of	
the	process	of	producing	products	or	services	using	
technology	or	innovation,	preparation	for	applying	
for	standard	certification,	in-depth	training	to	build	
the	capacity	of	business	personnel,	support	for	the	
provision	of	nutrition	labels,	and	product	analysis	or	
establishment	audit.

Products or service development to create prototypes 

which	can	be	further	commercialized:	1,006 products

SME National Awards:	Development and upgrading of the business  
management standards.  Received	cooperation	from	the	National		
Productivity	Institute	by	applying	the	guidelines	of	the	Thailand		
Quality	Award	(TQA)	as	criteria.

	 2,012	SMEs	received	pre-qualification	evaluation.
	 914	SMEs	were	developed	and	upgraded.	

	 SME	National	Awards	were	granted	to	 53	awardees	
	 Startup	Awards	were	granted	to	 58	awardees

Targeted industries:

Small

30 networks

 were developed and linked in the target  
 cluster in	order	to	ensure	strong	clusters.

 Building	the	capacity	for	160	network leaders 
 and network coordinators service	providers	
	 and	CDAs).

CLUSTER

Audit	certificates	
were	issued	to	309	businesses.

Textile industryTourism and hotel 
industry
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Building of personnel capacity, 
improvement of the organizational 

internal process, preparation  
for	organizational	development	in	line		
with	PMQA	4.0,	and	enhancement	of		
the	environment	in	the	organization.

 Development	of	a	performance	management	
	 system	

 Career	planning
 Implementation	of	the	training	roadmap	

	 (TRM)	and	individual	development	plan	(IDP).
 Building	the	capacity	of	OSMEP	personnel	

	 in	hard	and	soft	skills.

 Review	and	improvement	of	the	work	flow	
within	the	organization	to	ensure	it	was		
in	line	with	the	current	working	conditions		
and	preparation	of	the	Work	Manual,		
As-Is	Mapping,	20	processes,	and	10	processes,	
as	T0-Be	processes.

 Preparation	for	organizational	development	
under	PMQA	4.0	and	appointment	of	a	committee		
on	monitoring	and	supervising	the	development	
of	the	Public	Sector	Management	Quality	Award	
(PMQA	4.0)	of	the	OSMEP.

 Development	of	the	good	corporate	governance		
	 policy	for	the	year	2021	with	practical		
	 guidelines.

 Risk	management	plan	for	the	year	2020,	
which	added	the	measures	for	debt	collection	
and	the	risk	of	OSMEP	employees’	incompliance	
with	the	newly	promulgated	rules/regulations.

 Setting	of	the	standards	for	Safety,	Health,
	 and	Environment	(SHE)

		 Legal	system	for	collecting	
debtor	information,	recording	
information	about	proceedings,	
such	as	filing	plaints,	issuing	
court	decisions,	the	date	of	
issuing	the	writ	of	execution,	
and	the	Legal	Execution		
Department.

    Upgrading  
of management 

to become 
“Smart Office” 

    Optimization 
of the organization 

to meet the 
benchmark 

	 Evaluation	of	
the	performance	
of	the	Small	and	
Medium	Enterprises	
Promotion	Fund	
(Working	Capital).

	 Satisfaction	survey	on	the	
OSMEP’s	stakeholders	for	the	
fiscal	year	2020	and	survey	of	
the	percentage	of	SMEs	which	
participated	in	the	OSMEP’s	
projects	and	then	experienced	
business	improvement.

	 Integrity	and	
transparency	
assessment	(ITA)	
for	the	operations	
of	government	
agencies

External Assessment Agencies

	 Electronic	
document	system

	Single	Sign-on

SSO	WebsiteWebsite/App Identity	Provider/	
Authentication	

Server

	 Organizational	support	
	 and	planning	system:	
	 www.kpisme.com

Strategy 4:
Driving	the	organization	into	a	high-performance	agency

Ecosystem 

ส ำ ำ น ั ก ง ำ น  ป .ป .ป
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Performance Evaluation

Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	(OSMEP)

 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.

Performance evaluation results of the Small and Medium Enterprises 

Promotion Fund (Working capital)

Six dimensions benchmark for the performance measurement as follows:

  Dimension 1
			Finance

  Dimension 2 	
		Responsiveness	to				
		Stakeholders’	benefits

  Dimension 3	
		Operations

  Dimension 4 	
		Working	capital	
		management

  Dimension 5	
		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

10% 18% 37% 15% 10% 10%

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

5.0000

3.0000

1.0000

4.0000

2.0000

0.0000

For the preliminary evaluation results for fiscal year 2020,
OSMEP received 4.1400 points out of 5

3.9973 

3.0511 

4.9429 

4.0317

4.5350 

3.0000
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 The result overview of government agencies’ Integrity and Transparency Assessment (ITA) in the fiscal 
year 2020 by the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), OSMEP was awarded 90.95 
points, rated A. The top 3 highest scoring indicators are as follows: the Information disclosure (OIT No.9)  
scored 100 points, the Performance (IIT No.1) scored 98.49, and the Excercise of Power (ITT No.3) scored 
96.98. 

The results of government agencies’ Integrity and Transparency Assessment

0.00

40.00

80.00

20.00

60.00

100.00
100.00 98.49 96.98 96.72 96.62 94.69 92.20 87.50 83.79 68.44

MSMEs	receiving	
services/	participating	

in	the	project

88.20%

86.20%

85.00%

87.20%

Channels	for	receiving	services/
information

The	content	used	for	training

Service/coordination

88.00%

Agencies	involved	
in	MSME	promotion

88.00%

87.60%

-

91.08%

76.60%

74.20%

50.20%

The increasing  

number of customers 

or the existing 

customer base  

maintained:

More new marketing 

channels:

Personnel with 

higher skills:

OSMEP’s 

stakeholders

In	2020,	OSMEP	
was	awarded	

90.95 
points  

from ITA
(Grade A)

Results of OSMEP stakeholder satisfaction survey and the percentage of  
MSMEs whose performance improved after receiving OSMEP support

OIT

No.	9
IIT

No.	1
IIT

No.	3
IIT

No.	2
IIT

No.	5
IIT

No.	4
EIT

No.	6
OIT

No.	10

EIT

No.	8
EIT

No.	7

MSME 
has already 

joined Better 

Business.

10 

indicators 

were 

assessed:
No.	1	 Performance	 No.	4	 Use	of	government	property
No.	2	 Budgeting	 No.	5	 Tackling	corruption
No.	3	 Exercise	of	power

No.	6	 Quality	of	work
No.	7	 Communication	efficiency
No.	8	 Improvement	of	work

No.	9	 Information	disclosure
No.	10	 Anti-fraudEIT OITIIT
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	 Background
 The Committee of Ministers for Economic 
Affairs on November 1, 2019, and the Cabinet on 
November 12, 2019, acknowledged 13 guidelines for  
developing integrated small and medium enterprises  
or MSME 2020 measures. 

	 February 20, 2020 
 The National Board of Small and Medium  
Enterprises Promotion (Ad hoc), at its meeting  
No. 1/2020 on February 20, 2020, approved  
the allocation of additional small and medium  
enterprises promotion funds for 705 million baht  
to operate the nine projects consisting of:     
 (1) MSME measure 2020, the limit of 215 
million baht, total operating period of 12 months, 
from February 20, 2020, to February 19, 2021; 
 (2) Promotion knowledge on foreign  
exchange risk management and support trade  
internationally SMEs Project (FX Option/Trade  
Related Fees) amount 450 million baht, total  
operational period 24 months from February 20, 
2020, to February 19, 2022 
 (3) Study to drive the facilitation of doing the 
business project, phase 3, amount 40 million baht, 
total operational period 24 months, from February 
20, 2020, to February 19, 2022.

	 September 16, 2020
 At its meeting No. 3/2020 on September 
16, 2020, the Executive Board of the Office of 
SMEs Promotion resolved to approve the extension 
of the Promotion knowledge on foreign exchange 
risk management project. It is divided into a 2 Term 
Credit limit of 225 million baht per 1-year operation, 
with the first phase ending on August 23, 2021.

	 October 21, 2020
 The Executive Board of the Office of SMEs  
Promotion, at its meeting No. 5/2020 on October  
21, 2020, approved:
 (1) To extend the period of operation under 
the MSME measure 2020 from the former ending 
February 19, 2021, to August 31, 2021, including  
Developing a system for the private sector to be 
an MSME promotion agency project, Developing  
a system for assessing the potential of MSME project  
(SME Scoring/Big DATA), Voucher for Product  
Development for Small Enterprises/Community  
Enterprises project, and Integrated Business  
Education System Development Project (SME 
Academy 365).
 (2) To cancel the MSME accounting project 
and return the budget of 10 million baht to the Fund.

Implementation of government measures and policies

Measures of MSME 2020 and the establishing of contributing factors

2020

2019
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Solve SMEs’ pain points with the high-impact programme

(It is expected that there will be at least 100,000 SMEs benefiting within three years.)

Promotion of a new type of SME
Developing	entrepreneurs	that	reduce	dependence	on	government	budgets	in	the	long	run:

  Self-financed	(SME	Academy	365,	Voucher	for	Product	Development,	Mechanism	of	
Merchandising)

  Revolving fund (continuous	support)

Provide tools to take care of SMEs throughout the business cycle  
to solve all-around problems from “Start, fails, and rises.”

  Help	take	care	from	the	start	of	the	business,	during	business	development,	growth	
phase,	including	providing	rehabilitation	for	SMEs	experiencing	business	problems.

Build a multiplier to add a helper to promote SME 
  Promoting	SMEs	by	increasing	the	role	of	the	private	sector	to	provide		

services	to	SMEs	in	addition	to	those	operated	by	government	agencies.	

Create a mechanism to ensure that SMEs have access to various skills 
development courses

  Easy	to	access, learn anytime (SME	Academy	365)

Developing Big Data to help SMEs accurately
(Data-Driven Entrepreneur)

  Accounting	for	sales	of	goods,	scoring

2

3

4

5

1

MSME Measures 2020 (13 Measures)

1. Working	capital	
	 (SME	Revolving	Fund)
2.	 Direct	Credit	Guarantee
3.	 Short-term	loans

4.	 SME	Academy	365
     (20 million baht) 
5.	 Small	book	keeping	(Software	
	 /	Community	Accountant)
 (10 million baht) 

6. Product	
	 Development	Voucher	
 (30 million baht) 

7.	 Marketing	mechanism	
	 for	SME	
 (15 million baht)
8. SME	FEST	
 (40 million baht)

9.		 MSME	resilience,	
10. Reducing	obstacles	to	
	 business	rehabilitation	
(AMC	/	Debt	Solution	Center)

11.	 Development	of	MSME	
	 Potential	Assessment	
	 System	(SME	Scoring)	
	 and	MSME	Big	Data		
									(20 million baht)

12. Developing	a	system	for	
the	private	sector	to	
be	an	MSME	promotion	
agency	project	(Business	
Development	Service:	
BDS)	(80 million baht)

13. Developing	a	Circular
Economy	(20	million	baht	
from	the	Science		
Innovation	Research	Fund)

Scoring & Big Data: Service: Prototype for 
SMEs in the future:

Resilience Fund: 

|    Initial Stage    |    Development Stage    |    Growth Stage    |    Recovery Stage    |

Product
Development: 

Sources of 
funds:

Budget	from	SME	Promotion	Fund

215 million baht

Marketing:Skills Development/
Systematization:
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	 Small SMEs Support Program 

• Encouraging entrepreneurs to access funding sources by the Small and Medium Enterprise Development Bank 

of Thailand (SME D Bank) Progress from the start of operations on June 1, 2020, to March 31, 2021, has already 
disbursed loans to 1,553 entrepreneurs with a limit of 2,263.29 million baht. It is divided into micro entrepreneurs  
(Income not more than 1.8 million baht), amounting to 199, with a limit of 51.93 million baht, and small entrepreneurs  
(Income not more than 100 million baht) 1,354 customers with a limit of 2,211.36 million baht.

• There were 21,051 entrepreneurs who received additional credit from financial institutions as a guarantee.  
Total credit limit of 50,000 million baht

• Assisting SMEs who are debtors by the Small Industrial Credit Guarantee Corporation (TCG). The Executive 
Committee, at its meeting No. 1/21, on January 20, 2021, resolved to approve the disbursement of the project budget 
to support small SMEs in the part of the TCG project budget support: SMEs building Thailand. It amounts to 5,000 
million baht, disbursed in the first year of 500 million baht within 15 days from the signing of the MOU jointly, and the 
rest to be disbursed as actual. At present, it is in the process of considering signing a memorandum of understanding.

Part 2: TCG project: SMEs builds Thailand with a budget of 5,000 million baht,		
operated	 by	 TCG.	 To help subsidize SMEs by providing a contribution to pay insurance  
compensation to TCG at a rate of 10 percent. In comparison, TCG pays compensation insurance 
at a rate of 30 percent, totaling compensation insurance of 40 percent. It is a guarantee for  
a comprehensive credit line of 50,000 million baht. 

Part 1: Supporting	Micro	Enterprises	Program		
with	a	limit	of	5,000	million	baht,	operated	by		
SME	Development	Bank	

Target group:
Supporting SMEs, not less than 4,890 people.

Present Performance: 
June 1, 20 to May 31, 20; 2,243 loans disbursed  
to SMEs, amount 3,532.94 million baht.

Loan applicant 
(case)

Loan approved 
(case)

Loan disbursed
(case)

Total 7,142 2,285 2,243

Micro -			 238 222

Small -			 2,047 2,021

Credit limit 
(Million baht)

Approval limit 
(Million baht)

Disbursement limit
(Million baht)

Total 8,107.00 3,676.30 3,532.94

Micro -			 67.01 58.60

Small -			 3,609.29 3,474.32

Progress and operating results in 2020
Financial measures
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Manifestation
of	good	faith,	morality,	and	transparency	policy	
of	OSMEP	for	the	year	2020

Announced	on	May	29,	2020

 The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) intends to promote the administration of state affairs with 
good governance and the prevention and suppression of corruption and misconduct in the government sector according to 
the National Strategy on Prevention and Suppression of Corruption, Phase 3 (2017-2021). It defines the vision “Zero Tolerance 
and Clean Thailand” to encourage society to engage in broad anti-corruption behaviors where corruption is prevented promptly 
through innovative management mechanisms under good governance. 
 I, Mr. Veerapong Malai, as Director-General of OSMEP, would like to declare my intention, to be honest, and pledge to 
administer and operate the mission of the Office to achieve the goal of good governance with integrity, ethics, and transparency. 
In this regard, I shall support the development of the organization’s management system to have quality standards, facilitate and 
respond to service recipients, stakeholders conveniently, quickly, transparently, verifiable. 
 I shall also cooperate with all sectors in the prevention and suppression of corruption based on the common interests of 
the public and strive to develop MSMEs to enhance potential as a leader in driving and increasing the possibility of MSMEs to 
sustainable prosperity. To achieve the intentions mentioned above, therefore, six aspects of morality and transparency policy  
have been established for personnel in the OSMEP to take action as follows: 

	 1.	Good	Governance
	 2.	Accountability
	 3.	Corruption	–	Free
	 4.	Integrity	Culture
	 5.	Work	Integrity
	 6.	Internal	communication

“OSMEP	refrains	from	
accepting	gifts,	including	any	

other	benefits,	on	every	occasion	
and	every	festival.”

“Thank	you	for	the	kindness.”
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ส่วนที่ 2

สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปี 2563

เชื่อม SME:
สสว. เชื่อมโอกาส
ให้ผู้ประกอบการ MSMEs จับคู่ธุรกิจ

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ MSME

• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME

• จำานวนและการจ้างงานของ MSME

• การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ MSME

• สถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของ MSME



สถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ MSME

Top 3
สาขาธุรกิจ MSME ที่มี GDP สูงที่สุดในปี 2563

ภาคการบริการภาคการค้าปลีกค้าส่ง

ค้าปลีกค้าส่ง
91.9%

ภาคการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหาร
13.9%

ผลิตภัณฑ์จาก
การกลั่นปิโตรเลียม
9.4%

เคมีภัณฑ์
7.7%

การศึกษา
19.6%

จำาหน่ายและ
ซ่อมบำารุงยานยนต์
8.1%

ที่พักแรม
และร้านอาหาร
15.5%

การขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า
12.5%

ภาคการ
บริการ 
44.5%

ภาคการผลิต 
32%

ภาคการค้า 
21.6%

สัดส่วนของ
GDP MSME 

รวม

GDP MSME ในภาคการบริการและภาคการค้า
มีสัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 3 ของ GDP MSME รวม

ภาคการเกษตรและอื่นๆ 
1.9%

GDP

สัดส่วนแยกตามประเภทวิสาหกิจ
สัดส่วน

เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 ปี มีสาเหตุหลัก 
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี

สัดส่วน

มูลค่า GDP ประเทศไทย  ปี 2563

15.7
15,703,021 ล้านบาท

ล้านล้านบาท
ขยายตัวลดลง
6.1%

มูลค่า GDP MSME  ปี 2563

5.38
5,376,066 ล้านบาท

ล้านล้านบาท
ขยายตัวลดลง
9.1%

ขยายตัวลดลง
15.8%

ขยายตัวลดลง
9.8%

ขยายตัวลดลง
7%

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ณ 15 ก.พ. 64 
ประมวลผลโดย: สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โครงสร้าง GDP ตามขนาดวิสาหกิจ

59.2%
LE 34.2%

MSME

6.6%
วิสาหกิจอื่นๆ

วิสาหกิจรายย่อย (Micro)

2.6%
417,304 ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดย่อม (SE)

14.6%
2,290,099 ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง (ME)

17.0%
2,668,663 ล้านบาท
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การค้าระหว่างประเทศของ MSME

ตลาดส่งออกสำาคัญของ MSME ตลาดนำาเข้าสำาคัญของ MSME

หดตัว
23.08%

สัดส่วน 
5.26%

ขยายตัว
38.89%

สัดส่วน
16.09%

ขยายตัว
1.21%

สัดส่วน 
41.12%

หดตัว
5.58%

สัดส่วน
16.78%

หดตัว
48.17%

สัดส่วน
9.05%

หดตัว
23.24%

สัดส่วน
7.73% 

มูลค่าการส่งออกประเทศไทย  
การส่งออก

มูลค่าการนำาเข้าของ MSME

การนำาเข้า
มูลค่าการนำาเข้าประเทศไทย  

6.50 ล้านล้านบาท

1.01
1,018,921.198 ล้านบาท

ล้านล้านบาท

มูลค่าการส่งออกของ MSME

การค้าระหว่างประเทศของไทย

80.89%

8.78%

4.71%

2.18%

มูลค่าการส่งออก 
(ล้านบาท)

Micro
 102,604.82

Micro
 141,699.30

SE
 247,100.61

SE
 306,158.91

ME
 490,044.69

ME
 571,062.99

LE
 6,223,129.15

LE
 5,259,924.7186.69%

6.83%

3.44%

1.43%

โดยรวม เกินดุล

676,087.46
 ล้านบาท

MSME ขาดดุลการค้า

179,171.07
 ล้านบาท

ตลาดส่งออกหลักที่สำาคัญของไทย 
ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สำาหรัับ MSME มีีมููลค่่าการส่่งออก

รวมของ 3 ประเทศ 340,871.23 ล้้านบาท

ตลาดนำาเข้าหลักที่สำาคัญของไทย
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สำาหรัับ MSME มีีมููลค่่าการนำาเข้้า

รวมของ 3 ประเทศ 564,832.98 ล้้านบาท

จำานวน MSME ที่นำาเข้า
47,599 ราย คิดเป็น 49.66%

จำานวน MSME ที่ส่งออก 
22,285 กิจการ สัดส่วน 62.40%

ตลาดที่ MSME สามารถขยายการส่่งออกได้้สููงสุุดคืือ สหรััฐอเมริิกา เพิ่่มขึ้น 
ร้้อยละ 38.89 ซึ่่งสหรััฐอเมริิกาเป็นเพีียงตลาดเดีียวที่่ MSME มีีการขยาย
ตััวเพิ่่มขึ้้นในปีี 2563 ซึ่งชี้่ให้้เห็็นว่่า MSME ไทยต้้องเผชิิญกัับการส่่งออก
ที่่ลดลงในเกืือบทุุกตลาด เนื่่องจากสถานการณ์์โรคโควิิด 19 ขณะที่ตลาด
อินเดีย หดตัวลดลงมากที่สุด ร้อยละ 49.12

ประเทศที่มีการขยายตัวการนำาเข้าสูงสุด คือ เมียนมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 
29.39 และตลาดที่มีการนำาเข้าหดตัวสูงสุด ได้แก่ ฮ่องกง หดตัวลง
ร้อยละ 65.86 

มูลค่าการนำาเข้า 
(ล้านบาท)

7.17
7,178,494.05 ล้านบาท

ล้านล้านบาท

0.839
839,750.12 ล้านบาท

ล้านล้านบาท

หดตัว
5.9%

หดตัว
12.43%

หดตัว
17.08%

หดตัว
19.98%

คิดเป็นสัดส่วน
11.70%

คิดเป็นสัดส่วน
15.67%

6,502,406.59 ล้านบาท
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การค้าของ MSME กับอาเซียน การค้าของ MSME กับญี่ปุ่น

การค้าของ MSME กับจีน

การค้าของ MSME กับสหรัฐอเมริกา

การค้าของ MSME กับสหภาพยุโรป

มูลค่าการส่งออก

242,037.58 ล้านบาท
สัดส่วน 14.08%  หดตัว 20.17%

          กัมพูชา
สัดส่วน 14.17%  หดตัว 11.50%

          มาเลเซีย
สัดส่วน 16.78%  หดตัว 10.90%

          เวียดนาม
สัดส่วน 20.89%  หดตัว 9.87%

ตลาดส่งออกสูงสุด

มูลค่าส่งออก

64,877.54 ล้านบาท
สัดส่วน 9.15%  หดตัว 23.24%

มูลค่าส่งออก

140,896.21 ล้านบาท
สัดส่วน  15.23%  หดตัว 5.58%

มูลค่าส่งออก

135,097.48 ล้านบาท
สัดส่วน  12.67%  ขยายตัว 38.89%

มูลค่านำาเข้า

151,117.17 ล้านบาท
สัดส่วน 12.23% หดตัว 14.64%

         สิงคโปร์
สัดส่วน 17.65%  ขยายตัว 12.32%

         เวียดนาม
สัดส่วน 20.23%  ขยายตัว 7.32%

          มาเลเซีย
สัดส่วน 23.25%  หดตัว 35.83%

ตลาดนำาเข้าสูงสุด

มูลค่านำาเข้า

92,257.77 ล้านบาท
สัดส่วน 10.61%  หดตัว 48.17%

มูลค่านำาเข้า

418,961.94 ล้านบาท
สัดส่วน  26.70%   ขยายตัว  1.21%

มูลค่านำาเข้า

53,613.27 ล้านบาท
สัดส่วน  11.50%   หดตัว  23.08%

หดตัว
36.46%

สัดส่วน
23.66%

อัญมณี
และเครื่อง

ประดับ

หดตัว
12.87%

สัดส่วน
12.68%

ยานยนต์
และส่วน
ประกอบ

ขยายตัว
118.13%

สัดส่วน
7.83%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

สินค้าส่งออกสูงสุด

หดตัว
27.81%

สัดส่วน
14.77%

น้ำาตาลและ 
ขนมที่ทำา 

จากน้ำาตาล

หดตัว
0.93%

สัดส่วน
9.94%

เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

หดตัว
19.29%

สัดส่วน
8.98%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

สินค้าส่งออกสูงสุด

หดตัว
37.99%

สัดส่วน
9.01%

เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

หดตัว
20.84%

สัดส่วน
10.25%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

ขยายตัว
3.51%

สัดส่วน
6.49%

ของปรุงแต่ง 
จาก 

เนื้อสัตว์

สินค้าส่งออกสูงสุด

ขยายตัว
17.26%

สัดส่วน
34.92%

ผลไม้
และลูกนัต
ที่บริโภคได้

ขยายตัว
15.53%

สัดส่วน
12.96%

ไม้และ
ของทำา
ด้วยไม้

ขยายตัว
22.92%

สัดส่วน
6.74%

ทองแดงและ
ของที่ทำาด้วย

ทองแดง

สินค้าส่งออกสูงสุด

หดตัว
27.76%

สัดส่วน
10.71%

อัญมณี
และเครื่อง

ประดับ

ขยายตัว
394.83%

สัดส่วน
21.70%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

ขยายตัว
119.30%

สัดส่วน
10.94%

เฟอร์นิเจอร์

สินค้าส่งออกสูงสุด

มูลค่าส่งออก

71,967.76 ล้านบาท
สัดส่วน  11.22%  หดตัว  20.40%

3. สหราชอาณาจักร
2. เยอรมนี
1. เบลเยียม

ตลาดส่งออกสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

5. ฝรั่งเศส
4. เนเธอร์แลนด์

หดตัว
2.13%

สัดส่วน
21.29%

เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ขยายตัว
9.47%

สัดส่วน
11.45%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

หดตัว 
13.73%

สัดส่วน
6.87%

อุปกรณ์ที่
ใช้ในทาง

ทัศนศาสตร์

นำาเข้าสูงสุด

มูลค่านำาเข้า

112,552.76 ล้านบาท
สัดส่วน  20.73%  หดตัว  15.03%

3. ฝรั่งเศส
2. อิตาลี 
1. เยอรมนี 

ตลาดนำาเข้าสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

5. เนเธอร์แลนด์
4. สหราชอาณาจักร

สัดส่วน 67.39% ของการนำาเข้าทั้งหมด

หดตัว
44.54%

สัดส่วน
12.54%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

ขยายตัว
71.82%

สัดส่วน
10.91%

อัญมณี
และเครื่อง 

ประดับ

ขยายตัว
49.38%

สัดส่วน
9.08%

พลาสติกและ
ของที่ทำาด้วย

พลาสติก

สินค้านำาเข้าสูงสุด
หดตัว 
33.8%

สัดส่วน
29.92%

เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

หดตัว
60.76%

สัดส่วน
12.66%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

หดตัว
56.60%

สัดส่วน
7.42%

ยานยนต์
และส่วน
ประกอบ

สินค้านำาเข้าสูงสุด

หดตัว
3.33%

สัดส่วน
17.04%

เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ขยายตัว
13.62%

สัดส่วน
19.59%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

ขยายตัว
10.62%

สัดส่วน
7.24%

พลาสติกและ
ของที่ทำาด้วย

พลาสติก

สินค้านำาเข้าสูงสุด

หดตัว
15.93%

สัดส่วน
16.61%

เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ขยายตัว
1.70%

สัดส่วน
12.43%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วน
ประกอบ

ขยายตัว
7.23%

สัดส่วน
12.80%

อุปกรณ์ที่
ใช้ในทาง

ทัศนศาสตร์

สินค้านำาเข้าสูงสุด

สัดส่วน 70.20% ของการส่งออกทั้งหมด

สสว. รายงานประจำาปี 2563 71 



ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME

   ดชนีคว มเชื่อม่นผู้ปร กอบก ร MSME ของปร เทศไทย 
ปร จำ ปี 2563 ภ ว เศรษฐกิจธุุรกิจ MSME ในปี 2563  
มีีคว มผนผวนอย่่ งม กตลอดท้งปี เนื่่องจ กสถ นก รณ์์ก ร
แพร่่ร บ ดของโรคโควิิด 19 ที่่ส่่งผลกร ทบต่่อก รดำ เนิินธุุรกิิจ
ต้งแต่่ช่่วงต้นปี โดยเฉพ ในช่่วงเดืือนมีีน คม ถึึงเดืือนเมษ ยน 
2563 ที่ได้้รบผลกร ทบม กที่สุุด ส่่งผลทำ ให้้ค่่ ดชนีีคว ม 
เชื่อม่นผู้้ปร กอบก ร MSME ปร จำ ปี 2563 (เฉลี่่ยมกร คม 
2563 - กนย ยน 2563) อยู่่ที่ร ดบ 42.5 ซึ่งอยู่่ต่ำ กว่่ ร ดบ 
ค่่ ฐ น 50 จ กองค์์ปร กอบด้้ นคำ ส่งซื้อ ปริิม ณก รผลิิต 
ก รค้้  แล บริิก ร กำ ไร ก รลงทุน แล ก รจ้ งง น มีีค่่ ดชนี ี
อยู่่ที่่ร ดบ 39.2, 40.4, 38.4, 45.9 แล  44.8 ต มลำ ดบ  
จ กม ตรก รควบคุุมโรคท่่ีเข้้มงวด แล ก รจำ กดก รทำ กิิจกรรม 
ท งสงคมต่่ งๆ ทำ ให้้สถ นปร กอบก รหล ยแห่่งต้้องปิด 
กิิจก รช่่วคร ว ส่่งผลให้้ธุุรกิิจข ดร ยได้้แล มีีสภ พคล่่องต่ำ  
ส่่วนองค์์ปร กอบด้้ นต้้นทุนอยู่่ที่่ร ดบ 46.6 เป็นผลม จ ก
ก รเพิ่มสินค้ ให้้มีีคว มหล กหล ยตรงกบคว มต้้องก รของ 
ผู้้บริิโภค แล ร ค วตถุุดิิบบ งชนิิดที่่ปรบตวสููงขึ้นจ กปัญห  
ด้้ นก รขนส่่งสิินค้้ แล ภ คก รผลิิตที่่หยุุดช งก ทำ ให้้สิินค้้  

บ งชนิิดไม่่เพีียงพอต่่อคว มต้้องก ร อย่่ งไรก็็ต ม ภ ยหลง 
ช่่วงที่่สถ นก รณ์์ก รแพร่่ร บ ดของโรคโควิด 19 เริ่มคลี่่คล ย 
ม ตรก รกร ตุ้้นก รใช้้จ่่ ยของภ ครฐเป็นปัจจยสำ คญ ที่ช่่วย 
เพิ่มร ยได้้แล กำ ลงซื้อ กร ตุ้นให้ปร ช ชนออกม จบจ่่ ย 
ใช้้สอยม กขึ้น รวมถึึงก รท่่องเท่่ียวของนกท่่องเท่่ียวภ ยใน
ปร เทศปรบตวดีขึ้้ีน
  ส่่วนดชนีีคว มเชื่อม่นผู้้ปร กอบก ร MSME ค ดก รณ์์ 
3 เดืือนข้้ งหน้้  (เฉลี่่ยมกร คม 2563 - กนย ยน 2563) อยู่่ที่ 
ร ดบ 52.2 อยู่่ในร ดบสููงกว่่ ค่่ ฐ น (50) เป็็นผลม จ ก 
สถ นก รณ์์ก รร บ ดของโรคโควิดิ 19 ร ลอกใหม่่ ที่่มีีก รใช้้
ม ตรก รของภ ครฐแบบแบ่่งพื้นที่่ควบคุุมโรค แล มีีก รแพร่่ 
ร บ ดในพื้นท่่ีจำ กดน้้อยกว่่ ในร ลอกแรก อีีกท้งม ตรก ร
กร ตุ้นก รใช้้จ่่ ยของภ ครฐท่่ีส่่งผลต่่อกำ ลงซื้อของผู้้บริิโภค 
เป็็นอย่่ งม ก อย่่ งไรก็็ดีี ผู้้ปร กอบก ร MSME ยงคงกงวล
แล ข ดคว มเชื่อม่น ห กหมดร ย เวล ม ตรก รกร ตุ้น 
ก รใช้้จ่่ ยของภ ครฐ อีีกท้งกำ ลงซื้อจ กนกท่องเที่ยวต่ งช ติ
ที่ยงไม่่กลบม  ซึ่งเป็นสถ นก รณ์์ท่่ีต้้องคอยติดต มอย่่ ง 
ใกล้้ชิด

42.5 52.5

ต่ำากว่าค่าฐานที่  50

ดัชนีความเชื่อมั่น 
(เฉลี่่ยมกราคม 2563 - กัันยายน 2563)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ MSME 
จำาแนกตามประเภทธุรกิจ

ภาคการบริการ

อยู่ระดับที่

42.1

ภาคการค้า ภาคการผลิต

อยู่ระดับที่

42.4
อยู่ระดับที่

43.0

สูงกว่าค่าฐานที่  50

อยู่ระดับที่ อยู่ระดับที่

(คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า)
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จำานวนและการจ้างงานของ MSME

จำานวน MSME จำาแนกตามประเภทการจัดตั้งและการจ้างงาน
นิติบุคคล

756,344 ราย

คิดเป็นสัดส่วน

24.13%
การจ้างงาน

7,672,180 คน
คิดเป็นสัดส่วน 

60.34%

วิสาหกิจชุมชน

91,772 ราย

เป็น MSME  
ทั้งหมด

คิดเป็นสัดส่วน

72.94%
การจ้างงาน

5,042,736 คน
คิดเป็นสัดส่วน  

39.66%

จำานวนสูงสุด
➊ กรุงเทพมหานคร
➊ ชลบุรี
➊ เชียงใหม่
➊ สมุทรปราการ

การจ้างงานสูงสุด
➊ กรุงเทพมหานคร
➊ ชลบุรี
➊ สมุทรปราการ
➊ นนทบุรี

จำานวน MSME
จำาแนกตามจังหวัด

ภาคการบริการ

1

3

2

4

1

3
2

4

คิดเป็นสัดส่วน  

2.93%

ส่วนบุคคลและอื่นๆ

2,286,326 ราย

จำานวน MSME
จำาแนกตามสาขาธุรกิจ สูงสุด 3 อันดับ

คิดเป็นสัดส่วน

28.79%

สาขาธุรกิจ
การขายปลีก

ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์

คิดเป็นสัดส่วน  

10.68%

สาขาธุรกิจ
การบริการด้านอาหาร 

และเครื่องดื่ม

คิดเป็นสัดส่วน

6.69%

สาขากิจกรรม
การบริการอื่นๆ

ส่วนบุคคล

จำานวน MSME ปี 2563
 

3,134,442 ราย

การจ้างงาน MSME ปี 2563 
 

12,714,916 คน

คิดเป็นสัดส่วน
99.54%

ขยายตัว
0.95%

วิสาหกิจรายย่อย (Micro) 
2,673,992

คิดเป็นสัดส่วน 84.92%

วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) 
415,673 

คิดเป็นสัดส่วน 13.20%

วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) 
44,847 

คิดเป็นสัดส่วน 1.42%

คิดเป็นสัดส่วน
71.70%

ขยายตัว
5.43%

จำานวน MSME จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ

1,288,256 ราย

คิดเป็นสัดส่วน

41.10%

ภาคการค้า

1,256,755 ราย

คิดเป็นสัดส่วน

40.09%

ภาคการผลิต

532,104 ราย

คิดเป็นสัดส่วน

16.98%

ภาคธุรกิจเกษตร

57,327 ราย

คิดเป็นสัดส่วน

1.83%
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ MSME

มาตรการส่งเสริม MSME ให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 ในปีงบปร ม ณ 2562 สำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ด
กล งแล ขน ดย่อม ร่วมกบกรมบญชีกล งดำ เนินก รท บ
ข้อมูล (Data Mapping) ผู้ปร กอบก รวิส หกิจขน ดกล งแล
ขน ดย่อมจ กฐ นข้อมูลวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม
ของ สสว. กบฐ นข้อมูลก รจดซื้อจดจ้ งภ ครฐ (e-GP) ของ 
กรมบญชีกล ง โดยเป็นข้อมูลผู้ปร กอบก รวิส หกิจขน ดกล ง

แล ขน ดย่อมที่จดท เบียนนิติบุคคลกบกรมพฒน ธุรกิจ 
ก รค้ เพื่อวิเคร ห์แล จดทำ ข้อมูลภ พรวมก รเข้ ถึงร บบ
ก รจดซื้อจดจ้ งภ ครฐของวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 
สำ หรบก รกำ หนดนโยบ ยแล แนวท งก รส่งเสริมสนบสนุน
ให้วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมส ม รถเข้ ถึงร บบ 
ก รจดซื้อจดจ้ งได้ม กยิ่งขึ้น

MSME ยื่นเสนอราคา 

61,956 ราย
คิดเป็น 

8.8%
ของ MSME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ของ MSME

วิสาหกิจที่เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการยื่นเสนอราคา
วิสาหกิจ
รายย่อย

5.9%

จำานวน (ราย)

23,016

วิสาหกิจ
ขนาดย่อม

11.8%

จำานวน (ราย)

32,138

วิสาหกิจ
ขนาดกลาง

18.1%

จำานวน (ราย)

6,802

ปัญหาหรืออุปสรรคการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล

ข่าวสารในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง

การเตรียม
เอกสารการวาง

หลักประกัน
ทางการเงิน

รายการ
เอกสารประกอบ

การยื่นเสนอราคา
มีจำานวนมาก

ขาดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านราคา

เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
551,344

คิดเป็น 

42.0%

จำานวนโครงการ
1,817,122

MSME ที่ชนะการเสนอราคา

NEWS
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สถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของ MSME

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของ GDP MSME ปี 2563 ในสาขาธุรกิจที่สำาคัญ GDP MSME ไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 
7.1 โดยลดลงน้อยกว่ ไตรม สก่อน ร้อยล  9.2 มีมูลค่   
1,421,127.9 ล้ นบ ท คิดเป็นสดส่วนต่อ GDP รวมท้ง 
ปร เทศเท่ กบร้อยล  34.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ กสดส่วน 
ร้อยล  34.2 ในไตรม สที่แล้ว ขณ ที่ GDP ของปร เทศ
ต มปร ก ศของสำ นกง นสภ พฒน ก รเศรษฐกิจแล
สงคมแห่งช ติ ณ วนที่ 15 ก.พ. 2564 ลดลงร้อยล  4.2
 โดยเมื่อพิจ รณ ต มขน ดวิส หกิจ พบว่  วิส หกิจ
ร ยย่อย (Micro) ยงคงได้รบผลกร ทบจ กสถ นก รณ์ก ร
แพร่ร บ ดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน  2019 (COVID-19) 
ม กที่สุด คือลดลงร้อยล  10.8 สำ หรบวิส หกิจขน ดย่อม 
(SE) ลดลงร้อยล  7.7 แล วิส หกิจขน ดกล ง (ME) ลดลง
ร้อยล  5.8 ซึ่งเป็นก รลดลงที่น้อยกว่ ไตรม สก่อน 
 ในด้ นส ข ธุรกิจของ MSME ท่ีมี GDP ลดลง ส่วนใหญ่  
อยู่ในภ คบริก รที่เกี่ยวเนื่องเป็นภ คก รท่องเที่ยว ได้แก่  
ธุรกิจบริก รที่พกแรมแล บริก รด้ นอ ห ร ที่ลดลงร้อยล   
35.2 ธุรกิจขนส่งแล สถ นที่เก็บสินค้  ที่ลดลงร้อยล  21.1  
แล ธุรกิจบริก รด้ นศิลป  คว มบนเทิง แล นนทน ก ร  
ลดลงร้อยล  7.3 ขณ ที่ GDP MSME ในธุรกิจก รข ยส่ง
แล ก รข ยปลีก ลดลงร้อยล  3.1 ธุรกิจก รผลิต ลดลง 
ร้อยล  0.7 แล ธุรกิจก รก่อสร้ ง ลดลงร้อยล  0. 3
 สำ หรบ GDP MSME ในส ข ธุรกิจที่ยงส ม รถ 
ขย ยตวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจบริก รข้อมูลข่ วส รแล  
ก รสื่อส ร ขย ยตวร้อยล   5.7 แล ธุรกิจอสงห ริมทรพย์ 
ขย ยตวร้อยล  1.3 
 ในส่วนของภ พรวมสถ นก รณ์ของ MSME ปี 2563 
พบว่  ต้งแต่ช่วงครึ่งหลงของปีเป็นต้นม  หล ยส ข ธุรกิจ
มีก รฟื้นตวอย่ งเห็นได้ชด เป็นผลม จ กก รผ่อนคล ย
ม ตรก รควบคุมก รแพร่ร บ ดของโควิด-19 รวมท้งผลจ ก 
ม ตรก รต่ งงๆ ของภ ครฐ ไม่ว่ จ เป็นม ตรก รช่วยเหลือ 
ท งก รเงิน เช่น ม ตรก รพกชำ ร หนี้ ก รให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ  หรือ soft loan ม ตรก รลดร ยจ่ ยให้ธุรกิจ 
เช่น ก รลดค่ น้ำ ค่ ไฟ ก รลดเงินสบทบเข้ กองทุนปร กน
สงคมในส่วนของน ยจ้ ง รวมท้งม ตรก รกร ตุ้นก รใช้จ่ ย 

ในไตรม สสุดท้ ย คือโครงก รคนล ครึ่ง ที่มีส่วนช่วยสำ คญในก ร 
ฟื้นตวของธุรกิจ โดยเฉพ อย่ งยิ่งธุรกิจร ยย่อย (Micro) ที่เห็นว่  
ได้รบปร โยชน์จ กโครงก รดงกล่ วม กท่ีสุด ในขณ ท่ีธุรกิจภาคบริการ  
ได้แก่ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขนส่งบุคคล หรือธุรกิจด้าน
บันเทิงและสันทนาการต่างๆ ยังคงฟื้นตัวได้ช้า จ กก รที่นกท่องเที่ยว 
ต่ งช ติยงไม่กลบเข้ ม  รวมท้งก รแพร่ร บ ดของโควิด-19 คร้งใหม่ 
ต้งแต่ช่วงปล ยปี ซึ่งปกติจ เป็นฤดูก ลท่องเที่ยว จ กปัจจยสนบสนุน
แล ปัจจยด้ นลบข้ งต้น ส่งผลให้ GDP MSME ปี 2563 ปรับตัวลดลง  
ร้อยละ 9.1 น้อยกว่ ก รลดลงร้อยล  9.7 ในช่วง 9 เดือนแรกของ 
ปี 2563
 ในด้ นก รส่งออกของ MSME ในปี 2563 มีมูลค่  7,178,494.0 
ล้ นบ ท แล เมื่ออยู่ในรูปดอลล ร์สหรฐ จ มีมูลค่  27,064.6 ล้ น
เหรียญสหรฐ ปรบตวลดลงเท่ กบร้อยล  17.3 โดยมีสดส่วนมูลค่  
ก รส่งออกต่อก รส่งออกรวมเท่ กบร้อยล  11.7 ท้งนี้ ตล ดส่งออก
หลกของ MSME ได้แก่ อ เซียน จีน ญี่ปุ่น แล สหภ พยุโรป มีก รปรบ
ตวลดลง มีเพียงตล ดสหรฐที่ขย ยตวได้ร้อยล  38.6

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 ก.พ.64 // ประมวลโดย: สสว.
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Review of MSME Situation for 2020

Top 3
MSMEs with the highest GDP in 2020:

Service 

sector:

Wholesale and retail 

sector:

Wholesale	
and	retail
91.9%

Manufacturing 

sector: 

Food	products	
13.9%

Petroleum	
products
9.4%

Chemicals
7.7%

Education	
19.6%

Automotive	sales	
and	maintenance
8.1%

Hospitality	and	
restaurants
15.5%

Transportation	
and	storage
12.5%

Service	
sectors:	
44.5%

Manufacturing	
sector:
32%

Trade	
sectors:	
21.6%

Porportion  

of MSME 

GDP

Service	sectors	and	trade	sectors	contributed	to		
two-thirds	of	the	total	MSME	GDP

Agricultural	sectors,	etc:	
1.9%

GDP

MSME GDP by Enterprise Sectors
Proportion: 

The	first	MSME	GDP	contraction		
in	5-year	time	due	to	the	COVID-19	pandemic		

since	the	1st	quarter	of	2020

Proportion: 

Thailand’s GDP in 2020

15.7
15,703,021	million	baht

Trillion	Baht
Contraction
6.1%

GDP MSME in 2020

5.38
5,376,066	million	baht

Trillion	Baht
Contraction
9.1%

Contraction
15.8%

	Contraction
9.8%

Contraction
7%

Source:	Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Council	as	of	February	15,	2021
Compiled	by:	Office	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion	(OSMEP)

Structure of GDP in 2020 by Enterprise Size

59.2%

LE
34.2%

MSME

6.6%

Other Enterprises

Micro	enterprises	(Micro)

2.6%
417,304	million	baht

Small	enterprises	(SE) 

14.6%
2,290,099	million	baht

Medium	enterprises	(ME)

17.0%
2,668,663	million	baht

Gross Domestic Product of MSMEs 
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International Trade of MSMEs

MSMEs’ major export markets MSMEs’ major import markets

Contraction:
23.08%

Import	share:	
5.26%

Expansion:
38.89%

Export	share:
16.09%

Expansion:
1.21%

Import	share:
41.12%

Contraction:
5.58%

Export	share:
16.78%

Contraction:
48.17%

Import	share:
9.05%

Contraction:
23.24%

Export	share:
7.73% 

Thailand’s export value: 
Export value

MSMEs’ import value: 

Import value
Thailand’s import value: 

6.50 Trillion Baht

1.01
1,018,921.198 million	baht

Trillion Baht

MSMEs’ export value: 

Thailand’s International Trades

80.89%

8.78%

4.71%

2.18%

Export value 
(million	baht)

Micro
	 102,604.82

Micro
	 141,699.30

SE
	 247,100.61

SE
	 306,158.91

ME
	 490,044.69

ME
	 571,062.99

LE
	 6,223,129.15

LE
	 5,259,924.7186.69%

6.83%

3.44%

1.43%

Thailand had a trade surplus of 

676,087.46
million	baht

Thai MSMEs had a trade deficit of

179,171.07
million	baht

The	major	export	markets	for	Thai	MSMEs	were		
China,	the	U.S.,	and	Japan	with	the	total	exports	value	to		
the	three	countries	amounted	to	340,871.23	million	Baht.

The	major	import	markets	for	Thai	MSMEs	were		
China,	the	U.S.,	and	Japan	with	the	total	imports	value	to		
the	three	countries	amounted	to	564,832.98	million	Baht.

Importers:	47,599 
representing	49.66%

Exporters:	22,285 
representing	62.40%

The	 country	 that	 Thai	 MSMEs	 could	 increase	 their	 exports	 to	
the	most	was	 the	U.S.	 at	 38.89	 percent.	 The	U.S.	was	 the	 only	
market	 that	 saw	 an	 expansion	 of	 MSMEs’	 exports	 in	 2020.		
This	 shows	 that	 Thai	 MSMEs	 had	 to	 face	 a	 fall	 in	 exports		
in	almost	all	markets	due	to	the	COVID-19	pandemic.

The	country	with	the	highest	import	expansion	was		
Myanmar,	increased	by	29.39	percent,	and	the	market		
with	the	largest	contraction	of	imports	was	Hong	Kong,		
a	contraction	of	65.86	percent.

Import value 
(million	baht)

7.17
7,178,494.05 	million	baht

Trillion Baht

0.839
839,750.12 	million	baht

Trillion Baht

Contraction
5.9%

Contraction
12.43%

Contraction
17.08%

Contraction
19.98%

Representing	
11.70%

Representing	
15.67%

6,502,406.59 	million	baht
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Expansion
394.83%

Export	share
21.70%

Electrical	
equipment		and
components

Expansion
119.30%

Export	share
10.94%

Furniture

Contraction
27.76%

Export	share
10.71%

Gems	
and	

jewelry

Contraction
15.93%

Import	share
16.61%

Machinery,	
computers	
and	equipment

Expansion
7.23%

Import	share
12.80%

Optical	
equipment

Expansion
1.70%

Import	share
12.43%

Electrical	
equipment		and
components

Expansion
36.46%

Export	share
23.66%

Gems	
and	

jewelry

Contraction
12.87%

Export	share
12.68%

Automotive	
and	parts

Expansion
118.13%

Export	share
7.83%

Electrical	
equipment		and
components

Expansion
17.26%

Export	share
34.92%

Fruits	and	
edible	nuts

Expansion
15.53%

Export	share
12.96%

Wood	and	
wooden	
items

Expansion
22.92%

Export	share
6.74%

Copper	
and	copper	
articles

Expansion
13.62%

Import	share
19.59%

Electrical	
equipment		and
components

Contraction
3.33%

Import	share
17.04%

Machinery,	
computers	
and	equipment

Expansion
10.62%

Import	share
7.24%

Plastics	
and	plastic	
items	

Contraction
44.54%

Import	share
12.54%

Electrical	
equipment		and
components

Expansion
71.82%

Import	share
10.91%

Gems	
and	

jewelry

Expansion
49.38%

Import	share
9.08%

Plastics	
and	plastic	
items	

Contraction
27.81%

Export	share
14.77%

Sugar	
and	sugar	

confectionery

Contraction
0.93%

Export	share
9.94%

Electrical	
equipment		and
components

Contraction
19.29%

Export	share
8.98%

Machinery,	
computers	
and	equipment

Contraction
2.13%

Import	share
21.29%

Machinery,	
computers	
and	equipment

Expansion
9.47%

Import	share
11.45%

Electrical	
equipment		and
components

Expansion
13.73%

Import	share
6.87%

Optical	
equipment

MSMEs’ export-import in the ASEAN market MSMEs’ export-import in Japan

MSMEs’ export-import in China

MSMEs’ export-import in USA

MSMEs’ export-import of  in the European Union

Export	value:

242,037.58 million	baht
Export	share:		14.08%		
Contraction:	20.17%

	 Cambodia
Export	share	14.17%		Contraction11.50%

	 Malaysia
Export	share	16.78%		Contraction	10.90%

	 Vietnam
Export	share	20.89%		Contraction	9.87%

The top export markets 

Export	value:

140,896.21 million	baht
Export	share:			15.23%  

Contraction:	 5.58%

Export	value:

135,097.48 million	baht
Export	share:		12.67%  

Expansion:	 38.89%

Import	value:

151,117.17 million	baht
Import	share:		12.23% 

Contraction:	14.64%

	 สิงคโปร์
Import	share	17.65%		Expansion	12.32%

	 Vietnam
Import	share	20.23%		Expansion	7.32%

	 Malaysia
Import	share	23.25%		Contraction	35.83%

The top import markets 

Import	value:

418,961.94 million	baht
Import	share:			26.70%			
Expansion:	1.21%

Import	value:

53,613.27 million	baht
Import	share:		11.50%			
Contraction:			23.08%

The top exported products 

The top exported products 

The top exported products 

The top exported products 

Export	value:

71,967.76 million	baht
Export	share:			11.22% 	
Contraction:		20.40%

3.	United	Kingdom
2.	Germany
1.	Belgium

The top 5 export markets 

5.	France
4.	Netherlands

The top imported products 

Import	value:

112,552.76 million	baht
Import	share:		20.73% 	
Contraction:			15.03%

3.	France
2.	Italy
1.	Germany	

The top import markets 

5.	Netherlands
4.	United	Kingdom

representing 67.39% 

The top imported products 

The top imported products 

The top imported products 

Contraction
33.8%

Import	share
29.92%

Machinery,	
computers	
and	equipment

Contraction
60.76%

Import	share
12.66%

Electrical	
equipment		and
components

Contraction
56.60%

Import	share
7.42%

Automotive	
and	parts

Import	value:

92,257.77 million	baht
Import	share:		10.61%		
Contraction:		48.17%

The top imported products 

representing	70.20% 

Contraction
20.84%

Export	share
10.25%

Electrical	
equipment		and
components

Contraction
37.99%

Export	share
9.01%

Machinery,	
computers	
and	equipment

Expansion
3.51%

Export	share
6.49%

Processed	
meat

Export	value:

64,877.54 million	baht
Export	share:		9.15%  

Contraction:	23.24%

The top exported products 
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MSME Business Sentiment Indices

  In 2020, MSME Business Sentiment Indices greatly 
fluctuated throughout the year due to the COVID-19 
pandemic which had affected the conduct of businesses 
since March and April 2020. This resulted in the Composite 
MSME Business Sentiment index for 2020 (an average of 
indices from January - September 2020) of 42.5, lower than 
the base index of 50. The composite index consisted of  
indices of components namely, purchasing orders, production 
volume, trades and services, profits, investment, and 
employment, which were at 39.2, 40.4, 38.4, 45.9, and 44.8 
respectively. The stringent measures to control the pandemic 
and the restrictions of social activities meant that many 
enterprises had to suspend their operations, causing loss 
of revenue and low liquidity for businesses. The index for 
costs had a score of 46.6. This was a result of attempts 
to increase the variety of products in response to customers’ 
demands as well as higher prices of certain raw materials. 
Owing to suspension in logistics and manufacturing sectors, 
some products did not meet their demands. Nevertheless, 
when the COVID-19 pandemic in Thailand eased, the  

government measures to stimulate spending were instrumental 
in increasing income and purchasing power. People were 
spending more, and this also led to higher number of  
domestic tourists.
  The averaged three-month forward MSME Business 
Sentiment Index (an average of indices from January -  
September 2020) of 52.2, higher than the base index of 50, 
was a result of several factors including the government’s 
response to the new wave of COVID-19 pandemic where 
it imposed measures and restrictions only on certain  
controlled zones, the fact that the new wave was spreading 
in more limited areas compared to the first wave, and the 
government measures to stimulate spending still having  
a significant effect on consumers. However, concerns and 
lack of confidence that were shared among MSMEs were 
still prevalent. The situation had to be monitored carefully 
especially at a time when various measures to stimulate 
spending were coming to an end while foreign visitors could 
not visit Thailand yet.

42.5 52.5

MSME Business Sentiment Index  
(an average of indices from January - September 2020)

MSME Business Sentiment Index 
by Business Sectors

Service 
sectors:

42.1

Trade 
sectors:

Manufacturing 
sectors:

42.4 43.0

(three-month	expecting)

50the	base	index	of
	lower	than 50the	base	index	of

higher	than
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Number of MSMEs and Employment Statistics

Number of MSMEs by type of establishment and employment: 

756,344 
Juristic	persons

Representing

24.13%
Employing

7,672,180	people
Representing

60.34%

91,772 
Community	enterprises,	

all	of	which	were	
MSMEsRepresenting

72.94%
Employing

5,042,736	people
Representing

39.66%

Number of 

MSMEs by province:

Service 
sectors: 

Highest number of 

MSMEs

1			Bangkok
2			Chonburi
3			Chiang	Mai
4			Samut	Prakan

1

3

2

4

Highest number of 

employment

1			Bangkok
2			Chonburi
3			Samut	Prakan
4			Nonthaburi

1

3

2

4

Representing

2.93%

2,286,326	
Natural persons and others 

Top 3 Business Types

with the higest number of MSMEs:

Representing

28.79%

Retail business 

(except	automotive	
and	motorcycle)	

Representing		

10.68%

Food and 
Beverage

Representing

6.69%

Other service 
activities 

(natural	person)

Number of MSME in	2020

3,134,442	MSMEs

MSMEs Employment

in	2020

12,714,916
employees

Micro	enterprises	(Micro)	
2,673,992

Representing		84.92%

Small	enterprises	(SE)	
415,673 

Representing	13.20%

Medium	enterprises	(ME)	
44,847 

Representing	1.42%

Representing	
71.70%

Expansion
5.43%

Representing
99.54%

Expansion
0.95%

Number of MSMEs by business sectors:

1,288,256 MSMEs

Representing

41.10%

Trade 
sectors:

1,256,755 MSMEs

Representing

40.09%

Manufacturing 
sectors:

532,104 MSMEs

Representing

16.98%

Agricultural 
sectors:

57,327 MSMEs
Representing

1.83%
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E-GP (Government procurement) for MSMEs

Measures to promote MSMEs’ access to e-GP

 In the fiscal year 2019, OSMEP, together with 
the Comptroller General’s Department, conducted  
SME data mapping based on OSMEP’s SME 
database and e-GP of the Comptroller General’s  
Department. It contains the information of SMEs  

registered as juristic persons with the Department of 
Business Development. The data can be analyzed to 
provide an overview of SMEs ‘access to the e-GP 
and to formulate policies and guidelines that promote 
SMEs’ better access to the system.

61,956
MSMEs tendered 
the bidding

Representing 

8.8%
of	all	MSMEs
that	were	juristic	persons

E-GP 

for MSME
Enterprises able to access 

the procurement process through bid submission

Micro

enterprises

5.9%

the	number	of	enterprises	

23,016

Small

enterprises

11.8%

the	number	of	enterprises	

32,138

Medium

enterprises

18.1%

the	number	of	enterprises	

6,802

Challenges or obstacles in accessing the e-GP system

	Unable	to
access	sources	of	
information	in	
the	system

	Document	
preparation	
and	financial	
collateral

A	large	list	of	
support	documents	
required	for	the	bid	

submission

	Lack	of	price	
competitiveness	
compared	to	large	

enterprises
Total value (million baht)

551,344

Accounting for  

42.0%

The number 
of projects

1,817,122

MSME winning bid

NEWS
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MSME’s Economic Overview 

MSME GDP value and growth rate in 2020 in major business fields GDP of MSME in Q4 of 2020 decreased  
by 7.1%, 9.2% lower than the previous quarter. Its 
total value was 1,421,127.9 million baht, accounting  
for 34.3% of the country’s total GDP. The value 
slightly increased from 34.2% in the previous quarter.  
However, the country’s GDP as announced by 
the Office of the National Economic and Social  
Development Council as of February 15, 2021,  
decreased by 4.2%.
 In terms of enterprise size, micro-enterprises 
remained most affected by the COVID-19 pandemic, 
suffering a 10.8% decrease. Small enterprises (SE) 
faced a decrease of 7.7% and medium enterprises  
(ME) faced a decrease of 5.8%, less than the  
previous quarter. 
 MSMEs with lower GDP were mostly in the  
tourism-related service sector, such as hospitality 
and food, whose GPD declined by 35.2%. GDP of  
transportation and storage business dropped by 
21.1% while GDP of service business in arts,  
entertainment, and recreation decreased by 7.3%. 
MSME GDP in wholesale and retail business shrank 
by 3.1%, manufacturing business declined by 0.7%, 
and construction business decreased by 0.3%. For 
MSME GDP in the business sector unable to expand, 
such as data, news and communication  businesses, 
grew by5.7 % and real estate business expanded 
by 1.3%. 
 As for MSMEs’ overview in 2020, since the  
second half of the year, many business sectors clearly 
showed the sign of recovery thanks to the relaxation 
of COVID-19 control measures and other government 
measures, including financial aid measures such as 
debt moratorium, low-interest loans or soft loans,  

utility fee reduction, and the employers’ reduced contributions to the 
social security. Furthermore, spending stimulus in the last quarter  
such as the half-half co-payment scheme played a significant role 
in the business recovery. Micro-enterprises particularly enjoyed  
the benefits from the scheme the most. The service sector, such as  
hospitality, restaurants, people transportation, or entertainment 
and recreation, recovered slowly because foreign tourists  
have not returned and the new wave of Covid-19 outbreak occurred 
since the end of the year, which is normally the tourist season.  
The support factors and negative factors mentioned earlier resulted in  
a 9.1% decline in MSME GDP in 2020, less than a 9.7% decrease 
in the first nine months of 2020.
 MSMEs’ export in 2020 was worth 7,178,494.0 million baht, 
equivalent to 27,064.6 million US dollars, dropping 17.3%. Its export 
value compared to the total export value was 11.7%. Its export to 
main markets included ASEAN, China, Japan, and the European 
Union shrank. Only export to US market grew by 38.6%.

Source:	 Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Council		
	 	 as	of	15	Feb.	2021	//	Compiled	by:	OSMEP

-5.7
Manufacturing

-11.8
Arts,	entertainment	
and	recreation

-5.4
-3.7

Retail	and	
wholesale

0 40 8020 60 10010 50 9030 70
MSME		Contribution	(%)

-50

-10

-30

10

-40

0

-20

20
Growth%

-17.1
Administrative	and	
supporting	activities

-21.0

Transportation
and	storage

-36.6

Hospitality	
and	food	services

+1.4
Real	estate +2.0

Eduction
+2.3

Construction	

Other	service	
activities
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การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
•	 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
•	 คณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เชื่อมโลก (Connect the World):
สสว.	เชื่อมโอกาสให้ผู้ประกอบการ	SME	เข้าถึงตลาด	
ทั้งออฟไลน์	และออนไลน์	ทั้งในและต่างประเทศ

SMEs

OSMEP	connects	opportunities	for	SMEs	entrepreneurs	to	access	
offline	and	online	markets,	both	domestically	and	internationally.

Administration of SME Promotion 2020
•	 Board	of	Small	and	Medium	Enterprises	Promotion
•	 Executive	Board



การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563

Administration of SME Promotion 2020

  สำ�นกง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�กล�งแล ขน�ดย่อม (สสว.) จดต้งขึ้นต�ม 
พร ร�ชบญญติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งแล ขน�ดย่อม พ.ศ. 2543 แก้ไข 
เพิ่มเติม โดยพร 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 เพ่ือให้ 
ส�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)
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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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ผู้อํานวยการสํานักงาน
Director-General

•	 ที่ปรึกษาประจําสํานักงาน
	 Executive	Advisor
•	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจําสํานักงาน
	 Senior	Specialist

รองผู้อํานวยการสํานักงาน
Deputy	Director-General

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงาน
Assistant	Director-General

ประจําสํานักงาน

โครงสร้างสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงสร้างองค์กร	:	ตามมติคณะกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
                                  ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 16 ธ.ค. 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office	of	Internal	Audits

ฝ่ายอํานวยการ
Office	of	the	Director-General

Organization Structure of 
the Office of Small and Medium Enterprises Promotion
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ฝ่ายนโยบาย	
และแผนส่งเสริม	SMEs	
SME	Policy	and	Planning	
Department

ฝ่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ	
International	Corporation	
Department

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Corporate	Strategy	
Management	Department

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
Policy	and	Strategy	Unit

ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Data	and	Information		
Department

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ	์
และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ	
Economic	Analysis	and		
Risk	Warning	Department

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Monitoring	and	Evaluation	
Department	

สายงานข้อมูลและสถานการณ์
Data	and	Situation	Unit

สายงานให้บริการ	SMEs	ครบวงจร
SME	One-Stop	Service	Unit

ฝ่ายศูนย์ให้บริการ	SMEs
ครบวงจร	
SME	One-Stop	Service
Center	Department

ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้
และระบบให้บริการ	SMEs
SME	Knowledge	and	Service	
System	Department

สายงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย
Business	Network	Promotion	and	

Coordination	Unit

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ	SMEs
SME	Business	Promotion	
Department

ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ	
SMEs	และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ
SME	Service	Provider	Network	
Coordination	and	Government	
Policy	Promotion	Department

สายงานบริหาร
General	Administration	Unit

ฝ่ายบริหารกลาง
Central	Administration	
Department

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human	Resources	
Department

ฝ่ายกฎหมาย
Legal	Affairs	Department
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ผู้บริหาร 
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

Executive Management Team
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นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
นายวีระพงศ์  มาลัย
Mr. Veerapong  Malai

ผู้อำานวยการสำานักงาน
Director-General
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รองผู้อำานวยการสำานักงาน
Deputy Director-General

นายชัยพร  ชยานุรักษ์ 
Mr. Chaiporn  Chayanurak

รองผู้อำานวยการสำานักงาน
Deputy Director-General

นายชาวันย์  สวัสดิ์-ชูโต
Mr. Chawan  Svasti-Xuto

รองผู้อำานวยการสำานักงาน
Deputy Director-General
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รองผู้อำานวยการสำานักงาน
Deputy Director-General

นางสาววิมลกานต์  โกสุมาศ
Miss Wimonkan  Kosumas

รองผู้อำานวยการสำานักงาน
Deputy Director-General

นายอัครพงศ์  ศรีสุพรรณดิฐ
Mr. Akkarabhong  Srisupandit

รองผู้อำานวยการสำานักงาน
Deputy Director-General
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ที่ปรึกษาประจำาสำานักงาน
Executive Advisor

นางสาวอิสรา  ภูมาศ 
Miss Isra  Phoomas

ที่ปรึกษาประจำาสำานักงาน
Executive Advisor

นางสาวปณิตา  ชินวัตร 
Miss Panita  Shinawatra 

ที่ปรึกษาประจำาสำานักงาน
Executive Advisor
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นางสุทธิกานต์  มาสำาราญ 
Mrs. Sutthikan  Masamran

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
Assistant Director-General

นายเวชยันต์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Vejchayan  Sanitwong na Ayudhaya

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
Assistant Director-General

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
Assistant Director-General
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นายนิมิตร  วงศ์จันทร์
Mr. Nimitr  Wongjun

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
Assistant Director-General

นายวชิระ  แก้วกอ
Mr. Wachira  Kaewkor

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
Assistant Director-General

นางอภิรดี  ขาวเธียร
Mrs. Apiradee  Khaodhiar

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
Assistant Director-General

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
Assistant Director-General
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นางสุจิดา  เหมเวช
Mrs. Sujida  Heamvech

ผู้อำานวยการฝ่าย 
กลยุทธ์องค์กร

Director of Corporate Strategy
Management Department

นางสาวลลนา  เถกิงรัศมี
Miss Lalana  Takerngrasmee

ผู้อำานวยการฝ่าย 
นโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
Director of SME Policy and

Planning Department

นายวิทวัส  ล่ำาซำา
Mr. Wittawat  Lamsam

ผู้อำานวยการฝ่าย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director of International
Cooperation Department

ผู้อำานวยการฝ่าย สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
Department Director, Policy and Strategy Unit
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นางสาวนัฏฐา  ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha  Toonsuwan

ผู้อำานวยการฝ่าย
ข้อมูลและสารสนเทศ
Director of Data  

and Information Department

นางพิมลภา  สุวพานิช
Mrs. Pimolapar  Suwaphanich

ผู้อำานวยการฝ่าย 
ติดตามและประเมินผล

Director of Monitoring  
and Evaluation Department

ผู้อำานวยการฝ่าย สายงานข้อมูลและสถานการณ์
Department Director, Data and Situation Unit
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นายกริชชา  ฤทัยธนารัตน์ 
Mr. Kricha  Ruethaitanarat

ผู้อำานวยการฝ่าย
ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร 

Director of SME One-Stop Service Center  
Department

นายวรพจน์  ประสานพานิช 
Mr. Vorapoj  Prasanpanich

ผู้อำานวยการฝ่าย
สนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs

Director of SME Knowledge  
and Service System Department

ผู้อำานวยการฝ่าย สายงานให้บริการ SMEs ครบวงจร
Department Director, SME One-Stop Service Unit

สสว. รายงานประจำาปี 2563 | 101 



นางลักขณา  ตั้งจิตนบ
Mrs. Luckana  Tangchitnob

ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
Director of  SME Business 
Promotion Department 

นายปกิติศักดิ์  ลิมปิฐาภรณ์
Mr. Pakitisak  Limpithaporn

ผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการ
Director of Office

of the Director-General

นางสาวนิธิวดี  สมบูรณ์
Miss Nitivadee  Somboon

ผู้อำานวยการฝ่ายประสานเครือข่าย
ผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

Director of  SME Service Provider Network 
Coordination and Government Policy 

Promotion Department

ผู้อำานวยการฝ่าย สายงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย 
Department Director, Business Network Promotion and 

Coordination Unit

ผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการ
Office of the Director-General
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นางสาวยุวดี  เต็มรังษี
Miss Yuwadee  Temrungsee

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารกลาง
Director of Central  

Administration Department

นางสาวปราณี  ตรีวิมล
Miss Pranee  Theevimon

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources

Department

นางสาวอารีย์  สิงห์โต
Miss Aree  Singto

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำาสำานักงาน
Senior Specialist

ผู้อำานวยการฝ่าย สายงานบริหาร
Department Director, General Administration Unit

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ประจำาสำานักงาน
Senior Specialist
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การแบ่งส่วนงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

  ขอบข่ ยหน้ ที่คว มรบผิดชอบ ปร กอบด้วย 
ก รดำ เนินก รเพื่อสนบสนุนแล อำ นวยคว มส ดวก
ในก รบริห รของผู้บริห รแล 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. กลุ่มงานที่ขึ้นตรง
    ต่อผู้อำานวยการ

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 รท่ีคณ 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

Analyzing

Research

Data

Knowledge

Result

| OSMEP Annual Report 2020104 



3. สายงานข้อมูลและสถานการณ์

2. สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

 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 ท่ีคว 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 รส่งเสริม SME บริห รแล จดก รเครือข่ ยร บบ 
ส 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. สายงานส่งเสริม 
    และประสานเครือข่าย

5. สายงานบริหาร

 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 SMEs
 มีหน้ ที่ให้บริก รเบื้องต้นแก ่ 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 SMEs
 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 ตวช้ีวดเชิงนโยบ 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
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งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 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 โดยให้ถือปฏิบต ิ
ต มม ตรฐ นแล หลกเกณฑ์ที่กร ทรวงก รคลงกำ หนด อีกท้ง 
ก รบริห รคว มเสี่ยงแล ก รควบคุมภ ยในยงเป็นดชนีช้ีวด 
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 มเสี่ยงแล ควบคุมภ ยใน มีคว มสอดคล้องแล คว ม 
เชื่อมโยงกบแผนยุทธศ สตร์ของ สสว. โดยผ่ นคว มเห็นชอบ
จ กคณ อนุกรรมก รบริห รสำ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ด
กล งแล ขน ดย่อม ท้งนี้ ในก รดำ เนินง นมีคณ ทำ ง น
กำ กบก รบริห รคว มเสี่ยงแล ควบคุมภ ยใน ทำ หน้ ท่ี
กำ หนดกรอบนโยบ ย กลยุทธ์ แนวท งก รปฏิบติเกี่ยวกบก ร
บริห รคว มเสี่ยงแล ควบคุมภ ยในขององค์กร กำ กบดูแลแล
ควบคุมกร บวนก รบริห รคว มเส่ียง เพื่อให้ก รดำ เนินง น
บริห รคว มเสี่ยงแล ควบคุมภ ยในของสำ นกง นเป็นไปอย่ ง
เหม สม แล มีปร สิทธิภ พยิ่งขึ้น
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Departmental Description of Job Responsibilities

 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. Units reporting directly 
    to the Director-General

1.1 Office of 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  Office of the Director-General
 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).

Analyzing

Research

Data

Knowledge

Result
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3. Data and Situation Unit

2. Policy and Strategy Unit

 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 Department
 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 Department
 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; racks 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  Cooperate Strategy Management
        Department
  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 Department
  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 Unit

5. General Administration     
     Unit

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

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

4.1  SME Business Promotion Department
 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 Provider Network 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 Department
 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 Department
 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 Department
 This department investigates and recommends  
solutions or amendments to legislation and rules that benefit  
or hinder SME businesses; drafts, amends, and adds 
to regulations for adequately thorough performance by  
OSMEP; and provides comments or advice to the  
management and personnel on assorted regulations and 
OSMEP’s legal proceedings.
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Risk Management and Internal Control

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

 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  
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Chapter
ส่วนที่ 4

การเงิน การบัญชี

•	 งบการเงิน
•	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน



งบการเงิน ประจำาปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	31	ธันวาคม	2563

2563หมายเหตุ 2562

	 	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 1,090,197.026 2,607,350.50

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ 8,294,192.3810 12,670,133.65

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 11,759,651,804.38 12,683,668,880.65

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

รวมสินทรัพย์ 13,911,688,705.63 13,782,755,274.78

	 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2,124,622,522.117 1,066,254,754.93

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 275,952.24 275,952.24

สินทรัพย์

	 	 วัสดุคงเหลือ 273,161.43 365,515.37

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 5,569,634.5211 6,610,953.31

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,747,184,367.135 12,680,457,435.96

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 11,104,07.80 238,578.82

	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	สุทธิ -8 -

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 2,152,036,901.25 1,099,086,394.13

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น 4,569,501.9713 4,160,061.38

	 	 งบประมาณเพื่อการลงทุนระยะยาว	(โครงการของรัฐ) 127,500,000.0016 127,500,000.00

รวมหนี้สิน	 5,138,635,073.95 5,130,669,239.38

	 	 รวมเงินกองทุน 8,773,053,631.68 8,652,086,035.40
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 8,773,053,631.68 8,652,086,035.40

	 หนี้สินหมุนเวียน	 	 	

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 	 งบประมาณสนับสนุน	-	โครงการสนับสนุน	SMEs 4,890,000,000.0018 4,890,000,000.00

หนี้สิน       

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 8,773,053,631.68 8,652,086,035.40

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 27,791,043.7814 12,437,109.37

	 	 งบประมาณสนับสนุน	SMEs	ตามนโยบายภาครัฐ 3,337,389,000.0017 3,337,389,000.00

	 	 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 5,106,274,528.2012 5,114,072,068.63

	 เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		 	 	 	

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,138,635,073.95 5,130,669,239.38

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 418,164,631.68 297,197,035.40

				หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้																																																																																																																																													(หน่วย	:	บาท)
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

2563หมายเหตุ 2562

	 รายได้อื่น	 54,200,829.0121 29,633,485.96

	 ค่าสาธารณูปโภค 5,414,849.9627 5,310,832.23

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 213,857,399.6423 211,624,367.86

รวมค่าใช้จ่าย 1,169,452,510.24 6,175,236,373.90

	 เงินรับคืนจากโครงการให้เงินสนับสนุน 16,055,167.4820 19,317,509.67

	 ค่าใช้สอย	 4,844,526.1025 4,520,976.06

ค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 743,095,157.9529 5,741,275,557.48

รายได้

	 ค่าตอบแทน 2,516,750.0024 1,023,964.00

รวมรายได้ 1,290,420,106.52 6,114,071,541.17

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 6,863,697.5828 7,346,970.72

รายได้สูง/(ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 120,967,596.28 (61,164,832.73)

	 รายได้จากงบประมาณ 1,209,585,600.0019 6,061,529,200.00

	 รายได้ดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ 10,578,510.03 3,591,345.54

	 ค่าวัสดุ	 1,191,410.9426 1,565,224.62

	 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 157,432,679.4322 166,767,820.45

	 ค่าใช้จ่ายอื่น 34,236,038.6430 35,800,660.48

				หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้																																																																																																																																												(หน่วย	:	บาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน         
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

		หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้																																																																																																																																																	(หน่วย	:	บาท)

 เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

งบประมาณ       
สนับสนุน - โครงการ 

สนับสนุน SMEs 
รวมเงินกองทุน

งบประมาณ 
 สนับสนุน SMEs 

 ตามนโยบายภาครัฐ
รายได้สูง/(ต่ำา) 

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวม 
 สินทรัพย์สุทธิ/  

ส่วนทุน
งบประมาณเพื่อ 

 การลงทุนระยะยาว 
 (โครงการของรัฐ)

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

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

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้เงินกองทุนเพิ่ม/
ลด 4,890,000,000.00 4,890,000,000.00- - 4,890,000,000.00-

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - 120,967,596.28- 120,967,596.28 120,967,596.28-

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2562

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี 2563

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (61,164,832.73)- (61,164,832.73) (61,164,832.73)-

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 4,890,000,000.00 8,773,053,631.683,337,389,000.00 418,164,631.68 8,773,053,631.68127,500,000.00
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งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

2563 2562

	 	 ค่าเสื่อมราคา 4,436,176.65 4,498,984.04	

	 	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น (81,934.58) 135,534.58

	 เงินสดรับจากดอกเบี้ย	 	47,570,779.78	 	26,359,162.33	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 11,747,184,367.13 12,680,457,435.96

	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	(45,971,691.72) 	(26,097,267.60)

	 หนี้สินดำาเนินงาน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 	 เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์ 	(96,829.00) (1,388,640.00)

	 รายได้สูง/(ต่ำา)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 120,967,596.28 (61,164,832.73)

81,871,688.42 (79,915,129.61)	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,353,934.41	 	310,473.79	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 	(933,273,068.83) 9,887,425,610.04

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (10,865,499.98) (226,128.21)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,458,503.80)  (1,830,000.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 409,440.59 (1,260,642.67)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน -  4,890,000,000.00

	 	 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,427,520.93	 2,847,986.68	

	 	 วัสดุคงเหลือ 92,353.94 15,772.27

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  (931,814,565.03)  4,999,255,610.04 

	 	 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 	(7,797,540.43) 5,044,940,563.62

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

	 	 เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,388,100.00) (441,360.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

	 รายการปรับกระทบรายได้สูง/(ต่ำา)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน

	 สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	

	 เงินสดรับ	(จ่าย)	จากการดำาเนินงาน 	(979,385,344.81) 	4,972,896,447.71

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

	 	 ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 	12,066.28	 -	

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว (1,058,367,767.18) 8,896,003.94

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 26,425.20	 	-	

			หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้																																																																																																																																																																							(หน่วย	:	บาท)

|	OSMEP	Annual	Report	2020120	



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

หมายเหตุ	1		ข้อมูลทั่วไป

	 สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 (สสว.)	 จดต้งขึ้นต มพร ร ชบญญติส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล ง
แล ขน ดย่อม	 พ.ศ.	 2543	 ลงวนที่	 6	 กุมภ พนธ์	 2543	 ซึ่งมีผลบงคบใช้ต้งแต่วนที	่ 18	 กุมภ พนธ์	 2543	 เป็นต้นไป	 กํ หนดให้ 
สํ นกง นเป็นหน่วยง นของรฐที่ไม่เป็นส่วนร ชก รหรือรฐวิส หกิจ	 ต มกฎหม ยว่ ด้วยวิธีก รงบปร ม ณหรือกฎหม ยอื่น	 
กิจก รของสํ นกง นไม่อยู่ภ ยใต้บงคบแห่งกฎหม ยว่ ด้วยก รคุ้มครองแรงง น	 กฎหม ยว่ ด้วยแรงง นสมพนธ์	 กฎหม ย 
ว่ ด้วยก รปร กนสงคม	แล กฎหม ยว่ ด้วยเงินทดแทน	
	 สํ นกง นต้งอยู่ท่ีเลขท่ี	 21	 ช้น	G,	 17-18,	 แล 	 23	อ ค ร	 ทีเอสที	 ถนนวิภ วดีรงสิต	 แขวงจอมพล	 เขตจตุจกร	กรุงเทพมห นคร	
10900	แล มีศูนย์ให้บริก ร	SME	ครบวงจร	(SME	One	-	Stop	Service	Center)	จํ นวน	76	แห่ง	
 สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	มีอํ น จหน้ ที่แล รบผิดชอบในก รดํ เนินก ร	ดงต่อไปนี้	
	 	 (1)		 กํ หนดหลกเกณฑ์เก่ียวกบก รกํ หนดปร เภทแล ขน ดวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 เพ่ือให้สอดคล้อง 
กบสภ พเศรษฐกิจแล สงคม	
	 	 (2)	 กํ 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 จดทํ แผนปฏิบติก รส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมกบส่วนร ชก ร	 หน่วยง นของรฐ	
รฐวิส หกิจ	หรือองค์ก รเอกชนที่เกี่ยวข้อง	
	 	 (4)		 ศึกษ แล จดทํ ร ยง นสถ นก รณ์วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมของปร เทศ	
	 	 (5)		 เสนอแน ต่อคณ กรรมก รเกี่ยวกบก รปรบปรุงพร ร ชบญญตินี้	 รวมท้งก รดํ เนินก รให้มีกฎหม ยใหม่	 
ก รแก้ไขเพิ่มเติมหรือก รปรบปรุงกฎหม ยเกี่ยวกบก รส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	
	 	 (6)		 บริห รกองทุนต มนโยบ ยแล มติของคณ กรรมก รแล คณ กรรมก รบริห ร	
	 	 (7)		 ดํ เนินง นธุรก รของคณ กรรมก ร	คณ กรรมก รบริห ร	แล คณ อนุกรรมก ร	ซึ่งคณ กรรมก รหรือคณ กรรมก ร
บริห รแต่งต้ง	
	 	 (8)		 ปฏิบติง นอ่ืนใดต มที่กฎหม ยกํ หนดให้เป็นอํ น จหน้ ที่ของสํ นกง น	 หรือต มที่คณ กรรมก รหรือคณ
กรรมก รบริห รมอบหม ย	
	 เงินกองทุนของ	สสว.	ปร กอบด้วย	
	 	 1.		 เงินทุนปร เดิมที่รฐบ ลจดสรรให้
	 	 2.		 เงินอุดหนุนที่รฐบ ลจดสรรให้จ กงบปร ม ณร ยจ่ ยปร จํ ปี
	 	 3.		 เงินหรือทรพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน	
	 	 4.		 ดอกผลหรือร ยได้ของกองทุน	
	 	 5.		 เงินอื่นที่ได้รบม เพื่อดํ เนินก รกองทุน	
	 เงินทุนปร เดิมแล เงินอุดหนุน	 เป็นเงินที่รฐบ ลพึงจดสรรให้แก่สํ นกง นโดยตรง	 เป็นจํ นวนที่เพียงพอสํ หรบค่ ใช้จ่ ยที่จํ เป็น	
ในก รดํ เนินก รต มวตถุปร สงค์ของสํ นกง น	
	 ร ยได้ของกองทุนแล ของสํ นกง นให้นํ ส่งเข้ กองทุน	 เพื่อใช้ในกิจก รต มที่กํ หนดไว้ในพร ร ชบญญติ	 สสว.	 โดย 
ไม่ต้องส่งกร ทรวงก รคลงต มกฎหม ยว่ ด้วยเงินคงคลง	แล กฎหม ยว่ ด้วยวิธีก รงบปร ม ณ	
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	 ฝ่ ยบริห รเช่ือว่ ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐฉบบใหม่ข้ งต้น
จ ไม่มีผลกร ทบอย่ งเป็นส ร สํ คญต่อร ยง นก รเงินในงวด 
ที่นํ ม ถือปฏิบติ

หมายเหตุ	4		สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	

	 4.1	 เงินสดแล ร ยก รเทียบเท่ เงินสด	
	 ร ยก รเทียบเท่ เงินสด	 ได้แก่	 เงินลงทุนร ย ส้นที่มี
สภ พคล่องซึ่งมีร ย เวล ครบกํ หนด	 ที่จ เปลี่ยนให้เป็น
เงินสดได้ภ ยใน	 3	 เดือน	 เช่น	 เงินฝ กปร จํ 	 บตรเงินฝ ก	
แล ต๋วเงินที่มีวนถึงกํ หนด	ภ ยใน	3	เดือน	เป็นต้น	

	 4.2	 เงินให้กู้ยืม	
	 เงินให้กู้ยืม	 หม ยถึง	 จํ นวนเงินท่ีหน่วยง นให้หน่วยง น	 
บุคคลภ ยนอกกู้ยืม	 โดยมีสญญ ก รกู้ยืมเป็นหลกฐ น	 
อ จมีก รคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้	 แสดงร ยก รต มมูลค่
สุทธิต มบญชี	 โดยมีก รปร ม ณก รค่ เผ่ือหนี้สงสยจ สูญ
สํ หรบเงินให้กู้ยืมส่วนที่ค ดว่ จ ไม่ส ม รถเรียกเก็บเงินได้ 
โดยพิจ รณ จ กปร สบก รณ์ก รได้รบชํ ร หนี้ที่ผ่ นม
ข้อมูลปร วติก รชํ ร หนี้แล หลกฐ นก รติดต มลูกหนี้
แต่ล ร ย	ร่วมกบก รวิเคร ห์อ ยุลูกหนี้	

	 4.3	 เงินลงทุน	
	 เงินลงทุนในบริษทร่วม	 เป็นเงินลงทุนต มโครงก ร
ของ	 สสว.	 แล เงินลงทุนต มโครงก รของรฐ	 วดมูลค่ ด้วย
ร ค ทุนเดิมหกด้วยค่ เผื่อก รลดมูลค่ ของเงินลงทุน	 ณ	 
วนสิ้นสุดรอบร ย เวล ร ยง น	
	 เงินลงทุนในก รร่วมค้ 	 เป็นเงินลงทุนต มโครงก ร 
ร่วมลงทุนต มนโยบ ยของรฐ	 วดมูลค่ ด้วยร ค ทุนเดิม 
หกด้วยค่ เผ่ือก รลดมูลค่ ของเงินลงทุน	 ณ	 วนสิ้นสุดรอบ
ร ย เวล ร ยง น	
	 ค่ เผื่อก รลดมูลค่ ของเงินลงทุน	 ในกรณีมีข้อบ่งชี้ว่  
เงินลงทุนมีมูลค่ ลดลงอย่ งถ วร	 เช่น	 เมื่อผลก รดํ เนินง น 
ของบริษทที	่ สสว.	 ร่วมลงทุนมีผลข ดทุนส สมเกินทุน	 (ทุนที่ 
ออกจํ หน่ ยแล เรียกชํ ร แล้ว	 สสว.	 จ รบรู้ผลข ดทุน
จ กก รลดมูลค่ ของเงินลงทุนในงบแสดงผลก รดํ เนินง น
ท งก รเงิน	 ในกรณีท่ีไม่ปร กฏว่ มีข้อบ่งช้ีข้ งต้นอีกต่อไป	
สสว.	จ บนทึกกลบร ยก รผลข ดทุนดงกล่ ว	

หมายเหต	ุ2		เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน

	 ร ยง นก รเงินน้ีจดทํ ข้ึนต มม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐ 
แล นโยบ ยก รบญชีภ ครฐ	 ที่กร ทรวงก รคลงกํ 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 รนํ เสนอร ยง นก รเงินของหน่วยง นของรฐ	
	 ร ยง นก รเงินนี้จดทํ ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร ค ทุนเดิม	 
เว้นแต่จ ได้เปิดเผยเป็นอย่ งอื่นในนโยบ ยก รบญชี	

หมายเหต	ุ3		มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับใหม	่

	 กร ทรวงก รคลงได้ปร ก ศใช้ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐ 
แล นโยบ ยก รบญชีภ ครฐฉบบใหม่	 ซึ่งได้ปร ก ศใน 
ร ชกิจจ นุเบกษ แล้ว	มีดงนี้	

	 3.1	 ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐแล นโยบ ยก รบญชี
ภ ครฐ	 ที่มีผลบงคบใช้สํ หรบรอบร ย เวล บญชี	 ที่เริ่มในหรือ
หลงวนที่	1	ตุล คม	2562	
  -	ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐ	ฉบบที่	9	เรื่อง	ร ยได้จ ก
ก รแลกเปลี่ยน
	 ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐแล นโยบ ยก รบญชีภ ครฐ 
ฉบบใหม่ข้ งต้น	 ไม่มีผลกร ทบอย่ งเป็นส ร สํ คญต่อร ยง น 
ก รเงินในงวดปัจจุบน	

 3.2	 ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐ	 ที่จ มีผลบงคบใช้ 
ในงวดอน คต	
	 ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐแล นโยบ ยก รบญชีภ ครฐ	 
ที่จ มีผลบงคบใช้สํ หรบรอบร ย เวล บญชี	 ที่เริ่มในหรือหลง
วนที่	1	ตุล คม	2563	
  -	 ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐฉบบที่	 23	 เรื่องร ยได้
จ กร ยก รไม่แลกเปลี่ยน	
  -	 ม ตรฐ นก รบญชีภ ครฐแล นโยบ ยก รบญชี
ภ ครฐ	(ฉบบที	่2)	พ.ศ.	2564	

|	OSMEP	Annual	Report	2020122	



 4.4	 วสดุคงเหลือ	
	 วสดุคงเหลือ	 หม ยถึง	 ของใช้สิ้นเปลืองนอกจ ก
สินค้ ท่ีหน่วยง นมีไว้เพ่ือใช้ในก รดํ เนินง นต ม
ปกติ	 โดยท่วไปมีมูลค่ ไม่สูงแล ไม่มีลกษณ คงทนถ วร	 
แสดงต มร ค ทุนโดยวิธีเข้ ก่อนออกก่อน	

	 4.5	 ที่ดิน	อ ค รแล อุปกรณ์	
  -	 อ ค รแล อุปกรณ์แสดงในร ค ทุนหลงหก
ค่ เสื่อมร ค ส สม	
  -	 ค่ เ ส่ือมร ค คํ นวณโดยวิธี เส้นตรง	
(Straight	 Line	 Method)	 ต มอ ยุก รใช้ง น	 โดย
ปร ม ณของอ ค รแล อุปกรณ์ในแต่ล ปร เภทดงนี้
	 ส่วนตกแต่งอ ค รเช่ 		 	 5	ปี	
	 อุปกรณ์เครื่องใช้สํ นกง น		 5	ปี
	 คอมพิวเตอร์	 	 	 5	ปี
	 อุปกรณ์ปร จํ โครงก รต่ งๆ		 5	ปี

	 4.6	 สินทรพย์ไม่มีตวตน 
  -	 สินทรพย์ไม่มีตวตน	แสดงในร ค ทุนหลงหก 
ค่ ตดจ่ ยส สม	
  -	 ค่ ตดจ่ ยคํ นวณโดยวิธีเส้นตรง	 (Straight	 
Line	 Method)	 ต มอ ยุก รใชง้ นโดยปร ม ณของ
สินทรพย์ไม่มีตวตนในแต่ล 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 รหนี้สินไว้ในร ยง นก รเงิน 
เมื่อ	 สสว.	 มีภ ร ผูกพนซึ่งเป็นผลจ กเหตุก รณ์
ในอดีต ไม่ว่ จ เป็นภ ร ผูกพนต มกฎหม ยหรือ 
จ กก รอนุม น	 ซึ่งมีคว มเป็นไปได้ค่อนข้ งแน่	 
ที่	 สสว.	 จ สูญเสียทรพย กรที่มีปร โยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อจ่ ยชํ ร ภ ร ผูกพนดงกล่ ว	 แล 	 สสว.	 
ส ม รถปร ม ณจํ นวนของภ ร ผูกพนได้อย่ ง 
น่ เชื่อถือ	

	 4.8	 เงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุน 
	 เงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุน	 เป็นเงินงบปร ม ณที่	 สสว.	
ได้รบเพื่อก รลงทุนในโครงก รของรฐแล โครงก รร่วมลงทุน	
โดยมีวตถุปร สงค์หลกเพื่อส่งเสริมแล สร้ งคว มแข็งแกร่งแก่
วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 โดย	 สสว.	 บนทึกอยู่ในส่วน
ของเงินกองทุน	 เว้นแต่เงินงบปร ม ณที่ใช้ในก รบริห รจดก ร	
สสว.	จ บนทึกเงินงบปร ม ณดงกล่ วเป็นร ยได	้

	 4.9	 ก รรบรู้ร ยได้	รบรู้ต มเกณฑ์ดงนี้	
	 	 1)	 ร ยได้จ กเงินงบปร ม ณ	รบรู้เมื่อได้รบโอนเงิน
	 	 2)	 ร ยได้ดอกเบี้ยผิดนดชํ ร 	รบรู้เมื่อได้รบชํ ร เงิน	
	 	 3)	 เงินรบคืนจ กโครงก รให้เงินสนบสนุน	รบรู้เมื่อได้รบ
ชํ ร เงิน	
	 	 4)	 ร ยได้ดอกเบ้ียเงินฝ กธน ค ร	 รบรู้ต มเกณฑ์สดส่วน	
ของร ย เวล 	โดยคํ นึงถึงอตร ผลตอบแทนที่แท้จริง	
	 	 5)	 ร ยได้อื่นๆ	รบรู้ต มเกณฑ์คงค้ ง	

	 4.10	 ผลปร โยชน์พนกง น 
	 ผลปร โยชน์พนกง นของ	 สสว.	 เป็นก รให้สวสดิก ร
พนกง นเกี่ยวกบก รรกษ พย บ ล	 ก รปร กนชีวิตหมู่	 แล
กองทุนสํ รองเลี้ยงชีพ	 โดยปฏิบติต มข้อบงคบคณ กรรมก ร 
บริห รสํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 
ว่ ด้วยสวสดิก รหรือก รสงเคร ห์อื่นแก่พนกง นแล ลูกจ้ ง	
พ.ศ.	2555	แล ร เบียบสํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล
ขน ดย่อม	ว่ ด้วยหลกเกณฑ์แล วิธีก รก รจดสวสดิก ร	แล ก ร
บริห รจดก ร	 กองทุนสวสดิก รของสํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจ
ขน ดกล งแล ขน ดย่อม	พ.ศ.	2556	
	 กองทุนสํ รองเล้ียงชีพ	 เป็นเงินท่ี	 สสว.	 จ่ ยสมทบให้ 
พนกง น	โดยกํ หนดข้อบงคบเพ่ือช่วยเหลือพนกง นปร จํ 	เม่ือพ้น 
สภ พก รเป็นพนกง น	 ซ่ึงได้กํ หนดเง่ือนไขแล หลกเกณฑ์ 
เป็นอตร เพิ่มขึ้นต มอ ยุง นของพนกง น	 คือ	 อ ยุง นของ
พนกง นต้งแต่วนเข้ ง นแต่ยงไม่ครบ	5	ปี	ร้อยล 	5	-	9	ของอตร
ค่ จ้ งปกติ	แล ต้งแต่	5	ปีขึ้นไป	ร้อยล 	10	ของอตร ค่ จ้ งปกติ	
โดยรบรู้เป็นค่ ใช้จ่ ยดํ เนินง นของ	 สสว.	 แล ส่วนที่พนกง น
จ่ ยสมทบจ หกสมทบจ กเงินเดือนของพนกง นในแต่ล เดือน	
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รวม 11,747.18	 12,680.46	

	 เงินฝากประจำาไม่เกิน	3	เดือน 1,843.16	 2,068.16	

	 เงินฝากออมทรัพย์	 9,904.02	 10,612.30	

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)

0.09 0.01	 เงินยืมทดรองจ่ายพนักงาน

รวม 1.09 2.61
	 รายได้ค้างรับอื่น	ๆ	 0.01 0.01

	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 0.99 2.59

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหต	ุ6		ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

หมายเหตุ	ุ5		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 กรณีท่ีผู้กู้ผิดเง่ือนไขก รผ่อนชํ ร หน้ี	แล /หรือ	ไม่ส ม รถ
ชํ ร หนี้เงินต้นคืนให้แก	่สสว.	ได้เมื่อครบกํ หนดต มสญญ  
จ คิดดอกเบี้ยในอตร ร้อยล 	 15	 ต่อปี	 นบจ กวนท่ีผิดนด 
ต่อม 	สสว.	ได้มีปร ก ศสํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล ง 
แล ขน ดย่อม	 เรื่อง	 กํ หนดอตร ดอกเบี้ยกรณีผิดนดชํ ร  
หนี้ในโครงก รเงินทุนพลิกฟื้น 	 โดยปรบลดอตร ดอกเบี้ย
เหลือร้อยล 	 6	 ต่อปี	 แล เรื่องกํ หนดร ย เวล ผ่อนผน 
ไม่คิดดอกเบ้ีย	กรณีผิดนดชํ ร หน้ีในโครงก รเงินทุนพลิกฟ้ืน  
โดย	 สสว.	 จ ไม่คิดดอกเบี้ย	 ห กผู้กู้ยืมเงินได้ชํ ร หนี้เต็ม	
ต มจํ นวนหนี้ที่ค้ งชํ ร ในแต่ล งวด	ภ ยใน	30	วน	นบแต่
วนครบกํ หนดชํ ร หนี้ในแต่ล งวดต มสญญ 	 ซึ่งปร ก ศ
ท้ง	 2	 ฉบบ	 มีผลบงคบใช้ต้งแต่วนที	่ 4	 พฤษภ คม	 2561	
เป็นต้นไป	
	 2.	 โครงก รเงินทุนฟื้นฟูกิจก รวิส หกิจขน ดกล ง
แล 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	

หมายเหต	ุ7		เงินให้กู้ยืมระยะยาว	

	 คณ กรรมก รส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	
(เฉพ กิจ)	 อนุมติแล เห็นชอบให้	 สสว.	 ดํ เนินโครงก ร 	 เพื่อให้
วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลกปร กน	
ปร กอบด้วย	
	 1.	 โครงก รเงินทุนพลิกฟื้นวิส หกิจขน ดย่อม	 สสว.	 ให้ 
ผู้ปร กอบก ร	 SMEs	 กู้ยืมเงิน	 ต มมติคณ รฐมนตร	ี เมื่อวนที่	
27	 ตุล คม	 2558	 ในโครงก รเงินทุนพลิกฟ้ืนวิส หกิจขน ดกล ง 
แล ขน ดย่อม	 วงเงิน	 1,000	 ล้ นบ ท	 โดยได้รบงบปร ม ณ
จ กโครงก รร่วมลงทุน	 ต มหม ยเหต	ุ 17	 มีวตถุปร สงค์เพื่อให้ 
วิส หกิจขน ดย่อม	ที่ยงมีคว มส ม รถในก รปร กอบธุรกิจ	แต่ไม่ 
ส ม รถเข้ ถึงแหล่งเงินทุนได้	 ให้ส ม รถพลิกฟื้นธุรกิจจนส ม รถ 
ปร กอบกิจก รได้อย่ งม่นคงแล ย่งยืน	แล ให้วิส หกิจขน ดย่อม 
ที่มีคว มจํ เป็นต้องปรบปรุงแนวท งก รปร กอบธุรกิจส ม รถ 
ดํ เนินกิจก รต่อไปได	้ซึ่งจ ให้กู้ยืมเงินได้ร ยล ไม่เกิน	1	ล้ นบ ท 
โดยให้ปลอดก รชํ ร ต้นเงินไม่เกินร ย เวล สองปี	 แล มีกํ หนด 
ร ย เวล ชํ ร คืนเงินไม่เกินเจ็ดปี	 นบแต่วนทํ สญญ กู้ยืมเงิน	 
โดยไม่มีดอกเบี้ย	
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พ.ศ.	2562	งบกล ง	ร ยก รเงินสํ รองจ่ ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จํ เป็น	 ต่อม คณ รฐมนตรีมีมติ	 เมื่อวนที่	 7	 มกร คม	 2563	
เห็นชอบให	้ สสว.	 จดสรรเงินงบปร ม ณจ กโครงก รสนบสนุน	
SMEs	 ร ยย่อย	 ให้กบบรรษทปร กนสินเชื่ออุตส หกรรม 
ขน ดย่อม	 (บสย.)	 เพื่อดํ เนินโครงก ร	 SMEs	 สร้ งไทย	 
จํ นวน	5,000	ล้ นบ ท	ส่วนที่เหลือ	จํ นวน	5,000	ล้ นบ ท	
ให้	สสว.	ดํ เนินก รภ ยใต้โครงก รสนบสนุน	SMEs	ร ยย่อย
	 ในว ร ก รปร ชุมคร้งที่	 1/2563	 ของคณ กรรมก ร 
ส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	(เฉพ กิจ)	เมื่อวนที่	
20	กุมภ พนธ์	2563	ได้มีก รอนุมติปรบแผนก รดํ เนินโครงก ร
สนบสนุน	 SMEs	 ร ยย่อย	 โดยมีธน ค รพฒน วิส หกิจขน ด
กล งแล ขน ดย่อมแห่งปร เทศไทย	 (ธพว.)	 เป็นหน่วยร่วม	
ดํ เนินก ร	 มีวตถุปร สงค์เพื่อสนบสนุนผู้ปร กอบก รที่ให้
ส ม รถเข้ ถึงแหล่งเงินทุนในก รเสริมสภ พคล่อง	ขย ยกิจก ร	
ปรบปรุง	 ซ่อมแซม	 แล ยกร ดบก รพฒน คุณภ พม ตรฐ น
ก รให้บริก ร	อีกท้งส่งเสริมแล พฒน ทกษ ต่ งๆ	 โดยจํ นวน 
ผู้ปร กอบก รที่ได้รบก รสนบสนุนไม่น้อยกว่ 	 4,890	 ร ย	 
ในกรอบวงเงิน	4,890	ล้ นบ ท	แบ่งเป็น	
	 -	 กรณีบุคคลธรรมด 	วงเงินกู้ไม่เกิน	5	แสนบ ท		
	 -	 กรณีนิติบุคคล	 หรือบุคคลธรรมด ที่จดท เบียนภ ษี
มูลค่ เพิ่ม	วงเงินกู้ไม่เกิน	3	ล้ นบ ท	
	 อตร ดอกเบี้ยร้อยล 	1	ต่อปี	ร ย เวล กู้ไม่เกิน	7	ปี	ร ย
เวล ปลอดชํ ร คืนเงินต้นไม่เกิน	1	ปี	สํ หรบก รค้ํ ปร กนก ร
กู้ยืม	 กรณีเป็นนิติบุคคล	 ค้ํ ปร กนโดยกรรมก รผู้มีอํ น จ 
ลงน ม	 หรือหุ้นส่วนผู้จดก ร	 กรณีบุคคลธรรมด ต้องมีบุคคลที่
น่ เชื่อถือเป็นผู้ค้ํ ปร กนภ ยใต้หลกเกณฑ์ของ	สสว.	
	 เงินให้กู้ยืมร ย ย ว	ณ	วนที่	31	ธนว คม	2563	จํ นวน	
2,124.62	 ล้ นบ ท	 มีร ยก รเคลื่อนไหว	 ในร หว่ งปี	 2563	
ดงนี้	

โดยได้รบอุดหนุนงบปร ม ณร ยจ่ ยปร จํ ปีงบปร ม ณ	
2559	 งบกล ง	 ภ ยในกรอบวงเงิน	 2,000	 ล้ นบ ท	 แล คณ
กรรมก รส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 (เฉพ กิจ)	
ในคร วปร ชุม	คร้งที่	3/2559	เมื่อวนที่	16	พฤศจิก ยน	2559 
มีมติเห็นชอบ	 มีวตถุปร สงค์เพ่ือให้คว มช่วยเหลือผู้ปร กอบก ร 
ที่ปร สบปัญห มีปัญห หนี้ค้ งชํ ร 	 หรือถูกฟ้องร้องดํ เนินคดี 
หรืออยู่ร หว่ งก รบงคบคดี	หรือผู้ปร กอบก รท่ีเข้ กร บวนก ร
ฟื้นฟูกิจก รต มพร ร ชบญญติล้มล ล ย	 (ฉบบที่ 	 9 ) 
พ.ศ.	 2559	 หรือปร สบปัญห ท งก รเงินอื่นๆ	 แล ให้ 
ผู้ปร กอบก รได้ปรบปรุงแล พฒน กิจก รให้มีปร สิทธิภ พ	 
มีขีดคว มส ม รถเพ่ิมขึ้น	 แล ส ม รถดํ เนินกิจก รต่อไปได้
อย่ งย่งยืน	โดยให้ปลอดก รชํ ร ต้นเงินไม่เกินร ย เวล ส มป ี
แล มีกํ หนดร ย เวล คืนเงินไม่เกินเจ็ดปี	นบแต่วนที่ทํ สญญ  
กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย	
	 กรณีผิดนดชํ ร หนี้	 หรือใช้เงินผิดไปจ กเงื่อนไขในสญญ 	
สสว.	 จ เรียกเก็บดอกเบี้ยในอตร ร้อยล 	 7.5	 ต่อปี	 ของเงินกู้ 
คงเหลือ	นบต้งแต่วนที่ผิดนดชํ ร หรือวนที่บอกเลิกสญญ 	
	 โครงก รเงินทุนฟื้นฟูกิจก รวิส หกิจขน ดกล งแล  
ขน ดย่อม	แบ่งเป็น	
	 	 2.1	เงินให้กู้ยืม	-	โครงก รเงินทุนฟื้นฟู 	วงเงินไม่เกิน
ร ยล 	1	ล้ นบ ท
	 	 2.2	 เงินให้กู้ยืม	 -	 โครงก รเงินทุนฟื้นฟู 	 แก	่ Micro	
SMEs	ให้กู้ยืมสํ หรบผู้ปร กอบก รร ยย่อย	วงเงินไม่เกินร ยล 	
0.2	ล้ นบ ท	
 3.	โครงก รสนบสนุน	SMEs	ร ยย่อย	สสว.	ให้ผู้ปร กอบก ร 
SMEs	 กู้ยืมเงิน	 ต มมติคณ รฐมนตร	ี เมื่อวนที่	 20	 สิงห คม	
2562	ในโครงก รสนบสนุน	SMEs	ร ยย่อย	ผ่ นกองทุนส่งเสริม
วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 วงเงิน	 10,000	 ล้ นบ ท 
โดยได้รบอุดหนุนงบปร ม ณร ยจ่ ยปร จํ ปีงบปร ม ณ	 

ยอดยกมา	 361.25370.41 -	334.59

หัก	รับชำาระ (21.87)(9.30) (25.19)(20.06)

บวก	จ่ายให้กู้ยืม -		-	 1,134.79-

ยอดคงเหลือ 339.38361.11 1,109.60314.53

361.25370.41 1,134.79334.59

เงินทุนฟื้นฟูฯ
แก่ Micro SMEs

เงินทุน
ฟื้นฟูฯ

เงินสนับสนุน SMEs 
รายย่อย

เงินทุน
พลิกฟื้นฯ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

1,066.25

(76.42)

1,134.79

2,124.62

2,201.04

รวม
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	 ในปี	2563	สสว.	มีลูกหนี้ที่ครบกํ หนดชํ ร แล้ว	แต่มีลูกหนี้ยงไม่ม ชํ ร หนี้ต้งแต	่ปี	2560	-	2563	จํ นวน	2,055	ร ย	อยู่ร หว่ ง
ก รดํ เนินก รติดต มหนี้ค้ งชํ ร 	ดงนี้

	 สสว.	มีลูกหนี้ที่ค ดว่ จ ไม่ส ม รถเรียกเก็บเงินได	้ณ	วนที	่31	ธนว คม	2563	ดงนี้

หม ยเหตุ	8		เงินลงทุนในบริษทร่วม	-	สุทธิ
	 					 		8.1		เงินลงทุนต มโครงก รของ	สสว.	-	สุทธิ

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 - -

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)

	 สสว.	 ได้ลงทุนในบริษท	 ส่งเสริมก รค้ 	 เอส	 เอ็ม	 อี	 จํ กด	 โดยมีวตถุปร สงค์เพื่อจํ หน่ ยสินค้ ของผู้ปร กอบก ร	 SMEs	 แล
สินค้ หนึ่งตํ บลหนึ่งผลิตภณฑ์	 ในก รห ช่องท งก รตล ดท้งในแล ต่ งปร เทศ	 ก รพฒน คุณภ พแล รูปแบบสินค้ ให้สอดคล้อง
กบคว มต้องก รตล ด	 เพื่อยกร ดบสินค้ วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมให้มีศกยภ พในก รแข่งขนกบสินค้ ในตล ดโลก	 แล
บริษท	อุตส หกรรมขนมไทย	จํ กด	โดยมีวตถุปร สงค์เพื่อก รดํ เนินโครงก รขนมไทยก้ วไกลสู่ขนมโลก	ก รจดก รพฒน แล ส่งเสริม
ก รผลิตแล จํ หน่ ยขนมไทยท้งภ ยในแล ต่ งปร เทศ	 เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อก รศึกษ วิจยขนมไทย	 แล เป็นองค์กรหลก
ในก รปร ช สมพนธ์ก รบริโภคขนมไทย	
	 สสว.	ได้พิจ รณ ต้งค่ เผื่อก รลดมูลค่ ของเงินลงทุนในบริษท	ส่งเสริมก รค้ 	เอส	เอ็ม	อี	จํ กด	แล บริษท	อุตส หกรรมขนมไทย	 
จํ กด	 เต็มจํ นวนแล้วในงวดปี	 2550	 จ กผลก รดํ เนินง นที่มีผลข ดทุนส สมแล ข ดทุนเกินทุนต่อเนื่องต มงบก รเงินงวด 
ปี	2549	-	2550	ปัจจุบนบริษท	ส่งเสริมก รค้ 	เอส	เอ็ม	อี	จํ กด	แล บริษท	อุตส หกรรมขนมไทย	จํ กด	มีสถ น สิ้นสภ พนิติบุคคลแล้ว	 
ซึ่ง	สสว.	อยู่ร หว่ งดํ เนินก รยกร่ งร เบียบว่ ด้วยก รปร นอมหนี	้แล ก รจํ หน่ ยหนี้สูญต มคว มเห็นของคณ กรรมก รกฤษฎีก

(หน่วย	:	ราย)

เงินทุนพลิกฟื้นฯ เงินทุนฟื้นฟูฯ 
แก่ Micro SMEs

ระยะเวลา
ค้างชำาระ เงินทุนฟื้นฟูฯ เงินสนับสนุน SMEs 

รายย่อยการดำาเนินการติดตามหนี้ค้างชำาระ

173 307มากกว่า	12	เดือน 59 -2.	อนุมัติดำาเนินคดี	

410 1,433212 -รวม

237 1,1261	เดือน	ถึง	12	เดือน 153 -	1.	ส่งจดหมายทวงถาม

รวม

539
2,055

1,516

จำานวนล้านบาท

เงินทุนพลิกฟื้นฯ
จำานวนล้านบาทจำานวนล้านบาท

เงินทุนฟื้นฟูฯ แก่ Micro SMEs
จำานวนล้านบาทจำานวนราย

เงินทุนฟื้นฟูฯ
จำานวนรายจำานวนราย

รวม
จำานวนราย

143.66 124.0984.85 352.60182 813145 1,140รวม

5.12 72.1039.58 116.809 50686 601ค้างชำาระเกิน	12	เดือน	-		
เตรียมขออนุมัติดำาเนินคดี

138.54 51.9945.27 235.80173 30759 539อนุมัติดำาเนินคดี
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หมายเหต	ุ9		เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ

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 - -

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)

เงินลงทุนในก รร่วมค้ มีร ยก รเคลื่อนไหวในร หว่ งป	ี2563	ดงนี้

ราคาทุนคงเหลือยกมา 40667.61 667.6140

บริษัทซื้อหุ้นคืน -- --

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนยกมา 39(654.34) (654.34)39

บริษัทซื้อหุ้นคืน -- --

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนยกไป 39(654.34) (654.34)39

เพิ่มระหว่างปี -- --

ราคาทุนคงเหลือยกไป 40667.61 667.6140

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 13.27 13.27

จำานวนบริษัทจำานวนเงินลงทุน จำานวนเงินลงทุนจำานวนบริษัท

(หน่วย	:	ล้านบาท)
25622563

	 8.2		เงินลงทุนต มโครงก รของรฐ	-	สุทธิ 		 สสว.	 ได้ลงทุนต มโครงก รของรฐ	 (ต มมติคณ รฐมนตรี)	
ในบริษท	 ห้องปฏิบติก รกล ง	 (ปร เทศไทย)	 จํ กด	 โดยได้รบ 
งบปร ม ณเพื่อนํ ไปลงทุนร ย ย ว	จํ นวน	127.50	ล้ นบ ท	ท้งนี้	 
โดยมีวตถุปร สงค์หลกเพ่ือสร้ งโอก สท งก รค้ ให้แก่ผู้ปร กอบก ร 
แล เป็นช่องท งในก รส่งเสริมให้เกิดผู้ปร กอบก รร ยใหญ่แล
เพื่อส่งเสริมแล พฒน ผลิตภณฑ์วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 
ให้เป็นม ตรฐ น	อย่ งไรก็ต มบริษท	ห้องปฏิบติก รกล ง	(ปร เทศไทย)	
จํ กด	(เดิมชื่อ	บริษท	ห้องปฏิบติก รกล งตรวจสอบผลิตภณฑ์เกษตร
แล อ ห ร	 จํ กด)	 อยู่ภ ยใต้ก รบริห รง นของกร ทรวงเกษตรแล
สหกรณ	์ซึ่ง	สสว.	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

127.50 127.50บริษัท	ห้องปฏิบัติการกลาง	
(ประเทศไทย)	จำากัด

เงินลงทุนตามโครงการ
ของรัฐ - สุทธิ - -

หัก	ค่าเผื่อการลดมูลค่า	
ของเงินลงทุน (127.50) (127.50)

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)

	 เงินลงทุนในก รร่วมค้ เป็นเงินลงทุนต มโครงก รร่วมลงทุน	 มีวตถุปร สงค์หลกเพื่อเข้ ร่วมลงทุนกบผู้ปร กอบก รธุรกิจขน ด
กล งแล ขน ดย่อม	เพื่อสนบสนุนให้ธุรกิจไทยโดยเฉพ 	SMEs	ที่มีศกยภ พให้มีท งเลือกของก รเข้ สู่แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น	พร้อมยก
ร ดบขีดคว มส ม รถในก รแข่งขนได้อย่ งต่อเนื่อง	โดยเป็นไปต มหลกเกณฑ์แล เงื่อนไขที่คณ กรรมก รร่วมลงทุนกํ หนด
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	 บริษทร่วมค้ ที่	 สสว.	 ร่วมลงทุน	 จํ นวน	 39	 บริษท	 
ไม่ส ม รถชํ ร คืนเงินต้นแล ดอกเบี้ยได้ต มร ย เวล 	 
ที่กํ หนดในสญญ ร่วมลงทุน	 สสว.	 จึงได้บอกเลิกสญญ ร่วม
ลงทุนไปแล้วต้งแต่ป	ี 2550	 ในป	ี 2562	 สสว.	 ได้ดํ เนินก ร	
ส่งสํ นกง นอยก รสูงสุดเพื่อฟ้องร้องดํ เนินคดีเพื่อเรียก
เงินคืนบริษทร่วมค้ ที่	 สสว.	 ร่วมลงทุน	 แล ต้งค่ เผื่อก รลด
มูลค่ ของเงินลงทุนครบแล้วท้ง	 39	 บริษท	 ปัจจุบน	 (เมษ ยน	
2564)	 อยู่ร หว่ งศ ลช้นต้น	 จํ นวน	 5	 บริษท	 อยู่ร หว่ ง
ศ ลอุทธรณ์	 จํ นวน	 18	 บริษท	 แล อยู่ร หว่ งศ ลฎีก 	 
จํ นวน	12	บริษท	แล คดีถึงที่สุด	จํ นวน	4	บริษท	แต่เนื่องจ ก
มีผู้ปร กอบวิส หกิจบ งร ยเสนอขอปร นอมหนี้	 สสว.	 
จึงดํ เนินก รยกร่ งร เบียบว่ ด้วยก รปร นอมหนี้	 แล ก ร
จํ หน่ ยหนี้สูญ	

อุปกรณ์ประจำาโครงการ 0.87- 28.3129.18 29.18 28.310.87 --

อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน 4.010.09 22.7726.69 23.94 21.063.97 1.711.09

ส่วนตกแต่งอาคารเช่า -- 82.1982.19 79.03 79.81- 2.380.78

รวม 23.910.09 160.45184.27 171.60 152.1623.87 8.294.43

คอมพิวเตอร์ 19.03- 27.1846.21 39.45 22.9819.03 4.202.56

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสมราคาทุน

เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลง ค่าเสื่อมราคาต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด

ที่ดิน อาคาร 
และ 

อุปกรณ์-สุทธิ

2563

หมายเหต	ุ10		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ

	 บริษทร่วมค้ ท่ี	 สสว.	 ร่วมลงทุน	 จํ นวน	 39	 บริษท	 
มีสถ น นิติบุคคลต มข้อมูลธุรกิจของกรมพฒน ธุรกิจก รค้ 	 
(ข้อมูล	ณ	วนท่ี	28	เมษ ยน	2564)	ดงนี้

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 ค่าเสื่อมราคาต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด

ที่ดิน อาคาร 
และ 

อุปกรณ์-สุทธิ

2562

6	 	คืนสู่ทะเบียน	 3 23.40

     รวม 39 654.34 

30 	535.94	1	 	ยังดำาเนินกิจการอยู่	

4	 	พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	 1 25.50	
3	 	ร้าง	 1 14.00	

7	 	ฟื้นฟู	 1 25.00	

2	 	ล้มละลาย	 2 23.50	

5	 	เสร็จการชำาระบัญชี	 1 	7.00	

จำานวนบริษัท จำานวนเงินลำาดับ สถานะนิติบุคคล
(หน่วย	:	ล้านบาท)

|	OSMEP	Annual	Report	2020128	



	 ค่ ใช้จ่ ยอุดหนุนค้ งจ่ ย	 ณ	 วนที่	 31	 ธนว คม	 2563	 
จํ นวน	5,073.58	ล้ นบ ท	มีส่วนหนึ่ง	จํ นวน	5,000	ล้ นบ ท	
คณ รฐมนตรีได้มีมติเมื่อวนที่	 7	 มกร คม	 2563	 ให้สํ นกง น
ส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 (สสว.)	 จดสรรเงิน
งบปร ม ณจ กโครงก รสนบสนุน	 SMEs	 ร ยย่อย	 ให้กบ
บรรษทปร กนสินเชื่ออุตส หกรรมขน ดย่อม	 (บสย.)	 เพื่อ 
ดํ เนินโครงก ร	SMEs	สร้ งไทย	ต มหม ยเหตุ	18

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน -- 8.228.22 8.22 8.22- --
รวม 0.021.39 45.8044.43 37.82 40.230.02 5.572.43

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 0.021.39 37.5836.21 29.60 32.010.02 5.572.43

ตัดจ่ายสะสมราคาทุน

เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลง ตัดจ่ายต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด
สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-สุทธิ

2563 (หน่วย	:	ล้านบาท)

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม -0.44 36.2135.77 26.75 29.60- 6.612.85

รวม -0.44 44.4343.99 34.97 37.82- 6.612.85
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 -- 8.228.22 8.22 8.22- --

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ตัดจ่ายสะสมราคาทุน

เพิ่มขึ้นต้นงวด ลดลง ตัดจ่ายต้นงวด ลดลงปลายงวด ปลายงวด
สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-สุทธิ

2562

หมายเหต	ุ11		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธ	ิ	

หมายเหต	ุ12		เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	

30.97 4.07ค่าใช้จ่ายแผนงานค้างจ่าย

รวม 5,106.27 5,114.07

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค้างจ่าย 1.72 1.78

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนค้างจ่าย 5,073.58 5,108.22

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	13		เงินรับฝากระยะสั้น	 หมายเหตุ	14		หนี้สินหมุนเวียนอื่น	

0.92 0.91เงินประกันผลงาน

รวม 4.57 4.16

หลักประกันซองสัญญา 3.65 3.25

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

0.90 0.80เจ้าหนี้เบ็ดเตล็ด	-	บุคคลภายนอก

รวม 27.79 12.44
รายได้รับล่วงหน้า 0.01 -

บัญชีพักเจ้าหนี้ 25.57 10.46

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย 1.31 1.18
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	 บญชีพกเจ้ หนี	้ เป็นเจ้ หนี้ที่เกิดจ กก รได้รบเงินโอนเข้ บญชีเงินฝ กออมทรพย์	 แล เงินโอนจ กลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ยงไม่ทร บ	 
ผู้โอน	ซึ่งอยู่ร หว่ งรอก รตรวจสอบเอกส รหลกฐ นเพื่อนํ ไปปรบปรุงบญชีต่อไป	บญชีพกเจ้ หนี้	ณ	วนที่	31	ธนว คม	2563	จํ นวน	
25.57	ล้ นบ ท	ส่วนหนึ่งเป็นเงินโอนจ กลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ยงไม่ทร บผู้โอน	จํ นวน	13.23	ล้ นบ ท	แล เป็นเงินรบคืนค่ หุ้นส มญ
ของบริษท	ไอออนิค	จํ กด	จํ นวน	5.15	ล้ นบ ท	

หมายเหต	ุ16		งบประมาณเพื่อการลงทุน
ระยะยาว	(โครงการของรัฐ)

	 สสว.	 ได้รบงบปร ม ณ	 ต มมติคณ รฐมนตรี	
เมื่อวนที	่ 17	 มิถุน ยน	 2546	 เพื่อนํ ไปลงทุนร ย ย ว 
ในบริษท	 ห้องปฏิบติก รกล ง	 (ปร เทศไทย)	 จํ กด	
จํ นวน	 127.50	 ล้ นบ ท	 โดยมีวตถุปร สงค์หลกเพื่อ
สร้ งโอก สท งก รค้ ให้แก่ผู้ปร กอบก ร	 แล เป็น 
ช่องท งในก รส่งเสริมให้เกิดผู้ปร กอบก รร ยใหญ่แล
เพื่อส่งเสริมแล พฒน ผลิตภณฑ์วิส หกิจขน ดกล ง
แล ขน ดย่อม	ต มหม ยเหต	ุ8.2

หมายเหต	ุ15		ภาระผูกพัน

	 สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม
มีภ ร ผูกพนต มสญญ เช่ ดํ เนินง น	 ได้แก่	 สญญ เช่
รถยนต์	แล สญญ เช่ อ ค ร	(จํ นวน	4	ช้น)

- 28.54ไม่เกิน	1	ปี

รวม 10.14 35.78

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 10.14 7.24

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

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

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	17		งบประมาณสนับสนุน	SMEs	
ตามนโยบายภาครัฐ	

	 งบปร ม ณสนบสนุน	SMEs	ต มนโยบ ยภ ครฐ	ณ	วนที่	31	
ธนว คม	2563	แล 	2562	ปร กอบด้วย

	 สสว.	ได้รบงบปร ม ณสนบสนุน	SMEs	เพื่อดํ เนินโครงก รต มนโยบ ยภ ครฐ	มีร ยล เอียด	ดงนี้
 17.1	งบปร ม ณปร จํ ปี	2547	แล 	2548	ดํ เนินโครงก รเพื่อก รลงทุนโครงก รร่วมลงทุนแล โครงก รเงินทุนพลิกฟื้นวิส หกิจ 
ขน ดย่อม
  17.1.1	เงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุนโครงก รร่วมลงทุน
	 	 	 	 	 สสว.	 ได้รบเงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุนโครงก รร่วมลงทุน	 ปร จํ ปีงบปร ม ณ	 2547	 แล 	 2548	 รวมจํ นวน	 2,500	 
ล้ นบ ท	 ซึ่งได้เบิกจ่ ยในร หว่ งปี	 2547	 -	 2558	 รวมจํ นวน	 749.66	 ล้ นบ ท	 คงเหลือเงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุนโครงก รร่วม
ลงทุน	ณ	วนที่	31	ธนว คม	2558	จํ นวน	1,750.34	ล้ นบ ท	มีร ยล เอียด	ดงนี้
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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	จํ นวน	1,750.34	ล้ นบ ท	ในร หว่ งปี	
2559	-	2563	มีร ยก รรบ	-	จ่ ย	สุทธิ	จํ นวน	1,432.17	ล้ นบ ท	มีร ยล เอียด	ดงนี้

 1.	 ในป	ี 2559	 คณ รฐมนตรีมีมติเมื่อวนที่	 27	 ตุล คม	 2558	 ให้	 สสว.	 นํ เงินคงเหลือจ กเงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุน
โครงก รร่วมลงทุน	 จํ 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 รถแข่งขนได	้ซึ่ง	สสว.	ขออนุมติเปลี่ยนแปลงวตถุปร สงค์ก รใช้จ่ ยเงิน
ต มพร ร ชบญญติส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	พ.ศ.	2543	จ กคณ กรรมก รส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	
(เฉพ กิจ)	ในก รปร ชุมคร้งที่	1/2559	เมื่อวนที่	7	มกร คม	2559	จํ นวน	1,437.17	ล้ นบ ท
	 	 -	 เปลี่ยนวตถุปร สงค์จ กม ตร 	 34	 (3)	 เป็นม ตร 	 34	 (1)	 เพื่อให้	 สสว.	 ดํ เนินก รโครงก รเงินทุนพลิกฟื้นวิส หกิจ 
ขน ดย่อม	จํ นวน	1,000	ล้ นบ ท	ต มหม ยเหต	ุ7
	 	 -	 เปลี่ยนวตถุปร สงค์จ กม ตร 	34	(3)	เป็นม ตร 	34	(2)	เพื่อให้กร ทรวงอุตส หกรรม	กร ทรวงพ ณิชย	์แล กร ทรวง
วิทย ศ สตร์แล เทคโนโลยี	ไปดํ เนินก รเพ่ือก รเสริมสร้ งคว มเข้มแข็งให้	SMEs	จํ นวน	437.17	ล้ นบ ท		
 
 2.	 ปี	2559	สสว.	ได้รบเงินจ ก	บริษท	บลูสไปซ์	จํ กด	ซ่ึงเป็นบริษทร่วมค้ ของ	สสว.	จํ นวน	5	ล้ นบ ท	เน่ืองจ กบริษทซ้ือหุ้นคืน
 
	 เงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุนโครงก รร่วมลงทุน	ณ	วนที่	31	ธนว คม	2563	คงเหลือจํ นวน	318.17	ล้ นบ ท

  17.1.2	งบปร ม ณสนบสนุนโครงก รเงินทุนพลิกฟื้นวิส หกิจขน ดย่อม 
	 		 ในป	ี2559	คณ รฐมนตรีมีมติเมื่อวนที	่27	ตุล คม	2558	ให้	สสว.	นํ เงินคงเหลือจ กเงินงบปร ม ณเพื่อก รลงทุนโครงก ร
ร่วมลงทุนไปดํ เนินก รโครงก รเงินทุนพลิกฟื้นวิส หกิจขน ดย่อม	จํ นวน	1,000	ล้ นบ ท	ต มหม ยเหตุ	7
	 		 เงินงบปร ม ณสนบสนุนโครงก รเงินทุนพลิกฟื้นวิส หกิจขน ดย่อม	จํ นวน	1,000	ล้ นบ ท	มียอดคงเหลือยกม 	จํ นวน	
658.26	ล้ นบ ท	รบชํ ร 	จํ นวน	20.06	ล้ นบ ท	คงเหลือ	ณ	วนที	่31	ธนว คม	2563	จํ นวน	678.32	ล้ นบ ท	

	 17.2	งบปร ม ณปร จํ ปี	2559	ดํ เนินโครงก รเงินทุนฟื้นฟูวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม
	 						คณ รฐมนตรีมีมติเมื่อวนที่	26	กรกฎ คม	2559	ให	้สสว.	ดํ เนินก รโครงก รเงินทุนฟื้นฟูวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 
จํ นวน	 2,000	 ล้ นบ ท	 โดยอุดหนุนงบปร ม ณร ยจ่ ยปร จํ ปีงบปร ม ณ	 2559	 งบกล ง	 ภ ยในกรอบวงเงิน	 2,000	 ล้ นบ ท	 
ต มหม ยเหต	ุ7	ซึ่ง	สสว.	ได้รบงบปร ม ณดงกล่ วในปี	2560	จํ นวน	929.06	ล้ นบ ท
	 	 	 	 	 เงินงบปร ม ณสนบสนุนโครงก รเงินทุนฟื้นฟูวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 จํ นวน	 929.06	 ล้ นบ ท	 มียอดคงเหลือ 
ยกม 	จํ นวน	168.83	ล้ นบ ท	รบชํ ร 	จํ นวน	31.17	ล้ นบ ท	คงเหลือ	ณ	วนที	่31	ธนว คม	2563	จํ นวน	200	ล้ นบ ท
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หมายเหต	ุ18		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 จํ ปีงบปร ม ณ	 พ.ศ.	 2562	 งบกล ง	 ร ยก รเงินสํ รองจ่ ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจํ เป็น	 ซึ่งน ยกรฐมนตรีได้ให้ 
คว มเห็นชอบแล้ว	 โดยให้สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 กํ หนดปร เภทแล กลุ่มเป้ หม ย	 รวมท้งจดทํ  
ร ยล เอียดให้ถูกต้อง	 ครบถ้วนต มที่กฎหม ยกํ หนด	 แล จดทํ แผนก รปฏิบติง นแล แผนก รใช้จ่ ยงบปร ม ณให้มี 
คว มชดเจน	
	 ต่อม คณ รฐมนตรี	 ได้มีมติเมื่อวนที่	 7	 มกร คม	 2563	 เห็นควรมอบหม ยให้สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล  
ขน ดย่อม	 (สสว.)	 นํ เสนอคณ กรรมก รกองทุนส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 เพื่อจดสรรเงินงบปร ม ณจ กโครงก ร 
สนบสนุน	 SMEs	 ร ยย่อย	 ผ่ นกองทุนส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมที่ได้รบต มมติคณ รฐมนตรี	 เมื่อวนที่	 20 
สิงห คม	 2562	 ให้กบบรรษทปร กนสินเชื่ออุตส หกรรมขน ดย่อม	 (บสย.)	 เพื่อดํ เนินโครงก ร	 SMEs	 สร้ งไทย	 จํ นวน	 5,000 
ล้ นบ ท	 โดยเงินในส่วนที่เหลือภ ยใต้โครงก รสนบสนุน	 SMEs	 ร ยย่อย	 จํ นวน	 5,000	 ล้ นบ ท	 ขอให	้ สสว.	 ให้คว มสํ คญกบ
ก รให้คว มช่วยเหลือ	 SMEs	 ที่มีศกยภ พแต่ข ดสภ พคล่อง	 ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เป็น	 NPLs	 แต่มีก รปรบปรุงโครงสร้ งหนี้แล้วด้วย	 
จึงเป็นก รสมควรกํ หนดหลกเกณฑ์	 เงื่อนไข	 แล วิธีก รให้กู้ยืมเงินแก่วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม	 จ กเงินกองทุนส่งเสริม
วิส 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	 ลงวนที่	 20	
กุมภ พนธ์	2563	สสว.	ได้มีก รขออนุมติก รปรบแผนก รดํ เนินโครงก รสนบสนุน	SMEs	ร ยย่อยในส่วนของวงเงินกู้แก่	SMEs	ร ยย่อย	 
ดํ เนินก รโดยธน ค รพฒน วิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อมแห่งปร เทศไทย	จํ นวน	5,000	ล้ นบ ท	โดยแบ่งเป็น	2	ส่วน	ดงนี้
	 -	วงเงินกู้	SMEs	ร ยย่อย	จํ นวน	4,890	ล้ นบ ท
	 -	ค่ บริห รจดก ร	จํ นวน	110	ล้ นบ ท
	 เงินงบปร ม ณสนบสนุน	-	โครงก รสนบสนุน	SMEs	ร ยย่อย	จํ นวน	4,890	ล้ นบ ท	ในร หว่ งป	ี2563	จ่ ยให้กู้ยืม	จํ นวน	
1,134.79	ล้ นบ ท	รบชํ ร 	จํ นวน	25.19	ล้ นบ ท	คงเหลือ	ณ	วนที	่31	ธนว คม	2563	จํ นวน	3,780.40	ล้ นบ ท

หมายเหต	ุ19		รายได้จากงบประมาณ

	- 653.33งบประมาณประจำาป	ี2562	(มกราคม	-	กันยายน	2562)	
(กรอบงบประมาณ	1,250.71	ล้านบาท)

งบประมาณประจำาป	ี2564	(ตุลาคม	-	ธันวาคม	2563)	
(กรอบงบประมาณ	1,133.09	ล้านบาท) 559.04 -

งบประมาณโครงการสนับสนุน	SMEs	รายย่อย - 5,110.00	

งบประมาณประจำาป	ี2563	
(กรอบงบประมาณ	1,188.73	ล้านบาท) 650.54 298.19

รวม 1,209.58 6,061.52

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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	 งบปร ม ณโครงก รสนบสนุน	SMEs	
ร ยย่อย	สํ หรบปีสิ้นสุดวนที	่ 31	ธนว คม	
2562	 จํ นวน	 5,110	 ล้ นบ ท	 แบ่งเป็น	
เงินให้บรรษทปร กนสินเชื่ออุตส หกรรม
ขน ดย่อม	(บสย.)	จํ นวน	5,000	ล้ นบ ท	
แล เงินค่ บริห รจดก ร	 จํ นวน	 10	 ล้ น
บ ท	ต มหม ยเหตุ	18

	 เงินรบคืนจ กโครงก รให้เงินสนบสนุน	 หม ยถึง	 เงินรบคืนจ กก รที่สํ นกง นส่งเสริมวิส หกิจขน ดกล งแล ขน ดย่อม 
ให้เงินสนบสนุนแก่หน่วยร่วมดํ เนินก ร	 โดยมีคว มปร สงค์ที่จ ร่วมมือกนเพื่อดํ เนินก รภ ยใต้โครงก รต่ งๆของ	 สสว.	 แล  
มีเงื่อนไขเม่ือโครงก รสิ้นสุดต มสญญ 	 หรือสิ้นสุดโครงก ร	 หน่วยร่วมดํ เนินก รจ ต้องสรุปร ยล เอียดโครงก ร	 แล สรุปผลก ร 
ดํ เนินง น	เงินต้นคงเหลือ	พร้อมดอกผล	คืนให้กบ	สสว.

298.19เดือนตุลาคม	2562	ธันวาคม	2562

เงินนอกงบประมาณ	(เงินคงเหลือ) 240.00

948.73

เดือนมกราคม	2563	-	กันยายน	2563	 650.54

รวม 1,188.73

เงินงบประมาณประจำาปี	2563

(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหต	ุ20		เงินรับคืนจากโครงการให้เงินสนับสนุน	

16.06 19.32เงินรับคืน	-	แผนภารกิจ/ปฏิบัติการ

รวม 16.06 19.32

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหต	ุ21		รายได้อื่น

45.97 26.10รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล

อื่น	ๆ 8.23 3.53

รวม 54.20 29.63

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กรอบงบปร ม ณต มแผนปฏิบติง นปร จํ ปี	2563	จํ นวน	1,188.73	ล้ นบ ท	ปร กอบด้วย	
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หมายเหต	ุ22		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

	 	 รวม 49.11 37.54

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	งานพัฒนาระบบสารสนเทศ - 0.13

ค่าใช้จ่ายตามแผนงานต่างประเทศด้าน	SMEs	

  รวม 16.10 21.93
	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมภายในประเทศ 16.05 17.95

แผนงานศูนย์รวมข้อมูล	SMEs	และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ประจำาศูนย์

	 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศด้าน	SMEs 0.05 3.98

ค่าใช้จ่ายตามแผนการจัดทำาแผนส่งเสริม	SMEs	และศึกษาวิจัย 49.11 37.54

  รวม 157.43 166.77            

- 0.13	 	 รวม

	 รายจ่ายตามแผนงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริม	SMEs	อื่น	ๆ 57.72 65.23
	 รายจ่ายด้านบุคลากร	ดำาเนินแผนงานสนับสนุน	SMEs	อื่น	ๆ 34.50 41.94
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานสนับสนุน	SMEs	อื่น	ๆ

  รวม 92.22 107.17

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหต	ุ23		ค่าใช้จ่ายบุคลากร

  รวม 213.86 211.62											

179.90 176.11เงินเดือนและค่าจ้าง

ค่าสวัสดิการ 8.66 11.07
ค่าเบี้ยประกันของพนักงาน 5.64 3.96
ค่าล่วงเวลา 3.00 4.24

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 16.66 16.24

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท) หมายเหตุ	24		ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 0.50 0.60

2.02 0.42ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รวม 2.52 1.02

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	25		ค่าใช้สอย

ค่ารับรอง 0.09 0.01

ค่าอาหารที่ประชุม 0.36 0.07

ค่าน้ำามันรถ 0.26 0.27
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 0.11 0.21

ค่าวารสารและหนังสือ 0.04 0.04

ค่าฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.04 2.39

ค่าสอบบัญชี 0.80 0.80

0.76 0.44ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

รวม 4.84 4.52
อุปกรณ์สำานักงานมูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 0.06 0.06
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 0.32 0.23

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)
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หมายเหต	ุ26		ค่าวัสด	ุ

หมายเหต	ุ29		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

1.19 1.57ค่าวัสดุสำานักงานใช้ไป

รวม 1.19 1.57

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	27		ค่าสาธารณูปโภค

3.94 3.81ค่าไฟฟ้า

ค่าไปรษณีย์	โทรเลข 0.03 0.04

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 0.93 0.93

ค่าโทรศัพท์ 0.51 0.53

รวม 5.41 5.31

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	28		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

0.78 0.74ส่วนตกแต่งอาคารเช่า

ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 2.43 2.85

คอมพิวเตอร์ 2.56 2.69

อุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน 1.09 1.07

รวม 6.86 7.35

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

680.77 5,719.70รายจ่ายสนับสนุน	หน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหารฯ

รวม 743.10 5,741.28

รายจ่ายสนับสนุน	หน่วยงานภาคเอกชน 62.33 21.58

2563 2562

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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หมายเหต	ุ29		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(ต่อ)

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7.38 11.14

รายจ่ายสนับสนุน	หน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหารฯ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 9.55
	 มหาวิทยาลัยศิลปากร 53.67 9.78
	 สำานักงานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบราชการ - 15.00

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13.22 10.96

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 32.03 40.36

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28.54 27.78

33.36 14.10	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9.52 22.88
	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 9.55

	 มหาวิทยาลัยมหิดล 20.00 15.19

	 มหาวิทยาลัยพะเยา - 4.89

	 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3.94 7.64

- 3.90	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.66 9.41
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 48.13 54.72
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 44.52 54.51

	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 7.38 -

	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 9.50 2.03

- 24.74	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 11.04 -
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9.30 -

	 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม	(บสย.)	 - 5,000.00

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 30.57 33.96

	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 4.20 -

60.66 3.33	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย	

รายจ่ายสนับสนุน	หน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐ
	 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - 18.45
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 5.91 -

	 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันสิ่งทอ 30.68 33.24

	 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันไฟฟ้า	 5.60 8.15

40.02 43.53	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

	 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	 46.17 69.75
	 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10.52 -

	 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า	 5.60 5.56

	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 7.00 -

	 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ	 5.87 7.87

78.25 137.33					มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รวม 680.77 5,719.70
					มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 14.53 10.40

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)
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	หมายเหต	ุ31		เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

 สสว.	 ได้จดต้งกองทุนสํ รองเล้ียงชีพพนกง นสํ หรบพนกง นปร จํ ท้งหมดของ	 สสว.	 ต มคว มในพร ร ชบญญติ 
กองทุนสํ รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยเข้ ร่วมในกองทุนสํ รองเลี้ยงชีพ	ทิสโก	้ร่วมทุน	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 มข้อกํ หนดในพร ร ชบญญติกองทุนสํ รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530
	 สสว.	จ่ ยสมทบเข้ กองทุนสํ รองเลี้ยงชีพ	สํ หรบปีสิ้นสุดวนที	่31	ธนว คม	2563	เป็นจํ นวนเงิน	16.66	ล้ นบ ท

	หมายเหตุ	30		ค่าใช้จ่ายอื่น	

30.73 31.45ค่าใช้จ่ายด้านอาคาร	สถานที่	และอุปกรณ์

รวม 34.24 35.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 3.51 4.35

2563 2562
(หน่วย	:	ล้านบาท)

หมายเหตุ	32		การอนุมัติรายงานการเงิน

	 ร ยง นก รเงินนี้ได้รบอนุมติจ กผู้บริห รของ	สสว.	เมื่อวนที่	22	มิถุน ยน	2564

		 ค่ ใช้จ่ ยด้ นอ ค ร	สถ นที่	แล อุปกรณ์	ส่วนใหญ่	ได้แก่	ค่ เช่ สํ นกง น	ค่ บริก รด้ นสถ นที่แล บริก ร	เป็นต้น
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