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ข�อมูลส�วนหนึ่งของศูนย�บร�การและหน�วยงานจากภาครัฐ และเอกชน ที่พร�อมช�วยเหลือผู�ประกอบการธุรกิจ 

SMEs ทั่วประเทศไทย ซึ่งแต�ละหน�วยงานต�างมีความเชี่ยวชาญและความถนัดเฉพาะด�าน 
สามารถให�คำปร�กษาทั้งผู�ประกอบการได�อย�างเจาะลึก ไม�ว�าจะเป�นผู�ประกอบมือใหม�ที่เพ��ง 

เร��มต�นทำธุรกิจ ไปจนถึงผู�ประกอบการที่ต�องการพัฒนาธุรกิจของคุณให�ต�อยอดไปได�ไกล และยั่งยืนมากยิ�งข�้น 
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AccRevo ง�าย ครบ จบ เร�่องการทำบัญชี 
ตัวช�วย SMEs ในยุคดิจ�ทัล 

 

  

 

 

 
 

           

 
 ยุคที่ธุรกิจต�องการความรวดเร็วแม�นยำเพ�่อความได�เปร�ยบในการแข�งขัน การติดอาวุธเสร�มความแข็งแกร�งให� 
องค�กรเป�นสิ�งสำคัญ "AccRevo” หร�อ Accounting Intelligence Platform เป�นแพลตฟอร�มบัญชีดิจ�ทัล On Cloud  
สำหรับ SMEs ที่จะเข�ามาทำหน�าที่ช�วยให�ผู�ประกอบการจัดการงานเอกสารได�ง�าย สะดวก และประหยัดต�นทุนธุรกิจ

          เพราะทราบดีว�าป�ญหาเร�่องบัญชีเป�นเร�่องหนึ่งที่สร�างความปวดหัวให�กับผู�ประกอบการ คุณนวลศิร� วรเมธา
ว�วัฒน� 
ผู�บร�หารบร�ษัท เอ็น.อาร�.กรุ�ป แอดไวซอร�่ จำกัด และผู�ร�วมก�อตั้ง AccRevo อธิบายว�าแนวคิดในการทำแพลตฟอร�ม 
AccRevo มาจาก Pain Point ที่ว�าผู�ประกอบการไม�มีความรู�เร�่องบัญชีในการทำธุรกิจ ทำบัญชีไม�ถูกต�อง ทำบัญชีไม�

         “แนวคิดในการทำ AccRevo ของเราคือด�วยความที่เราเบสสำนักงานบัญชีเร�่องที่เราจะพบอยู�บ�อยๆคือใน
สำนักงานบัญชีลูกค�ามักส�งเอกสารช�ากับลูกน�องในสำนักงานไม�สามารถเทร็กได� นอกจากนี้ยังมีเร�่องของ Turn over 
ที่ค�อนข�างสูง เพราะฉะนั้นการส�งมอบงานก็จะเป�นป�ญหาค�อนข�างมาก เราจ�งจับเอา Pain Point ตรงนี้มาดีไซน�เป�นตัว
แพลตฟอร�ม” 
 
         ดังนั้นด�วยระบบบัญชีที่ผ�านมาตรฐานจากกรมสรรพากร มีเทคโนโลยีที่เข�ามาช�วยในการสร�าง จัดเก็บ เอกสาร
ธุรกิจ และสามารถส�งไปยังคู�ค�า สำนักงานบัญชีหร�อแผนกบัญชีได�ง�ายเพ�ยงคลิกเดียว ทำให�ผู�ประกอบการมั่นใจความ
ถูกต�องของข�อมูล รูปแบบงบการเง�นและรายงานทางการเง�นที่ได�มาตรฐานสากล ทั้งยังช�วยให�ผู�ประกอบการค�นพบนัก
บัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ�ที่จะช�วยให�ธุรกิจเดินหน�าด�วยข�อมูลช�วยบร�หารที่เข�าใจง�าย ถูกต�อง ทันเวลา ผู�
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เร�ยกได�ว�า AccRevo เป�นแพลตฟอร�มบัญชีดิจ�ทัลที่ ง�าย ครบ จบ เร�่องการทำบัญชี 
โดยผลิตภัณฑ�ของ AccRevo แบ�งเป�น 2 ส�วนคือ AccRevo Accistant จะมีหน�าแสดงผลเป�น Dashboard ให�ผู�
ประกอบการเห็นทันทีว�าวันนี้กำไรหร�อขาดทุน มีรายรับมากกว�ารายจ�ายหร�อเปล�า มีเง�นคงเหลือในบัญชีเท�าไหร� หร�อ
กำไรที่ผ�านมา 6 เดือนเป�นอย�างไร 
  
อีกทั้งยังสามารถคาดการณ�ล�วงหน�าได�ว�าบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายเท�านี้ รายได�ประมาณนี้ มีเง�นในบัญชีเหลือเท�าไร ที่สำคัญ
สามารถมอนิเตอร�ได�ว�าตอนนี้มีลูกหนี้เหลืออยู�เท�าไหร� และค�างชำระนานแค�ไหน รวมถึงการแสดงข�อมูลในฟากของเจ�า
หนี้ด�วยว�า เราจะต�องจ�ายใคร จ�ายเมื่อไหร� กำหนดการจ�ายช�วงไหน โดยผู�ที่เป�นเจ�าของธุรกิจสามารถที่จะเข�ามาดู
ข�อมูลได�ทันทีเพ�ยงคลิกปุ�มเดียวในช�วงสิ�นเดือน ข�อมูลที่อยู�ในระบบจะถูกส�งไปที่แพลตฟอร�ม ซึ่งเป�นบร�การที่ 2 ที่เร�ยก
ว�า AccRevo The Book เพ�่อใช�ในการออกงบที่สามารถมองเห็นข�อมูลทั้งหมดที่ได�ออกเอกสารไปได�ทันที  

รวมถึงเอกสารแนบที่ได�ทำการบันทึกไว�ทำให�นักบัญชีสามารถทำงานต�อได�ทันทีโดยระบบจะมี AI และเทคโนโลยีในการช�วย
บันทึกบัญชีเบื้องต�น ช�วยลดข�อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี สามารถออกงบได�ทันที และสามารถเร�ยกดูข�อมูลเกี่ยวกับงบ
การเง�นได�ด�วย AccRevo The Book ยังได�รับการรับรองซอฟต�แวร�มาตรฐานจากกรมสรรพากร  
โดยงบตัวนี้ยังสามารถนำไปกรอกใน e-Filling สำหรับยื่น Submit ให�กับกรมพัฒนาธุรกิจการค�าหร�อ DBD และ
สรรพากรได�ทันทีทำให�สะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจที่ต�องการ Transform ตัวเองเข�ามาใช�เทคโนโลยีอย�างง�ายดาย 
มีค�าใช�จ�ายต่ำในราคาเพ�ยง 8,000 บาทต�อป� เฉลี่ย 21 บาทต�อวัน 
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สำหรับความต�างของ AccRevo กับโปรแกรมบัญชีออนไลน�อื่นคือการเปลี่ยนประสบการณ�การทำบัญชีใหม� โดยแบ�งการ
ทำงานระหว�างระบบสำหรับการจัดการเอกสารทางการเง�น และระบบสำหรับการบันทึกบัญชีออกจากกันเพ�่อให�ผู�ใช�งาน
สามารถทำงานได�สะดวก มีความยืดหยุ�นในการทำงานมากข�้น ซึ่งระบบของ AccRevo เป�นการทำงานผ�านเว็บไซต� 
ผู�ประกอบการสามารถใช�งานระบบได�โดยไม�จำเป�นต�องติดตั้งโปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถเข�าใช�งานได�ทุกที่ เพ�ยงแค�มี
อุปกรณ�ที่สามารถเข�าถึงอินเทอร�เน็ตได� ซึ่งการทำงาน on cloud 100% ช�วยให�หมดกังวลเร�่องโปรแกรมบัญชีโดนไวรัส 
หร�อข�อมูลในโปรแกรมสูญหาย 

“จ�ดเด�นของเรานอกจากเรามีแพลตฟอร�มแล�วถ�าลูกค�าต�องการที่จะทำบัญชีด�วย เราก็มีสำนักงานบัญชี
คุณภาพให�บร�การสามารถสนับสนุนให�ลูกค�าได�ตั้งแต�ต�นจนจบ เพราะบางทีลูกค�าอาจจะมีป�ญหาว�านำ
ระบบไปใช�แล�วพนักงานบัญชีทำไม�ได� ตรงนี้จ�งไม�ต�องกังวลเพราะเรามีคนที่ใช�แบบฟอร�มเราได�และพร�อม

ให�บร�การแก�ลูกค�า และนักบัญชีของเราสามารถสื่อสารข�อมูลเชิงธุรกิจได�ด�วย” 

คุณนวลศิร� เสร�มว�าแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในว�ชาชีพบัญชีสำหรับอนาคตนักบัญชีต�องมีความเข�าใจใน 
Business Model มากข�้นเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงค�อนข�างเร็ว รวมถึงต�องเข�าใจเร�่องของเทคโนโลยีมากข�้นด�วย 
 
“แน�นอนว�าลูกค�าต�อให�ทำธุรกิจอย�างไรก็ตามสุดท�ายแล�วเร�่องของเทคโนโลยีที่เอามา Support เป�นแค�ส�วนหนึ่งที่จะเข�ามา
ช�วยให�ได�ข�อมูลทางธุรกิจที่เร็วข�้นเท�านั้น แต�นักบัญชีจะเป�นฟ�นเฟ�องสำคัญในการเข�าใจเทคโนโลยีและอาจจะต�องเป�นคนที่
ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีให�เร็วข�้นด�วย รวมถึงต�องอัปเดตเทรนด� เร�่องของกฎหมายมาตรการต�างๆที่รัฐให�การสนับสนุนกับ
ภาคธุรกิจให�รวดเร็วด�วยเช�นเดียวกัน” 
 
สำหรับเป�าหมายของ AccRevo คือการมองถึงการสร�าง Eco System ของธุรกิจให�เป�น Solution for Business สำหรับ
คนที่อยากเร��มต�นทำธุรกิจ ให�เขาเข�ามาที่เราแล�วสามารถเร�ยนรู�ได�เลยว�าธุรกิจเร��มต�นต�องประกอบด�วยอะไรบ�าง ต�องมี
ความรู�พ�้นฐานการทำธุรกิจเร�่องอะไรบ�าง บัญชี การเง�น ภาษีหร�อแม�กระทั่งเร�่องของกฎหมาย กลยุทธ�การตลาดต�างๆซึ่ง
เราก็จะมี Learning บนตัว AccRevo ให�ลูกค�าเข�ามาแล�วศึกษานำไปใช�พัฒนาธุรกิจได� เป�น One Stop for Business 
Solution ได�  
สำหรับองค�กรธุรกิจที่สนใจ สามารถแอดไลน� @accrevo เพ�่อเป�ดใช�สิทธิ์ ACCREVO ACCISTANT และ ACCREVO 
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ห�องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ 
 
 

AMARC ผู�ช�วยงานแล็บ 
ด�านการตรวจสอบส�วนผสม และคุณค�าทางโภชนาการอาหาร 

          หากจะกล�าวว�า “เทคโนโลยี” คือตัวขับเคลื่อนสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารก็คงไม�ผิดนัก โดยเฉพาะในเร�่อง
ของการพัฒนาว�จัยเพ�่อสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ และการพัฒนาคุณภาพเพ�่อตอบสนองความต�องการสินค�าประ
เภทใหม�ๆ ของผู�บร�โภค และเพ�่อสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
 
 โดยผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยจำนวนมาก เร��มขยายตัวไปสู�ตลาดต�างประเทศซึ่งเป�นตลาด
ที่กว�างยิ�งข�้นกว�าเดิม เป�นสนามแข�งขันที่เต็มไปด�วยเง�่อนไขของการแข�งขันที่สูงข�้นกว�าเดิมเช�นกัน ผู�ประกอบการจ�ง
ต�องทำความเข�าใจในกฎหมายของประเทศที่จะส�งออกสินค�าของตน โดยที่สินค�านั้นต�องได�รับการรับรองมาตรฐาน
สินค�า หร�อกระบวนการผลิตตามที่กำหนด  
 
         นอกจากนี้ เร�่องของว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยียังส�งผลต�อประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเป�นเร�่องสำคัญที่จะช�วย
ให�ผู�ประกอบการสามารถควบคุมต�นทุน และเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขันให�มากข�้นได� 

       ขณะเดียวกัน ผู�บร�โภคยุคใหม� มีความต�องการที่หลากหลายมากข�้นกว�าเดิม บางกลุ�มใส�ใจเร�่องคุณภาพของ
อาหารเพ�่อสุขภาพของตน บางกลุ�มต�องการอาหารที่ตอบโจทย�ไลฟ�สไตล�ของตน เช�น อาหารเพ�่อสุขภาพ อาหารที่
ผลิตจากธรรมชาติไม�มีวัตถุเจ�อปนอาหาร อาหารออร�แกนิค หร�อ อาหารทางเลือกต�างๆ อย�าง Vegan Food, Keto 
Food อาหารท�องถิ�น หร�ออาหารที่มีความแปลกใหม� เป�นต�น 
 
       วันนี้ผู�บร�โภคยุคใหม�จำนวนมาก ยังให�ความสำคัญและมีความเข�าใจในลักษณะ และคุณภาพของอาหารมากข�้น 
จ�งต�องการผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพได�มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด หร�อเหนือกว�าที่กฎหมายกำหนด ผู�ผลิตอาจ
ต�องมีกระบวนการผลิต หร�อการดำเนินธุรกิจที่สร�างความยั่งยืน ไม�ว�าจะเป�นด�านสิ�งแวดล�อม หร�อด�านสิทธิมนุษยชน  
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          ดังนั้น ผู�ประกอบการจ�งต�องมีความเข�าใจในผู�บร�โภคเป�าหมาย และสามารถเลือกดำเนินการเพ�่อให�สินค�าอาหารและ
บร�ษัทของตนตอบโจทย�ผู�บร�โภค เพ�่อตอบสนองความต�องการ และอารมณ�ที่ซับซ�อนของผู�บร�โภคได� 
 
 เอมาร�ค (AMARC) คือหนึ่งในผู�ช�วยสำคัญสำหรับผู�ประกอบการด�านอาหาร เนื่องจากเอมาร�คเป�นแล็บชั้นนำระดับ
สากลด�านเกษตร อาหาร และยา ที่ให�บร�การครบวงจร ทั้งการทดสอบ ว�เคราะห�ผลิตภัณฑ� การสอบเทียบเคร�่องมือและ
อุปกรณ� การตรวจและรับรอง การให�คำปร�กษา และการฝ�กอบรม ครอบคลุมตั้งแต�ป�จจัยการผลิต ขั้นตอนการผลิต ไป
จนถึงผลิตภัณฑ� โดยเอมาร�คมุ�งมั่นให�บร�การเพ�่อความปลอดภัยของผู�บร�โภค และสนับสนุนธุรกิจให�สามารถเข�าถึงตลาด 
และโอกาสใหม�ๆ ด�วยความแม�นยำทางว�ทยาศาสตร� 

คุณจารุวรรณ ลิ�มสัจจะสกุล ผู�อำนวยการสายศูนย�ห�องปฏิบัติการบร�ษัท AMARC กล�าวว�า AMARC มีบทบาทสำคัญ
ต�อผู�ประกอบการในกลุ�มธุรกิจอาหาร ในฐานะผู�ให�บร�การว�ทยาศาสตร�ด�านการทดสอบว�เคราะห� (Testing) และตรวจ
รับรอง (Inspection & Certification)  
 
สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารเพ�่อได�ผลผลิต และผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ครบวงจร ตั้งแต�ต�นน้ำ กลางน้ำและปลาย
น้ำ เป�นโครงสร�างพ�้นฐานด�านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ซึ่งจะทำให�ประเทศมีข�ด
ความสามารถในการแข�งขันมากข�้น และทำให�เกิดความมั่นคงด�านสุขภาพและความปลอดภัย    
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“สิ�งสำคัญที่ผู�ประกอบธุรกิจอาหารต�องรู� และเข�าถึง มีอยู�ด�วยกันหลายเร�่อง เช�น เร�่องของข�อมูลผลิตภัณฑ� สูตร หร�อส�วน
ผสม 100% กรรมว�ธีการผลิต คือทําอย�างไร ภาชนะบรรจ� หร�อฝาป�ดควรเป�นแบบไหน รวมถึงข�อมูลการใช�  ว�ธีการเก็บรักษา 
ผลิตภัณฑ�เก็บได�กี่วัน ใครทานได�ใครทานไม�ได�” 
  
         นอกจากนี้ ยังมีเร�่องของประเภทของอาหารตามกฎหมาย ความรู�และเข�าใจในข�อกําหนดที่ต�องทําตามกฎหมายอาหาร 
การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นําเข�า การขออนุญาตผลิตภัณฑ� การขออนุญาตโฆษณา (เผื่อต�องขอ) ต�องยื่นขออนุญาตที่ไหน 
อย�างไร นานเท�าใด และค�าใช�จ�ายเป�นอย�างไร รู�และเข�าใจข�อกําหนดที่ห�ามทํา ตามกฎหมายอาหาร (อาหารไม�บร�สุทธิ์ ปลอม 
ผิดมาตรฐาน) และรู�เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการพัฒนาต�อยอด 

       กล�าวโดยสรุป คือ อาหารที่ดีต�องปลอดภัย สมประโยชน� มีคุณภาพมาตรฐาน คุณค�าทางโภชนาการสมวัย และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กล�าวอ�าง กฎหมายจ�งให�ความสำคัญกับสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ� และการโฆษณาซึ่งผู�
ประกอบการจ�งจำเป�นต�องรู� และทำความเข�าใจในข�อมูลต�างๆ เหล�านี้ 
 
       อีกเร�่องที่ถือว�ามีความสำคัญอันดับต�นๆ คือเร�่องของ ฉลากโภชนาการ หมายถึงฉลากอาหารที่มีการแสดงข�อมูล
โภชนาการของอาหารนั้นอยู�ในกรอบสี่เหลี่ยม หร�อภาษาอังกฤษเร�ยกว�า Nutrition Information เพ�่อระบุรายละเอียดของ
ชนิด และปร�มาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นๆ  ซึ่งประเทศไทยกำหนดให�มีฉลากโภชนาการ 2  แบบ คือ      

แบบที่ 1 ฉลากโภชนาการตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบที่182 (พ.ศ.2541) เป�นประโยชน�ต�อผู�ใส�ใจสุขภาพ หร�อ

ผู�สูงวัยที่ป�วยเป�นโรคเร�้อรัง รูปแบบฉลากโภชนาการที่กำหนดนี้มี 2 รูปแบบ คือ 1) ฉลากโภชนาการแบบเต็ม จะต�องแสดงชนิด
และปร�มาณสารอาหารสำคัญที่ควรทราบจำนวน 15 ชนิด และ 2) ฉลากโภชนาการแบบย�อ ใช�ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต� 8 
รายการ จากจำนวนที่กำหนดไว� 15 รายการนั้นมีปร�มาณน�อยมากจนถือว�าเป�นศูนย� จ�งไม�มีความจำเป�นที่ต�องแสดงให�เต็มรูป
แบบ 
 

แบบที่ 2 ฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Dairy Amount) หร�อฉลากหวาน มัน เค็ม ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) เนื่องจากป�ญหาสุขภาพของประชาชนจากภาวะโภชนาการเกินและโรคไม�ติดต�อ โดย
เฉพาะโรคอ�วนโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป�นป�ญหาระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจ�งได� มีน
โยบายลดการบร�โภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม  
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ต�องแสดงฉลากโภชนาการและฉลากหวาน มัน เค็ม ได�แก� 
  
1) อาหารขบเคี้ยว เช�น มันฝรั่งทอด หร�อข�าวโพดคั่ว 
 
2) ช็อกโกแลต และขนมหวานรสช็อกโกแลต 
 
3) ผลิตภัณฑ�ขนมอบ เช�น ขนมป�งกรอบ แครกเกอร� บิสกิต คุกกี้ 
 
4) อาหารกึ่งสำเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เช�น ก�วยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เส�นหมี่ 
และวุ�นเส�น 
 
5) อาหารมื้อหลักที่เป�นอาหารจานเดียว ซึ่งต�องเก็บรักษาไว�ในตู�เย็นหร�อตู�แช�แข็งตลอดระยะเวลาจำหน�าย 
 
6) เคร�่องดื่มในภาชนะบรรจ�ที่ป�ดสนิท เช�น เคร�่องดื่มที่มีหร�อทำจากผลไม� พ�ชหร�อผักหร�อไม�ใช� 
 
7) ชาปรุงสำเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห�ง 
 
8) กาแฟปรุงสำเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห�ง 
 
9) นมปรุงแต�ง 
 
10) นมเปร�้ยว 
 
11) ผลิตภัณฑ�ของนม 
 

“กระบวนการตรวจสอบส�วนผสม หร�อคุณค�าทางโภชนาการที่ว�านี้ เราเร�ยกว�า กระบวนการทดสอบทางห�องปฏิบัติ
การ (Testing) สำหรับอาหารจะมีการทดสอบ ด�านคุณภาพ เป�นการตรวจว�เคราะห�หาองค�ประกอบของอาหาร สาร
อาหาร วัตถุเจ�อปนอาหารนั้นว�าเป�นไปตามที่กฎหมายกำหนดหร�อไม�อย�างไร และ ด�านความปลอดภัย เพ�่อตรวจหาการ
ปนเป��อนต�างๆ เช�น ด�านกายภาพ (เศษหิน ดิน ทรายและซากสัตว�) ด�านเคมีและฟ�สิกส� (โลหะหนัก สารเคมีกำจัดแมลง 
สารพ�ษจากเชื้อรา) ด�านเชื้อโรคต�างๆ และด�านการดัดแปรพันธุกรรมและสารก�อภูมิแพ�” 



คุณจารุวรรณ กล�าวเสร�มว�า ในการแสดงฉลากโภชนาการ GDA มีเง�่อนไขต�างๆ สามารถศึกษารายละเอียดได�จาก
ประกาศของอย. โดยมีขั้นตอนต�างๆ ในการดำเนินการเร�่องฉลากโภชนาการ ดังนี้  
 
1) ผู�ประกอบการผลิตอาหารต�องศึกษา และทำความเข�าใจกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�ที่จะผลิต จัดเป�นอาหารประเภท
ใดใน 17 ประเภท  และเป�นอาหารที่กฎหมายกำหนดให�ต�องมีฉลากโภชนาการและหร�อฉลากโภชนาการหวาน มัน เค็ม
หร�อไม� สถานที่ผลิต เข�าข�ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 420 (พ.ศ. 2563)เร�่อง ว�ธีการผลิต เคร�่องมือที่
ใช�ในการผลิต การเก็บรักษาอาหารกฎหมายกำหนด (GMP) และ โฆษณา หมายถึงฉลากและสื่อ 
 
2) ผู�ควบคุมการผลิตอาหารที่ผ�านการฝ�กอบรมตามหลักสูตร ที่ได�รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เช�น น้ำบร�โภคในภาชนะบรรจ�ที่ป�ดสนิท น้ำแร�ธรรมชาติ และน้ำแข็งบร�โภคที่ผ�านกรรมว�ธีการกรอง ผลิตภัณฑ�
นมพร�อมบร�โภคชนิดเหลวที่ผ�านกรรมว�ธีฆ�าเชื้อด�วยความร�อนโดยว�ธีพาสเจอไรซ� และอาหารในภาชนะบรรจ�ที่ป�ดสนิท
ชนิดที่มีความเป�นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด 
 
3) การนำผลิตภัณฑ�อาหารที่ผลิตส�งตรวจว�เคราะห�ทางห�องปฏิบัติการ โดยระบุวัตถุประสงค�ให�ชัดเจน  
 
4) เมื่อได�ผลการทดสอบและฉลากโภชนาการ ที่เป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่ระบุตามกฎหมายกำหนดแล�ว ต�องรวบรวม
เอกสาร หลักฐานต�างๆ ตามข�อกำหนดการขอข�้นทะเบียนอาหารนั้น 
 
5) ยื่นขอข�้นทะเบียนอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระบวนการตรวจสอบส�วนผสม หร�อคุณค�าทางโภชนาการจะเกี่ยวข�องกับคน 2 ฝ�าย คือ ฝ�ายผู�ผลิต ต�องมี
กระบวนการผลิตที่ดี มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบตั้งแต�วัตถุดิบที่ใช�กระบวนการต�างๆ การเก็บรักษา เพ�่อให�มั่นใจ
ว�าได�ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพคงเส�นคงวา มีความปลอดภัยได�มาตรฐานตามข�อกำหนดของกฎหมาย และมีสถานที่ผลิต
ที่ได�มาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices) ตามที่กฎหมายกำหนด และ ฝ�ายห�องปฏิบัติการ 
ที่ทำหน�าที่ทดสอบที่ดีจะต�องมีสมรรถนะที่จะทดสอบนั้นๆ มีความเป�นกลางและการปฏิบัติงานที่คงเส�นคงวา 
 
        โดยป�จจ�บัน AMARC มีระบบการทำงานที่เป�นมาตรฐานสากลเป�นที่ยอมรับทั่วโลก คือ ISO/IEC 17025: 2017 - 
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
 
       “โดยเฉพะความพร�อมในเร�่องของ สถานที่ ต�องมีการควบคุมสภาพแวดล�อม อุปกรณ� เคร�่องมือว�ทยาศาสตร�ที่ใช�
ในการทดสอบต�างๆ ที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการใช�งานและหากเป�นเคร�่องมือและอุปกรณ�ที่ใช�เพ�่อ ชั่ง วัดต�องผ�าน
การสอบเทียบตามมาตรฐานสากล บุคคลากร ที่มีความรู� ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ�และผ�านการฝ�กอบรม
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DEPA ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจ�ทัล 
ช�วย Startup ยกระดับมาตรฐาน Product & Service 

ดีป�า (depa: Digital Economy Promotion Agency) หร�อ สำนักงานส�งเสร�ม
เศรษฐกิจดิจ�ทัล

หนึ่งในองค�กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนให�ผู�ประกอบการ SME และ Startup มีการใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ��ม
มากข�้น เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถให�แข�งขันบนโลกธุรกิจได�ทั้งในประเทศและต�างประเทศ โดยเฉพาะในมุมของการพัฒนา 
Product & Service ของ Start Up ที่มีเป�าหมายเพ�่อให�บร�การกับ SME และภาคประชาชนได�ดียิ�งข�้น 
 
คุณสุชาดา โคตรสิน ผู�อำนวยการฝ�ายส�งเสร�มและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ กล�าวถึง บทบาทสำคัญและ
แนวทางการทำงานของดีป�า คือการมุ�งส�งเสร�มและประยุกต�ใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลในการนำเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมดิจ�ทัล 
ไม�ว�าจะเป�น Digital Provider หร�อ Digital Startup ที่อยู�ในพอร�ตของทางดีป�ามาต�อยอด โดยดีป�าจะเป�นตัวกลางในการนำ 
Tech Solution ไปซัพพอร�ตให�กับ SME เพ�่อให�เกิดการจับคู�กันระหว�างธุรกิจกับธุรกิจ และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช�เพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน หร�อลดต�นทุนการผลิตเพ�่อสร�างรายได�ให�เพ��มข�้น  



	 “โดยดีป�าจะมองเป�น 2 มุม คือมุมของ SME ที่อยู�ในฝ��ง Service Provider หร�อ Digital Provider ซึ่งในแผนระยะสั้น 

จะเน�นการพัฒนาคนกลุ�ม Service Tech เพ�่อสร�างมาตรฐานทางด�านดิจ�ทัลที่สามารถไปตอบโจทย�ด�าน Real Sector ได� เช�น 
การพัฒนาด�านดิจ�ทัล ISO 29110 หร�อในกลุ�ม Information Security Management ด�านข�อมูล ซึ่งสอดคล�องกับแผนของ
ประเทศไทยที่จะเร��มคุ�มครองข�อมูลในระบบดิจ�ทัลมากข�้น โดยการส�งเสร�มการพัฒนาดิจ�ทัลเซอร�ว�สให�มีมาตรฐานมากข�้น อีก
ช�องทางหนึ่งคือเราจะพาคนกลุ�มนี้ไปสู�แพลตฟอร�ม Tech Hunt ซึ่งเป�นมาร�เก็ตเพลสที่รวบรวมโซลูชั่นส�ต�างๆ ไว�เพ�่อให� SME 
ในฝ��งของผู�ใช�งานสามารถเข�าถึงข�อมูลที่ถูกต�อง ว�าป�จจ�บันมีการให�บร�การดิจ�ทัลในด�านใดบ�าง เพ�่อไม�ถูกหลอกลวง เพราะดีป�า
จะเสมือนเป�นตัวกลางในการกรองข�อมูลให�ก�อน”   
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อีกมุมหนึ่ง คือกลุ�มผู�ใช�งานที่เป�น SME มีต�องมีการส�งเสร�มให�เกิดการใช�เทคโนโลยี โดยดีป�ามีเคร�่องมือในการส�งเสร�มอยู� 
2 แบบ คือ Depa Digital Transformation Fund สำหรับ SME ไซส� S หร�อ M เป�นเคร�่องมือที่ช�วยในการลงทุนการใช�
ซอฟต�แวร�ต�างๆ อาทิ ระบบ ERP หร�อ MRP สำหรับธุรกิจโรงงาน อีกเคร�่องมือหนึ่ง คือ Depa mini Transformation 
Voucher สำหรับกลุ�มผู�ประกอบการรายย�อย หร�อกลุ�มที่เพ��งเร��มทำธุรกิจที่มีการใช�ดิจ�ทัล ซึ่งเป�นคูปองส�วนลดเพ�่อมาใช�
บร�การซอฟต�แวร�ในแพลตฟอร�ม Tech Hunt ถือเป�นการสนับสนุนในรูปแบบเง�นให�เปล�าสูงสุด 100% ในวงเกินไม�เกิน 
10,000 บาท ตัวอย�างเช�น ร�านอาหารขนาดเล็กสามารถใช�คูปองเข�าไปซื้อโปรแกรม POS เพ�่อทำระบบ Payment หร�อใช�
บร�การระบบอีคอมเมิร�ชเพ�่อซัพพอร�ตการทำธุรกิจของตน เป�นต�น 
  
 นอกจากนี้ ดีป�ายังมีการเสร�มสร�างพัฒนาทักษะในรูปแบบ Learning Platform ที่ SME สามารถเข�าไปเร�ยนรู�การ
ใช�เทคโนโลยี หร�อการใช�เคร�่องมือต�างๆ เพ�่อการสร�าง Content หร�อเร�ยนรู�ว�ธีการใช�เคร�่องมือที่ได�เลือกซื้อไป เหมือนเป�น 
Digital Literacy ให�กับทาง SME ทั้งในรูปแบบการจัดเว�ร�คช็อป และการเร�ยนรู�ผ�านช�องทางออนไลน�  

          คุณสุชาดา กล�าวเสร�มถึง แผนการให�ความช�วยเหลือในระยะยาว ดีป�าจะเน�นการพัฒนา Ecosystem ให�กับ SME เช�น 
การเข�าถึงการให�บร�การของหน�วยงานภาครัฐอย�าง สสว. หร�อ สวทช. รวมถึงหน�วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการส�งเสร�ม SME 
เพ�่อทำให�เกิดการสนับสนุน และการต�อยอดโครงการระหว�างหน�วยงานโดยไม�ทำให�เกิดการทับซ�อนกันในเร�่องของการให�ความ
ช�วยเหลือต�างๆ รวมถึงนโยบายการส�งเสร�มเพ�่อทำให� SME สามารถเข�าถึงแหล�งเง�นทุนได�  
 
 “นอกจากการทำกิจกรรมที่เป�นอีเวนต�เพ�่อสร�างการรับรู� (Awareness) อย�างโครงการ HACKaTHAILAND ดีป�ายังมี
แผนงานในการจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทางด�าน Digital Literacy หร�อ Digital Skill ให�กับภาคอุตสาหกรรม เช�น 
การสร�างพาร�ทเนอร� ด�วยการร�วมมือกับทางประเทศญี่ปุ�นที่ทำเร�่องของ Lean Automation เพ�่อให� SME ในภาคการผลิต
สามารถเข�ามาพัฒนาทักษะทางด�านการใช� IoT เพ�่อลดต�นทุน และเพ��มประสิทธิภาพของเคร�่องจักร รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ทางด�าน Manpower โดยร�วมกับทางสถาบันการศึกษาต�างๆ ที่จะมีการทำโปรแกรมการพัฒนาออกมาอย�างต�อเนื่องตลอดทั้ง
ป�” 
 
         คุณสุชาดา ย้ำว�า สำหรับแผนงานของดีป�าในป�นี้ ยังคงโฟกัสไปที่เร�่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจ�ทัลที่จะไปตอบโจทย�
ด�าน Real Sector เพ�่อกระตุ�นให�เกิดการนำไปใช�งานในมุมของ SME ขณะเดียวกันการพัฒนา Ecosystem ของ Startup จะ
มุ�งเน�นการทำงานร�วมกับทาง VC (Venture Capital) จากต�างประเทศ ในการเร�งการลงทุนเพ�่อทำให� Startup มีการเติบโตข�้น
อย�างมีศักยภาพ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเพ�่อพัฒนาทักษะสร�างความเข�าใจในเร�่องการทำธุรกิจ ที่ส�งผลต�อการปรับตัวเพ�่อ
ให�สอดคล�องกับสถานการณ�ในป�จจ�บัน หร�อตอบโจทย�ความต�องการของภาคอุตสาหกรรมมากข�้น ซึ่งเป�น Ecosystem ที่ยัง
ดำเนินการอย�างต�อเนื่อง  
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         ป�จจ�บันประเทศไทยมี SME อยู�ประมาณ 3 ล�านรายทั่วประเทศ เป�นกลุ�มที่เร��มใช�งานเทคโนโลยีดิจ�ทัลมากถึง 60% จาก
การทำเร�่องของอีคอมเมิร�ช แต�ที่ผ�านมายังเป�นการใช�งานแพลตฟอร�มต�างประเทศเป�นหลัก ดีป�าจ�งพยายามช�วยผลักดันให�
ส�วนที่เหลืออยู�อีกประมาณ 30% ได�ปรับตัวและใช�งานเทคโนโลยีกันมากข�้น ในส�วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มี SME 
อยู�ประมาณ 3 แสนกว�าราย ที่ยังไม�ข�้นมาในระดับ Semi Auto ซึ่งดีป�าต�องการให�มีอย�างน�อยๆ ประมาณ 50% ที่จะขยับเข�ามา
ใช�ดิจ�ทัลมากข�้น 
 
         สำหรับ Startup ที่เป�นกลุ�มผู�ให�บร�การ Tech Solution ป�จจ�บันในพอร�ตของดีป�ามีการข�้นทะเบียนอยู�ประมาณ 400 
ราย เป�นเซอร�ว�สที่สามารถตอบโจทย�กับภาคธุรกิจได�แล�ว ในส�วนนี้ดีป�าต�องการผลักดันให�มีจำนวนเพ��มข�้นอีกประมาณ 20% 
คาดว�าในอีก 2 ป�ข�างหน�า จะมี Startup เพ��มข�้นมาอีกประมาณ 100 - 200 ราย ที่สามารถให�บร�การทางด�าน Real Sector 
ได�มากข�้น และดีป�ามองว�า กลุ�มนี้คือกลุ�มที่ยังต�องพัฒนาทั้งในด�านทักษะ และพัฒนาโซลูชั่นส�ต�างๆ เพ�่อให�สามารถตอบโจทย� 
Real Sector ได�มากข�้น จ�งเป�นจ�ดเร��มต�นของการทำโครงการ HACKaTHAILAND เพ�่อให�สามารถรู�ได�ว�า โซลูชั่นส�เหล�านั้น
จะสามารถไปตอบโจทย� Real Sector ได�หร�อไม� 

 

         ในส�วนของ SME ที่เป�นผู�ใช�งาน Tech Solution ต�างๆ เร��มมีศักยภาพการใช�งานที่มากข�้น อาจเป�นเพราะสถานการณ� 
COVID-19 ทำให�เกิดการปรับตัวและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปสู�ดิจ�ทัลมากข�้นแต�ก็ยังมีการใช�ไม�เต็ม 100% ซึ่งเร�่องที่ต�องปรับ
ตัวมากที่สุด คือการพัฒนาที่ต�องมีการนำ Big Data มาใช�มากข�้น เพ�่อช�วยให�การว�เคราะห�ข�อมูลเกิดความแม�นยำมากข�้น 
สามารถเซอร�ว�สได�รวดเร็วยิ�งข�้นทั้งในประเทศและต�างประเทศ โดยเฉพาะในยุคของ Post COVID-19 ที่ส�งผลให�มุมมองการ
ทำธุรกิจเปลี่ยนไป SME จ�งต�องมีการปรับโมเดลธุรกิจเพ�่อรองรับกับสถานการณ�ดังกล�าว 
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“ความท�าทายของดีป�า จ�งเป�นเร�่องของการเร�งผลักดันให� SME มีการปรับตัวได�รวดเร็วมากข�้น ซึ่งดิจ�ทัลจะทำให� SME 
สามารถปรับตัวได�ถึง 3 เร�่อง คือ Speed ทำให�สามารถการออกสินค�าและบร�การได�ตรงโจทย�ของภาคอุตสาหกรรม
มากข�้น Cost Leadership ที่สามารถช�วยลดต�นทุนการผลิต ลดของเสียได� และ Differentiation เป�นผลจากการนำ
ดิจ�ทัลไปใช�งานเพ�่อสร�างความแตกต�าง และมีการนำเสนอผ�านทาง Content หร�อการสร�างประสบการณ�ใหม�ๆ ด�วย
การให�บร�การ หร�อการออกแบบสินค�าใหม� ถือเป�นความท�าทายที่เราจะต�องเข�าไปซัพพอร�ต SME เพ�่อให�เขาสามารถ
ปรับตัวในโลกดิจ�ทัลได�ทันเวลา” คุณสุชาดา กล�าว 
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โรงงานนวัตกรรมอาหาร (FISP)

โครงการโรงงานบร�การนวัตกรรม วว. จัดตั้งข�้นด�วยวัตถุประสงค� เพ�่อมุ�งเน�นในการแก�ไขป�ญหาและช�วยเหลือผู�ประกอบ
การและแก�ป�ญหาการว�จัยของประเทศ  
 
 โรงงานนวัตกรรมอาหาร หร�อ FISP ได�รับการรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานหลักเกณฑ�และว�ธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งได�มีทีมนักว�จัยและพัฒนา ที่มีทักษะและประสบการณ�
กว�า 30 ป� ในด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร ว�ศวกรรมอาหาร  
 
 และด�วยความพร�อมในด�านเทคโนโลยี โรงงานนวัตกรรมอาหาร สามารถผลิตอาหารในระดับ อุตสาหกรรม พร�อมมี
เคร�่องมือและอุปกรณ�ที่ทันสมัยครบครัน โดยสามารถดำเนินการผลิตได�ตลอด 24 ชั่วโมง  

ทำไมโรงงานนวัตกรรม ต�องเข�าแก�ป�ญหา  
 สำหรับการแก�ป�ญหาของโรงงานบร�การนวัตกรรม เกิดข�้นได�จากป�จจัยต�างๆ ดังนี้ 
 
 ผู�ประกอบการที่ได�รับการช�วยเหลือด�านงานว�จัยมาแล�ว ไม�มีมีเง�นลงทุนสร�างโรงงานและซื้อเคร�่องจักรแปรรูปอาหาร
ที่ทันสมัย เพราะมีราคาสูง โดยสิ�งนี้พบได�บ�อยกับผู�เร��มต�นทำธุรกิจ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและอาจทำให�ไม�สามารถดำเนินการ
ผลิตจร�งกับสินค�าที่ได�รับการ�จัยไปแล�วในทันที  
 
         ด�วยเหตุที่ผู�ประกอบการ หร�อผู�ร�เร��มมีความตั้งใจอยากเป�ดธุรกิจอาหาร มีความไม�พร�อมในการเป�ดกิจการ แต�ได�
ทำการรับงานว�จัยไปแล�ว อาจทำให�ผลการว�จัยได�ผลลัพธ�หร�อสารสำคัญออกมาไม�ตรงกับในงานว�จัย ที่นักว�จัยในระดับ
ห�องปฏิบัติการได�ประเมินไว� 
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อีกทั้งยังมีป�ญหาเร�่องสภาวะที่เคร�่องมือในห�องปฏิบัติการกับในโรงงานนั้นแตกต�างกัน จ�งไม�สามารถผลิตผลิตภัณฑ�ว�จัยนั้น
ออกสู�ตลาดได�จร�ง ต�องกลับมาว�จัยเพ�่อปรับปรุงใหม� ส�งผลให�งานว�จัยของประเทศไม�สามารถต�อยอดและออกสู�ตลาดได�
อย�างสมบูรณ� 
 
 เพ�่อแก�ป�ญหาเหล�านี้โรงงานนวัตกรรมอาหาร จ�งได�ตัดสินใจสร�างโรงงานบ�มเพาะเทคโนโลยีข�้น เพ�่อต�อยอดงานว�จัย
ตั้งแต�ระดับห�องปฏิบัติการ ตลอดจนการขยายข�้นมาเป�นโรงงานผลิตเชิงพาณิชย� เพ�่อให�นักว�จัยของโรงงานฯ สามารถเข�า
ร�วมพัฒนาขยายผลในระดับโรงงานให�ได�ผลว�จัยเชิงพาณิชย�ที่แท�จร�ง และพร�อมสำหรับถ�ายทอดให�ผู�ประกอบการใหม�หร�อ 
Start up ได�ทดลองผลิตออกสู�ตลาดจร�ง ก�อนจะไปสู�ขั้นตอนลงทุนตั้ง โรงงานผลิตด�วยตัวเอง อีกด�วย 

บร�การจากทางโรงงานฯ 
 
 บร�การว�จัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร โรงงานนวัตกรรมอาหาร นักว�จัยผู�เชี่ยวชาญคอยให�บร�การ คิดค�น
สูตรต�างๆ ให�แก�ผู�ประกอบการด�านอาหารทั่วประเทศ ขอเพ�ยงมีไอเดีย ก็สามารถเข�ามาปร�กษาได� 
 
 บร�การบ�มเพาะเทคโนโลยี เป�นส�วนของการพัฒนาและบ�มเพาะเทคโนโลยี ให�กับผู�ประกอบการที่ได�คิดค�นสูตรมาอยู�
แล�ว โดยบร�การนี้จะเป�นการต�อยอดสูตรจากเดิมของผู�ประกอบการให�ดียิ�งข�้น 
 
 บร�การอาหารและเคร�่องดื่ม บร�การนี้จะเป�นการช�วยเหลือในเร�่องของการดำเนินการผลิตให�กับผู�ประกอบการ ที่มี
สูตรและเคยผลิตจร�งมาแล�ว 
  
 บร�การว�เคราะห�สอบเทียบบร�การอาหาร ส�วนนี้เป�นการช�วยเหลือ ด�านการว�เคราะห�ป�ญหาด�านคุณภาพต�างๆ ของ
ผลิตภัณฑ� เพ�่อข�้นขอ อย. หร�อจดแจ�งด�านคุณภาพของผลิตภัณฑ�นั้นๆ กับกระทรวงสาธารณสุข 
 
 บร�การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ�อาหาร ในแต�ละผลิตภัณฑ�ล�วนมีการประเมินการหมดอายุที่แกต�างกัน ทาง
โรงงานจ�งได�มีบร�การนี้ข�้นมาเพ�่อช�วยเหลือในการควบคุมและกำกับดูแลช�วยเหลือผู�ประกอบการในการประเมินในแต�ละ
ผลิตภัณฑ�  
 
          บร�การที่ปร�กษาการผลิตผลิตภัณฑ�อาหาร ไม�เพ�ยงแต�เท�านั้น โรงงานนวัตกรรมอาหารยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการมีความรู�ความเข�าใจของผู�ประกอบการด�านอาหาร จ�งจัดให�มีบร�การฝ�กอบรมด�านเทคโนโลยี รวมถึงยังได�มีการ
อบรมด�านการประกอบธุรกิจอาหาร ให�กับผู�ประกอบการ อีกด�วย 
 
 ทั้งนี้ ระดับการช�วยเหลือของโรงงานนวัตกรรมอาหาร จะข�้นอยู�กับความพร�อมของผู�ประกอบการ ที่จะเป�นผู�ผลิต
สินค�าอาหาร ในหลายๆ ด�าน  
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สำหรับผู�ประกอบการที่มีแนวคิด มีสูตร หร�อมีต�นแบบของผลิตภัณฑ�ที่ต�องการที่จะผลิต รวมถึงมีฐานลูกค�าทำตลาด
เองได� แต�ยังไม�มีโรงงาน ไม�มีเคร�่องจักรเฉพาะ ก็สามารถมาเร��มกับทางโรงงานนวัตกรรมอาหาร FISP ได�เลย  
 
 แต�หากผู�ประกอบการ มีเพ�ยงไอเดียว�าต�องการจะเป�ดธุรกิจ ทางโรงงานนวัตกรรมอาหารก็จะส�งตัวไปเร��มที่ศูนย�
เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ก�อน เพ�่อทำว�จัยในระดับห�องปฏิบัติกา ให�ได�ข�อมูลที่ต�องการผลิต เพ�่อมา
ขยายสู�การบ�มเพาะเทคโนโลยี ที่ทางโรงงานจะดำเนินการให�จนถึงขั้นตอนการผลิตและตรวจ สอบคุณภาพ ก�อนปล�อย
ผลิตภัณฑ� ออกสู�ตลาดนั้นๆ 
 
 สุดท�ายด�วยพันธกิจของโรงงานนวัตกรรมอาหาร (FISP) ที่มุ�งเน�นในการช�วยเหลือผู�ประกอบการในทุกๆ ภาค
ของธุรกิจอาหาร ผู�ประกอบการ หร�อผู�ที่มีแนวคิดจะเร��มต�นธุรกิจด�านอาหารทุกคน สามารถเข�าไปขอรับคำปร�กษา
จากหน�วยงานได�ตลอดทุกวันและเวลาราชการ 

ผู�ที่สนใจสามารถติดต�อได�ที่ 
 
โรงงานบร�การนวัตกรรมอาหาร 
35 หมู�ที่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห�า  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทร. 0 2577 9700-9704, 0 2577 9177 
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สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร (IFRPD)

“ถ�าเราสามารถยืดอายุการเก็บผลิตภัฑณ�และผลิตภัณฑ�มีความปลอดภัย ก็จะสามารถจำหน�ายได�อย�าง
กว�างขวางและส�งออกได�มากข�้น” คำกล�าว ผู�อำนวยการสถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�  
 
 สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ก�อตั้งเมื่อป� พ.ศ.2498 มี
พันธกิจในการมุ�งเน�นช�วยเหลือผู�ประกอบการ ในการพัฒนาและฟ��นฟ�ศักยภาพการผลิต ผ�าน
กระบวนการว�จัย ทางว�ทยศาสตร�การอาหารในการแก�ป�ญหา ซึ่งกลุ�มเป�าหมายที่สถาบันเล็งเห็นถึงความ
สำคัญที่จะช�วยแก�ป�ญหามีมากมายหลายส�วน ไม�ว�าจะเป�นผู�ประกอบการ SME เกษตรกร รวมถึงผู�
ประกอบการด�านอาหารต�างๆ ที่มีป�ญหาแล�วก็ต�องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
   
 แม�จะก�อตั้งมาเป�นระยะเวลาเกือบ 70 ป� แต�สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร ก็ยังคง
พัฒนาศักยภาพด�านต�างๆ อยู�เสมอ ทั้งในด�านอุปกรณ�เทคโนโลยี การให�บร�การข�อมูล และความรู� ความ
เข�าใจของบุคคลากร 
  
 นอกจากนั้น สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ยังมีภารกิจ
ด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� เพ�่อการรองรับความต�องการในการแก�ป�ญหา  
 จากข�อมูลข�างต�น ทำให�ป�จจ�บันสถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร หร�อ IFRPD มีบร�การ
ที่หลากหลายและครอบคลุม เพ�่อช�วยเหลือผู�ประกอบการในแขนงต�างๆ ได�อย�างถูกต�องและแม�นยำ ดัง
ข�อมูลต�อไปนี้ 
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บร�การจากทางสถาบันฯ 
 
 ช�องทางการจำหน�ายผลิตภัณฑ� ทุกผลิตภัณฑ�ที่สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร ผลิตออกจำหน�าย 
ล�วนเป�นผลิตภัณฑ�ที่เป�นผลจากการศึกษา ค�นคว�า ว�จัย ทดลอง และพัฒนา อย�างจร�งจังและต�อเนื่อง จากนักพัฒนา 
ตามหลักว�ชาการ 
 
 การให�บร�การฝ�กอบรม ศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม เป�นหนึ่งในบร�การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติ
การ ด�านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิตและเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งว�ทยาการต�าง ๆ ที่สถาบันฯ ได�เตร�ยมไว�สำหรับผู�
ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ โดยให�บร�การมากว�า 20 ป�แล�ว 
 
 บร�การว�เคราะห�และทดสอบ FQA ทางสถาบันยังมีบร�การตรวจว�เคราะห� ทดสอบ ด�านเคมี กายภาพ จ�ล
ชีวว�ทยา และการจัดทำฉลากโภชนาการ ตลอดจนการทดสอบทางชีวภาพด�านโภชนาการและพ�ษว�ทยาอาหาร โดย นัก
ว�ชาการผู�ทรงคุณวุฒิ ด�วยเทคนิค ว�ธีและเคร�่องมือที่ทันสมัย 
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          ทั้งนี้ สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ยังมีบร�การอื่นๆ ที่น�าสนใจอีกมากมาย 
ทั้งยังพร�อมช�วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาข�ดความสามารถ ของผู�ประกอบการที่ต�องความช�วยเหลือ ผ�านการฝ�กอบรม
หร�องานสัมมนาทั้งออนไลน�และออฟไลน�  
 
 อีกทั้งยังใช�เทคโนโลยีช�วยในการติดต�อสื่อสารกับผู�ประกอบการและเกษตรกร ให�เข�าถึงได�อย�างรวดเร็วและทันท�วงที 
โดยผ�านช�องทางการติดต�อทางออนไลน�ในทุกแพลตฟอร�มไม�ว�าจะเป�น Line, Facebook และให�ความรู�ผ�าน ช�องทาง 
YouTube อีกด�วย 

ผู�ที่สนใจสามารถติดต�อได�ที่ 
 

สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร 
ตู� ป.ณ. 1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร� , จตุจักร กทม. 10903 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ�วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร: 0 2942 8629-35 
โทรสาร: 0 2561 1970 
เว็บไซต� : ifrpd.ku.ac.th / www.facebook.com/ifrpd.ku 
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ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ 
(National Metal and Materials Technology Center - MTEC)

         ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ�ก�อนที่จะส�งมอบไปถึงมือให�ลูกค�านั้น จะต�องผ�านขั้นตอนการสร�างข�ดความสามารถ ให�
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�ให�ได�ต�นทุนที่แข�งขันได� ของเสียมีจำนวนน�อย ลดระยะเวลาการส�งมอบ และมีคุณภาพสินค�าเป�นไป
ตามมาตรฐานต�าง ๆ ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ หร�อ MTEC มีบทบาทในการร�วมงานกับผู�ประกอบการ ในการ
พัฒนาข�ดความสามรถให�ผู�ประกอบการสามารถทำผลิตภัณฑ� ให�ส�งมอบได�ภายใต�เง�่อนไข 
 
         ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ หร�อ MTEC เป�นหน�วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง หน�วยงานหลักหน�วยงานหนึ่งภายใต� 
สวทช. หร�อ สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ มีบทบาทหน�าที่ในการทำว�จัยและพัฒนาทางด�านเทคโนโลยี
วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อภาคการผลิตและ ภาคบร�การ โดยเฉพาะกลุ�มผู�ประกอบการขนาดกลาง 
ขนาดย�อม SME ต�าง ๆ โดยทางศูนย�ฯ นั้นมุ�งเน�นในด�านการพัฒนาข�ดความสามารถทางเทคโนโลยีของวัสดุที่ใช�ในการทำเป�น
ผลิตภัณฑ� ตอดจนกระบวนการใช�วัสดุเหล�านี้ให�เป�นประโยชน� โดยอาศัยความรู�ความสามารถทางด�านเทคโนโลยีการผลิตและ
การออกแบบว�ศวกรรมเพ�่อให�ได�ผลิตภัณฑ�ที่ตรงตามมาตรฐาน และมีต�นทุนการผลิตที่เหมาะสมเป�นไปได�จร�ง 
 
         นอกจากการพัฒนาด�านวัสดุให�ตอบโจทย�ความต�องการของผู�ประกอบการแล�ว ในอีกด�านหนึ่งนักว�จัยของทางศูนย�ฯ 
เองยังได�มีการตั้งโจทย� ว�เคราะห� และพ�จารณาไปในอนาคตข�างหน�าว�า จะมีเทคโนโลยีใดเข�ามา และเมื่อเทคโนโลยีนั้นมาถึงแล�ว 
จะมีการใช�ประโยชน�รองรับมันอย�างไร 
 
         อีกหนึ่งบทบาทหน�าที่ของศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ หร�อ MTEC นั้น คือการสนับสนุนการอบรม ถ�ายทอด
องค�ความรู�ให�กับบุคคลากรของผู�ประกอบการ ซึ่งเป�นหัวข�อเฉพาะตามความต�องการของผู�ประกอบการที่ทางศูนย�ฯ ได�มี
โอกาสสำรวจและเก็บรวบรวมจากการทำงานร�วมกับผู�ประกอบการผ�านวงสัมมนาหร�อการประชุมในเชิงอุตสาหกรรมต�างๆ  
และทางศูนย�ฯ เองมีเคร�่องมือที่มากมายที่พร�อมช�วยเหลือผู�ประกอบการรายย�อยในการพัฒนาข�ดความสามารถทางธุรกิจให�
สามารถก�าวไปข�างหน�าได� 
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บร�การจากทางศูนย� 
 
 บร�การด�านเทคนิค เป�นการบร�การทดสอบว�เคราะห�ทางด�านวัสดุในเชิงเทคนิค เพ�่อหาคุณสมบัติของวัสดุ เช�น มี
ความแข็งแรง มีคุณภาพเป�นไปตามมาตรฐานที่อ�างอิงไหม ด�วยเคร�่องมือเฉพาะทาง  
 
 ประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม เป�นโครงการที่ทางศูนย�ร�วมหาคำตอบให�กับผู�ประกอบการ สามารถเป�นทั้งใน
นรูปแบบของการให�คำปร�กษา, การรับจ�าง หร�อร�วมว�จัย และหาแหล�งทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เพ�่อช�วยเหลือผู�ประกอบ
การ 
 
 บร�การอบรมสัมมนา จัดฝ�กอบรมพัฒนาความรู�ความสามารถให�กับผู�ประกอบการ ผ�านการทำเว�ร�กชอป และ
สัมมนาต�างๆ ทำให�ทางศูนย�ได�พบปะกับผู�ประกอบการโดยตรง สามารถช�วยแนะนำ ให�คำปร�กษาในเร�่องของการเลือกใช�
เทคโนโลยี, เคร�่องจักรอุปกรณ� หร�อให�คำแนะนำด�านโปรแกรมต�าง ๆ 
 
 บร�การด�านว�ชาการ ศูนย�ให�ข�อมูลในเชิงเทคโนโลยี เป�นการเตร�ยมความพร�อมให�กับผู�ประกอบการ ได�เข�ามา
สืบค�นว�าในป�จจ�บัน มีเทคโนโลยี, วัสดุ, ผลิตภัณฑ� หร�อนวัตกรรมตัวใดอยู�แล�วบ�าง ที่สามารถนำมาพัฒนาเป�นทาง
เลือกให�เกิดสินค�าที่แข�งขันในตลาดได� ไปจนถึงการพัฒนาสินค�ารูปแบบใหม�ข�้นในแบบที่ไม�เคยมีใครทำมาก�อน 
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ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ หร�อ MTEC เล็งเห็นว�าในป�จจ�บัน มีผู�ประกอบการในยุคใหม� ที่อาจจะเป�นลักษณะแบบ
ธุรกิจที่เร�ยกกันว�า สตาร�ทอัพ นั้นควรให�ความสำคัญกับการใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยี มากๆ และอยากให�คิดว�าการทำว�จัย
ไม�ใช�เร�่องไกลตัว เร�่องว�จัยไม�ได�เป�นเพ�ยงเร�่องของอาจารย�นักว�ชาการเท�านั้น แต�กระบวนการว�จัยคือเคร�่องมือว�ถีในการหาคำ
ตอบอย�างมีระบบด�วยกระบวนการว�ทยาศาสตร� 
 
สำหรับผู�ประกอบการที่กำลังมีโจทย�ในการดำเนินธุรกิจ แต�ยังไม�มีความชัดเจนนัก สามารถติดต�อมาที่ MTEC ได� ทางศูนย�
นั้นยินดี มีบุคคลากรที่พร�อมหาร�อและให�ข�อมูล ต�อยอดข�ดความสามารถ พัฒนาธุรกิจให�ประสบความสำเร็จไปด�วยกัน  



ผู�ที่สนใจสามารถติดต�อได�ที่ 


ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ 
ที่อยู�: 114 อุทยานว�ทยาศาสตร�ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทร: 0 2564 6500 
โทรสาร: 0 2564 6501- 5  
เว็บไซต� : mtec.or.th 
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ศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม (BSC) 

 “เราเป�นศูนย�ให�ความช�วยเหลือกับผู�ประกอบการ เป�นคนกลางที่จะคอยคัดแยกว�า ถ�าธุรกิจของคุณต�องการพบหมอ 
คุณต�องไปที่ใด นี่คือ  BSC คือเคาท�เตอร�แรกที่จะให�ข�อมูลทั่วไป ว�เคราะห� ว�นิจฉัย และนี่คือบทบาทของศูนย�นี้” 
 
 ศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม หร�อ BSC เป�นหน�วยงานภายใต�กรมส�งเสร�มอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม จัดตั้งข�้นเพ�่อให�บร�การข�อมูลสารสนเทศและบร�การแนะนำเบื้องต�น โดยมุ�งเน�นเร�่องข�อมูลทางอุตสาหกรรม 
โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพ��มความสามารถในการแข�งขันให�กับผู�ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ว�สาหกิจชุมชน ผู�ต�องการเร��มต�นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบร�การ  
 
 โดย ศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม ได�จัดเตร�ยมเจ�าหน�าที่และที่ปร�กษาที่มีความรู� ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด�าน เพ�่อให�บร�การกับบุคคล หร�อบร�ษัทอย�างทั่วถึง 
 

บร�การจากศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม หร�อ BSC 
         การวางแผนธุรกิจ  
 สำหรับผู�ที่อยากดำเนินธุรกิจ แต�ยังไม�มีแนวคิด ศูนย�บร�การ BSC ได�จัดเตร�ยมข�อมูลให�มีการปร�กษาเบื้องต�น แนวคิด
การดำเนินธุรกิจ และฐานข�อมูลสารสนเทศต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนการประเมินความพร�อมในการเป�นผู�ประกอบการ 
เพ�่อเป�นข�อมูลประกอบการตัดสินใจในการเร��มต�นธุรกิจและการลงทุน 
 
         การเร��มต�นธุรกิจ  
 สำหรับผู�ที่มีธุรกิจอยู�แล�ว ทางศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม ก็มีการให�บร�การที่เหมาะสมเช�นกัน โดยจัดให�มี
ทีมที่ปร�กษาที่มีความเชี่ยวชาญในด�านต�างๆ ตั้งแต�เร��มต�นธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาโอกาสของผู�ประกอบการเอง  ยก
ตัวอย�างเช�น การบร�หาร การผลิต การเง�น การบัญชี โอกาสทางธุรกิจ ฯลฯ โดยสิ�งเหล�านี้ ทางศูนย�บร�การให�คำปร�กษาและ
แนะนำให�ฟร� 
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กิจกรรม Matching Online 

	  ทางศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม ยังได�จัดให�มีกิจกรรม Matching Online อันเป�นกิจกรรมที่เป�นความ

ร�วมมือระหว�างไทยและญี่ปุ�น โดยผู�ประกอบการสามารถลงชื่อได�ทางช�องทางแพลตฟอร�มดิจ�ทัล ซึ่งป�จจ�บัน กิจกรรม 
Matching Online  ได�จัดให�มีข�้นทุกเดือน โดยไม�จำกัดประเภทอุตสาหกรรม 
 
         บร�การข�อมูลสารสนเทศ 
 ทาง ศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม หร�อ BSC ยังมีบร�การข�อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การ
ลงทุน โดยได�มีเอกสารให�ทั้งออนไลน�และสิ�งตีพ�มพ� โดยสามารถเข�ารับบร�การได�ที่หน�วยงานของกรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม
ทุกแห�งทั่วประเทศ ไม�เพ�ยงแต�เท�านั้น สำหรับบุคคลซึ่งต�องการจะดำเนินธุรกิจ แต�ยังไม�รู�จะไปทางไหน ศูนย�บร�การฯ มีการให�
บร�การด�าน Business idea ให�ได�เห็นโมเดลและศึกษาข�อมูลเพ�่อเร�ยนรู�ได�อย�างเข�าใจง�าย 
 
 ห�องสมุดอุตสาหกรรม 
 เป�นแหล�งการเร�ยนรู�และการบร�การฐานข�อมูลเชิงว�ชาการด�านอุตสาหกรรม สถิติ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม และสารสนเทศที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม แบบครบวงจรตั้งแต�อุตสาหกรรมต�นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดย
สามารถเข�ารับบร�การได�ที่หน�วยงานของกรมส�งเสร�มอุตสาหกรรมทุกแห�งทั่วประเทศ หร�อผ�านทางเว็บไซต� http://
library.dip.go.th ได� 24 ชั่วโมง 
 
ด�วยพันธกิจที่ต�องการช�วยเหลือผู�ประกอบการ ศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม จ�งได�เป�ดและกระจายศูนย�ช�วย
เหลือออกไปถึง 14 แห�งทั่วประเทศ โดยตั้งอยู�ที่ศูนย�การส�งเสร�มอุตสาหกรรมภาค ของกรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม 
 
 ทั้งนี้ เพ�่อความสะดวกต�อผู�เข�ารับบร�การ สามารถขอรับบร�การปร�กษา ได�ผ�านระบบ Call Center หร�อทางเว็บไซต�ที่ 
http://bsc.dip.go.th โดยไม�เสียค�าใช�จ�ายใดๆ ทั้งสิ�น 
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ผู�ที่สนใจสามารถติดต�อได�ที่ 
 
ศูนย�บร�การธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร�อม หร�อ BSC 
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท� 02 430 6860  
Call center : 1358 
เว็บไซต� http://bsc.dip.go.th 
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สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) 

             อุตสาหกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�มีบทบาทในการสร�างรายได�ให�กับประเทศไทยมาอย�างต�อเนื่อง เป�นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให�ประเทศก�าวไปข�างหน�า ซึ่งในระยะเวลาที่ผ�านมา มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทางการค�า 
และเทคโนโลยีได�มีความเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง ผู�ประกอบการต�างมีความจำเป�นที่จะต�องปรับตัวให�ทันต�อเทคโนโลยีนั้น 
ในการสร�างผลิตภัณฑ�ที่ได�มาตรฐานสามารถแข�งขันกับสินค�าที่นำเข�ามาจากต�างประเทศได� 
 
            สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� จัดตั้งข�้นภายใต�การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทและหน�าที่ใน
การเป�นหน�วยประสานความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐและผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ดำเนินการส�งเสร�ม
พัฒนาศักยภาพและข�ดความสามารถในการแข�งขันให�กับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� ไม�ว�าจะเป�นด�านการส�ง
เสร�มมาตรฐานไทย ให�เท�าเทียมกับมาตรฐานสากล การส�งเสร�มผลิตภัณฑ�ให�มีคุณภาพ มีตราสินค�าที่เป�นที่ยอมรับในตลาด
สากล รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภาพรวมให�เติบโตอย�างยั่งยืน 
 

บร�การของทางสถาบัน 
           สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในทางปฏิบัติ โดยการดำเนินงานผ�าน 3 ศูนย� ได�แก�  
ศูนย�ข�อมูลอุตสาหกรรม เป�นศูนย�ต�นน้ำ ในการศึกษา ว�จัย และส�งมอบข�อเสนอแนะเชิงนโยบายให�กับภาครัฐ รวมถึงพัฒนา
ฐานข�อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก ว�เคราะห�ข�อมูลเชิงอุตสาหกรรมทั้งด�านการผลิตและการตลาดและคาดการณ�แนวโน�มผลกระ
ทบต�อภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งเผยแพร�ข�อมูลที่เป�นประโยชน�ให�แก�ภาคเอกชน 
 
ศูนย�ฝ�กอบรมและพัฒนาผู�ประกอบการ โดยเป�นศูนย�กลางน้ำ มีการพัฒนาในด�าน 3P ได�แก�  
-People คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
-Process จะเป�นการมุ�งเน�นที่การยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยให�มีการใช�ระบบที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช�
เทคโนโลยีใหม�ๆ เช�น รถยนต�ระบบอัตโนมัติ 
-Product คือ การส�งเสร�มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� เพ�่อสร�างมูลค�าเพ��ม โดยมีห�อง
ปฏิบัติการทางด�านอิเล็กทรอนิกส� สำหรับการผลิตแผงวงจรต�าง ๆ ที่พร�อมตอบสนองต�อโจทย�ความต�องการใหม� ๆ ให�กับผู�
ประกอบการ ไปจนถึง Start-up  
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3. ศูนย�บร�การผู�ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ถือเป�นศูนย�ปลายน้ำ โดยมีการให�บร�การรับรองสิทธิประโยชน�ทางภาษี ใน
การนำเข�าชิ�นส�วนสำหรับการผลิตเคร�่องใช�ไฟฟ�า เพ�่อเป�นการลดต�นทุนให�กับผู�ประกอบการไทย ให�สามารถแข�งขันกับสินค�า
นำเข�า  
 
นอกจากทั้ง 3 ศูนย�แล�ว ยังมีศูนย�ทดสอบและรับรองมาตรฐาน ครอบคลุมตั้งแต�การทดสอบผลิตภัณฑ� การสอบเทียบเคร�่อง
มือวัด ไปจนถึงการตรวจโรงงานและรับรองผลิตภัณฑ� โดยเป�นหน�วยงานแห�งแรก ของประเทศไทยที่ได�รับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 3 บร�การจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมในระดับสากล 

             สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� ยังมีความพร�อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแห�งอนาคต ไม�ว�าจะเป�น 
อุตสาหกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต�อนาคต ทางสถาบันมีบร�การคำปร�กษาคำแนะนำ ว�เคราะห� 
ให�แก�ผู�ประกอบการที่ต�องการปรับปรุงระบบการผลิตให�ทันสมัยยิ�งข�้น ไปจนถึงการจับคู�กับหน�วยงานต�างๆ ที่เป�นผู�ผลิต
และพัฒนาพัฒนาระบบใหม� ๆ ในการสร�างผลิตภัณฑ�ร�วมกัน 
 
             สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� มีความมุ�งหวังให�ผู�ประกอบการไทยมีผลิตภัณฑ�ที่สามารถแข�งขันได�กับสินค�า
ที่มาจากต�างประเทศ โดยบร�การต�าง ๆ จากทางสถาบันนั้น พร�อมที่จะช�วยรองรับและสนับสนุนผู�ประกอบการไทย ให�มีข�ด
ความสามารถในการแข�งขันกับสินค�าจากต�างประเทศได�อย�างสมบูรณ�แบบ 

ผู�ที่สนใจสามารถติดต�อได�ที่ 
 
ศูนย�ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� 
ที่อยู�: 975 หมู� 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถ.สุข�มว�ท กม.37  
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร: 0 2709 4860 
โทรสาร: 0 2324 0917 
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SME D Bank 
พร�อมเคียงข�าง SMEs ทุกสถานการณ� 

          จากสถานการณ�โคว�ด-19 ที่เกิดข�้น ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย (ธพว.) หร�อ 
SME D Bank ในฐานะสถาบันการเง�นของรัฐ พร�อมเคียงข�างผู�ประกอบการเอสเอ็มอีตลอดเส�นทางธุรกิจ ออกมาตรการ
ให�ความช�วยเหลือผู�ประกอบการที่ได�รับผลกระทบจากโคว�ด-19 อย�างใกล�ชิดตามนโยบายของรัฐบาล ผ�านมาตรการปรับ
เง�่อนไขการชำระหนี้ และปรับปรุงโครงสร�างหนี้ ช�วยให�ผู�ประกอบการสามารถประคับประคองธุรกิจ และรักษาการจ�างงาน
ไว�ได� โดยป� 2564 ช�วยเหลือจำนวน 37,953 ราย วงเง�น 66,000 ล�านบาท  และไตรมาสแรก ป� 2565 ช�วยเหลือไปแล�ว 
8,087 ราย วงเง�น 14,550 ล�านบาท เพ��มข�้นจากช�วงเดียวกันของป�ที่แล�ว ประมาณ  23% 
 
         อย�างไรก็ดี ผลกระทบของสถานการณ�โคว�ด-19 ส�งผลกระทบต�อผู�ประกอบการเอสเอ็มอีในหลายกลุ�มธุรกิจ  เมื่อ
สถานการณ�เร��มคลี่คลายและมีสัญญาณการฟ��นตัวต�อเนื่อง ธนาคารพร�อมสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีให�กลับมาเดินหน�า
กิจการได�อีกครั้ง ผ�านมาตรการด�าน “การเง�น” และ “การพัฒนา” เช�น การชำระหนี้ ที่ได�ปรับความยืดหยุ�นให�สอดคล�อง
กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู�ประกอบการ โดยนำมาตรการแก�หนี้อย�างยั่งยืนตามแนวทางของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย (ธปท.) มาใช�  ทำให�สามารถบร�หารจัดการหนี้เป�นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
        ขณะที่ การเติมทุนใหม�ได�ออกผลิตภัณฑ�สินเชื่อที่ครอบคลุมทุกกลุ�มธุรกิจมากข�้น ช�วยให�ธุรกิจเอสเอ็มอีได�รับการเติม
ทุนได�อย�างเหมาะสม ขานรับนโยบายเป�ดประเทศของรัฐบาล โดยที่ผ�านมา ธนาคารได�ออกผลิตภัณฑ� “สินเชื่อ 3D” วงเง�น
รวมเป�น 19,000 ล�านบาท เกณฑ�เป�ดกว�าง กู�ได�ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากหลักประกันไม�พอ สามารถใช� บสย. 
ค้ำประกันได� 
 
       “สินเชื่อ 3D”  ครอบคลุมทุกความต�องการของทุกกลุ�มธุรกิจเอสเอ็มอี วงเง�นกู�สูงสุดถึง 50 ล�านบาทต�อราย อัตรา
ดอกเบี้ยเร��มต�น 4.5% ต�อป�  ผ�อนนานสูงสุด 10 ป�  ประกอบด�วย “สินเชื่อ SMEs D Plus” วงเง�น 7,000 ล�านบาท รับร�
ไฟแนนซ�จากสถาบันการเง�นเดิม และเป�นทุนหมุนเว�ยน ช�วยลดต�นทุนธุรกิจ “สินเชื่อ SMEs D เพ�่อการลงทุน” วงเง�น 
5,000 ล�านบาท สำหรับลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ รวมถึงปรับเปลี่ยนธุรกิจ   และ “สินเชื่อ SMEs D เสร�มสภาพคล�อง” 
วงเง�น 7,000 ล�านบาท เพ�่อเป�นเง�นทุนหมุนเว�ยน เสร�มสภาพคล�อง   

30



    พร�อมเสร�มด�วยการสนับสนุน “งานพัฒนา” ช�วยยกระดับกิจการ เพ��มศักยภาพให�เอสเอ็มอีเติบโตอย�างยั่งยืน ด�วยการจัด
โปรแกรมพัฒนา เช�น  “E-learning SME D Academy” เติมองค�ความรู� ตลอด 24 ชั่วโมง พร�อมช�วยโปรโมทสินค�าผ�านสื่อของ
ธนาคาร เป�นต�น สามารถสมัครใช�บร�การได�ฟร� ไม�มีค�าใช�จ�าย 
 
 และจากการที่รัฐบาลได�เร��มคลายล็อคมาตรการต�างๆ และเป�ดประเทศ SME D Bank ไม�รอช�าที่จะขานรับนโยบายรัฐบาล
เพ�่อฟ��นฟ�ภาคการท�องเที่ยวทันทีเพราะมองว�าจะเป�นป�จจัยสำคัญช�วยให�เศรษฐกิจกลับมาฟ��นตัวได�อย�างรวดเร็ว โดยออก
โครงการ “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเง�นรวม 2,000 ล�านบาท สนับสนุนผู�ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ�มธุรกิจท�องเที่ยว และเกี่ยว
เนื่อง (Supply Chain)  เช�น โรงแรม ร�านอาหาร บร�ษัทนำเที่ยว ร�านขายของที่ระลึก ฯลฯ  รวมถึง เอสเอ็มอีทุกประเภทที่เป�นคู�ค�า
กับกลุ�มธุรกิจท�องเที่ยว ได�เข�าถึงแหล�งเง�นทุน นำไปเสร�มสภาพคล�อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หร�อสำรองเป�นค�าใช�จ�าย  
คุณสมบัติเป�ดกว�าง กู�ได�ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งลูกค�าเก�าและลูกค�าใหม� อัตราดอกเบี้ยเร��มต�น 5.5% ต�อป� วงเง�นกู�
สูงสุด 5 ล�านบาท ระยะเวลาผ�อนชำระนานสูงสุด 10 ป� พร�อมปลอดชำระคืนเง�นต�น (Grace Period) สูงสุดไม�เกิน 24 เดือน โดย
เป�ดรับคำขอกู�ตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หร�อจนกว�าจะหมดวงเง�นโครงการ แล�วแต�อย�างหนึ่งอย�างใดจะถึง
ก�อน 
 
         ขณะเดียวกัน ธนาคารได�สนับสนุนภาคการท�องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง ผ�านกิจกรรมด�านการ “พัฒนา”  ควบคู�ด�วย โดยมี
โครงการหลากหลาย ผ�านความร�วมมือกับหน�วยงานพันธมิตรต�าง ๆ เช�น สภาอุตสาหกรรมท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย จัด
โปรแกรมเติมความรู�และยกระดับเอสเอ็มอีภาคการท�องเที่ยว เตร�ยมพร�อมรับเทรนด�ท�องเที่ยวว�ถีใหม�หลังโคว�ด-19 คลี่คลาย  
ผ�านทั้งระบบออนไลน� และลงพ�้นที่จัดโฟกัสกรุ�ปทั่วประเทศ มีผู�ประกอบการตั้งแต�ขนาดย�อม (SE)  และขนาดกลาง (ME) ซึ่ง
ธนาคารยังจะจัดต�อเนื่องในอีกหลายพ�้นที่ ระหว�างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2565 เช�น ยโสธร  ร�อยเอ็ด  สุร�นทร� นครราชสีมา  
เพชรบุร� และประจวบคีร�ขันธ� เป�นต�น นอกจากนั้น  ยังช�วยส�งเสร�มการตลาด พาทูตการท�องเที่ยวและทูตการกีฬา ลงพ�้นที่โปรโมท
สินค�าหร�อบร�การให�เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ เช�น ขนมบ�านคุณย�า จ.นครราชสีมา  บร�ษัท แม�กลองไทยเอ็นจ�เนียร��ง จำกัด  
จ.สมุทรสงคราม และ เฌอ บุร�โฮมสเตย� จันทบุร� จ.จันทบุร� เป�นต�น 
 
 หากสรุปตัวเลขสินเชื่อฟ��นฟ�ที่ SME D Bank ให�การสนับสนุนผู�ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป�นลูกค�าของธนาคาร เพ�่อให�ได�
รับการเติมทุน เสร�มสภาพคล�องธุรกิจ หร�อใช�เป�นค�าใช�จ�ายในกิจการ ประคับประคองธุรกิจ และรักษาการจ�างงาน นับตั้งแต�เร��ม
โครงการ เมื่อเดือน เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  รวมเป�นงบประมาณทั้งสิ�น25,000 ล�านบาทโดยมีลูกค�าที่
ธนาคารให�ความช�วยเหลือในการเข�าถึงแหล�งเง�นทุนแล�ว จำนวน 5,254 ราย คิดเป�นวงเง�น 13,041 ล�านบาท 
 
         เพ�่อขยายความช�วยเหลือเอสเอ็มอีให�ไกลและกว�างมากยิ�งข�้น SME D Bankยังได�ร�วมมือกับหน�วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผนึกกำลังให�ความช�วยเหลือผู�ประกอบการเอสเอ็มอี เช�น ความร�วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย�อม (บสย.) สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีเข�าถึงแหล�งเง�นทุน ผ�านผลิตภัณฑ�สินเชื่อของธนาคาร นำไปยกระดับธุรกิจ เพ��มศักยภาพ
กิจการ สามารถใช� บสย.ร�วมค้ำประกัน ขณะที่ ความร�วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จะดำเนินการร�วมกัน 
เพ�่อสนับสนุนผู�ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ผ�านความร�วมมือของ 2 หน�วยงาน เช�น การช�วยเหลือผู�ประกอบการให�เข�าถึงบร�การ
ด�านเง�นทุน จาก SME D Bank วงเง�นสูงสุด 50 ล�านบาท  รวมทั้งสนับสนุนด�านการยกระดับความสามารถ เพ��มทักษะความรู�ให�
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง และได�วางแผนขยายตลาดผ�านช�องทางออฟไลน�และออนไลน� รองรับความต�องการของผู�บร�โภคยุคใหม�  
ช�วยให�เอสเอ็มอีก�าวข�ามว�กฤตโคว�ด-19 ไปได�อย�างมั่นคงและยั่งยืน 
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        สำหรับแผนการดำเนินงานป� 2565 ธนาคารกำหนดทิศทางการดำเนินงานให�สอดคล�องกับภารกิจและเป�นไปตาม
แนวนโยบายภาครัฐ มุ�งเน�นการพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม เพ��มข�ดความสามารถธุรกิจให�เข�มแข็งและยั่งยืน 
ด�วยการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย�างครบวงจร “เง�นทุน” ผ�านผลิตภัณฑ�สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ�มธุรกิจ วงเง�นกู�
สูงสุด 50 ล�านบาท ควบคู� “การพัฒนา” ร�วมกับหน�วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ส�งเสร�มและสนับสนุนเข�าสู� 
BCG Model ตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนเข�าถึงแหล�งทุนไม�ต่ำกว�า 53,000 ล�านบาท  

     ขณะที่ ด�านการพัฒนาศักยภาพSME D Bank ในฐานะธนาคารเพ�่อการพัฒนา ยกระดับการให�บร�การ ตอบโจทย�ผู�

ประกอบการเอสเอ็มอี จัดทำ “โครงการ SME D-Care” สร�าง “SME D Coach” ที่เป�นเจ�าหน�าที่ธนาคาร หน�วยงานภาครัฐ
และเอกชน ที่ผ�านการอบรมและเพ��มทักษะ จนมีความเชี่ยวชาญในแต�ละด�านมาให�คำปร�กษา เช�น การตลาดออนไลน� การสร�าง
มาตรฐาน การผลิต จับคู�ธุรกิจ เทคโนโลยี-นวัตกรรม บัญชี-การเง�น สนับสนุนเง�นทุน และบ�มเพาะผู�ประกอบการ พร�อม
กระบวนการติดตามผลหลังจากได�รับคำปร�กษา เพ�่อสนับสนุนและส�งเสร�มผู�ประกอบการเอสเอ็มอีตลอดเส�นทางธุรกิจ ตั้งเป�า
หมายพัฒนาผู�ประกอบการกว�า 20,000 ราย 
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“ธปท.” สร�างกลไกช�วยเหลือเอสเอ็มอี 
แก�หนี้อย�างยืดหยุ�นพร�อมดึงดิจ�ตัลแก�ป�ญหาระยะยาว 

           สถานการณ�โคว�ดลากยาวมาถึงป�ที่ 3 ทว�าแต�ละช�วงเวลามีความหนักเบาแตกต�างกันไป ธปท. ในฐานะผู�ที่ดูแล
เศรษฐกิจ สถาบันการเง�น และระบบการเง�นของประเทศให�มีเสถียรภาพ จ�งให�ความสำคัญกับผู�ประกอบการเอสเอ็มอีซึ่งถือ
เป�นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจไทย ด�วยการปรับมาตรการความช�วยเหลือเพ�่อสอดรับกับสถานกาณ�ต�างๆ อย�างใกล�ชิด 
 
           คุณ สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู�อำนวยการอาวุโส ฝ�ายนโยบายและกำกับสถาบันการเง�น 2 ธนาคารแห�งประเทศไทย 
กล�าวว�า ผู�ที่ได�รับผลกระทบส�วนใหญ�ยังคงเป�นกลุ�มเปราะบาง ประกอบด�วยกลุ�มลูกค�ารายย�อย และกลุ�มธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่ง 
ธปท. ได�มีการประเมินและติดตามสถานการณ�อย�างใกล�ชิด นับตั้งแต�ช�วงล็อคดาวน�ครั้งแรกตอนต�นป� 2563 ที่คาดการณ�
ว�า แม�สถานการณ�โรคและผลกระทบจะรุนแรง แต�จะสามารถคลี่คลายได�ในระยะสั้น มาตรการที่ออกมาในช�วงแรกจ�งมี
ลักษณะปูพรม (broad-based) เพ�่อลดผลกระทบอย�างเร�งด�วน มุ�งเน�นให�ครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้ระยะสั้น และการ
เสร�มสภาพคล�อง จ�งได�มีการตราพระราชกำหนดการให�ความช�วยเหลือทางการเง�นแก�ผู�ประกอบว�สาหกิจที่ได�รับผลกระ
ทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพ�่อป�องกันมิให�เกิดสภาวะการขาดสภาพคล�องของภาค
ธุรกิจและการผิดนัดชำระหนี้ของภาคธุรกิจเป�นวงกว�าง โดยมีมาตรการเพ�่อเติมเง�นใหม�ให�กับภาคธุรกิจผ�านมาตรการสิน
เชื่อดอกเบี้ยต่ำ (สินเชื่อซอฟท�โลน) และมาตรการเพ�่อแก�หนี้เดิม โดยกำหนดให�สถาบันการเง�นพักหนี้ในระยะสั้นให�กับผู�
ประกอบธุรกิจที่มีวงเง�นสินเชื่อรวมทั้งกลุ�มธุรกิจกับสถาบันการเง�นแต�ละแห�งไม�เกิน 100 ล�านบาท เป�นระยะเวลา 6 เดือน 
รวมถึงมีนโยบายให�สถาบันการเง�นพักชำระหนี้สำหรับลูกค�ารายย�อยเป�นระยะเวลา 3-6 เดือน  
  
          อย�างไรก็ดี จากสถานการณ�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจอย�างรุนแรง ยืดเยื้อยาวนาน 
เป�นวงกว�าง และมีความไม�แน�นอนสูง ประกอบกับการฟ��นทางเศรษฐกิจมีความไม�เท�าเทียม (เป�นลักษะ K-shape) ธปท. จ�ง
ได�ปรับมาตรการการแก�หนี้เดิมให�มีความเฉพาะเจาะจง (targeted) มากข�้น เพ�่อให�ความช�วยเหลือลูกหนี้ให�เหมาะสม ตรงจ�ด 
และยืดหยุ�นยิ�งข�้น รวมถึงไม�สร�างแรงจ�งใจที่ไม�เหมาะสม จนถึงในช�วงปลายป� 2564 ธปท. จ�งได�ออกมาตรการแก�หนี้ระยะ
ยาว โดยเน�นให�สถาบันการเง�นและผู�ประกอบธุรกิจทางการเง�นภายใต�การกำกับช�วยเหลือลูกหนี้ที่ได�รับผลกระทบผ�านการ
ปรับปรุงโครงสร�างหนี้ระยะยาวอย�างยืดหยุ�น สอดคล�องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ภายใต�สถานการณ�ที่มี
ความไม�แน�นอนสูง  
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          นอกจากนี้สำหรับในเร�่องการเสร�มสภาพคล�องให�กับ SMEs ธปท. ได�ออกมาตรการให�ความช�วยเหลือและฟ��นฟ�ผู�ประกอบ
ธุรกิจที่ได�รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบด�วย 2 โครงการ ได�แก� มาตรการ “สินเชื่อ
ฟ��นฟ�” ซึ่งเป�นการปรับปรุงข�อจำกัดของมาตรการสินเชื่อซอฟท�โลนเพ�่อให�ผู�ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะกลุ�มเอสเอ็มอีสามารถเข�า
ถึงความช�วยเหลือได�ครอบคลุมยิ�งข�้น โดยเป�ดโอกาสให�ลูกค�ารายใหม�ที่ไม�มีวงเง�นกับสถาบันการเง�นมาก�อน ให�สามารถยื่นขอสิน
เชื่อเพ�่อฟ��นฟ�กิจการได� และขยายระยะเวลาของเง�นกู�ให�ยาวข�้นเป�น 5 ป� กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สะท�อนความเสี่ยงของลูกหนี้ได�ดี
ยิ�งข�้น รวมถึงเพ��มกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ�านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) และ โครงการ “พักทรัพย� 
พักหนี้” เพ�่อเป�นอีกทางเลือกในการแก�ไขป�ญหาหนี้ให�แก�ผู�ประกอบธุรกิจที่ได�รับผลกระทบหนัก 
 
          คุณสุวรรณี กล�าวถึงกลไกลของโครงการพักทรัพย� พักหนี้ ว�าเป�นทางเลือกในการให�ความช�วยเหลือผู�ประกอบธุรกิจที่มี
ศักยภาพ มีทรัพย�สินเป�นหลักประกันและได�รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยืดเยื้อ ซึ่งต�องใช�เวลา
นานกว�ากลุ�มอื่นในการฟ��นตัว โดยจ�ดเด�นของโครงการพักทรัพย� พักหนี้คือ การช�วยลดภาระต�นทุนทางการเง�นชั่วคราวให�กับผู�
ประกอบธุรกิจ พร�อมกับเอื้อให�ยังสามารถประคองกิจการและช�วยพยุงการจ�างงานต�อไป และช�วยให�ลูกหนี้ไม�ถูกบังคับขาย
ทรัพย�สิน หร�อถูกกดราคาทรัพย�สินในภาวะว�กฤต เพ�่อให�สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได�ตามปกติในอนาคต ภายใต�โครงการ
นี้ ลูกหนี้สามารถตีโอนทรัพย�สินเพ�่อชำระหนี้แก�ธนาคารพาณิชย�และสถาบันการเง�นเฉพาะกิจ ภายใต�เง�่อนไขซื้อคืนในเวลา 3 - 5 
ป� ในราคาที่ตกลงไว� โดยในระหว�างนั้น ลูกหนี้สามารถเช�าทรัพย�สินกลับคืนเพ�่อใช�ในการประกอบธุรกิจต�อได� ทั้งนี้ ภาครัฐจะ
สนับสนุนสิทธิประโยชน�ทางภาษีและค�าธรรมเนียมที่เกี่ยวข�อง และ ธปท. จะสนับสนุนสภาพคล�องดอกเบี้ยต่ำให�กับธนาคาร
พาณิชย�และสถาบันการเง�นเฉพาะกิจ โดยมีวงเง�นภายใต�โครงการไม�เกิน 100,000 ล�านบาท 

      “โครงการพักทรัพย� พักหนี้ ถูกออกแบบให�เข�ามาช�วยเหลือกลุ�มธุรกิจที่ได�รับผลกระทบหนัก โดยไม�ได�จำกัดประเภท
ธุรกิจที่สามารถเข�าร�วมโครงการ ซึ่งจากข�อมูลความคืบหน�าของโครงการในป�จจ�บันพบว�าผู�เข�าร�วมโครงการส�วนใหญ�เป�น
ธุรกิจที่อยู�ในภาคการท�องเที่ยว ซึ่งเป�น sector ที่ได�รับผลกระทบหนักจากสถานการณ�ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู�ประกอบ
ธุรกิจในกลุ�มอื่นด�วย อาทิ โรงงาน โรงพยาบาลที่เน�นให�บร�การรับเฉพาะนักท�องเที่ยวต�างชาติ  รวมถึงสปาและ ร�านอาหาร 
เป�นต�น” 
 
      สำหรับเง�่อนไขการรับโอน การเช�า และการซื้อคืนทรัพย�สินหลักประกัน ผู�ประกอบธุรกิจหร�อเจ�าของทรัพย�สินหลัก
ประกันมีสิทธิซื้อทรัพย�สินหลักประกันคืนได�ภายในระยะเวลา 3 - 5 ป� นับแต�วันที่สถาบันการเง�นรับโอนทรัพย�สินหลักประกัน 
โดยสถาบันการเง�นจะไม�นำทรัพย�สินไปขายแก�บุคคลอื่นหากผู�ประกอบธุรกิจไม�ยินยอม

         ในส�วนของ “สินเชื่อฟ��นฟ�” ถูกออกแบบมาเพ�่อแก�ไขข�อจำกัดของมาตรการสินเชื่อซอฟท�โลนอันจะช�วยเป�ดโอกาสให�ผู�
ประกอบธุรกิจเข�าถึงสินเชื่อได�ในวงกว�างและทั่วถึงมากยิ�งข�้นโดยคุณสมบัติของผู�ประกอบธุรกิจที่สามารถเข�าโครงการนี้ต�องเป�น
ผู�ที่มีวงเง�นสินเชื่อ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2564 ไม�เกิน 500 ล�านบาท ซึ่งไม�ถูกจัดชั้นเป�น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หร�อ
เป�นผู�ที่ไม�มีวงเง�นสินเชื่อกับสถาบันการเง�นทุกแห�ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2564 และเป�นบุคคลธรรมดาหร�อนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่ไม�ใช�บร�ษัทที่มีหลักทรัพย�จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เว�นแต�เป�นบร�ษัทที่มีหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ และไม�เป�นผู�ประกอบ
ธุรกิจทางการเง�น  
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           “จ�ดเด�นของมาตรการนี้อีกอย�างคือ กลไกการค้ำประกันผ�านบสย. ที่กำหนดอัตราการค้ำประกันไว�สูงถึง 40% ของหนี้
เสียที่จะเกิดข�้น ซึ่งเราเชื่อว�ากลไกการค้ำประกันนี้จะช�วยให�ไมโครเอสเอ็มอีที่อยู�ในภาคธุรกิจที่เสี่ยงสูง โดยเฉพาะธุรกิจท�องเที่ยว
และการขนส�ง สามารถเข�าถึงสภาพคล�องเพ�่อช�วยประคับประคองและฟ��นฟ�ธุรกิจให�ดำเนินต�อไป รวมถึงฟ��นตัวได�ในระยะถัดไป” 
 
           สำหรับความคืบหน�าของวงเง�นภายใต�โครงการพักทรัพย� พักหนี้ที่ ในเดือนเมษายน 2565 มีมูลค�าสินทรัพย�ที่รับโอนภาย
ใต�โครงการแล�วประมาณ 43,600 ล�านบาท หร�อคิดเป�น 44% ของวงเง�น โดยมีลูกหนี้ที่ได�รับความช�วยเหลือรวม 333 ราย ซึ่งผู�ที่
สนใจสามารถแจ�งความประสงค�ขอเข�าร�วมโครงการกับสถาบันการเง�นที่ใช�บร�การอยู�ได�ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 แม�ว�าใน
ป�จจ�บันจะมีป�จจัยความไม�แน�นอนจากสถานการณ�สงครามรัสเซีย-ยูเครน เข�ามาเพ��มเติม อย�างไรก็ดี เนื่องจากโครงการนี้ได�รับ
การออกแบบให�ยืดหยุ�นเพ�่อรองรับความไม�แน�นอน ดังนั้น หากพ�จารณาสถานการณ�ในช�วงเวลานั้นแล�วพบว�ามีเหตุอันสมควร 
ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร�สามารถขยายระยะเวลาดังกล�าวออกไปอีกได�ไม�เกิน 1 ป� โดยไม�ต�องออกพระราช
บัญญัติฉบับใหม� 
 
           อย�างไรก็ดี หากไม�มีสถานการณ�โคว�ดหร�อสงครามรัสเซีย-ยูเครน เข�ามา เอสเอ็มอีโดยเฉพาะขนาดเล็กก็ยังมีป�ญหาหลัก
คือ การเข�าไม�ถึงสินเชื่อ หร�อหากเข�าถึงแต�มีต�นทุนดอกเบี้ยสูงกว�าอยู�ดี ในช�วง 2 ป�ที่ผ�านมา ธปท. จ�งพยายามป�ดช�องว�างด�วย
การนำ Digital factoring มาเป�นเคร�่องมือให�เอสเอ็มอีเข�าถึงแหล�งเง�นทุนได� ปลอดภัย และลดต�นทุนยิ�งข�้น 

            คุณ สุรวุฒิ พฤกษ�บำรุง ผู�อำนวยการ รักษาการผู�อำนวยการอาวุโส ฝ�ายกลยุทธ�สถาบันการเง�น ธนาคารแห�ง
ประเทศไทย กล�าวว�า ที่ผ�านมา ธปท. ได�พัฒนาระบบนิเวศด�านดิจ�ทัล เพ�่อยกระดับการให�บร�การ Factoring ให�เป�นรูปแบบดิจ�ทัล
แบบ end-to-end ในลักษณะของ Open Architecture ร�วมกับภาคเอกชนและหน�วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง เพ��มประสิทธิภาพการ
ให�บร�การ ส�งเสร�มการเข�าถึงแหล�งเง�นทุนของ SMEs รายเล็ก ๆ และลดความเสี่ยงที่เป�นอุปสรรคต�อการทำธุรกรรม Factoring ที่
มีอยู�เดิมโดยเฉพาะในเร�่อง double financing เพ�่อแก�ป�ญหาดังกล�าว ธปท. ได�พัฒนาระบบฐานข�อมูลกลาง Central Web 
Service (CWS) ที่มีต�นทุนต่ำและปลอดภัย เพ�่อทำหน�าที่บันทึกและตรวจสอบสถานะของใบแจ�งหนี้ที่นำมาใช�ขอสินเชื่อ Factoring
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       ซึ่งจะช�วยลดความเสี่ยงในการขอสินเชื่อซ้ำซ�อน อีกทั้งระบบดังกล�าวยังเป�ดกว�างให�ผู�ให�บร�การ factoring สามารถเข�ามา
เชื่อมต�อ ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร�มที่ทำหน�าที่เป�น Marketplace สำหรับสินเชื่อ Factoring ด�วย ซึ่งถือเป�นการส�งเสร�มให�มีการ
แข�งขันของผู�ให�บร�การอย�างเสร�ทั้งด�านราคาและเง�่อนไขการให�สินเชื่อ นอกจากนี้ ธปท. ยังผลักดันให�ผู�ให�บร�การ Factoring และ
แพลตฟอร�มมีการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�ตามความเหมาะสมในกระบวนการสำคัญ เช�น การสร�างใบแจ�งหนี้ดิจ�ทัลที่เป�น
มาตรฐาน การรับส�งเอกสารผ�านช�องทางดิจ�ทัล และการใช� Digital signature ในการรับรองความถูกต�องของเอกสาร เพ�่อลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข�อมูล ช�วยเพ��มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมต�าง ๆ ให�มีความสะดวกและรวดเร็ว และช�วย
ลดต�นทุนการดำเนินงานได�ในระยะยาว 
 
       คุณ สุรวุฒิ กล�าวว�า นอกจากการผลักดันธุรกรรม Digital Factoring แล�ว ธปท. ยังมีแนวคิดที่จะส�งเสร�มการเข�าถึงแหล�ง
เง�นทุนของ SMEs อย�างยั่งยืนในมิติต�าง ๆ ผ�านภูมิทัศน�ทางการเง�นใหม� (Financial landscape) ซึ่งจะช�วยแก�ป�ญหาเชิงระบบ
อย�างบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให�สถาบันการเง�นใช�ประโยชน�จากข�อมูลและพัฒนาการด�านเทคโนโลยีทางการเง�นได�อย�าง
เต็มประสิทธิภาพ เพ�่อลดต�นทุนและให�มีข�อมูลเพ�ยงพอในการประเมินความเสี่ยง หร�อสร�างโอกาสทางธุรกิจใหม� ๆ ผ�าน
นวัตกรรมและบร�การทางการเง�นได�ดียิ�งข�้น ในขณะที่ผู�ประกอบการจะได�รับประโยชน�จากการมีแหล�งเง�นทุนทางเลือกใหม� รวมถึง 
อาจมีการพ�จารณาให�มีผู�ให�บร�การรูปแบบใหม� ๆ เช�น Virtual bank เพ�่อช�วยแก� Pain points ที่เอสเอ็มอีรายย�อยเผชิญอยู� 
เพราะ Virtual bank จะมีต�นทุนการดำเนินงานต่ำ มีเทคโนโลยีหร�อข�อมูลในมิติอื่นที่สถาบันการเง�นแบบดั้งเดิมอาจไม�มี ทำให�
สามารถประเมินความเสี่ยงและเข�าใจพฤติกรรมของลูกหนี้ SMEs ขนาดเล็กได�ดีกว�า  
 

ในขณะนี้ ธปท. อยู�ระหว�างการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานทางการเง�นดิจ�ทัลที่เกี่ยวข�องอื่น ๆ ได�แก�   
         (1) โครงการ PromptBizเป�นโครงสร�างพ�้นฐานที่พัฒนาในลักษณะ End to end ครอบคลุมการทำธุรกรรมดิจ�ทัลตั้งแต�
ต�นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งข�อมูลการซื้อขายสินค�า การออกใบแจ�งหนี้ ใบสั่งซื้อ การชำระเง�น การจ�ายคืนภาษี และอาจพัฒนาถึงการ
ให�สินเชื่อในอนาคต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบ CWS ธุรกรรม digital factoring กับ PromptBizในอนาคตด�วย 
  
         (2) ส�งเสร�มให�มีกลไกการค้ำประกันเครดิตในรูปแบบต�าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งสินเชื่อ การร�วมทุน การออกตราสารหนี้และ
ตราสารทุน เป�นต�น 
 
         (3) โครงการ Open data ที่สนับสนุนการเชื่อม แชร� และใช�ข�อมูลทั้งจากภายนอกและภายในภาคการเง�น  เพ�่อประโยชน�ใน
การว�เคราะห�สินเชื่อหร�อการพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การทางการเง�นรูปแบบใหม� ๆ 
 
นอกจากนี้ การส�งเสร�มให�ผู�ประกอบการทางธุรกิจตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวให�สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ด�านสิ�งแวดล�อม ก็จะเป�นอีกหนึ่งจ��กซอร�ที่สำคัญที่จะช�วยเพ��มข�ดความสามารถทางการแข�งขันและป�องกันการถูกกีดกันทางการ
ค�าจากนานาประเทศได�ในระยะยาว  
ภายใต�ภูมิทัศน�ทางการเง�นใหม�นี้  ธปท. มั่นใจว�าจะช�วยแก�ไขป�ญหาเชิงระบบ โดยเฉพาะในด�านการสนับสนุนให�ผู�ประกอบการเอส
เอ็มอีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทยสามารถแข�งขันและเติบโตได�อย�างยั่งยืน 
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  ประเด็นคำถาม เร�่องการพัฒนา Platform ต�างๆ เพ�่อการ Scale Up ของ SME หร�อ Startup ดังนี้ 
 
1. ว�สัยทัศน� บทบาทและหน�าที่ของ สป.อว. ในการให�ความช�วยเหลือและสนับสนุน SME หร�อ Startup 
           • สป.อว. มีหน�วยงานที่ทำหน�าที่ในการส�งเสร�มการพัฒนารูปแบบความร�วมมือ กลไกการทำงานร�วมกันระหว�างสถาบัน
อุดมศึกษากับหน�วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ชุมชน ในการถ�ายทอดองค�ความรู�และใช�ประโยชน�จากโครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านว�ทยาศาสตร� ว�จัย และนวัตกรรม (ววน.) มีการร�วมว�จัยและพัฒนาโดยมุ�งเน�นให�เกิดการพัฒนายอดงานว�จัยที่ประสบ
ความสำเร็จในระดับห�องปฏิบัติการสู�การใช�ประโยชน�ในภาคอุตสาหกรรม มีการบ�มเพาะ พัฒนา SME หร�อ Startup ที่มรฐาน
จากงานว�จัยหร�อภูมิป�ญญา รวมทั้งเร�งการเติบโตของของธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง มีการสนับสนุนป�จจัยที่เอื้อต�อการ
พัฒนาเทคโนโลยีในระดับพ�้นฐานสู�เชิงพาณิชย� และยกระดับข�ดความสามารถของสถานประกอบการด�วยกระบวนการ ววน. 
เพ�่อปรับปรุงและแก�ป�ญหาในกระบวนการผลิต หร�อพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� มีบร�การให�คำปร�กษา ถ�ายทอดเทคโนโลยี เผนแพร�
ความรู�ด�าน ววน. และภูมิป�ญญาท�องถิ�น เพ�่อสร�างความตระหนักด�าน ววน. และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเสนอแนะ
มาตรการและแรงจ�งใจในการปรังปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู�ประกอบการ เป�นต�น 
 
 
2. มุมมองที่มีต�อการพัฒนาการของ SME หร�อ Startup ไทย ทั้งในเร�่องความพร�อม จ�ดอ�อน จ�ดแข็งที่ส�งผลต�อการแข�งขัน
ทางการตลาดโดยเฉพาะทางด�านดิจ�ทัล 
            • SME และ Startup ของไทย มีความตั้งใจและพร�อมที่จะเร�ยนรู�ในการนำองค�ความรู�ด�านดิจ�ทัลมาประยุกต�ใช�ในการทำ
ธุรกิจได�ดี แต�ยังขาดการกระจายตัวในเร�่องของการใช� skill โดยจะเห็นได�ว�า SME และ Startup ที่อยู�ตามภูมิภาคต�างๆ ยังขาด
การนำมาประยุกต�ใช�ได�ไม�ดีเท�าในพ�้นที่ส�วนกลาง 
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3. แผนงานในป�นี้ เพ�่อการยกระดับข�ดความสามารถของ SME หร�อ Startup ให�สามารถแข�งขันได�ทั้งตลาดในประเทศ และ
ตลาดโลก 
           • ส�งเสร�มให�ภาคเอกชนเข�ามาเป�นพ�่เลี้ยงให�กับผู�ปรักอบการ หร�อ Startup เนื่องจากภาคเอกชนมีประสบการณ�ด�าน
การตลาด 
 
4. ยกตัวอย�าง โครงการที่ประสบความสำเร็จ และส�งผลต�อการยกระดับข�ดความสามารถของ SME 
           • โครงการส�งเสร�มกิจการอุทยานว�ทยาศาสตร� เนื่องจาก เป�นโครงการที่นำโครงสร�างพ�้นฐานของภาครัฐมายกรับดับ 
SME ทำให� SME มีศักยภาพในการทำธุรกิจเพ��มมากข�้น สามารถลดต�นทุนในการผลิตทั้งยังสามารถยกระดับความสามารถ
ใช�เทคโนโลยีของ SME อีกด�วย 
 
5. ความท�าทายของ SME หร�อ Startup ไทยในยุคหลังโคว�ด-19 โดยเฉพาะเมื่อดิจ�ทัลมีบทบาทสำคัญมากข�้นอย�างต�อเนื่อง 
           • ในช�วงโคว�ด-19 กำลังซื้อของลูกค�าเปลี่ยนแปลงไปมากและมีแนวโน�มที่จะลดลง ดังนั้น ผู�ประกอบการจ�งจำเป�นต�องมี
การปรับตัว หันมาทำธุรกิจที่มีความสอดคล�องกับกำลังซื้อของลูกค�า ประกอบกับในภาวะสงครามทำให�สินค�าหลายชนิดปรับ
ราคาสูงข�้น มีต�นทุนการผลิตเพ��มมากข�้น ผู�ประกอบการจ�งควรมีการศึกษากลไกราคาสำหรับการทำธุรกิจและเลือกขาย
ผลิตภัณฑ�ที่สอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า ทั้งในส�วนของคุณภาพและราคา 
 
6. ความท�าทายของ สป.อว. และเป�าหมายในด�านการให�ความช�วยเหลือ SME หร�อ Startup ไทย 
           • ที่ผ�านมาพบว�าความท�าทายอย�างหนึ่งก็คือ การเข�าถึงกลุ�ม SME หร�อ Startup ในไทยที่มีความต�องการที่จะได�รับ
การส�งเสร�มและการพัฒนาจร�งๆ ยังไม�ทั่วถึงดังนั้น สป.อว. ในฐานะหน�วยงานที่ทำหน�าที่ประสานทั้งในส�วนของสถาบัน
อุดมศึกษาและหน�วยงานว�จัยต�างๆ จ�งต�องร�วมผลักดันทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน�วยงานว�จัย ในการทำเอาศักยภาพ องค�
ความรู�ในด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล�านั้น เข�ามาช�วยเหลือและตอบสนองความต�องการของผู�ประกอบการให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด 



            ที่ผ�านมากรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม หร�อ DIPROM ทำหน�าที่เสร�มสร�างศักยภาพผู�ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมและว�สาหกิจชุมชนให�มีความเข�มแข็ง ยิ�งเมื่อเกิดว�กฤตเศรษฐกิจ ภัยพ�บัติ มาตรการ
ทางการค�า ข�อกฎหมายใหม� ๆ เทคโนโลยีที่เจร�ญรุดหน�าอย�างรวดเร็ว หร�อโรคระบาดที่ส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจในวง
กว�างก็ยิ�งเป�นโอกาสที่ต�องเข�าไปช�วยเหลือผู�ประกอบการในทุกสถานการณ� เพ�่อให�ผู�ประกอบการสามารถก�าวข�ามป�ญหา
ต�างๆสามารถแข�งขันและยืนหยัดบนเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลกได� 
 
           “เรามีหน�าที่หลายเร�่องเกี่ยวกับการสนับสนุน SMEsไทยในด�านต�างๆโดยนโยบายของกรมส�งเสร�มอุตสาหกรรมในป� 
2565 ท�านอธิบดีณัฐพล รังสิตพล ได�วางแนวนโยบายโดยเน�นให�ความช�วยเหลือภาคอุตสาหกรรมเพ�่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ�โคว�ดและสถานการณ�ต�างๆอย�างต�อเนื่องโดยกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายใต�นโยบาย 
“DIProm CARE: ดีพร�อม แคร�” คุณเจตนิพ�ฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม อธิบายถึงบทบาทของ 
DIPROM ในการสนับสนุน SMEs ไทย 
 
          นโยบาย “DIProm CARE: ดีพร�อม แคร�” จะประกอบไปด�วยองค�ประกอบหลัก 4 ข�อ คือ Customization การเจาะลึก
ต�นตอของป�ญหาธุรกิจ พร�อมช�วยออกแบบสรรหาเคร�่องมือ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับระดับของสถานประกอบการ รวมถึง
การว�เคราะห�และช�วยทำแผนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเชิงพ�้นที่เพ�่อให�เป�นไปตามบร�บทที่แท�จร�ง Accessibility การนำระบบ
ออนไลน�มาใช�ในการให�บร�การแก�กลุ�มเป�าหมายทั้งในเร�่องการส�งเสร�มองค�ความรู� การให�คำปร�กษาทางไกล และการจัด
กิจกรรมในด�านธุรกิจที่จะขยายไปสู�ระดับพ�้นที่อย�างต�อเนื่อง Reformation ปฏิรูปกลไกการดำเนินงานในภาพรวมของทุก
โครงการให�สอดคล�องกับยุค New Normal และสุดท�าย Engagement การเชื่อมโยงพันธมิตรเพ�่อจัดกิจกรรมกระตุ�น
เศรษฐกิจผ�านรูปแบบการจับคู�ธุรกิจ การทดสอบตลาด การดึงความร�วมมือจากนานาชาติมาร�วมพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ไทย
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DIPROM เสร�มศักยภาพ SMEs 
ทันกระแส BCG Model 



          ภายใต�นโยบาย “DIProm CARE: ดีพร�อม แคร�” มีการวางรูปแบบและโปรแกรมสนับสนุนผู�ประกอบการ 4 ด�าน
ประกอบ คือ ด�านการสนับสนุนป�จจัยเพ�่อสร�างมูลค�าเพ��ม มีการตั้งโครงการต�างๆเพ�่อสนับสนุนSMEsหลายโครงการไม�ว�าจะ
เป�น CIV+ เพ�่อยกระดับสินค�าและบร�การในชุมชนท�องเที่ยวให�มีมูลค�าและเป�นที่ยอมรับในระดับประเทศ โครงการ E-
Commerce 3.0 ยกระดับการบร�หารจัดการระบบฐานข�อมูล เพ�่อนำไปสู�การว�เคราะห�พัฒนาผู�ประกอบการให�เติบโตอย�าง
ก�าวกระโดด โครงการ Logistics-for-เกษตรอุตสาหกรรม เป�นการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค�าเกษตรตั้งแต�ต�นทางสู�
ปลายทาง อีกทั้งยังจะมีการดึงเทคโนโลยีที่จำเป�นต�อการดำเนินธุรกิจในอนาคต 
 
          ด�านการสนับสนุนโครงสร�างพ�้นฐาน มีการยกระดับ  ITC-2-OEM ศูนย�ปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมสู�การผลิตเชิง
พาณิชย� OEM ซึ่งกระจายอยู�ทุกภูมิภาค โดยเชื่อมโยงผู�รับจ�างผลิตเพ�่อให�ผู�ประกอบการที่พัฒนาต�นแบบผลิตภัณฑ�ผ�าน
ศูนย� ITC สามารถนำไปผลิตเพ�่อจำหน�ายในเชิงพาณิชย�ได�จร�ง รวมถึงการขยายเคร�อข�าย IDC-2-Thai เพ�่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงสร�างสรรค�สู�เชิงพาณิชย�ทั่วประเทศ 
 
          การสนับสนุนมาตรฐานและสินเชื่อ ผ�าน 2 มาตรการ ได�แก� มาตรการส�งเสร�มธุรกิจในไทย ในโครงการ MIT และ SME-
GP เพ�่อทำให�กลุ�มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย�อมมีโอกาสเข�าถึงการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ และโครงการThailand Textile Tag 
ซึ่งเป�นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�ผ�าที่ผลิตในประเทศไทย มีการสนับสนุนสินเชื่อดีพร�อมเปย�เพ�่อให�ธุรกิจ SME มีเง�น
ทุนหมุนเว�ยน และปรับปรุงคุณภาพของสินค�าและบร�การ 
 
          การสนับสนุนศักยภาพบุคลากร ผ�านการป��นนักธุรกิจว�ถีใหม�ในโครงการ NEC ว�ถีใหม� โครงการ “ปลูกป��น” คอร�ส
อบรมคนดีพร�อม และโครงการพัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หร�อคพอ+ : Diprommini MBA 
  
          ป�จจ�บันรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู�รูปแบบใหม� ที่
เร�ยกว�า BCG Economy Model หร�อ Bio-Circular-Green Economy ดังนั้นกิจกรรมที่ DIPROM จะสนับสนุนSMEsไทย
ให�เติบโตที่จะเกิดข�้นต�อจากนี้จ�งจะเกิดข�้นภายใต�นโยบาย BCG ดร.กิตติโชติ ศุภกำเนิด ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสร�มมาตรฐาน
เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ� กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล�าวว�า 
 
          “สำหรับการสนับสนุนนโยบาย BCG ของทางกรมในส�วนของ Bio จะมีเร�่องเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการในกลุ�ม
ของ New S-curve ที่เราทำนอกเหนือจาก S-curve จะมีในกลุ�มของไบโอชีวภาพซึ่งเป�นผู�ประกอบที่ทางกรมดูแลโดยเฉพาะ
ทางกองพัฒนานวัตกรรมจะมีสาขาของผู�ประกอบการ New S-curve ค�อนข�างมาก ยกตัวอย�างเช�นผู�ประกอบการที่อยู�ใน
กลุ�ม Bio ผู�ผลิตพลาสติกจากเดิมที่เขาจะทำเม็ดพลาสติกที่ใช�แล�วย�อยสลายไม�ได�เมื่อมีเทรนด� BCG มามีการดำเนินงานปรับ
กิจกรรมที่เราทำอยู�เช�นการส�งเสร�มผู�ประกอบการที่ทำเม็ดพลาสติกจากที่ย�อยสลายไม�ได�มาเพ��ม Know How ให�เขาปรับเป�น
เม็ดพลาสติกที่ย�อยสลายได� โดยเราจะมีเคร�่องจักร เคร�่องไม�เคร�่องมือต�างๆเข�ามาช�วย ซึ่งถ�าเทรนด�มาแล�วเราไม�นำเคร�่องไม�
เคร�่องมือเข�ามาช�วยพัฒนาสินค�าให�ผู�ประกอบการ เขาก็อาจจะไม�สามารถไปต�อได� ดังนั้นในเร�่องของการปรับตัวเราจะมีการ
ถ�ายทอดองค�ความรู�เหล�านี้ไปให�กับผู�ประกอบการ 
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             ในส�วนของ Circular อย�างเช�นถุงพลาสติกที่เราเอาไว�ใช�ใส�ของเราก็มีการมาคุยคอนเซ็ปต�กันโดยร�วมกับสถาบัน
พลาสติกทดลองข�้นรูปตัวถุงพลาสติกให�มีความหนาจากเดิมใช�อยู�ที่ 35 ไมครอนให�มีความหนามากข�้นเพ�่อให�สามารถนำ
กลับมาใช�ได�หลายครั้ง เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในด�านการแข�งขันแก�ผู�ประกอบการ” 
 
              ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสร�มมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ� กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม อธิบายเพ��มเติมว�า ทั้ง Bio และ Circular จะอยู�ภายใต� Green Economy ที่ทั้งกระบวนการจะต�องลดการปล�อย
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ลดการใช�ทรัพยากรให�ได�มากที่สุด ตอนนี้ผู�ประกอบให�ความสนใจเร�่อง BCG เพ��มมากข�้นเร�่อยๆ
เนื่องจากบร�บทสังคมเปลี่ยนถ�าผู�ประกอบการไม�เปลี่ยนตอนนี้สังคมก็จะบังคับให�เขาต�องเปลี่ยนภายหลัง ผู�ประกอบการจ�ง
ต�องปรับตัวให�อยู�ในคอนเซปท�ของ BCG มากข�้น 
 
              ส�วนของเป�าหมายใหญ�ของกระทรวงอุตสาหกรรมป� 2565 ตั้งเป�าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม�น�อยกว�า 16,000 ราย และคาดการณ�ว�าจะสามารถสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจไม�น�อยกว�า 7,000 ล�านบาท” 

41



DITP เร�งติดป�ก SMEs ไทย ให�บินไกลไปตลาดโลก

           SMEs ในประเทศไทยถือเป�นฟ�นเฟ�องหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด จากรายงาน
สถานการณ�ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจำ 2564 ระบุว�ามี SMEs มากกว�า 300,000 ราย สร�างรายกว�า 
90% ของธุรกิจในประเทศไทยทั้งหมด สำหรับส�วนของการส�งออกก็เช�นเดียวกัน สัดส�วนผู�ส�งออกรายใหญ�มีอยู� 10% ใน
ขณะที่รายย�อยมีถึง 90% ดังนั้นกรมส�งเสร�มการค�าระหว�างประเทศ กระทรวงพาณิชย� หร�อ DITP จ�งเล็งเห็นช�องว�างใน
การสร�างผู�ประกอบการที่พร�อมส�งออกให�เพ��มมากข�้นเพ�่อขับเคลื่อนให�เศรษฐกิจไทยเติบโตมากยิ�งข�้นในอนาคต 

 
          คุณอารดา เฟ��องทอง รองอธิบดีกรมส�งเสร�มการค�าระหว�างประเทศ กระทรวงพาณิชย� อธิบายว�าภารกิจในการ
การช�วยเหลือ SMEsไทยถือเป�นนโยบายหลักที่คุณจ�ร�นทร� ลักษณว�ศิษฏ� รองนายกรัฐมนตร�และรัฐมนตร�ว�าการกระทรวง
พาณิชย�มอบหมายไว�ให�กับกรมส�งเสร�มการค�าระหว�างประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 4 ด�านที่เร�ยกว�า 3P 1S เข�ามาช�วยเสร�ม
ความแข็งแกร�งให�กับ SMEsไทยมีโอกาสก�าวไกลไปค�าขายในต�างประเทศได� ซึ่งทั้ง 4 ด�านประกอบด�วย 
 
             People พัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการด�านการค�าระหว�างประเทศ 
             Product สร�างมูลค�าเพ��มให�สินค�าและบร�การ 
             Places การพัฒนาช�องทางการตลาดเพ�่อผลักดันให�สินค�าและบร�การของไทยสามารถเจาะตลาดโลกได� 
             Services การให�บร�การทั้งข�อมูล คำปร�กษา การเชื่อมโยงธุรกิจ 
 
           สำหรับภารกิจข�อแรก People พัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการด�านการค�าระหว�างประเทศ จะเห็นได�ว�าหลังจาก
เผชิญกับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงค�อนข�างมาก การพบปะเจอกันแบบ Face 
to Face เพ�่อทำ Business Matchingไม�สามารถทำได�การติดต�อสื่อสารจ�งเปลี่ยนมาสู�ช�องทางออนไลน�และใช�เทคโนโลยี
เข�ามาช�วยมากข�้นเพ�่อให�ธุรกิจเดินหน�าต�อได� DITP จ�งมุ�งพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการโดยเฉพาะอย�างยิ�ง 2 กลุ�มหลัก
คือกลุ�ม Traditional Exporter ผู�ประกอบการรุ�นเก�าที่มากประสบการณ�มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจระหว�าง
ประเทศแต�ไม�คุ�นชินกับการใช�เทคโนโลยีหร�อช�องทางออนไลน�กับ New Exporter ผู�ประกอบรุ�นใหม�ที่เกิดมาพร�อมกับ
เทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญในด�านดิจ�ตัลแต�ขาดประสบการณ�ในการประกอบธุรกิจระหว�างประเทศ 
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           “ผู�ประกอบการณ� 2 กลุ�มนี้เป�น 2 กลุ�มที่กรมส�งเสร�มการค�าระหว�างประเทศเน�นย้ำและพยายาม
มากที่จะช�วยเหลือเขาในช�วงที่ผ�านมา เราได�มอบหมายให�สถาบันพัฒนาผู�ประกอบการการค�ายุคใหม� 
หร�อ NEA ทำหน�าที่ช�วยเหลือ นอกจากนั้นเรายังมีโครงการที่มีชื่อว�าป��นเจนซี ให�เป�นซีอีโอ From Gen 
Z to be CEO ซึ่งจะช�วยสร�างผู�ส�งออกรุ�นใหม�เพ�่อที่จะเพ��มจำนวนผู�ประกอบการผู�ส�งออกให�เข�ามาอยู�
ในระบบการค�าระหว�างประเทศซึ่งที่ผ�านมาเราพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการรุ�นใหม�ที่มีความสนใจทำ
ธุรกิจต�องการไปเป�น CEO ในอนาคตไปแล�วกว�า 20,000 คนในป� 2564และป� 2565 เราจะเดินหน�าร�วม
มือทำต�อกับ 95 มหาว�ทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยโดยเราตั้งเป�าหมายว�าเราจะพัฒนา
ผู�ประกอบการให�ได�เพ��มอีก 20,000 รายเพ�่อให�ผู�ประกอบการรุ�นใหม�เหล�านี้มีส�วนช�วยให�ระบบ
เศรษฐกิจของไทยเข�มแข็งมากข�้น” 

      อีกกลุ�มที่ DITP ให�ความสำคัญคือผู�ประกอบการในท�องถิ�นที่เกิดข�้นค�อนข�างมากในช�วงการแพร�ระบาดโคว�ด-19และ
คุณอารดามองว�ามีความรู�ความสามารถรวมถึงความคิดสร�างสรรค�ทำธุรกิจแบบใหม�ในพ�้นถิ�นตัวเอง 
 
        “เรามองเห็นศักยภาพของคนกลุ�มนี้เราจ�งมีโครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter ข�้นมา โดย
เรามีสำนักงานพาณิชย�จังหวัดอยู�ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เราเห็นว�าเร��มมีการไปเร��มต�นธุรกิจใหม�ในทุกจังหวัดจ�งพยายามไป
ค�นหาดวงดาวเหล�านี้เพ�่อพัฒนาศักยภาพของเขาและให�เขาสามารถทำการค�าไปยังต�างประเทศได�โดยที่เขาไม�จำเป�นต�องมา
อยู�เมืองใหญ� ให�เขาสามารถเข�าร�วมกิจกรรม Online Matching กับเราได�สามารถใช�ศักยภาพวัตถุดิบในพ�้นถิ�นของเขาแล�ว
นำมาสร�างจ�ดเด�น สร�างอัตลักษณ�และส�งออกไปยังต�างประเทศได� เรามีการนำเอาพาร�ทเนอร�มาช�วยเหลือในหลายด�านทั้ง
การนำแพลตฟอร�ม e-commerce มาใช� เชื่อมต�อเคร�อข�ายที่นำเข�าในต�างประเทศมาทำ Online Business Matching รวม
ถึงเรายังมีการพัฒนาเจ�าหน�าที่ของเราให�มีประสิทธิภาพเพ�่อเข�าไปช�วยให�คำแนะนำผู�ประกอบการได�” 
 
        ภารกิจส�วนของ Product การสร�างมูลค�าเพ��มให�สินค�าและบร�การ คุณอารดา อธิบายว�าสมัยก�อนผู�ประกอบการไทยมัก
จะผลิตสินค�าที่ตัวเองถนัดเมื่อได�รับความสนใจก็จะทำตามกันซึ่งการค�าในยุคป�จจ�บันไม�สามารถทำแบบนี้ได�แล�ว การพัฒนา
เพ��มมูลค�าสินค�าและบร�การเป�นสิ�งสำคัญและผู�ประกอบการไทยก็เร��มทำได�ดีข�้นผู�ประกอบการเร��มมีความคิดสร�างสรรค� มี
การนำนวัตกรรมมาใช� สร�างจ�ดเด�นให�กับสินค�าไทย 
 
        “เราพยายามจับจ�ดแข็งของสินค�าและบร�การของไทยออกมาโชว�เพ�่อสร�างความแตกต�างพ�้นฐานประเทศเราเป�นประเทศ
เกษตรกรรม เราเป�นประเทศที่เร�ยกว�า Kitchen of the world สินค�าอาหารและเกษตรของเรามีภาพลักษณ�ที่ดีเราจ�งมุ�งสร�าง
มูลค�าเพ��มให�กับสินค�าและบร�การเหล�านี้”  
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             โดยเป�าหมายของ DITP คือกลุ�มสินค�าที่เป�น Future Food ประกอบไปด�วย 1. Function Food 2. Novel Food 
อาหารนวัตกรรม 3.Medical Food 4.Oganic Food กลุ�มสินค�าที่ตอบโจทย�เมกกะเทรนด�โลกเช�น สินค�าที่เป�นมิตรต�อผู�สูง
อายุ เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม สินค�า BCG สินค�าที่เกี่ยวข�องกับ Work From Home สินค�าสำหรับสัตว�เลี้ยง ธุรกิจบร�การ
ด�านสุขภาพและความงามซึ่งเป�นธุรกิจที่โดดเด�นอีกหนึ่งธุรกิจในประเทศไทย และอุตสาหกรรม Digital Content ซึ่งในประเท
สไทยมีคนเก�งอยู�มาก กลุ�มสุดท�ายคือโลจ�สติกส�ซึ่งต�องมีการปรับให�การขนส�งเป�นในลักษณะ Multimodal คือการขนส�งที่ใช�
ว�ธีการขนส�งที่หลากหลายไม�ว�าจะเป�นการขนส�งทางรถ ทางเร�อ และ ทางอากาศให�มีความ Seamless เพ�่อขนส�งสินค�าไปยัง
ตลาดโลกอย�างปลอดภัยและเร็วที่สุดด�วยต�นทุนต่ำซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพค�อนข�างมาก 
 
             ภารกิจในส�วนของ Places การพัฒนาช�องทางการตลาดเพ�่อผลักดันให�สินค�าและบร�การของไทยสามารถเจาะ
ตลาดโลกได�ซึ่งคุณอารดามองว�าผู�ประกอบการต�องมองช�องทางที่หลากหลายและต�องมองตลาดที่มีความเฉพาะมากข�้น 
 
             “เราต�องมอง Niche Market มากข�้น ต�องเจาะตลาดเชิงลึกซึ่งแน�นอนว�าในส�วนของกระทรวงพาณิชย�ได�รับความ
ร�วมมืออย�างดีจากกระทรวงที่ทำหน�าที่ผลิต ยกตัวอย�างเช�น กระทรวงเกษตรและสหกรณ�เราทำหน�าที่เป�นตลาดเขาทำ
หน�าที่ผลิต เราจ�งมียุทธศาสตร�ร�วมกันที่เร�ยกว�าตลาดนำการผลิตหร�อ Demand divan ซึ่งเราสามารถทำงานด�วยกัน
อย�างไร�รอยต�อ เช�น ตลาดเดิมที่เราพ�ดกันเสมอซึ่งเป�นตลาดสำคัญของประเทศไทย มีสัดส�วนการส�งออกสูงยกตัวอย�าง
สหรัฐอเมร�กา จ�น อาเซียน ยุโรป ญี่ปุ�น เกาหลีใต� ออสเตรเลีย กลุ�มนี้เรายังต�องรักษาไว�และยังต�องสร�างความน�าเชื่อถือเพ�่อ
ให�ลูกค�าเก�าของเราไม�หายไป นอกจากนี้เรายังมุ�งเจาะเมืองรองในตลาดเดิมนั้นๆด�วยอย�างที่จ�นแต�ละมณฑลมีความต�องการ
สินค�าและบร�การของไทยแตกต�างกันเราต�องตอบโจทย�ความต�องการนั้นให�ได�และขายในแพลตฟอร�มที่เหมาะกับแต�ละ
ประเทศ เช�น ในอเมร�กาและยุโรปเราก็ร�วมมือกันกับ Amazon ในตลาดจ�นเราก็ร�วมมือกับ Alabama Tencent TMALL  
ฮ�องกงก็ร�วมมือกับ TMALL Global เราต�องเจาะไปในแต�ละตลาดให�ถูกช�องทาง ในส�วนของตลาดใหม�ที่มีศักยภาพ มีการ
เติบโตสูง เช�น อินเดีย ตะวันออกกลาง ลาตินอเมร�กา ยังต�องใช�ความร�วมมือระหว�างรัฐกับรัฐอยู�และต�องอาศัยกลยุทธ�ใน
การจัดคณะผู�แทนการค�าเพ�่อบุกไปเจาะตลาดเหล�านี้ สุดท�ายคือตลาดที่เราเพ��งกลับมาร�้อฟ��น อย�าง ซาอุดิอาระเบียซึ่งเรา
เพ��งกลับมาร�้อฟ��นความสัมพันธ�ทางการทูตและกระทรวงพาณิชย�ของเราก็ไม�รอช�าร�้อฟ��นความสัมพันธ�ทางการค�าทันที” 
 
             ภารกิจสุดท�ายคือ Services การให�บร�การทั้งข�อมูล คำปร�กษา การเชื่อมโยงธุรกิจ ทาง DITP มี สำหรับสถาบัน
พัฒนาผู�ประกอบการการค�ายุคใหม� หร�อ NEA ถือเป�นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเข�ามาเสร�มประสิทธิภาพให�ผู�ประกอบเข�าสู�
การประกอบธุรกิจระหว�างประเทศโดยการสรรหาองค�ความรู�ที่ได�มาจากสำนักงานส�งเสร�มการค�าในต�างประเทศ 58 แห�งทั่ว
โลกซึ่งมีทูตพาณิชย�ที่จะนำข�อมูลความต�องการซื้อของลูกค�า พฤติกรรมผู�บร�โภคในประเทศปลายทาง มาพัฒนาเป�น
หลักสูตรกว�า 70 หลักสูตรบรรจ�ไว�เป�น e-learning เพ�่อให�ผู�ประกอบการสามารถเข�ามาเร�ยนรู�ได�ตลอดเวลา นอกจากนี้ยัง
พัฒนาแพลตฟอร�มการเชื่อมโยงธุรกิจระหว�างผู�ประกอบการด�วยเช�นกันเพ�่อให�ผู�ประกอบการร�วมกันสร�าง Business 
Plan และพัฒนาเป�นผลิตภัณฑ�ใหม� เร�่องสุดท�ายที่ NEA เข�ามามีบทบาทการสร�างกิจกรรมส�งเสร�มการค�าระหว�างประเทศ
เชื่อมต�อให�ผู�ประกอบการได�เจอผู�ซื้อจร�ง ซึ่งหากผู�ประกอบการสนใจสามารถไปดูรายละเอียดได�บนเว็บไซต�ของสถาบัน NEA 
คือ https://nea.ditp.go.th รวมถึง Mobile Application อย�าง DITP ONE ให�บร�การสำหรับธุรกิจส�งออกครอบคลุมครบ
ทุกมิติทั้งหมด 13 บร�การในหนึ่งเดียว 
 
คุณอารดา เสร�มว�าในแง�ของความท�าทายสำคัญสำหรับผู�ประกอบการ SMEsในการออกไปทำการค�าต�างประเทศ คือ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้นอย�างรวดเร็ว 
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          “เร�่องบางเร�่อง กฎหมายบางข�อกินเวลาเกือบ 10 ป�ในการเปลี่ยนแปลงแต�โคว�ด-19 มาเร�งให�เร�่องเหล�านี้เกิดเร็ว
ข�้นแต�ก็จะเป�นในแง�ของอุปสรรคด�วยเช�นกัน ไม�ว�าจะเป�นการที่จ�นมีนโยบาย Zero COVID ซึ่งส�งผลให�สินค�าเข�าประเทศ
เขายากข�้น สินค�าต�องสะอาดจร�งๆ หร�ออย�างในยุโรปหร�ออเมร�กาก็จะมีเร�่องของ Carbon Credit ก�อนหน�านี้ใช�เวลา
เกือบ 10 ป�กว�าข�อตกลงปาร�สจะเกิดผล แต�พอโลกร�อนข�้น เผชิญกับว�กฤตอุณหภูมิที่แปรปรวนอย�างรุนแรงเป�นตัวเร�ง
ให�ประเทศคู�ค�าออกกฎระเบียบใหม�จ�งเป�นความท�าทายของผู�ประกอบการของเรา เพราะถ�าเขาไม�สามารถปรับเปลี่ยนว�ธี
คิด การผลิต ว�ธีการทำธุรกิจให�สอดรับสิ�งเหล�านี้เราก็จะค�าขายกับเขาไม�ได�อีกเลย ส�วนของ DITP ก็เช�นกัน เราต�อง
ปรับตัวให�รวดเร็วและก�าวข�ามกฎระเบียบมาตรฐานที่เราทำการค�าในต�างประเทศ รวมถึงกฏระเบียบของเราเองด�วยเพ�่อ
เท�าทันสถานการณ�โลกและสามารถช�วยเหลือผู�ประกอบการได�” คุณอารดากล�าวป�ดท�าย   
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บีโอไอออกมาตรการด�านเทคโนโลยี 
เพ��มข�ดความสามารถการแข�งขันให� SMEs

            การที่ภาครัฐมีนโยบายส�งเสร�มการลงทุนของบร�ษัทต�างชาติผ�านมาตรการด�านสิทธิประโยชน�ด�านต�างๆ ส�วนหนึ่ง
ก็เพ�่อให�เกิดการถ�ายทอดองค�ความรู�และเทคโนโลยีจากบร�ษัทต�างชาติสู�ภาคเอกชนของไทย โดยเฉพาะอย�างยิ�งผู�ประกอบ
การ SMEs ได�มีโอกาสพัฒนาและเพ��มศักยภาพให�ทั้งตนเองและอุตสาหกรรมโดยรวม 
 
           สำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุนหร�อบีโอไอ ในฐานะหน�วยงานที่มีภารกิจในการส�งเสร�มให�เกิดการลงทุน
ในกิจการที่เป�นประโยชน�ต�อประเทศ โดยการให�สิทธิและประโยชน�ในการลงทุน การเสร�มสร�างป�จจัยเกื้อหนุนต�อการลงทุน 
การส�งเสร�มการลงทุนและการบร�การลงทุนจ�งให�ความสำคัญและส�งเสร�มผู�ประกอบการไทยเป�นจำนวนมาก และส�วนใหญ�
เป�นโครงการ SMEs  เพ�่อเสร�มสร�างความเข�มแข็งให�กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ  
 
           ที่ผ�านมา โครงการลงทุนของ SMEs ไทย ส�วนใหญ�เป�นกิจการด�านดิจ�ทัล อาทิ การพัฒนาซอฟต�แวร� ดิจ�ทัลคอน
เทนต� และการให�บร�การด�านดิจ�ทัล รองลงมาเป�นกิจการแปรรูปสินค�าเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
หมุนเว�ยน อุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิ ชิ�นส�วนยานยนต� ชิ�นส�วนอิเล็กทรอนิกส� ชิ�นส�วนเคร�่องจักร และผลิตภัณฑ�โลหะ 
นอกจากนี้ ในช�วง 5 ป�หลัง เร��มมี SMEs ในกลุ�มกิจการด�านเทคโนโลยีมากข�้น อาทิ การว�จัยและพัฒนา การออกแบบทาง
ว�ศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และบร�การทดสอบทางว�ทยาศาสตร�เป�นต�น 
 
          สำหรับป�นี้ บีโอไอเน�นส�งเสร�มให� SMEs ยกระดับข�ดความสามารถในการแข�งขัน มีมาตรการส�งเสร�มการลงทุนเพ�่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในด�านต�างๆ อาทิ การใช�พลังงานทดแทน การปรับเปลี่ยนมาใช�เคร�่องจักรทันสมัยหร�อระบบ
อัตโนมัติ การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู�มาตรฐานสากล อาทิ GAP, FSC, ISO 22000 
 
          อย�างไรก็ดี จากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีที่เข�ามามีบทบาทมากข�้น บีโอไอได�ออกมาตรการเพ��มเติมด�านการใช�
เทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยส�งเสร�มให�ผู�ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�ในการบร�หารจัดการ
องค�กร และการผลิต หร�อการให�บร�การให�มีประสิทธิภาพเพ��มข�้น ซึ่งมาตรการนี้จะช�วยกระตุ�นให�เกิดความต�องการใช�
ดิจ�ทัล ทำให�เกิดการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจ�ทัลในประเทศตามมา    
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              ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการส�งเสร�มตามมาตรการนี้ ต�องมีเง�นลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพไม�น�อยกว�า 1 ล�าน
บาท แต�สำหรับ SMEs จะลดเหลือเพ�ยง 5 แสนบาท โดยต�องเสนอแผนลงทุนที่จะนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�ยกระดับการทำงาน 
ไม�ว�าจะเป�นการนำซอฟต�แวร� ระบบ ERP หร�อระบบ IT อื่นๆ เข�ามาเพ��มประสิทธิภาพขององค�กร หร�อใช�ในการเชื่อมโยงข�อมูล
กับระบบออนไลน�ของภาครัฐ อาทิ National E–Payment หร�อการประยุกต�ใช�ป�ญญาประดิษฐ� (AI) Machine Learning การ
ใช� Big Data หร�อการว�เคราะห�ข�อมูล (Data Analytics) โดยจะได�รับสิทธิประโยชน�ยกเว�นภาษีเง�นได�นิติบุคคล 3 ป� ในสัดส�วน
ร�อยละ 50 ของเง�นลงทุน 

บีโอไอยังมีการสนับสนุน SMEs ในอีก 5 ด�านที่สำคัญ ประกอบด�วย 
1. การให�สิทธิประโยชน�เพ��มเติมสำหรับการลงทุนอื่นๆ ที่ไม�ใช�การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย SMEs ที่มีหุ�นไทยข�างมาก จะได�
รับการผ�อนปรนเง�่อนไขเง�นลงทุนขั้นต่ำเหลือเพ�ยง 5 แสนบาท อนุญาตให�ใช�เคร�่องจักรใช�แล�วในประเทศได�บางส�วนเพ�่อลด
ต�นทุน และจะได�รับวงเง�นยกเว�นภาษีเง�นได�นิติบุคคลเป�น 2 เท�าของเกณฑ�ทั่วไป เพ�่อเป�นแต�มต�อให�กับ SMEs 
 
2. มาตรการกระตุ�นให� SMEs เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพ�่อระดมทุนไปพัฒนาศักยภาพและขยาย
กิจการ โดยจะได�รับสิทธิประโยชน�เพ��มเติมจากการเพ��มวงเง�นยกเว�นภาษีเง�นได�นิติบุคคลเป�น 2 เท�าของเกณฑ�ทั่วไป 
 
3. มาตรการส�งเสร�มให�ผู�ประกอบรายใหญ�ช�วยรายเล็ก โดยให�สิทธิประโยชน�เพ��มเติมสำหรับกิจการที่ช�วยพัฒนา Local 
Suppliers ที่ส�วนใหญ�เป�น SMEs และมาตรการส�งเสร�มเศรษฐกิจฐานราก โดยสนับสนุนให�นำวัตถุดิบในท�องถิ�นมาแปรรูปเพ�่อ
สร�างมูลค�าเพ��ม และพัฒนาการท�องเที่ยวชุมชนอย�างยั่งยืน โดยสนับสนุนหร�อร�วมดำเนินการกับสหกรณ� ว�สาหกิจชุมชน หร�อ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น   
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4. เชื่อมโยง SMEs กลุ�มผู�ผลิตชิ�นส�วนกับผู�ผลิตสินค�าสำเร็จรูปต�างชาติ ทั้งกลุ�มยานยนต� อิเล็กทรอนิกส� หร�อเคร�่องจักร 
เพ�่อช�วยลดการนำเข�าชิ�นส�วนจากต�างประเทศ และสร�างโอกาสทางธุรกิจให�กับ SMEs ไทย ได�เข�าไปอยู�ใน Supply Chain 
ระดับโลก รวมทั้งเกิดการถ�ายทอดเทคโนโลยี โดยบีโอไอจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช�น งาน Subcon Thailand ซึ่งเป�นงาน
ใหญ�ที่จัดประจำทุกป� ตลาดกลางซื้อขายชิ�นส�วน งานผู�ซื้อพบผู�ขาย แต�ละป�กิจกรรมเหล�านี้จะก�อให�เกิดมูลค�าเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมกว�า 6-7 หมื่นล�านบาท   
 
5. สร�างองค�ความรู�และเคร�อข�ายให� SMEs ทั้งการจัดสัมมนาให�ความรู�เร�่องการลงทุนที่เป�นประโยชน�ต�อSMEs การจัดคณะ
ศึกษาดูงานกิจการที่ประสบความสำเร็จ เป�ดมุมมองใหม�ๆ ด�านการบร�หารธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิต และสร�างเคร�อข�าย
กับนักธุรกิจท�องถิ�นตามภูมิภาคต�างๆ รวมทั้งจัดหลักสูตรฝ�กอบรม SMEs ที่ต�องการออกไปลงทุนในต�างประเทศด�วย   
 
ทั้งหมดนี้บีโอไอหวังว�าจะเป�นส�วนหนึ่งที่ช�วยเสร�มศักยภาพให� SMEs ไทยเข�มแข็งและเติบโตอย�างยั่งยืน  
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สมอ. ยกระดับมาตรฐานเพ��มศักยภาพธุรกิจ 
ช�วยให� SMEs เข�าถึงตลาดใหม�ทั้งในและต�างประเทศ 

          มาตรฐานถือเป�นเคร�่องมือเชิงกลยุทธ�เพ�่อช�วยลดข�อผิดพลาดและเพ��มผลผลิตในการจัดส�งงาน ในเวลาเดียวกัน
มาตรฐานช�วยให�ธุรกิจระบุว�ธีการลดต�นทุนและการประกันคุณภาพที่สร�างข�้น แต�เหนือสิ�งอื่นใดมาตรฐานสร�างความมั่นใจให�
กับผู�บร�โภคที่มีต�อสินค�า ทั้งยังช�วยธุรกิจในการเข�าถึงตลาดใหม�ๆ ทั้งในประเทศและต�างประเทศ 
 
          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห�งชาติ ให�ความสำคัญต�อการขับ
เคลื่อนสินค�าและบร�การให�เป�นที่ยอมรับและแข�งขันได�ในระดับสากล โดย สมอ. มีภารกิจด�านการส�งเสร�มผู�ประกอบการให�มี
ศักยภาพและข�ดความสามารถในการแข�งขันทางการค�า โดยใช�มาตรฐานเป�นเคร�่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สร�างการ
ยอมรับและสร�างความมั่นใจให�กับผู�บร�โภค ตลอดจนคุ�มครองผู�บร�โภคให�ปลอดภัยจากการใช�สินค�า  
มาตรฐานของ สมอ. จ�งเป�นเหมือนเคร�่องหมายการันตีคุณภาพที่ผู�ประกอบการ SME สามารถนำไปใช�ในทางการตลาด 
 
          ทั้งนี้ มาตรฐานของ สมอ. มีหลายระดับ ตั้งแต�มาตรฐานผลิตภัณฑ�ชุมชน (มผช.), มาตรฐานอุตสาหกรรม
เอส(มอก.เอส), มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม(มอก.) เป�นต�น โดย มอก.เอส ทำข�้นมาสำหรับผู�ประกอบการเอสเอ็มอีโดย
เฉพาะโดยมอก.เอส จะอยู�ระหว�าง มผช. กับ มอก. ผู�ประกอบการอาจพัฒนามาจาก มผช. แล�ว แต�ยังไม�ถึง มอก. ก็สามารถ
ขอการรับรองในส�วนของ มอก.เอส ได� 
 
         มอก.เอส เร��มประกาศใช�ในป� 2561 ผู�ประกอบการที่เคยได�รับใบรับรองมาตรฐาน มอก.เอส ดำเนินธุรกิจ อาทิ ที่นอน
ยางพารา, ดอกไม�ประดิษฐ�จากวัสดุแปรรูป, การบร�การนวดและสปา, การบร�การซักอบร�ด, การบร�การกำจัดปลวก หนูและ
แมลง เป�นต�น 
 
         สำหรับสถานการณ�ภาพรวมของ SMEs ปรากฏว�ามีบางรายที่ยังไม�ให�ความสำคัญกับเคร�่องหมายรับรองมาตรฐาน 
ดังนั้น SMEs ควรเน�นเร�่องคุณภาพสินค�าให�เป�นไปตามมาตรฐาน เพราะบางครั้งกระบวนการผลิตของ SMEs ยังเป�นแบบ
พ�้นๆ ทั่วไป และการรักษาคุณภาพยังไม�สม่ำเสมอ  
นอกจากนี้การเข�าสู�กระบวนการเพ�่อขอการรับรองด�านคุณภาพยังทำให� SMEs สามารถควบคุมคุณภาพสินค�าในการผลิต
ให�อยู�ภายใต�มาตรฐานเดียวกัน แม� SMEs นั้นจะพัฒนาสินค�ารุ�นใหม�ออกสู�ตลาดก็ตาม ทำให�ผู�บร�โภครับรู�ได�ว�าสินค�าของ 
SMEs รายนั้นๆ ได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่องรองรับเทรนด�หร�อความต�องการของผู�บร�โภคที่เปลี่ยนไป  
ยกตัวอย�าง เช�น หาก SMEs ผลิตสินค�าและพัฒนาจาก มผช. ไปสู� มอก.เอส พัฒนาต�อให�ได� มอก. และต�อไปถึงมาตรฐาน
สากล เป�นต�น 
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      ในป�จจ�บันเทรนด�ของการมาตรฐานให�ความสำคัญกับการลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมตามหลักการ BCG Model 

ได�แก� เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเข�ยว (Green Economy) 
มุ�งยกระดับไปสู�ระบบการผลิตสมัยใหม�ที่ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า เพ�่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและความสมดุลของสิ�ง
แวดล�อม 
 
      ทั้งนี้ สมอ.ได�กำหนดมาตรฐานเร�่องเศรษฐกิจหมุนเว�ยนแล�ว โดย SMEs ควรปรับตัวเร�่องกระบวนการผลิต เน�น
กระบวนการนำวัตถุดิบกลับมาเว�ยนใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด เพ�่อลดปร�มาณของเสียให�ได�มากที่สุด รวมถึงเร�่อง Green การ
ผลิตที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม โดย SMEs อาจหมุนเว�ยนใช�ผลิตภัณฑ� เช�น กล�อง หร�อสิ�งของอื่นๆ หร�ออย�างน�อยๆ SME ช�วย
ในเร�่องการรักษาสิ�งแวดล�อม ทำกระบวนการให�เป�น Green 
 
      จะเห็นได�ว�า ผู�ประกอบการจำเป�นต�องติดตามเทรนด�การมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาไม�หยุดนิ�งเพ�่อสร�างการ
ยอมรับแก�ผู�บร�โภคและสังคม เพราะนอกจากคุณภาพมาตรฐานแล�ว อีกเร�่องสำคัญสำหรับ SMEs คือเร�่องการตลาดดิจ�ตอล
และโซเซียล มีเดีย โดย SMEs ควรเร�ยนรู�เร�่องสื่อดิจ�ตอล เพ�่อทำให�สินค�าและบร�การเป�นที่รู�จักและยอมรับ สมอ. จ�งมีโครงการ
ต�างๆ เพ�่อให�ความรู�และพัฒนาผู�ประกอบการทั้ง OTOP, SME เกี่ยวกับสื่อดิจ�ตอล การตลาด การขายออนไลน� เป�นต�น  
 
สรุปได�ว�า คุณภาพและมาตรฐานสินค�าบร�การ บวกกับการตลาดในยุคดิจ�ตอล จะเป�นป�จจัยสำคัญสำหรับผู�ประกอบการ 
SME ที่ต�องการสร�างความสามารถเชิงแข�งขันต�อไปในอนาคต 
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EXIM BANK เร�งภารกิจติดป�ก SMEs 
พร�อมรุกตลาดส�งออกเพ�่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

        สถานการณ�การส�งออกของไทยในขณะนี้เปร�ยบไปแล�วก็เหมือนสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ป�จจ�บันสภาพอากาศทั่วไปท�องฟ�ายังสดใส เช�นเดียวกันกับภาพรวมมูลค�าส�งออกของไทยที่ประกาศออกมาล�าสุดเมื่อเดือน
มีนาคม 2565 มีมูลค�าการส�งออกสูงสุดเป�นประวัติการณ�อยู�ที่ 28,860 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ขยายตัว 19.5% ส�งผลให�
มูลค�าส�งออกในไตรมาส 1 ของป� 2565 แตะระดับ 73,601 ล�านดอลลาร�สหรัฐ ขยายตัว 14.9% ในระยะถัดไป สถานการณ�
การส�งออกเร��มมีป�จจัยเสี่ยงมากข�้น เปร�ยบได�กับสภาพอากาศที่เร��มมีเมฆฝนปกคลุม จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
ผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน เร�งให�เกิดความเสี่ยงด�านเง�นเฟ�อในหลายประเทศ ผนวกกับเศรษฐกิจจ�นชะลอตัวจาก
นโยบาย Zero-COVID ที่ทำให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจ�นหยุดชะงัก ส�งผลกระทบต�อการส�งออกของไทยไปตลาดจ�น ซึ่ง
จ�นเป�นตลาดส�งออกเป�นอันดับ 2 ของไทย รวมถึงป�ญหา Supply Chain Disruption จากการขาดแคลนชิปและตู�
คอนเทนเนอร�ยังมีอยู�  
 
              แม�การส�งออกในช�วงที่เหลือของป�จะมีป�จจัยเสี่ยงอยู�บ�าง แต�ถ�าผู�ส�งออกไทยมีการเตร�ยมตัวที่ดี มีแผนมีเคร�่องมือที่
ดี ก็ยังมีหลายโอกาสที่ซ�อนอยู� จะทำให�ฟ�าหลังฝนสดใสมากข�้น และช�วยสร�างโอกาสให�กับ SMEs ไทยได�อีกมาก 
ดร.รักษ� วรกิจโภคาทร กรรมการผู�จัดการ ธนาคารเพ�่อการส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย (EXIM BANK) กล�าวว�า ใน
ส�วนของ EXIM BANK เป�นหน�วยงานที่มีบทบาทสำคัญเสมือนเป�นลมใต�ป�กที่คอยผลักดัน SMEs ไทยให�โผบินสู�ตลาดส�ง
ออกได�อย�างเต็มที่ โดย EXIM BANK ได�ตระเตร�ยมความพร�อมในการเป�นกัปตันนำกองเร�อเล็กหร�อ SMEs ไทยลุยตลาด
ส�งออก โดยให�บร�การตอบโจทย�ความต�องการตลอดวงจรการค�าในมิติต�าง ๆ คือ 
 
             ตกแต�งเร�อ เตร�ยมความพร�อมก�อนออกลุยน�านน้ำ ด�วย Grooming Program ผ�านการ Training บ�มเพาะความ
รู�/ทักษะการส�งออก เจาะลึกข�อมูลตลาดส�งออก เช�น กฎระเบียบการค�า สิทธิประโยชน� รวมถึงข�อมูลคู�ค�า พฤติกรรมผู�
บร�โภค ในแต�ละประเทศ และการจัดทำ SME Export Studio เสมือนเป�นห�องแต�งตัวป��นสินค�าไทยให�พร�อมส�งออกอย�างครบ
วงจร โดยพร�อมเป�นที่ปร�กษาและช�วยสนับสนุน/พัฒนาสินค�าไทยในด�านต�างๆ  
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ติดหางเสือ ให�เร�อแล�นถูกทิศ ผ�าน Market & Network Seeking Program โดยใช�ช�องทางหร�อหน�วยงานพันธมิตร
ต�าง ๆ ในการช�วยชี้ตลาดหร�อเชื่อมโยงเคร�อข�ายคู�ค�าในต�างประเทศ เช�น EXIM Thailand Pavilion ร�านค�าออนไลน�ของ 
EXIM BANK บน Alibaba ที่ให� SMEs วางขายสินค�าฟร� 1 ป� พร�อมทีมงานให�บร�การครบวงจร เพ�่อเป�น Shortcut ให� 
SMEs เข�าถึงผู�ซื้อทั่วโลกได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานผู�แทนของ EXIM BANK ใน CLMV ช�วยว�เคราะห�และจับ
คู�คู�ค�าที่มีศักยภาพอย�างถูกฝาถูกตัว เพ�่อให�ผู�ประกอบการไทยเข�าถึงคู�ค�ารายสำคัญ พร�อมกับสามารถหาพันธมิตร
ธุรกิจท�องถิ�นเพ�่อช�วยเข�าถึงตลาดได�มากข�้น 
 
“Team Thailand จะช�วยเข�าถึงตลาดและข�อมูลเชิงลึกต�าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่ EXIM BANK ยังไม�มีสำนักงานผู�
แทน ตลอดจนใช�เคร�อข�ายที่เข�มแข็งของ Team Thailand พาผู�ประกอบการไทยไปเจาะตลาดผ�านหลายกิจกรรม เช�น 
Business Matching การไปเยี่ยมชมโรงงานเพ�่อสร�างโอกาสในการเชื่อมต�อ Supply Chain การประชุมร�วมกับผู�ซื้อ
รายใหญ�ของแต�ละประเทศ” ดร.รักษ� กล�าว 
 
เสร�มเคร�่องยนต�สุดแรง ไปได�ไกล ไม�สะดุด ด�วย Exclusive Financial Program มี Product Program รองรับทุก
ว�กฤตและโอกาส สินเชื่อเอ็กซิมเพ�่อซัพพลายเออร�ส�งออก วงเง�นสูงสุด 5 ล�านบาทต�อราย ดอกเบี้ย Prime Rate 
(เท�ากับ 5.75% ต�อป� ณ ป�จจ�บัน) ตลอดอายุโครงการ 5 ป� สินเชื่อ EXIM Logistics วงเง�นสูงสุด 20 ล�านบาทต�อราย 
ดอกเบี้ยต่ำสุด 5.0% ต�อป�ในป�แรก สินเชื่อเอ็กซิม ลุยตลาด RCEP วงเง�นสูงสุด 50 ล�านบาทต�อราย ดอกเบี้ยต่ำสุด 
2.75% ในป�แรก และสินเชื่อสำหรับผู�ส�งออกหน�าใหม�อย�าง สินเชื่อเพ�่อผู�ส�งออกป�ายแดง ที่ผู�ส�งออกหน�าใหม�เข�าถึงเง�น
ทุนได�ง�ายข�้น วงเง�นสูงสุด 5 ล�านบาทต�อราย ดอกเบี้ยต่ำสุด 5% ใน 2 ป�แรก โดยใช�เพ�ยงบุคคลค้ำประกันหร�อหนังสือ
ค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) 
 
             นอกจากนี้ ยังมี EXIM Biz Transformation Loan วงเง�นสูงสุด 100 ล�านบาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต�อป� ในป�
แรก สำหรับอัพเกรดธุรกิจ ด�วยการซื้อเทคโนโลยี เคร�่องจักร ซอฟต�แวร�ใหม�ๆ เพ�่อสร�างมูลค�าเพ��มให�กับสินค�า 
เร�อยางพร�อมชูชีพ อุ�นใจ ไร�กังวล ด�วย Risk Protection Program อาทิ บร�การประกันการส�งออกและบร�การว�เคราะห�
ข�อมูลผู�ซื้อ/ธนาคารผู�ซื้อ FX Forward ป�องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
  
             EXIM BANK ยังมีบร�การด�านการลงทุน อาทิ สินเชื่อโครงการลงทุนในต�างประเทศ โดย EXIM BANK 
สามารถสนับสนุนเง�นทุนได�หลายสกุลเง�น ซึ่งข�้นอยู�กับความต�องการของผู�ประกอบการและเง�่อนไขในการลงทุน ซึ่งที่
ผ�านมา EXIM BANK สนับสนุนโครงการลงทุนในต�างประเทศจำนวนมาก เช�น สปป.ลาว (โรงไฟฟ�าพลังน้ำ) เว�ยดนาม 
(โรงไฟฟ�าพลังงานลม) ญี่ปุ�น (โรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พ�ภพและพลังงานแสงอาทิตย�) และบร�การประกันการ
ลงทุน คุ�มครองความเสี่ยงทางการเมืองแก�โครงการลงทุนของผู�ประกอบการไทยในต�างประเทศ 
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ป�จจ�บัน EXIM BANK เดินหน�าสู�ธนาคารเพ�่อการพัฒนาแห�งประเทศไทย ภายใต�บทบาทใน 3 เร�่องหลัก   


1) รับความเสี่ยงได�มากกว�าธนาคารพาณิชย� เพ�่อช�วยเติมเต็มช�องว�างทางการเง�นแก�ธุรกิจไทยในช�วงที่ธนาคารพาณิชย�ไม�
สามารถรับความเสี่ยงได� เช�น โครงการโรงไฟฟ�าที่ญี่ปุ�น ในช�วง Early Stage ที่เป�นการก�อสร�างและพัฒนาโครงการ ถือว�าเป�นช�วง
ที่มีความเสี่ยงสูงและยังไม�มีรายได� EXIM BANK ได�เข�าไปสนับสนุนเง�นทุนในช�วงแรก เพ�่อให�โครงการเดินหน�าต�อได� จากนั้นเมื่อ
โครงการเร��ม COD (Commercial Operation Date) ก็พร�อมส�งต�อให�ธนาคารพาณิชย� เพ�่อให�ลูกค�ามีต�นทุนทางการเง�นต่ำลง 
 
2) ให�กำเนิดอุตสาหกรรมใหม� พัฒนาอุตสาหกรรมสู�อนาคตและสร�างอุตสาหกรรมใหม� ๆ ที่เป�น Growth Engine ตัวใหม�ในการขับ
เคลื่อนประเทศ เช�นเดียวกับที่ IFCT เคยทำมาแล�ว 
 
3) หนุนทุนไทยไปต�างแดนทั้งค�าและลงทุน พร�อมพาธุรกิจไทยติดป�กและสร�าง Foothold ไปทั่วโลก ทั้งการค�าและลงทุน เหมือนที่ 
JBIC, China EXIM และ Development Bank อื่นๆ เป�นแรงส�งสำคัญ หร�อมีส�วนในการพาผู�ประกอบการของชาติตัวเองไปยึด
หัวหาดในต�างแดน และประสบความสำเร็จมาแล�วนับไม�ถ�วน 

 
อีกเร�่องที่สำคัญไม�แพ�กัน คือการสานต�อนโยบาย “ซ�อม สร�าง เสร�ม และสานพลัง” เพ�่อสนับสนุนผู�
ประกอบการไทยของ EXIM BANK โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
          ซ�อม อุตสาหกรรมที่ป�วยแต�มีอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ได�รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 เช�น สายการบิน ซึ่ง
มีมาตรการช�วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เง�นต�นและดอกเบี้ย ปรับตารางผ�อนชำระ และสนับสนุนวงเง�นสินเชื่อเพ��มเติม (New 
Money) รวมถึงพาณิชยนาว� และว�กฤตขาดแคลนตู�คอนเทนเนอร� ซึ่ง EXIM BANK เข�าไปช�วยบรรเทาป�ญหาด�วยการสนับสนุน
ทางการเง�น 
          สร�าง อุตสาหกรรมใหม� เพ�่อเป�น Growth Engine ขับเคลื่อนประเทศอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีมูลค�าเพ��มสูง
และเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม เช�น BCG (Bio-Circular-Green) รวมถึง Future Industry อื่นๆ EXIM BANK เดินหน�าสนับสนุน
อุตสาหกรรมแห�งอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรม S-Curve เช�น อุตสาหกรรมยานยนต�สมัยใหม� อุตสาหกรรมหุ�นยนต� อุตสาหกรรม
ดิจ�ทัลและอุตสาหกรรมในกลุ�มที่เกี่ยวข�องกับเมกะเทรนด� GDH ได�แก� Green เช�น Electric Vehicles, Bio-plastic Product 
Digital ตั้งแต� Hardware ไม�ว�าจะเป�นระบบโครงข�าย ไปจนถึง Cloud Service, Telecom Network, Software และ Digital 
Content ซึ่งมีมูลค�าเพ��มสูง และ Health เช�น อุปกรณ�ทันตกรรมทดแทน, Plant-based Food (อาหารในกลุ�มเนื้อสัตว�และอื่นๆ ที่ใช�
วัตถุดิบจากพ�ช), Functional Food เป�นต�น 
         เสร�ม อาวุธ SMEs ให�ก�าวเป�นนักรบเศรษฐกิจได�อย�างแข็งแกร�งด�วยบร�การครบวงจร รวมถึงสร�าง Indirect Exporters ให�
ก�าวข�้นเป�นผู�ส�งออกด�วย EXIM Thailand Pavilion ร�านค�าออนไลน�ของ EXIM BANK บนแพลตฟอร�ม E-Commerce ระดับโลก 
พร�อมทีมงานช�วยดูแลอย�างครบวงจร SME Export Studio ห�องแต�งตัวสำหรับสินค�าไทยให�มีความพร�อมสำหรับส�งออก ตั้งแต�
การ Design & Packaging ออกแบบผลิตภัณฑ�และบรรจ�ภัณฑ� Photoshoot การถ�ายรูปสินค�า/ว�ดีโออย�างมืออาชีพ และ 
Training ตั้งแต�พ�้นฐานไปจนถึงขั้นสูง เช�น Export101, Digital Marketing, Risk Management เป�นต�น 
สานพลัง กับหน�วยงานพันธมิตร โดย EXIM BANK จะไม�ไปเพ�ยงลำพัง แต�จะไปพร�อมพันธมิตรทั้งในประเทศ เช�น ธนาคารเพ�่อ
การเกษตรและสหกรณ�การเกษตร ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย�อม กระทรวงพาณิชย� กระทรวงการต�างประเทศ และพันธมิตรต�างประเทศ เช�น Team Thailand, Japan 
Bank for International Cooperation, The Export-Import Bank of China เพ�่อพาผู�ประกอบการไทยสู�เวทีโลก  
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          “ทุกครั้งที่เกิดว�กฤต หร�อมีโอกาสใหม�ๆ เข�ามา EXIM BANK จะพัฒนา Product Program เพ�่อตอบโจทย�ความ
ต�องการของผู�ประกอบการทุกกลุ�ม ทั้ง EXIM Biz Transformation Loan ยกระดับธุรกิจและเพ��มประสิทธิภาพการผลิตด�วย
ดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต�อป� สินเชื่อเอ็กซิมลุยตลาด RCEP สินเชื่อ EXIM Logistics สำหรับผู�ประกอบการในธุรกิจโลจ�สติกส�ที่
เป�นฟ�นเฟ�องสำคัญของภาคส�งออกไทย และสินเชื่อเอ็กซิมเพ�่อซัพพลายเออร�ส�งออก เพ�่อให�วงจรการค�าไม�สะดุด” 
 
 อย�างไรก็ตาม ความท�าทายสำคัญของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย คือ การที่บร�บทโลกต�องการการเปลี่ยนแปลง ไม�
ว�าจะเป�นการเปลี่ยนแปลงเพ�่อแก�ป�ญหาโลกร�อนและการสร�างสังคมที่ยั่งยืน ไปจนถึงต�องการความร�วมมือและการแบ�งป�น
ความเชี่ยวชาญเพ�่อสร�างการเปลี่ยนแปลง CHANGE for the FUTURE จ�งเป�นสิ�งที่ EXIM BANK โฟกัสในป�จจ�บัน เพ�่อ
เปลี่ยนไปสู�อนาคตที่ดีกว�าทั้งสำหรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยไปจนถึงสังคมที่ดี ประกอบด�วย Move On เดินหน�าเพ�่อ
สร�างเศรษฐกิจไทยให�ยั่งยืนเข�มแข็ง และ Move Out เดินออกเพ�่อขยายธุรกิจไทยให�ไปได�ไกลกว�าเดิม โดยการขยายการลงทุน
ใน CLMV 
 
          กรรมการผู�จัดการ EXIM BANK ย้ำว�า EXIM BANK จะเป�นกลไกสำคัญในการสนับสนุนทางการเง�นให�กับโครงการ
พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานในประเทศเพ�่อนบ�าน ซึ่งจะช�วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเพ�่อนบ�านเติบโตได�อย�างแข็งแรง และจะ
เอื้อให�กับผู�ประกอบการไทยในการทำการค�าและการลงทุนในประเทศเพ�่อนบ�านได�อย�างมั่นคงยิ�งข�้น โดย EXIM BANK ยังเป�น
ธนาคารผู�นำด�านสินเชื่อพลังงานหมุนเว�ยนในกลุ�ม CLMV อีกด�วย 
 
         “การให�ความช�วยเหลือและสนับสนุนของ EXIM BANK ทำให� SMEs สามารถขยายการค�าและการลงทุนไปยังประเทศ
ต�างๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ไม�ว�าจะเป�นการสนับสนุนสินเชื่อเพ�่อการส�งออกและการลงทุน ไปจนถึงการจัดคอร�สอบรมความ
รู�ด�านการส�งออก และการจัดกิจกรรม Business Matching ให�กับผู�ประกอบการ SMEs ได�พบเจอให�นักธุรกิจในประเทศ
เพ�่อนบ�าน เป�นต�น โดย EXIM BANK มีสำนักงานผู�แทน ใน CLMV ครบทุกประเทศ เพ�่อช�วยอำนวยความสะดวกด�านการค�า
และการลงทุนให�แก�ผู�ประกอบการไทยได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ” ดร.รักษ� กล�าว 

54 


