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	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 หรือที่เรียกกันสั้นๆ	 ว่า	 “เอสเอ็มอ”ี	 (SMEs)	 	 ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างยิ่งของ
ระบบเศรษฐกิจโดยหากประเทศมีผู้ประกอบการ	SMEs	ที่มีความรู้	ความสามารถในการพัฒนาสินค้า/บริการ/กระบวนการผลิต	มีความ
เข้มแข็ง	และมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ก็จะสามารถสร้างคน	สร้างงาน	สร้างอาชีพ	สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ	
สร้างทักษะฝีมือ	 สร้างเงินตราเข้าประเทศและท้ายที่สุดก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลรายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ�าปี 2552 และแนวโน้มปี 2553 (รายงานเบื้องต้น) แสดงจ�านวน SMEs เมื่อสิ้นสุด  
ปี 2552  มีอยู่ทั้งสิ้นถึงประมาณ 2,896,106 ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศไทย  วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดย ก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึง จ�านวน 
9,701,354 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ  และสร้างมูลค่าการส่งออกจ�านวน 1,589,199.87 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ส�าหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในไตรมาสที่ 1/2553  มีมูลค่า 955,249.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.2 ของ GDP รวมทั้งประเทศ 
มีอัตราการขยายตัว คิดเป็น ร้อยละ 11.0  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง ร้อย
ละ 15.3 และวิสาหกิจขนาดย่อม ร้อยละ 8.9 
	 กิจกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
บทบาทและให้การสนบัสนนุการด�าเนนิภารกจินี	้โดยมหีน่วยงานภาครฐั	เช่น	ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(ธพว.)	หรือเรียกอีกชื่อว่า	เอสเอ็มอีแบงก์	(SME	Bank)	ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(ธสน.)	 และหน่วยงานภาคเอกชน	 เช่น	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย	สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคมรองเท้าไทย	สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สมาคมไทยบริการ
ท่องเที่ยวไทย		และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	ท�าหน้าที่ผลักดันและเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้แก่	SMEs	
ในด้านต่างๆ	คละกันไป	เช่น	ด้านการเงิน	การตลาด	การโรงแรมและการท่องเที่ยว	บุคลากร	กฎระเบียบข้อบังคับ	โลจิสติกส์			
	 จากปัญหาการด�าเนินงานผลักดันผ่านโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม	SMEs	ที่ทับซ้อน	ด้านความมีเอกภาพ	ด้านการประสาน
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ	ประกอบกับความอ่อนแอของ	SMEs	ไทย	ในด้านความรู้การจัดการและการบริหารธุรกิจ	(เช่น	การ
จดัท�าระบบบญัชี	การเขยีนแผนธรุกจิ	การตลาด	การผลติ)	ด้านเทคโนโลยี	ด้านเงนิทนุ	ด้านแรงงาน	ด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์	กฎระเบยีบ	
(ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ)	และอืน่ๆ		รฐับาลไทยได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการด�าเนนิงานทีส่อดประสานและสอดรบักบันโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติและต้องการเห็นการพัฒนาของ	SMEs	ไปในทิศทางเดียวกัน	จึงได้จัดตั้งส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(สสว.)	ขึ้นเพื่อก�าหนดนโยบายและจัดท�าแผนการส่งเสริม	SMEs	และให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ
และบูรณาการการท�างานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ	เอกชน	และสถาบันการศึกษาในการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม	SMEs
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	 แผนการส่งเสริม	SMEs	 ฉบับที่หนึ่งได้มีการด�าเนินการ
แล้วเสรจ็ในช่วงระหว่าง	พ.ศ.	2545-2549		ขณะนี	้สสว.	อยูร่ะหว่าง
การด�าเนนิงานตามแผนการส่งเสรมิ	SMEs	ฉบบัทีส่อง	(พ.ศ.	2550-
2554)	โดยมียุทธศาสตร์ครอบคลุม	6	ด้านดังนี้	

1.	 ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ 
ผู้ประกอบการ	

2.	 ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต	

3.	 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบใน
ภาคการค้า	

4.	 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่า 
และมูลค่าเพิ่ม	

5.	ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ในภูมิภาคและท้องถิ่น	

6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยเอื้อในการด�าเนินธุรกิจ	
 
	 โดยเป้าหมายการด�าเนินงานตามแผนการส่งเสริม	 
SMEs	ฉบบัทีส่อง	(พ.ศ.	2550-2554)	นัน้เน้นให้ความส�าคญักบัการ
ท�าให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมี	1)	การเพิม่ขึน้ของ	GDP	
(โดยมุ่งเน้นในสาขา	อาหารและเครื่องดื่ม		เฟอร์นิเจอร์	เคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี)	2)	การขยายตัวด้านการส่งออก	3)	การเพิ่ม
ผลิตภาพด้านแรงงาน	และในขณะนี้	(ปี	2553)	สสว.	อยู่ระหว่าง
การเตรียมการจัดท�าแผนการส่งเสริม	SMEs	 ฉบับที่สาม	(พ.ศ.	
2555-2559)	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2554		จะเห็นได้ว่า
กรอบแผนการด�าเนินงานการส่งเสริม	SMEs	 ทั้งสองฉบับนั้นสอด
รับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย
ของรัฐบาล
	 หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับประเทศ
ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วใน
หลายๆ	ประเทศ	 	SMEs	 ในประเทศไทยยังมีสัดส่วน
ในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	 น้อยกว่าใน
ประเทศที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
แล้ว	เช่น	เกาหลีใต้		ส�าหรับประเทศพัฒนาแล้วดังเช่น	
สหรฐัอเมรกิาและญีปุ่น่นัน้	SMEs	มบีทบาทอย่างมากต่อ
การพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศและต่อการเตบิโต
ของ	GDP	ของประเทศ	

	 ความสับสนในความหมายของ	SMEs	ยังปรากฏให้เห็น
อยู่ในปัจจุบัน	SMEs	 คือ	 ใคร	?	 หมายรวมถึง	 กลุ่มผู้ประกอบ
การ	 โอทอป	(One	Tumbon	One	Product:	OTOP)	 ด้วยหรือ
ไม่	?	แท้ที่จริงแล้วหากพิจารณาดูให้ดีจะทราบว่าค�าจ�ากัดความ/
นิยามของ	SMEs	 ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป	 แม้แต่
ในประเทศเดียวกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนยังมี
การให้ค�านิยามที่แตกต่างกัน				ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ท�าการระดมสมองกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารออมสิน	บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(ชื่อเดิม:	 บรรษัทเงิน
ทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ	 บอย.)	 กระทรวงการคลัง	 สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ
หอการค้าไทย	ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	 รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจเพื่อร่วมก�าหนดนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ท�าการก�าหนดเกณฑ์แยก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่าน “ประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545” โดยใช้
การจ้างงานและ/หรอืสนิทรพัย์ถาวรเป็นตวัก�าหนดความเป็น	SMEs		
โดยภาพรวมกิจการที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกิน	200	คน	หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ	(ไม่รวมที่ดิน)	ไม่เกิน	200	ล้านบาทจะ
เข้าข่ายเป็น	SMEs		รายละเอียดเกณฑ์ก�าหนดความเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมจ�าแนกตามลักษณะกิจการ	
ผลิตสินค้า	 บริการ	 ค้าปลีก	 ค้าส่ง	 สามารถสรุปได้ดังแสดงใน
รูปภาพข้างล่างนี้			
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	 กฎกระทรวงฯ	 ไม่ได้ก�าหนดเกณฑ์ขั้นต�่าของการ
พิจารณาความเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม	เพียงแต่ระบุว่าจ�านวนการ
จ้างงานนัน้ให้พจิารณาจากหลกัฐานการแสดงจ�านวนการจ้างงานที่
ได้จัดท�าขึ้นตามที่กฎหมายก�าหนด	และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	 ให้
พิจารณาจาก	1)	มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน	ตามที่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการ	ที่ได้จัดท�าขึ้นโดยผู้ท�าบัญชี
ของผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีหรืองบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้รับ
การตรวจสอบและแสดงความเห็น	โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	
ทั้งนี้	ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี	หรือ	2)	มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
สุทธิซึ่งไม่รวมที่ดิน	 ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงิน
หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2543	 ได้กล่าวครอบคลุมถึงการพิจารณาความเป็น
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยพจิารณาจากทนุจดทะเบยีน
ไว้	หากแต่ในปัจจบุนัยงัไม่ถกูระบใุนกฎกระทรวงฯ	ทีจ่ะสามารถน�า
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็น	SMEs	ดังนั้นในปัจจุบัน
หน่วยงานของรัฐต่างๆ	 เช่น	SMEs	Bank	 สสว.	 บรรษัทเงินทุน
อตุสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	ยงัคงใช้เพยีงมลูค่าสนิทรพัย์ถาวร
สุทธิ	 และ/หรือจ�านวนการจ้างงานมาเป็นเกณฑ์ก�าหนด	 ความ
เป็น	SMEs	 ซิตี้แบงค์	 ซึ่งเป็นธนาคารที่ด�าเนินธุรกิจข้ามชาติภาค
เอกชนได้จ�าแนกความเป็น	SMEs	ของลูกค้าในประเทศไทย	 โดย
การพิจารณาจากยอดขาย	
	 ส�าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็น	 “วิสาหกิจราย
ย่อย”	(Micro	Enterprises) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่มีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านของการสร้างผู้ประกอบ
การใหม่	 การจ้างงาน	 การสร้างรายได้ให้กับประเทศ	 วิสาหกิจ
รายย่อยเป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินลงทุนต�่า	 ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้อง
ถิ่น	 ด�าเนินกิจการด้วยการใช้ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้าน
และท้องถิ่น	ใช้เทคโนโลยีและการจัดการขั้นพื้นฐาน		ในขณะนี้ค�า
จ�ากัดความที่เหมาะสมของวิสาหกิจรายย่อยก�าลังอยู่ระหว่างการ
พัฒนาบางหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา	ได้ก�าหนดความหมาย
ตามจ�านวนการจ้างงานที่น้อยกว่า	5	คน	บางหน่วยงานก�าหนดที่
จ�านวนการจ้างงานที่น้อยกว่า	10	คน	ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิสาหกิจดัง
กล่าวจะไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนบริษัท
	 นอกจากความหมายของ	SMEs	และวสิาหกจิรายย่อยแล้ว	
ยังมีการด�าเนินธุรกิจอีกประเภทที่น่าสนใจคือ	 “วิสาหกิจชุมชน” 
พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิชมุชนได้ก�าหนดความหมายไว้ว่า	
“กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า	 การให้บริการ	 หรือกา
รอื่นๆ	ที่ด�าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน	มีวิถีชีวิตร่วม
กนัและรวมตวักนัประกอบกจิการดงักล่าว	ไม่ว่าจะเป็นนติบิคุคลใน

รปูแบบใดหรอืไม่เป็นนติบิคุคล	เพือ่สร้างรายได้และเพือ่การพึง่พา
ตนเองของครอบครวั	ชมุชนและระหว่างชมุชนทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด”	และการขอรบัการส่งเสรมิตามพ
รบ.ฯ	นีว้สิาหกจิชมุชนจะต้องด�าเนนิการจดทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิ
การเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
	 จากข้อมูลค�าจ�ากัดความของทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	วิสาหกิจรายย่อย	วิสาหกิจชุมชน	ดังกล่าวข้างต้น
จะท�าให้เกิดความเข้าใจว่า	กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	นั้น
สามารถเข้าข่ายได้ทั้ง	 ความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม	วิสาหกิจรายย่อย	หรือวิสาหกิจชุมชน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท
กิจการ	 ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ	 จ�านวนการจ้างงาน	 และ/หรือ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจที่มีอยู่	
	 จากเกณฑ์ในการก�าหนดความเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	 หรือ	SMEs	 ดังกล่าวข้างต้นจะท�าให้ธุรกิจการ
ผลิต	 การให้บริการและการค้า	 ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้าหรือ
ทะเบียนพาณิชย์	 หรือไม่ได้จดทะเบียนโรงงาน	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วเป็นธุรกิจที่ด�าเนินการที่บ้าน	ด�าเนินกิจการตามห้องแถว	หรือ
รถเข็น	ไม่เข้าข่ายความเป็น	SMEs	ตามค�าจ�ากัดความ	SMEs	ใน
กฎกระทรวงฯ		เนื่องจากวิสาหกิจใดก็ตามที่เป็น	SMEs	จะต้องมี
หลักฐานแสดงจ�านวนการจ้างงานและ/หรือหลักฐานแสดงมูลค่า
สินทรัพย์ถาวร	 ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วธุรกิจดังกล่าวข้างต้นขาด
หลักฐานดังกล่าว	 หลายธุรกิจจ้างแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย	
หลายธุรกิจขาดหลักฐานแสดงมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเนื่องด้วยการ
มีระบบบัญชีที่ไม่ถูกต้องโปร่งใสและด้วยเหตุผลทางด้านภาษีและ
มกัไม่ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดด้านการรกัษาสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภยัต่อผูใ้ช้บรกิาร/ผูบ้รโิภค	และจากการด�าเนนิการใน
รูปแบบดังกล่าวนี้ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านี้มักไม่ค่อยเข้ามาขอความ
ช่วยเหลือหรือรับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ	
	 ในทางกลับกันการให้บริการของภาครัฐเองต่อ	SMEs	ยัง
ขาดความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุน	SMEs	ให้ครอบคลุม
ทัว่ถงึในทกุจงัหวดั	ทกุพืน้ที	่ทัง้นีม้สีาเหตอุยูด้่วยกนัหลายประการ	
เช่น		
	 1.	การที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ	ท�าหน้าที่ส่งเสริม	SMEs	
ได้รับงบประมาณในวงเงินที่จ�ากัด	
	 2.	มีการพัฒนาด้านอื่นๆ	เช่น	สังคม	การคมนาคม	ที่
รฐับาลให้ความส�าคญัและมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการพฒันาและ
ส่งเสริม	มากกว่าการพัฒนาส่งเสริม	SMEs	
	 3.	เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งในช่วง	3-4	ปีที่
ผ่านมาเลยท�าให้ทิศทางการส่งเสริม	SMEs	ขาดความต่อเนื่อง		
	 4.	การให้ความส�าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ด้านบทบาท
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และบริการของงานการส่งเสริม	SMEs	 ของหน่วยงานภาครัฐยัง
น้อยอยู่	ขาดการด�าเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่อง	และโดยส่วน
ใหญ่แล้วมักกระจุกตัวอยู่เฉพาะเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑลและ
เฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง
หรอืเป็นเมอืงทีท่�าการค้าชายแดน	ซึง่หากพจิารณาให้ดแีล้วการจะ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนถาวรได้นั้นเศรษฐกิจ
ฐานราก/รากหญ้า	 จะต้องถูกเน้นและให้ความส�าคัญอย่างละเลย
ไม่ได้	
	 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในระยะยาว	 หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน
ได้ให้ความส�าคัญและด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง	2-3	
ปีนี้	ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถด�าเนินการได้ครบในทุกพื้นที่เนื่องด้วย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 อย่างไรก็ตามจากความพยายาม
ของหน่วยงานภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นถึงภารกิจ
หน้าที่ในการด�าเนินการส่งเสริม	SMEs	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การสนบัสนนุด้านสนิเชือ่	ร่วมลงทนุ	การส่งบคุลากรช่วยวเิคราะห์	
วินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ	 การท�าโครงการน�าร่องในการ
ส่งเสริม	SMEs	 การอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ	 ทางด้านการผลิต	
บรกิารและการค้า	การบ่มเพาะธรุกจิ	การสร้างเครอืข่ายธรุกจิ	การ
ส่งเสรมิด้านการพฒันาคลสัเตอร์	และการส่งเสรมิด้านงบประมาณ
ผ่านหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	แต่กระนัน้ประเดน็การพฒันา	
SMEs	ดเูสมอืนเป็นเส้นทางการพฒันาทีย่าวไกลและต้องการความ
ต่อเนื่องของการส่งเสริมเป็นอย่างมาก	
	 หน่วยงานหลายหน่วยจากภาครฐัให้ความส�าคญักบัการ
ส่งเสริมละพัฒนา	SMEs	 มากขึ้นเป็นล�าดับทั้งในส่วนกลางและ
ภมูภิาค	ส�าหรบัหน่วยงานภาคเอกชนเช่นสมาคมหรอืมลูนธิต่ิางๆ	
ทีด่�าเนนิกจิกรรมการส่งเสรมิ	SMEs	ในต่างจงัหวดัยงัให้ความส�าคญั
กบัการส่งเสรมิและพฒันา	SMEs	จากภาครฐัค่อนข้างน้อยหรอือาจ
เป็นเพราะสาเหตทุีไ่ม่รูจ้กัหรอืเคยได้ยนิบรกิารของหน่วยงานแต่ไม่
เคยได้รับความช่วยเหลือ	 ก็เลยไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ขอรบัการส่งเสรมิด้วย	ส�าหรบัหน่วยงานภาคเอกชนขนาดใหญ่เช่น
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และหอการค้าไทย	รวมถึงหอการค้าจังหวัดได้ให้ความส�าคัญและ
ร่วมกจิกรรมด�าเนนิการส่งเสรมิและพฒันา	SMEs	กบัหน่วยงานภาค
รัฐมากขึ้น		
	 วิธีการหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ	 เช่น	 สสว.	 สามารถ
ด�าเนินการผลักดันส่งเสริม	SMEs	ก็คือการให้ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินโครงการผ่านหน่วยงานตามที่ได้
ก�าหนดไว้ตามมาตรา	34	(2)	ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	พ.ศ.	2543	ทีไ่ด้ก�าหนดความช่วยเหลอื

ให้กับหน่วยงาน	4	 ประเภทดังนี้	1)	 ส่วนราชการ	2)	 หน่วยงาน
ของรัฐ	3)	รัฐวิสาหกิจ	4)	องค์การเอกชน	ถึงตรงนี้หลายท่านคง
เกิดความสงสัยว่าองค์การเอกชนมีความหมายอย่างไร	 หลายคน
อ่านผ่านๆ	ค�านี้แล้วเวลาพูดถึงมักเรียกหรือออกเสียงว่า	“องค์กร
เอกชน”	อย่างไรกต็าม	“องค์การเอกชน”	นัน้มคีวามหมายทีเ่ฉพาะ
เจาะจงและหมายถึง	

 “องค์การของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์หรอืตามกฎหมายเฉพาะทีม่สีมาชกิจ�านวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
หรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่ด�าเนินการในทางการอุตสาหกรรม การ
บริการ หรือการค้า และให้หมายความรวมถึงองค์การเอกชนอื่นที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย” 

	 หลายหน่วยงานที่เข้าข่ายความเป็นองค์การเอกชนนี้ถึง
กับถอดใจในการหาเอกสารหลักฐานพิสูจน์สถานะหน่วยงานของ
ตนตามค�าจ�ากัดความนี้เนื่องจากต้องด�าเนินการเตรียมเอกสาร
ของสมาชกิทีเ่ป็น	SMEs	แต่ละรายเพือ่ทีจ่ะพสิจูน์ให้ได้ว่าหน่วยงาน
ตนมีสมาชิกเป็น	SMEs	มากกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง	หลักฐานการ
พิสูจน์ส�าคัญๆ	ก็คือ	 เอกสารแสดงจ�านวนการจ้างงานหรือมูลค่า
สนิทรพัย์ถาวรตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ	นบัเป็นขัน้ตอน
การด�าเนินการที่ยาวนานและสาหัสสากรรจ์ทีเดียวในการเก็บรวม
ข้อมลูและหลกัฐานส�าหรบัหน่วยงานขนาดใหญ่	ลองจนิตนาการดู	
หากหน่วยงานใดมสีมาชกิจ�านวนกว่า	5,000	รายจะต้องหาเอกสาร
จ�านวนมากเพียงใดมาแสดงประกอบความเป็นองค์การเอกชน	 
ในทางกลับกัน	 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	 พ.ศ.	2543	 	 ไม่มีการก�าหนดถึงจ�านวนสมาชิกขั้น
ต�่าของหน่วยงานที่สามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้	 
ดงันัน้จากกรณนีี	้หมายความว่าหากหน่วยงานใดมสีมาชกิเพยีง	10	
กว่ารายและหากได้รบัอนมุตักิารช่วยเหลอืและสนบัสนนุกจิกรรมก็
จะไม่ต้องมภีาระมากในการหาเอกสารประกอบการยนืยนัดงักล่าว	
และมากไปกว่านัน้บางหน่วยงานดแูล้วมคีวามช�านาญและสามารถ
ด�าเนนิการสนบัสนนุส่งเสรมิ	เช่นให้การอบรม	พฒันาทกัษะความ
ช�านาญเฉพาะด้านแก	่SMEs	 ปรากฏว่าไม่อยู่ในข่ายความหมาย	
องค์การเอกชน	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	พ.ศ.	2543	อาจเป็นเพราะความตัง้ใจให้เป็นเช่นนัน้
ตามข้อก�าหนดที่ปรากฏใน	พรบ.	ฯ	หรืออาจเป็นเพราะความล้า
สมัยของ	พรบ.	ซึ่งถูกเขียนขึ้นมากว่า	10	ปี	และอาจต้องการการ
ปรับปรุงในอนาคต	เป็นธรรมดาที่กฎหมาย	กฎเกณฑ์	กฎระเบียบ
ปฏบิตัใินประเทศต่างๆ	มกัมคีวามล้าหลงักว่าววิฒันาการ/และการ
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ปรับด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม	และธุรกิจ	
	 อีกกรณีที่ปรากฏพบเห็นคือ	 บางหน่วยงาน	 กฤษฎีกา
ได้ท�าการตีความและสรุปผลแล้วว่า	 “เป็นหน่วยงานของรัฐ”	 ซึ่ง
หมายความว่าสามารถรับการช่วยเหลือด้านงบประมาณได้ตามพ
ระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 พ.ศ.	
2543	 แต่ภายหลังหน่วยงานราชการบางหน่วยได้น�าชื่อรวมเข้า
เสนอคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่า	หน่วยงานนั้นๆ	“ไม่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ”	 ก็เลยท�าให้หน่วยงานเหล่านั้นเกิดความสับสนว่าตนเอง
เป็นหน่วยงานประเภทใดแน่	 หากเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะไม่มี
ปัญหาบางเรือ่ง	เช่น	การใช้สถานทีจ่ากภาคราชการ	หากเป็นภาค
เอกชนก็จะสามารถเข้าข่ายรับงบประมาณช่วยเหลือ	SMES	ได้แต่
อาจจะต้องประสบกับปัญหาเรื่องภาษีตามมาภายหลัง	
	 อกีประเดน็หนึง่ทีน่่าสนใจและเกีย่วข้องกบัการพจิารณา
ความเป็นองค์การเอกชนคอืพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม	 พ.ศ.	2543	 ได้ก�าหนดไว้ว่าองค์การเอกชน	
“จะต้องมีสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมด เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม”		ตรงนี้
หมายความว่าไม่ว่าจ�านวนสมาชกิของหน่วยงานนัน้ๆ	จะมจี�านวน
สมาชิกเท่าใด	ตัวอย่างเช่น	มีสมาชิกทั้งหมดอยู่	7,000	ราย	หรือ
มีอยู่	10	ราย	การพิจารณาก็จะดูจากจ�านวนสมาชิกเพียงกึ่งหนึ่ง
ขึน้ไปกถ็อืว่าเพยีงพอ	ซึง่หมายถงึว่าสมาชกิจากตวัอย่างดงักล่าวนี้
จ�านวน	3,500	ราย	หรือ	5	ราย	ตามล�าดับก็เพียงพอต่อการยืนยัน
ความเป็นองค์การเอกชน	แต่ตรงนีไ้ด้สร้างความยากล�าบากให้เกดิ
ขึ้นกับหน่วยงานที่มีสมาชิกเป็นจ�านวนมากที่เป็น	SMEs	ซึ่งหน่วย
งานจะต้องท�าการรวบรวมเอกสารหลักฐาน	 ด้านจ�านวนการจ้าง
งานและ/หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ซึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดมาประกอบการยืนยันความเป็น
องค์การเอกชน	 เพื่อที่จะสามารถเข้าข่ายรับการช่วยเหลือด้าน 
งบประมาณโครงการที่จะน�าไปด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน	
SMEs	ได้	
	 ประเดน็ปัญหาสดุท้ายในการพจิารณาความเป็นองค์การ
เอกชนของหน่วยงานต่างๆ	 คือกฎกระทรวงระบุไว้ว่าหน่วยงาน
นั้นๆ	 จะต้อง ”ด�าเนินการในทางการอุตสาหกรรม การบริการ 
หรือการค้า”	จากข้อก�าหนดตรงนี้ได้ก่อให้เกิดความสับสนในการ
พิจารณาความเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง	 หรือความเป็นวิสาหกิจ
ขนาดย่อมของหน่วยงาน	 เนื่องจากการพิจารณาความเป็น	SMEs	
จะต้องพจิารณาจากมติขิองประเภทกจิการ	(ผลติสนิค้า	บรกิาร	ค้า
ปลกี	หรอืค้าส่ง)	ประกอบกบั	มติขิองจ�านวนการจ้างงานหรอืมลูค่า
สินทรัพย์ถาวร	 ซึ่งจะส่งผลท�าให้วิสาหกิจที่ประกอบการในหลาย
ประเภทกิจการพร้อมๆ	กัน	เช่น	ด�าเนินการทั้งการผลิตและค้าส่ง

เกิดข้อสงสัยและมีความสับสนในการเลือกใช้เกณฑ์การพิจารณา
ความเป็น	SMEs	ของตน	ซึ่งความชัดเจนในการพิจารณาประเด็น
นี้ยังมีความก�ากวม	หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานยังให้ข้อคิด
เห็นในการพิจารณาที่แตกต่างกันไป	 ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและ 
ความชัดเจนในประเด็นต่างๆ	 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ผู้ประกอบ
การ	SMEs	และ	หน่วยงานภาคเอกชนอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้นของกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ	 SMEs	 
ในอนาคตอันใกล้นี้	
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