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สารผู้อำนวยการ 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในการก้าวไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 เป็นที่  
น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การพัฒนา SMEs ได้ถูกระบุให้เป็นกลไกหลักในการดำเนินการ  
ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม (Equitable Economic 
Development) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 เสาหลักของแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งก็คือ การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม การสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม และการบูรณาการ
เข้าสู่เศรษฐกิจโลก  
 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ในอนาคต อาเซียนได้ร่วมกันจัดตั้งสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 
(ASEAN SME Advisory Board) เพื่อเป็นเวทีร่วมภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบาย
ในการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ในภูมิภาคขึ้น โดยได้มีการประชุมร่วมกันอย่างเป็น
ทางการครั้งแรกในวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในส่วน
ของไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   
ได้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกผู้แทนใน
การเข้าร่วมการประชุมกับอีก 9 ประเทศอาเซียน ผู้ประกอบการ SMEs 99 
รายจาก 68 องค์กรเอกชนได้ร่วมกันคัดเลือก Thai SME Advisory Board 
เพื ่อเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการเสนอท่าทีของไทยและแนวทาง  
ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา SMEs ร่วมกับประเทศอาเซียน 
นอกจากนี้ Thai SME Advisory Board ยังมีหน้าที่ในการศึกษา
แนวทางการสร้าง “บ้านสำหรับ SMEs” ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้อย่างเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็ง
ต่อไป 

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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1
สถานการณ์ SMEs ของอาเซียน 


ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็น

กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอาเซียน โดยคิดเป็นกว่าร้อยละ 96 ของ

วิสาหกิจทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นแหล่งจ้างงานในประเทศที่ใหญ่ที่สุดทั้งใน  

เขตเมืองและเขตชนบท โดยมีการจ้างงานอยู่ระหว่างร้อยละ 50 และ 95 

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ที่เกิดจากผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียนมีเพียงร้อยละ 30 - 53 และ  

มีส่วนในการส่งออกเพียงร้อยละ 19 - 31  

ผู้ประกอบการ SMEs ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นไปอย่างกว้างขวางและยั ่งยืน   

อันจะเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการรวมกลุ่มในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม  

ได้มากขึ ้นผ่านทางการจัดตั ้งประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที ่จะมาถึง  

อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 
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  ประเทศ จำนวน SMEs สดัสว่นของ SMEs   
    ตอ่วสิาหกจิทัง้หมด 

 1 Brunei 9,150  98.37% 
 2 Cambodia 31,149  N/A 
 3 Indonesia 48,329,636  99.98% 
 4 Laos PDR 25,993  N/A  
 5 Malaysia 548,267  99.20% 
 6 Myanmar 39,669  92.60% 
 7 Philippines 783,065  99.70% 
 8 Singapore 160,034  99.40% 
 9 Thailand 2,913,167  99.60% 
 10 Vietnam 131,332  97.00% 
 11 Japan 4,197,719  99.70% 
 12 South Korea 3,017,787  99.90% 
 13 China 42,000,000  99.50% 
 14 EU 20,409,000  99.80% 
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แผนภาพที่ 1 : แผนงานการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

SINGLE MARKET AND
PRODUCTON BASE

Free flow of goods

Free flow of services

Free flow of
investment

Free flow of capital

Free flow of 
skilled labor

Priority Integration 
Sectors

Food, Agriculture
and Forestry

COMPETITIVE
ECONOMIC REGION

Competitive policy

Consumer Protection

Intellectual
Property Rights

Infrastructure
development

Taxation

E-Commerce

INTEGRATION INTO
THE GLOBAL ECONOMY

Coherent Approach
towards External

Economic Relations

Enhanced participation
in global supply

networks

Strategic
Schedule

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

EQUITABLE
ECONOMIC

DEVELOPMENT

SME development

Initiative for ASEAN
Integration (IAI) 
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โดยที่การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ได้แบ่งออกเป็น 4 เสาหลัก (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 1) คือ การเป็น

ตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม และการบูรณาการ

เข้าสู่เศรษฐกิจโลก โดยการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ได้ถูกจัดให้เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการยกระดับการพัฒนา  

ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมในภูมิภาค (Equitable Economic 

Development) 

ดังนั้น การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ SMEs ในการ

กำหนดนโยบายในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมไปสู่การบูรณาการโดยรวม และ

แผ่ขยายมากขึ้นของภูมิภาคอาเซียน  

โดยที่ผ่านมา การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนยังคงดำเนินการแต่ในส่วนของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การ

ริเริ่มให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียนจึงเกิดขึ้น 

เพื่อภาครัฐและเอกชนสามารถวางกรอบนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริม 

SMEs ในภูมิภาคร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2
การจัดตั้งสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน  

(ASEAN SME Advisory Board) 
 

สภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board) 

ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมภาครัฐและเอกชนในอาเซียนในการร่วมกันกำหนด

นโยบายในการพัฒนา SMEs ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างแท้จริง โดยคณะทำงาน

ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME Agencies 

Working Group: ASEAN SMEWG) ได้ร่วมกันยกร่างขอบเขตการดำเนินงาน 

(Term of Reference (TOR)) ของสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME 

Advisory Board) ซึ ่ง TOR ดังกล่าวได้ร ับการเห็นชอบจากที ่ประชุม  

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Senior Economic 

Officials Meeting: ASEAN SEOM) และที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Ministers Meeting: AEM) ครั้งที่ 42 ในระหว่างวันที่   

24 - 25 สิงหาคม 2553 ณ ประเทศเวียดนาม 
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1.ความเป็นมา
ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Ministers Meeting: 

AEM) ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม

อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 15 เกี่ยวกับ

การจัดตั้งสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 

โดยที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

คร้ังท่ี 41 เน้นย้ำว่าสภาท่ีปรึกษา SME 

อาเซียน จะเป็นเวทีสำหรับเครือข่าย

ของผูแ้ทนจากภาคเอกชนท่ีจะเสนอแนะ 

นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา SMEs ต่อ

ที่ประชุมรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ ที ่ประชุมสุดยอดผู้นำ

อาเซียนครั้งที่ 15 ยังตอบรับข้อเสนอ

การจัดตั้งสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 

เพื่อความก้าวหน้าในการแข่งขันและ

ความยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs 



2.วัตถุประสงค์
สภาท่ีปรึกษา SME อาเซียน จะทำ 

หน้าที่เป็นเวทีสำหรับการสร้างเครือข่าย

ระหว่างผู้แทนภาคเอกชนด้วยวิสัยทัศน์

ในการเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งข ันและความยั ่งย ืนของ SMEs   

ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบาย

ของผู้นำและรัฐมนตรีอาเซียน โดยสภา  

ท่ีปรึกษา SME อาเซียน จะให้คำแนะนำ 

ด้านนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา 

SMEs แก่ที่ประชุมรัฐมนตรี และให้คำ

แนะนำในประเด็นเร่งด่วนแก่คณะทำงาน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อาเซียน (ASEAN SMEWG) 



ขอบเขตการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 
(ASEAN SME Advisory Board) 
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3.บทบาทและหน้าที่
สภาที่ปรึกษา SME อาเซียนจะต้อง 

3.1 ให้คำแนะนำเชิงนโยบาย ให้การ 

สนับสนุนและเสนอแนะมุมมอง

ในการพัฒนา SMEs และให้

ความร ่วมม ือในการดำเน ิน

โครงการและการร ิเร ิ ่มต ่างๆ   

ที ่ดำเนินการโดยคณะทำงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมอาเซียน (ASEAN SMEWG) 

3.2 ให้ข้อเสนอแนะในมุมมองของ

ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 

SMEs ในด้านการดำเนินโครงการ 

แนวคิดริเริ่มต่างๆ และข้อตกลง

ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระดับ

ภูม ิภาคและส ่ ง เสร ิมความ  

เชื ่อมโยงในการพัฒนา SMEs 

และการเสริมสร้างประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

3.3 เสนอแนะประเด็นต่างๆ ที ่ส่ง  

ผลกระทบต่อความสามารถใน

การแข่งขันและความยั่งยืนของ 

SMEs ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วม

ของ SMEs ในความร่วมมือและ

การเชื ่อมโยงในระดับภูมิภาค 

และการสร้างประชาคมเศรษฐ-

กิจอาเซียน 

3.4 ดำเนินการสร้างเครือข่ายและ

เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ 

SMEs ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในสาขาต่างๆ 
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4.สมาชิกภาพ
สภาที ่ปร ึกษา SME อาเซ ียน

ประกอบด้วย 

4.1 ห ัวหน ้าหน ่วยงานส ่ง เสร ิม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (หรือระดับเทียบเท่า) ของ

แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

และ 

4.2 ผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับ

การยอมรับจากผู้ประกอบการ 

SMEs ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก

แต่ละประเทศอาเซ ียน โดย

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็น

ผู ้พิจารณางบประมาณในการ

เข้าร่วมประชุมของภาคเอกชน

เอง 

4.3 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานส่ง-

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

จะต้องส่งผู ้แทนในระดับรอง 

(หรือระดับเทียบเท่า) เข้าร่วม 

 

5.ประธาน
หัวหน้าหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

สมาชิกอาเซียน ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็นประธาน 

คณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEWG) 

จะเป็นประธานการประชุมสภาท่ีปรึกษา 

SME อาเซียนในปีนั้นๆ 

ประธานร่วมจะต้องได้รับเลือกแทน

ประธานในกรณีที่ประธานไม่สามารถ

เข้าร่วมได้ (รองประธานหรือเทียบเท่า) 

และ 

ภาคเอกชนของประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพ 

อาเซียนจะเป็นประธานร่วมในสภา  

ที่ปรึกษา SME อาเซียน 

 

ขอบเขตการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 
(ASEAN SME Advisory Board) 
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6.ผู้สังเกตการณ์
สภาท่ีปรึกษา SME อาเซียนสามารถ 

เชิญผู ้ส ังเกตการณ์หรือตัวแทนของ

ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือหน่วย

งานอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมของสภา  

ที่ปรึกษา SME อาเซียนเมื่อจำเป็น 



7.ความถี่และสถานที่ของการ
ประชุม

สภาที ่ปร ึกษา SME อาเซียนจะ

ประชุมอย่างน้อยปีละหนึ ่งครั ้ง โดย

เป็นการประชุมควบคู่ไปกับการประชุม

คณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEWG) 

 

8.ความสัมพันธ์ของสภาที่ปรึกษา SME อาเซียนและรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนรายสาขา
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนคณะทำงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน และสำนักเลขาธิการ
อาเซียน

8.2 ความสัมพันธ์กับที่ประชุม

รัฐมนตรีรายสาขา 

สภาที่ปรึกษา SME อาเซียนจะให้

คำแนะนำเมื่อจำเป็นต่อที่ประชุมระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนรายสาขา ดังนี้ 

• คณะกรรมการที ่ปร ึกษาเขต  

การค้าเสรีอาเซียน  

8.1 ความสัมพันธ์กับที่ประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

สภาที ่ปร ึกษา SME อาเซียนจะ  

ต้องรายงานไปยังที ่ประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซ ียน และส่งรายงาน

ประจำปีเพื่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนพิจารณา 
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• คณะกรรมการที ่ปร ึกษาการ

ลงทุนอาเซียน  

• ท ี ่ประช ุมร ัฐมนตร ีการคล ัง

อาเซียน  

• ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

การเกษตรและป่าไม้  

• ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

พลังงาน  

• ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านแร่ 

• ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

• ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

การสื ่อสารโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

• ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่ง

อาเซียน  

• ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการท่อง-

เที่ยวของอาเซียน  

• ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนา  

อาเซียนลุ่มน้ำโขง  

8.3 ความสัมพันธ์กับที่ประชุม  

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ  

ของอาเซียน 

สภาที่ปรึกษา SME อาเซียนจะต้อง

แจ้งต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน

เศรษฐกิจของอาเซียนเกี่ยวกับเรื ่องที่  

ได ้รายงานไปยังท ี ่ประช ุมร ัฐมนตร ี

เศรษฐกิจอาเซียน 

ขอบเขตการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 
(ASEAN SME Advisory Board) 
 

14



15

8.4 ความสัมพันธ์กับคณะทำงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อาเซียน (ASEAN SMEWG) 

สภาที่ปรึกษา SME อาเซียนจะให้

คำแนะนำเชิงนโยบาย ให้การสนับสนุน

และเสนอม ุมมองในโครงการและ

แนวคิดร ิเร ิ ่มต่างๆ ด้านการพัฒนา 

SMEs ที ่ดำเนินการโดยคณะทำงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อาเซียน (ASEAN SMEWG) นอกจากนี้

สภาที ่ปรึกษา SME อาเซียนจะต้อง  

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มหรือ

กิจกรรมใหม่ที ่คณะทำงานวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซ ียน 

(ASEAN SMEWG) ควรดำเนินการด้วย 

คณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEWG) 

จะต้องรายงานไปยังสภาท่ีปรึกษา SME 

อาเซียนในโครงการหลักต่างๆ และเรื่อง

สำคัญเร่งด่วน 

8.5 ความสัมพันธ์กับสำนัก

เลขาธิการอาเซียน 

เลขาธิการอาเซียนจะทำหน้าที่เป็น

เลขาธ ิการของสภาที ่ปร ึกษา SME 

อาเซียน และจะต้องให้ความช่วยเหลือ

ที่จำเป็นในการประสานงานการดำเนิน

งานและการกำกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

โดยสภาที่ปรึกษา SME 

 

9.การทบทวน
ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

อาจทบทวนขอบเขตการดำเนินงาน  

ของสภาที่ปรึกษา SME อาเซียนตาม

ความจำเป็น 

15
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โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน  
(ASEAN SME Advisory Board)

และหน่วยงานอื่นๆ ในระดับอาเซียน 

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Ministers Meeting) 

สภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 
(ASEAN SME Advisory Board) 

รายงานและนำเสนอ 
รายงานประจำปี 

แนะนำ 
ให้คำปรึกษา 

1. ASEAN Free Trade Area  
 (AFTA) Advisory Board 
2. ASEAN Investment Area  
 (AIA) Advisory Board 
3. ASEAN Finance Ministers Meeting  
 (AFMM) 
4. ASEAN Ministers Meeting  
 on Agriculture and Forestry (AMAF) 
5. ASEAN Ministers on Energy Meeting  
 (AMEM) 
6. ASEAN Ministerial Meeting   

on Minerals (AMMin) 
7. ASEAN Ministerial Meeting  
 on Science and Technology (AMMST) 
8. ASEAN Telecommunications  
 and Information Technology 

Ministers Meeting (TELMIN) 
9. ASEAN Transport Ministers Meeting  
 (ATM) 
10. Meeting of the ASEAN  
 Tourism Ministers (M-ATM) 
11. ASEAN Mekong Basin Development 

Cooperation (AMBDC) 
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 3
แนวทางการมีส่วนร่วมของไทย 

 

ที่ผ่านมา อาเซียนยังขาดสมาพันธ์ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็น

ตัวแทนของภาคเอกชนในการเข้าร่วมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN 

SME Advisory Board) ดังนั้นคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อาเซียน (ASEAN SMEWG) จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานส่งเสริม SMEs ใน

แต่ละประเทศดำเนินการเสนอตัวแทน SMEs ในการเข้าร่วมการประชุม  

ดังกล่าว 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้บรรจุ

แผนงานการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ในทุกภาคส่วน (การค้า ผลิต 

และบริการ) เพื่อเป็นผู้แทนไทยในการประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 

(ASEAN SME Advisory Board) ไว้ในโครงการ ASEAN SME Regional 

Gateway ซึ่งเป็นโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ SMEs ใน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  
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3.1 การประชมุระดมสมองเพือ่สรรหาแนวทางในการคดัเลอืกผูป้ระกอบการ 
SMEs ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผูแ้ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และสมาคมผู้ประกอบการ 15 สมาคมเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอแนะ  

แนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันในการ

ก่อตั้งการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการ

ประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board) โดยมี  

รายละเอียด คือ 

 สมาคมและสมาพันธ์ที่จะเข้าร่วมจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย 

 การจัดตั้งสมาพันธ์หรือสภาผู้ประกอบการ SMEs ควรจะมีกฎหมาย 

(พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)) รองรับและต้องมีงบประมาณสนับสนุน 

 ควรมีการจัดตั้ง Thai SME Advisory Board ขึ้นก่อนที่จะเลือกผู้แทน

อย่างเป็นทางการ  

 ขอให ้พ ิจารณาส ่ งผู ้ แทน

ชั่วคราวเข้าร่วมประชุมสภา  

ที่ปรึกษา SME อาเซียนก่อน

ในโอกาสแรก และเห็นควร

ให้ม ีการเสนอผู ้แทนอย่าง

เป็นทางการต่อไป 
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3.2 การประชุมเตรียมการเข้าร่วมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN 
SME Advisory Board) และการจัดตั้งสมาพันธ์ SMEs ไทย ในวันที่ 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ  
ผู ้แทนผู ้ประกอบการจาก 68 องค์กรเอกชน จำนวน 99 ท่าน  

เข้าร่วมการประชุมเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกผู ้แทนไทยในการ  

เข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory 

Board) โดยในการประชุมระดมสมองดังกล่าว ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และ  

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นาย

ยุทธศักดิ์ สุภสร) เป็นผู้ดำเนินการประชุม  
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ในการดำเนินการเตรียมการเข้าร่วมสภาที ่ปรึกษา SME อาเซียน 

(ASEAN SME Advisory Board) และการจัดตั้งสมาพันธ์ SMEs ไทย สสว. 

ได้มอบหมายให้สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยศึกษารูปแบบและ

แนวทางในการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งรวบรวมประเด็น  

นำเสนอของไทยต่อที่ประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME 

Advisory Board) โดยที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานไว้ ดังนี้ 

3.2.1 การคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มสภาทีป่รกึษา SME อาเซยีน (ASEAN 

SME Advisory Board) และการจดัตัง้สมาพนัธ ์SMEs ไทย 

	 เห็นควรให้มีการเลือกผู้แทนเพื่อจัดตั้ง Thai SME Advisory 

Board เป็นคณะกรรมการชั่วคราวก่อน  
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	 Thai SME Advisory Board ควรประกอบด้วยผูแ้ทนผูป้ระกอบการ 

จากทั้งรายสาขา (Sector) และรายพื้นที่ (Area) ซึ่งครอบคลุม  

ผู้ประกอบการจากทั้งภาคการค้า ภาคการผลิต และภาคบริการ 

	 มีมติคัดเลือกผูแ้ทนจำนวน 19 ท่านเพ่ือเป็น Thai SME Advisory 

Board 

3.2.2 ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไทยต่อที่ประชุมสภาที่ปรึกษา SME 

อาเซยีน (ASEAN SME Advisory Board) 

	 การสร้างเครือข่ายการตลาดของ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน  

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการค้าของ SMEs ในอาเซียน รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

	 การผลักดันรัฐบาลในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการ

เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกเกิดความคล่องตัวมากขึ้น 

โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลภายในปี 2015  

	 การเผยแพร่ผลการศึกษาที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค

ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และข้อมูลการค้าต่างๆ แก่  

ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาค  

	 การพัฒนามาตรฐานสินค้าของอาเซียนเพื่อป้องกันการบุกตลาด

ของสินค้าด้อยคุณภาพจากประเทศต่างๆ 

	 การจัดทำ ASEAN SME Directory เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ  

จับคู่ทางธุรกิจ 

	 การจัด ASEAN SME SUMMIT และการผลักดันให้ SMEs เป็น

วาระแห่งชาติของทุกประเทศ 
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3.2.3 ขอ้เสนอแนะตอ่การจดัตัง้สมาพนัธ ์SMEs ไทย 

	 การจัดตั้งเวทีสำหรับ SMEs ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ

แนะประเด็นปัญหาและความต้องการ ดังนั ้นจึงขอให้มีการ

ปรึกษาหารือกันเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ SMEs ไทยต่อไป 

	 การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของการจัดตั้ง  

สมาพันธ์ SMEs ไทยทั้งในระยะกลางและระยะยาว 

	 การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และ  

ผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้   

(“พี่เลี้ยงน้อง”) และการเชื่อมโยงใน Supply Chain 

3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ 

SMEs ของไทย 

	 การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและการ  

ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 

	 การใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 

	 การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ  

	 การสนับสนุนทางด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ 

3.3 การประชุม Thai SME Advisory Board ครั้งที่ 1 ในวันที่   
3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ  
คณะกรรมการ Thai SME Advisory Board เข้าร่วมการประชุมเพื่อ

เตรียมการเข้าร่วมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory 

Board) ครั้งที่ 1 โดยได้คัดเลือกผู้แทน 4 ท่านเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภา  
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ที่ปรึกษา SME อาเซียน โดยเป็นผู้แทนจากภาคการผลิต การค้า บริการ 

และภาคต่างจังหวัด คือ 

	 ผู้แทนภาคการค้า - นายวิชัย อัศรัสกร   

	 ผู้แทนภาคการผลิต - นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง 

	 ผู้แทนภาคบริการ - นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ 

	 ผู้แทนภาคต่างจังหวัด - นายนิพนธ์ ธบุญญาธิพนธ์ 

3.4 การประชุม Thai SME Advisory Board ครั้งที่ 2 ในวันที่   
10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
คณะกรรมการ Thai SME Advisory Board เข้าร่วมการประชุมเพื่อ

เตรียมประเด็นท่าทีไทยเพื่อเสนอในระหว่างการประชุมสภาที่ปรึกษา SME 

อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board) ครั้งที่ 1 โดยสามารถสรุปประเด็น

ได้ดังนี้ 

3.4.1 การร่วมกับอาเซียนในการผลักดันให้มีการหารือร่วมระหว่าง  

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Ministers Meeting : AEM) และสภาทีป่รกึษา SME อาเซยีน 

(ASEAN SME Advisory Board) 

3.4.2 การเสนอประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนใน 3 

ประเดน็ คอื 

	 ความร่วมมือทางด้านนโยบาย 

	 ความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 

	 ความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่าย 
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3.4.3 การจดัการประชมุ Thai SME Advisory Board เปน็ประจำเพือ่

รว่มสรรหาแนวทางในการจดัตัง้สมาพนัธ ์SMEs ไทย 

3.5 การประชุม Thai SME Advisory Board ครั้งที่ 3 ในวันที่   
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
คณะกรรมการ Thai SME Advisory Board เข้าร่วมการประชุมเพื่อ  

รับทราบผลการประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory 

Board) ครั้งที่ 1 พร้อมร่วมกันนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานของไทย 

โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

3.5.1 ควรเสนอข้อมูลการประชุมและความร่วมมือของสภาที่ปรึกษา 

SME อาเซยีน (ASEAN SME Advisory Board) ไปยงัรฐับาล 

เพื่อจะได้มีการเตรียมความพร้อม SMEs ไทยให้พร้อมต่อการ

เปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

3.5.2 การดำเนนิการของ Thai SME Advisory Board นัน้ ควรเกดิ

จากการประสานงานกนัอยา่งเขม้แขง็ของภาครฐัและเอกชน 

3.5.3 สนบัสนนุใหเ้กดิการรวมกลุม่ของ SMEs ไทยใหม้คีวามเขม้แขง็

ขึน้ โดยอาจจดัตัง้เปน็สมาพนัธ ์SMEs  

3.5.4 เมือ่การดำเนนิงานของ Thai SME Advisory Board มขีอ้มลูที่

ชดัเจน ภาคเอกชนจะทำการประชาสมัพนัธแ์ละจะประสานการ

ดำเนนิการกบัประเทศอาเซยีนในประเดน็ตา่งๆ พรอ้มเชือ่มโยง

สรา้งเครอืขา่ยกบัประเทศเพือ่นบา้น 
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3.6 การประชุม Thai SME Advisory Board ครั้งที่ 4 ในวันที่   
2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม 
คณะกรรมการ Thai SME Advisory Board เข้าร่วมการประชุมเพื่อ  

ร่วมพิจารณาแนวทางการนำเสนอข้อมูลการส่งเสริม SMEs ในอาเซียน  

และบทบาทการมีส่วนร่วมของไทยต่อรัฐบาล รวมทั้งมีการพิจารณาบทบาท

ของ Thai SME Advisory Board และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต   

โดยสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

3.6.1 การดำเนนิการจดัตัง้สมาพนัธ ์SMEs นัน้ ภาคเอกชนจะดำเนนิ

การโดยม ี สสว. เป็นผู้สนับสนุนในช่วงแรก ก่อนที่จะมีการ

พัฒนาให้สมาพันธ์มีความแข็งแกร่งและสามารถดำเนินการ  

ไดเ้องในสดุ 

3.6.2 บทบาทของ Thai SME Advisory Board ในระยะยาวควร

ครอบคลมุการดำเนนิงานเพือ่พฒันาและสง่เสรมิผูป้ระกอบการ 

SMEs ของไทย โดยมใิชว่ตัถปุระสงคใ์นการดำเนนิงานในกรอบ

อาเซยีนเพยีงอยา่งเดยีว 

3.6.3 ควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ทั้ง  

ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาในประเทศนั้น 

ขอให้คำนึงถึงการพัฒนา SMEs ในต่างจังหวัด ซึ่งมีความ

ตอ้งการทีแ่ตกตา่งไป 
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3.6.4 เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน 2 คณะเพื่อพิจารณาทั้ง  

ในกรอบการดำเนนินโยบาย และการดำเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันา

ผูป้ระกอบการ SMEs คอื 

	 คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งสมาพันธ์ SMEs 

ไทย เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารูปแบบ และแนวทางในการ  

รวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ  

สมาพันธ์ SMEs ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา

และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  

	 คณะทำงานโครงการ ASEAN SME Regional Gateway เพื่อ

ทำหน้าที ่ในการนำเสนอแนะนโยบายในการดำเนินโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากอาเซียน 

3.6.5 การเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ASEAN 

SME Trade Fair ครัง้ที ่1 นัน้ควรเสนอทีจ่ะจดัควบคูไ่ปกบัการ

ประชมุ ASEAN SME Summit ดว้ยเพือ่เปน็การแสดงศกัยภาพ

ของไทยในการเปน็ศนูยก์ลางดา้น SMEs ของอาเซยีน 
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สรุปแนวทางการมีส่วนร่วมของไทย 
 

1. ศึกษาแนวทางในการก่อตั้งสมาพันธ์ SMEs ไทย พร้อมจัดทำแผนงาน 

(Action Plan) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยขอให้มีการประสาน

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะเป็นผู้สนับสนุน

ในช่วงแรก ก่อนที่จะมีการพัฒนาให้สมาพันธ์มีความแข็งแกร่งและ

สามารถดำเนินการได้เองในที่สุด 

2. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย SMEs และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

3. คัดเลือก Thai SME Advisory Board ชั่วคราวจำนวน 19 ท่านเพื่อร่วม

พิจารณาข้อเสนอของไทยต่อที่ประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 

(ASEAN SME Advisory Board) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคการค้า 

ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคต่างจังหวัด 

4. จัดการประชุม Thai SME Advisory Board อย่างต่อเนื่องเพื่อสรรหา

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งรวมถึง

การจัดตั้งสมาพันธ์ SMEs ไทย 
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5. จัดตั้งคณะทำงาน 2 คณะเพื่อพิจารณาทั้งในกรอบการดำเนินนโยบาย 

และการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คือ 

	 คณะทำงานเพือ่ศกึษาแนวทางในการจดัตัง้สมาพนัธ ์ SMEs 

ไทย เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารูปแบบ และแนวทางในการ  

รวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ

สมาพันธ์ SMEs ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา

และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  

	 คณะทำงานโครงการ ASEAN SME Regional Gateway 

เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายในการดำเนินโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากอาเซียน 

6. เสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการของสภา  

ที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board) ณ ประเทศ

ไทย และเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN SME Trade Fair ครั้งที่ 1 

ควบคู่ไปกับการประชุม ASEAN SME Summit เพื่อแสดงศักยภาพ  

ของไทยในการเป็นศูนย์กลาง SMEs ของอาเซียน 
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 4
บทบาทของ Thai SME Advisory Board 

 

คณะกรรมการ Thai SME Advisory Board จะประสานงานกับ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างใกล้ชิดเพื่อ 

4.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่าทีของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในระหว่าง  
การประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory 
Board) และการประชุมระหว่างประเทศอื่นๆ 

4.2 ให้คำปรึกษาด้านแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SMEs ของไทยแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

4.3 สนับสนุนในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs  
4.4 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย  

ทั้งในและต่างประเทศ 
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นายกุญญพันธ์  

แรงขำ  
ที่ปรึกษานายกสมาคม 
อาหารแช่เยือกแข็งไทย 

นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ 
ประธานกิตติมศักดิ์  
สมาคมของขวัญ  
ของชำร่วยไทยและ 
ของตกแต่งบ้าน 

นายจิรวัฒน์  

ตั้งกิจงามวงศ์  
นายกสมาคมธุรกิจไม้ 

นายชัชวาลย์  

ชาครียวณิชย์  
รองเลขาธิการ 
สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5
กรรมการ Thai SME Advisory Board 

 

การประชุมเตรียมการผู ้ประกอบการเข้าร่วมสภาที ่ปรึกษา SME 

อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ที่ประชุม

เห็นชอบในการคัดเลือก Thai SME Advisory Board ชั่วคราวจำนวน 19 ท่าน

โดยมีรายนาม ดังนี้ 
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นายมงคล ตันสุวรรณ 
ประธานหอการค้า
จังหวัดนครพนม 

นายยงยศ  

พรตปกรณ์  
กรรมการสมาคม
อุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ไทย 

นายมานะผล  

ภู่สมบุญ  
รองประธาน- 
งานสถาบันวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม  
อุตสาหกรรมการผลิต  
สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวมัณฑนา  

เล็กสมบูรณ์  
รองประธานหอการค้า 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นายนิพนธ์  

ธบุญญาธิพนธ์  
นายกสมาคม 
เอสเอ็มอีไทย 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

นายนิยม  

ไวยรัชพานิช  
รองประธานกรรมการ  
สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย 

นายปริญญา  

กองกาย  
อุปนายกสมาคม
เอสเอ็มอีไทย 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

นายพงษ์ศักดิ์  

พิบูลศักดิ์  
ที่ปรึกษาสมาพันธ์
สมาคมอุตสาหกรรม
สนับสนุน 
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นางสาววัลภา  

สถิรชวาล  
เลขาธิการสมาพันธ์ 
โลจิสติกส์ไทย 
 

นางสาววัสสาน์  

สารพานิช  
รองประธานกรรมการ 
ฝ่ายการค้าชายแดน 
หอการค้าจังหวัดตราด 

นายวิชัย อัศรัสกร  
กรรมการเลขาธิการ 
หอการค้าไทย 

นายวิเชียร  

เชิดชูตระกูลทอง  
กรรมการบริหาร  
สถาบันวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมอุตสาหกรรม 
การผลิต (SMI) 

นายศิษฏิวัชร  

ชีวรัตนพร  
ประธานสมาคม 
ไทยธุรกิจ 
การท่องเที่ยว 

นายสุรพล  

ว่องวัฒนโรจน์  
กรรมการสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย 

ร้อยตรีอนันต์  

หังสพฤกษ์  
ที่ปรึกษาหอการค้า
จังหวัดยะลา 
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6
ข้อเสนอของไทยต่อการประชุม 

สภาที่ปรึกษา SME อาเซียน ครั้งที่ 1 
 (1st ASEAN SME Advisory Board) 


ผู้แทนคณะกรรมการ Thai SME Advisory Board ได้เสนอท่าทีของไทย

ในระหว่างการประชุมสภาท่ีปรึกษา SME อาเซียน คร้ังท่ี 1 ใน 2 ระดับ ดังน้ี 

6.1 ระดับมหภาค - เสนอให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของ SMEs เป็นตัว  
ขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจอาเซียน (engine of growth) 
มิใช่เป็นภาระทางเศรษฐกิจ 

6.2 ระดับนโยบาย - มีการเสนอประเด็นความร่วมมือด้านนโยบายไว้   
3 ประเด็น 
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ประเด็นความร่วมมือ 
 ด้านนโยบาย ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการสร้างเครือข่าย 
  ผู้ประกอบการ 

การผลักดันให้ “Think Small  การจัดตั้งกองทุนเพื่อการ การจัดตั้งสำนักงานเลขา- 
First” เป็นวาระแห่งชาติ  พัฒนา SMEs ในภูมิภาค ธิการถาวรของ ASEAN 
ของอาเซียน  (ASEAN SME Regional SME Advisory Board  
 Development Fund)   
การจัดการประชุม  เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ดังนี้	 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ASEAN SME Summit	 	 คลัสเตอร์ในสาขาต่างๆ 
เป็นประจำทุกปี • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านการค้า 
 • การส่งเสริมมาตรฐาน การลงทุน และโลจิสติกส์   
การช่วยลดต้นทุนในการ อาเซียน สำหรับ SMEs  
บริหารจัดการสำหรับ  • การวิจัยและพัฒนาด้าน การจัดทำ ASEAN SME 
ผู้ประกอบการ SMEs นวัตกรรมและเทคโนโลยี Business Directories 
   
การให้แต้มต่อแก่ SMEs  การจัดงานจับคู่ธุรกิจ 
ในการดำเนินธุรกิจและ  และงานแสดงสินค้า 
การใช้ประโยชน์จาก  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย 
เขตการค้าเสรี  Supply Chain 
   
  การจัดงาน ASEAN SME 
  Trade Fair เป็นประจำทุกปี 
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7
การประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน ครั้งที่ 1 

 

สภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board)  
อันประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจาก 10 ประเทศ

อาเซียนได้ประชุมร่วมกันในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554   
ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยสามารถสรุปประเด็นหารือได้ ดังนี้ 
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ประเด็น รายละเอียดผลการประชุม 
ด้านนโยบาย 7.1 คณะกรรมการ SME Advisory Board ของแต่ละ 

  ประเทศควรจะใช้ประโยชน์และร่วมกันผลักดัน 

  ประเด็นความร่วมมือใน 2 ระดับ คือ   

  ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับชาติ 

 7.2 การพัฒนาตัวชี้วัด (Key Performance Indicator:   

  KPI) ในการดำเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนา  

  SMEs ในระดับประเทศและระดับอาเซียน 

 7.3 การจัดการประชุมรัฐมนตรี SME อาเซียน   

  (ASEAN SME Ministerial Meeting) 

ด้านการเงิน 7.4 การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs  

  ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง ASEAN SME Regional  

  Development Fund  

ด้านข้อมูลและ 7.5 การจัดตั้งศูนย์ให้บริการทางธุรกิจแก่ SMEs 

การให้บริการ 7.6 การจัดทำ ASEAN SME White Paper เพื่อสามารถ 

  พิจารณาแนวทางการพัฒนา SMEs ในแต่ละประเทศ 

  อาเซียน  

 7.7 การเผยแพร่ข้อมูลการค้าเสรีด้วยถ้อยคำที่ง่าย 

  แก่การเข้าใจ 

ดา้นการตลาดและ 7.8 การจัด ASEAN SME Trade Fair เป็นประจำทุกปี 

การสร้างเครือข่าย 7.9 การจัด ASEAN SME Summit เป็นประจำทุกปี 

 7.10 การจัดทำเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  

  อาเซียน 
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คณะผู้แทนไทยในการประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน ครั้งที่ 1 
1. ผู้แทนภาครัฐ 

 นายยุทธศักด์ิ สุภสร - ผูอ้ำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม 

2. ผู้แทนภาคเอกชน 

 นายวิชัย อัศรัสกร - หอการค้าไทย    

 นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ - สมาคมธุรกิจไม้ 

 นายวิเชียร เชิดชตูระกลูทอง - สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสาหกรรมการผลิต 

 นายนิพนธ์ ธบุญญาธิพนธ์ - สมาคม SMEs ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 8
การดำเนินการในลำดับต่อไปของไทย 

 
8.1 การดำเนินการร่วมกับอาเซียน 
 ร่วมกันดำเนินการตามกรอบแนวทางของคณะทำงานวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEWG) 

• เสริมสร้างความเป็นสากลและความสามารถทางการตลาดให้แก่  

ผู้ประกอบการ SMEs 

• ปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 

• เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ SMEs และ

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

• บ่มเพาะและพัฒนา SMEs ท้องถิ่น  

• จัดตั้งศูนย์และหน่วยบริการ SMEs ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

และศูนย์กลางการบริการร่วมอาเซียน  

• จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา SMEs ในภูมิภาค  

 ร่วมกันผลักดันให้เกิดการประชุมรัฐมนตรี SME อาเซียน (ASEAN 

SME Ministerial Meeting) และการหารือร่วมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

และสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน 

 ร่วมกันกำหนดแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคใน

ระยะสั้นและระยะยาว 
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 ร่วมกันพิจารณาการดำเนินโครงการหลักภายใต้ ASEAN Economic 

Community (AEC) Blueprint จำนวน 5 โครงการ คือ 

• จัดตั้งหลักสูตรร่วมกันสำหรับผู้ประกอบการในอาเซียน 

• จัดตั้งศูนย์ให้บริการครบวงจรสำหรับ SMEs ที่เชื่อมโยงระหว่าง

ภูมิภาคและภูมิภาคย่อยของประเทศสมาชิก 

• จัดตั้งหน่วยงานให้บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจ SMEs ในแต่ละ

ประเทศสมาชิก 

• จัดตั้งโปรแกรมส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับ

ภูมิภาคเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ 

• จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา SMEs ในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่ง

เงินทุนสำหรับ SMEs ที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

 
8.2 การดำเนินการในส่วนของไทย 
 การพิจารณาแนวทางการจัดตั้งสมาพันธ์ SMEs ไทย และแนวทางการ

ดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว 

 เสนอแนะนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบ

การต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 การเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ASEAN SME Trade 

Fair ครั้งที่ 1 ควบคู่ไปกับการประชุม ASEAN SME Summit  

 การเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดตั้งสำนักงาน

เลขาธิการของ ASEAN SME Advisory Board ไว้ ณ ประเทศไทย 
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