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 การจัดทำรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 สิ่ง
สำคัญที่คณะผูจัดทำใหความใสใจเปนอยางยิ่ง คือ การจัดการฐานขอมูลของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดรับจากหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถวิเคราะหในเร่ือง
ของจำนวน การจางงาน การนำเขาและสงออก การลงทนุ บทบาทตอเศรษฐกจิ และแนวโนม
ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ซึ่งในการจัดทำฐานขอมูลเพ่ือแยกขนาดวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมนั้น ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมกับบริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน) (BOL) ไดนำขอมูลจาก
แหลงตางๆ มาผานกระบวนการ Cleansing โดยตัดขอมลูทีซ่ำ้กนั หรอืสามารถ Matching 
กันได เพื่อหารายช่ือผูประกอบการท้ังที่เปนนิติบคุคล และบุคคลธรรมดาหรือรานคา แลว
จัดแยกขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามเกณฑที่ระบุไวในกฎกระทรวงฯ
โดยสามารถสรุปการดำเนินการไดดังน้ี คือ

1. แหลงที่มาและขอมูล

1.1  กรมพัฒนาธุรกิจการคา การจดทะเบียนนิติบุคคลและการจดทะเบียนพาณิชย 
1.2  องคการบริหารจังหวัด 75 จังหวัด การจดทะเบียนพาณิชย
1.3  เทศบาลเมืองพัทยา การจดทะเบียนพาณิชย
1.4  สำนักงานประกันสังคม การสงเงินสมทบของสถานประกอบการ
1.5  กรมโรงงานอุตสาหกรรม การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
1.6  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การขออนุญาตถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในนิคมอุคสาหกรรม
1.7  กรมศุลกากร การนำเขา - สงออก
1.8  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โครงการท่ีไดรับการสงเสริมจาก BOI
1.9  สำนักงานสถิติแหงชาติ การสำมะโนภาคอุตสาหกรรม / ภาคการคาและบริการ
 1.10 สำนักบริหารงานกรุงเทพมหานคร หาบเร / แผงลอย ท่ีจดทะเบียนท่ีสำนักงานเขตท้ัง 50 เขต
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2. การจางงาน 

 ขอมูลการจางงาน ประมวลขอมูลจาก
 
 2.1 สำนักงานประกันสังคม ซึ่งนับเปนฐานขอมูลหลัก สำหรับการจางงานใน
  วิสาหกิจท่ีมีการทำประกันสังคม
 
 2.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนขอมูลเพ่ิมเติมในสวนของกิจการท่ีไมมีขอมูล
  จากสำนักงานประกันสังคม
 
 2.3 สำนักงานสถิติแหงชาติ เปนขอมูลเพ่ิมเติมในสวนของกิจการท่ีเปนบุคคลธรรมดา
  ที่ไมไดจดทะเบียน
 
 2.4 นิคมอุตสาหกรรม เปนขอมูลเพิ่มเติมในสวนของกิจการที่เปนนิติบุคคล

3. การจำแนกธุรกิจจากประเภทอุตสาหกรรม (ISIC)  

 มีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี
 
 คณะผูจัดทำไดมีการกำหนดและจัดกลุมประเภทอุตสาหกรรมตาม ISIC เพิ่มเติม 
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดกลุมการรายงาน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่ง
ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี ผ1 การจำแนกธุรกิจจากประเภทอุตสาหกรรม (ISIC)

   หมวด A เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม
   หมวด B การประมง
   หมวด C การทำเหมืองแรและเหมืองหิน
   หมวด D การผลิต
   หมวด E การไฟฟา กาซและการประปา
   หมวด F การกอสราง
   หมวด H โรงแรมและภัตตาคาร
   หมวด I การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม
   หมวด J การเปนตัวกลางทางการเงิน
   หมวด K กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา  และกิจกรรมทางธุรกิจ
   หมวด M การศึกษา
   หมวด N งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
   หมวด O กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ
   หมวด G51 การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา
   ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต
   หมวด G50 บางสวน ท่ีสามารถระบุไดวาเปนการคาสง ไดแก
   - หมวด G50101 การขายสงยานยนต
   - หมวด G50301 การขายสงอะไหลและช้ินสวนอุปกรณยานยนต
   - หมวด G50401 การขายสงจักรยานยนตและส้ินสวนอุปกรณท่ีเก่ียวของ
   หมวด G52 การขายปลีก ยกเวน G52600 การซอมแซมของใชสวนบุคคล
   และของใชในครัวเรือน 
   หมวด G50 ท่ีไมสามารถระบุไดวาเปนการคาสง
   หมวด G52600, G50200, G50403 การซอมแซมของใชสวนบุคคล
   และของใชในครัวเรือน  
   หมวด G ท่ีไมสามารถระบุไดวาเปนการคาสง คาปลีก หรือการซอมบำรุง

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภท ISIC CODE
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4. การจัดขนาดธุรกิจของผูประกอบการ

 4.1 ขอมูลที่มีจำนวนการจางงาน หรือสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน 

 ทำการจดัขนาดวสิาหกจิ โดยยดึถอืหลกัเกณฑตามกฎกระทรวง การกำหนดจำนวน
การจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางท่ี ผ2 กฎกระทรวงวาดวยการกำหนดจำนวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร

  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545

  จำนวน สินทรัพยถาวร จำนวน สินทรัพยถาวร

 (คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท)

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51 - 200 เกินกวา 50 - 200
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51 - 200 เกินกวา 50 - 200
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26 - 50 เกินกวา 50 - 100
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16 - 30 เกินกวา 30 - 60
การคาซอมบำรุง ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16 - 30 เกินกวา 30 - 60
การคาอ่ืน ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16 - 30 เกินกวา 30 - 60
ไมสามารถระบุ ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16 - 30 เกินกวา 30 - 60
ประเภทธุรกิจ

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจ

ขนาดยอม ขนาดกลาง
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 กิจการการผลิต 0.65 0.82
 กิจการบริการ 0.17 0.24
 กิจการคาสง 0.24 0.29
 กิจการคาปลีก 0.49 0.81
 การคาซอมบำรุง 0.48 0.64
 ไมสามารถระบุ 0.89 0.54

ตารางท่ี ผ3 คาสหสัมพันธระหวางสินทรัพยถาวรและทุนจดทะเบียน

ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ลักษณะวิสาหกิจ
สหสัมพันธ

(สินทรัพยถาวร และทุนจดทะเบียน)

25492550

4.2 ขอมูลท่ีไมมีจำนวนการจางงาน และสินทรัพยถาวรสุทธิซ่ึงไมรวมท่ีดิน

 นำทุนจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา โดยผานกระบวนการวิเคราะห ดังน้ี

4.2.1  การวิเคราะหหาคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางสินทรัพยถาวรและ

   ทุนจดทะเบียน

 โดยการหาคาสมัพันธนีไ้ดเลอืกใช สหสัมพนัธของเปยรสนั (Pearson Correlation) 
และสหพนัธของเปยรสนั คอื วธิทีาง parametric ทีใ่ชวดัทศิทางและระดบัของความสัมพนัธ
เชิงเสนตรงระหวางตัวแปรสองตัว (X และ Y) 
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4.3 ขอมูลทีไ่มมจีำนวนการจางงาน ไมมสีนิทรัพยถาวรสทุธิซึง่ไมรวมทีด่นิ 

  และไมมีทุนจดทะเบียน

   กรณขีอมลูผูประกอบการมาจากขอมลูหาบเรแผงลอยของกรุงเทพมหานคร
   หรือทะเบียนพาณิชยบุคคลธรรมดา / รานคาทั่วไป จะทำการจัดขนาดให
   เปนสถานประกอบการขนาดเล็ก

   กรณทีีข่อมลูผูประกอบการมาจากแหลงขอมลูอืน่ๆ จะไมสามารถจดัขนาด 
   ธุรกิจของผูประกอบการได

ชวงทุนจดทะเบียน
ลักษณะวิสาหกิจ

25492550

ตารางท่ี ผ4 คาขอบเขตในการจำแนกขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

 กิจการการผลิต 40,000,000 150,000,000 45,000,000 151,000,000 
 กิจการบริการ 60,000,000 250,000,000 62,000,000 274,604,720 
 กิจการคาสง 60,000,000 120,000,000 65,000,000 120,000,000 
 กิจการคาปลีก 30,000,000 60,000,000 34,806,860 70,043,932 
 การคาซอมบำรุง 20,000,000 50,000,000 22,000,000 50,000,000 
 ไมสามารถระบุ 43,864,800 134,584,760 50,380,000 252,500,000

ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ก

ก

4.2.2  การศึกษาหาคาการแบงขอบเขตในการจำแนกขนาดของวิสาหกิจ

 นำสัดสวนการแบงกลุมจากขอมูลที่มีการจางงานและสินทรัพยถาวร มาใชกับการ
กำหนดคาขอบเขตสำหรับทุนจดทะเบียน
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ตารางท่ี ผ5 สรุปการจัดขนาดของวิสาหกิจทั้งหมด

ป 2550

ป 2550

ป 2549

ป 2549

วิธีการ
จัดขนาดวิสาหกิจ

ลักษณะวิสาหกิจ

ขนาด
ใหญ

ขนาด
ใหญ

ขนาด
ใหญ

ขนาด
ใหญ

ขนาด
กลาง

ขนาด
กลาง

ขนาด
กลาง

ขนาด
กลาง

ขนาด
เล็ก

ขนาด
เล็ก

ขนาด
เล็ก

ขนาด
เล็ก

รวม

รวม

รวม

รวม

ใชขอมูลการจางงาน 2,842 5,441 175,630 183,913 2,653 5,096 167,381 175,130

และสินทรัพยถาวร
ใชขอมูลการจางงาน  588 2,369 1,709,150 1,712,107 516 2,115 1,692,019 1,694,650

(ไมมีขอมูลสินทรัพยถาวร) 
ใชขอมูลสินทรัพยถาวร 400 1,058 85,757 87,215 436 1,134 81,560 83,130

(ไมมีขอมูลการจางงาน) 
ใชขอมูลทุนจดทะเบียน  494 1,353 362,296 364,143 627 1,231 317,724 319,582

(ไมมีขอมูลการจางงาน
และสินทรัพยถาวร) 
พิจารณาจากขอมูล - - 23,173 23,173 - - 21,536 21,536

ไมสามารถจัดขนาดได    4,817    4,767

 รวม  4,324 10,221 2,356,006 2,375,368 4,232 9,576 2,280,220 2,298,795

ภาคผลิตสินคา 61 30 28,951 29,313 117 246 27,575 27,938
ภาคบริการ  298 925 143,000 144,223 330 840 123,281 124,451
ภาคคาสง   80 80 65,344 65,504 92 83 64,450 64,625
ภาคคาปลีก  47 28 105,759 105,834 77 31 81,731 81,839
ภาคการคาซอมบำรุง 1 3 3,381 3,385 1 1 3,243 3,245
ภาคการคาอ่ืนๆ - - 51 51 - 1 48 49
อ่ืนๆ   7 16 15,810 15,833 10 29 17,396 17,435
 รวม  494 1,353 362,296 364,143 627 1,231 317,724 319,582

ตารางท่ี ผ6 สรุปการจัดขนาดของวิสาหกิจซ่ึงใชขอมูลทุนจดทะเบียนท่ีไดจากการประมาณคา
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