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หลัง
จากได้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรี-

พิทักษ์ เป็นแม่ทัพใหญ่ ซึ่งหลายๆ คนคาดหวังว่า

เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระยะเร่งด่วนช่วยเหลือฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่

ประสบปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยผู้ประกอบการ 

SMEs ออกมา และให้พร้อมรับการแข่งขันเสรีที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสิ้นปี 2558 นี้ นับว่าเป็นข่าวดี

ส�าหรับสมาชกิทกุท่านทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ SMEs ทีจ่ะได้รบัการช่วย

เหลือจากภาครัฐ

ภาครัฐจะออกแพคเกจช่วยเหลือ SMEs โดยจะทุ่มเม็ดเงิน

ช่วยเหลือกว่าแสนล้านบาท ซึ่งในเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรม

เตรียมเสนอแนวทาง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ 

SMEs ท่ีประสบปัญหาก�าลังจะวิกฤต เข้าไม่ถึงแหล่งเงินประมาณ 

10,000 ราย โดยจะเตรียมดันกองทุน 1,000 ล้านบาทออกมาช่วย 

โดยร่วมกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.)

ส�าหรบัแพคเกจช่วยเหลอื SMEs ของรฐับาลจะประกอบด้วย 

4 ด้าน ได้แก่ การเงิน การคลัง การเพิ่มรายได้ และมาตรการเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขนั โดยในส่วนของด้านการเงนิกรอบใหญ่

จะแบ่งเป็น 3 แนวทาง คอื 1. สนิเชือ่เพือ่การฟ้ืนฟจูากสถาบนัการเงิน 

วงเงิน 1 แสนล้านบาท 2. กองทุนพลิกฟื้น SMEs ที่ประสบปัญหา

ทางการเงิน 1,000 ล้านบาท และ 3. กองทุนสตาร์ทอัพนักรบใหม่ 

วงเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการพัฒนา SMEs ใหม่ๆ ด้วย

ทัง้นี ้ในส่วนของกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอช่วยเหลอื SMEs 

10,000 ราย โดยให้ สสว.คัดเลือก และแยกกลุ่ม SMEs ดังกล่าวออก

เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1.  SMEs ทีป่ระสบปัญหาทางการเงนิค่อนข้างมากหรอืค่อน

ข้างวิกฤต 10% ก็จะต้องช่วยเหลือระยะด่วนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ

ทางด้านการเงินซึ่งจะมีการดึงเงินมาจาก สสว. ที่เดิมได้รับงบ-

ประมาณมาด�าเนินกองทุนตั้งตัวได้ 1,000 ล้านบาท โดยจะขอ ครม.

อนุมัติโยกงบมาต้ังเป็นกองทุนพลิกฟื้น SMEs ที่ประสบปัญหา 

การเงิน 

2.  SMEs ที่มีปัญหาไม่มาก 40% ก็จะต้องเยียวยา 

3.  SMEs 50% มีปัญหาไม่มากแต่ต้องการพัฒนา

ส�าหรบัการพฒันากลุม่อตุสาหกรรม (Cluster) 7 กลุม่จะต้อง

เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับ SMEs และธุรกิจท้องถิ่น โดย

จะพฒันาพืน้ทีข่องแต่ละอตุสาหกรรม ส่วนงานเร่งด่วนของกระทรวง

อตุสาหกรรมทีส่�าคญั ได้แก่ การปรบัโครงสร้างอ้อย การแก้ไขปัญหา

ผังเมืองที่มีผลกระทบต่อการขยายโรงงาน ศูนย์ทดสอบรถยนต์ การ

ใช้งบประมาณขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะกลาง ได้แก่ การ

ก�าจัดกากอุตสาหกรรม น�้าเสีย

ส่วนส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) รับบทเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียน ร่วมจัดท�ายุทธศาสตร์  

10 ปีพัฒนา SMEs ร่วมกัน แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ เพิ่มนวัตกรรม  

เข้าถึงแหล่งทุน ตลาด ปรับกฎระเบียบ และสร้างจิตวิญญาณ 

SMEs AECมำตรกำรช่วยเหลือ 

พร้อมรับ

ไทย
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ผู้ประกอบการชี้อาเซียนเนื้อหอม ต่างชาติรุมจีบ ตอบเทรนด์ตลาด

ยักษ์อันดับ 4 ของโลกในอนาคต 

การประชุมคณะท�างานอาเซียน SMEs ครั้งที่ 36 หรือ The 

ASEAN Small and Medium Enterprises Agencies Working 

Group (36th ASEAN SMEWG) ซึ่งจะเชิญผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

งานส่งเสริมเอสเอ็มอีของ 10 ชาติอาเซียนมาหารือ และวางแผนส่ง

เสริมเอสเอ็มอีร่วมกัน นอกจากน้ันยังมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ

ส�าคัญๆ จากหลายประเทศที่เก่ียวข้องมาร่วมด้วย เช่น กระทรวง

เศรษฐกจิ การค้า และอตุสาหกรรม ประเทศญีปุ่น่ และองค์กรระหว่าง

ประเทศต่างๆ เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Develop-

ment : OECD) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี 

(GIZ) และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

(United States Agency for International Development-USAID)

ทั้งนี้ ความส�าคัญในการประชุมครั้งนี้จะมีการยกร่างแผน

ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา SMEs ASEAN ซึ่งจะใช้ไป

ต่อเนื่องอีก 10 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016-2025 โดยวิสัยทัศน์

ส�าคัญนั้น ในช่วง 5 ปีแรกต้องให้ SMEs ASEAN มีความเข้มแข็ง

สามารถพัฒนาตัวเองแข่งขันในระดับสากลได้ ส่วน 5 ปีหลังจะขยับ

ไปสูก่ารพฒันาเอสเอม็อีอาเซยีนให้มนีวตักรรมในการขบัเคลือ่นธรุกจิ

ส�าหรับรายละเอียดแผนปฏิบัติฯ 10 ปีที่ก�าลังจะยกร่างขึ้นนี้

มียุทธศาสตร์ส�าคัญ 5 มิติ ประกอบด้วย 

1. ด้านพัฒนาส่งเสริมการผลิต การใช้เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ซึ่งด้านนี้ประเทศไทย และเวียดนามรับเป็นเจ้าภาพ เพื่อ

เน้นพัฒนา SMEs ASEAN สร้างนวัตกรรม เพิ่มผลิตภาพ 

2.  มิติด้านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้ SMEs 

ในอาเซียนมีแหล่งทางเลือกด้านเงินทุนมากยิ่งขึ้น และร่วมกันท�า 

“เอสเอ็มอเีครดติเรดติง้” รวมถึงให้มกีระบวนการค�า้ประกนัสนิเชือ่ของ

แต่ละประเทศเพิ่มความเข้มแข็ง ซึ่งมิติน้ีประเทศมาเลเซีย และลาว 

รับเป็นเจ้าภาพ 

3.  มติด้ิานการสนบัสนนุการตลาด ซึง่ในอนาคตปี ค.ศ.2030 

ประชากรกว่า 63% ในอาเซยีนจะเป็นคนระดบักลาง ซึง่ถือเป็นตลาด

ส�าคญัของเอสเอ็มอ ีดงันัน้ ต้องเชือ่มโยงการตลาดระหว่างบรษิทัใหญ่

กับเอสเอ็มอีในการเป็นฐานผลิต รวมถึงเชื่อมโยงการค้าระหว่างเอส

เอ็มอีด้วยกันเอง ซึ่งด้านนี้ประเทศสิงคโปร์ และไทยรับเป็นเจ้าภาพ

4.  มิติด้านนโยบายการส่งเสริม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พยายามปรับแก้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการท�าธุรกิจระหว่าง

กันให้มากที่สุด มิตินี้ประเทศกัมพูชา และอินโดนีเซีย รับเป็นเจ้าภาพ 

และ

5. มิติด้านการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในอาเซียนมีจิตวิญญาณ

แห่งการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จรงิ ซึง่อยากจะพฒันาสนิค้าหรอื

บริการของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือน SMEs ของญี่ปุ่นหรือเกาหลีใน

ปัจจบุนั ด้านนีป้ระเทศบรไูน ฟิลปิปินส์ และพม่า รบัเป็นเจ้าภาพ โดย

ประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจะเสนอความคืบหน้าในการจัดท�า

เว็บไซต์รวบรวมบริการส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน 

(ASEAN SME Service Center Website)

โดยแนวทางหลังจากวางยุทธศาสตร์แล้ว แต่ละชาติจะเน้น

ไปด�าเนนิการตามทีไ่ด้ประชมุ โดยให้ประเทศเจ้าภาพแต่ละด้านเป็น

ผู้คอยติดตาม และประเมินผลการท�างานต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าแผน

ปฏบิติัการเชงิยุทธศาสตร์นีจ้ะช่วยให้เอสเอม็ออีาเซยีนได้รบัประโยชน์

ครอบคลมุมากทีส่ดุ รวมถงึดงึดดูความสนใจจากนกัลงทนุนานาชาติ

เข้ามายังอาเซียน

ส�าหรับสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ ปัจจุบัน SMEs ASEAN 

กลายเป็นเทรนด์ทีท่กุชาตใิห้ความสนใจอย่างสงูมาก มหาอ�านาจทาง

เศรษฐกจิของโลกล้วนอยากเข้ามามส่ีวนร่วม เพราะจากการประเมนิ

ของ World Bank คาดในอีก 15 ปีข้างหน้า อาเซียนจะกลายเป็นเขต

เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 4 ของโลก ซึ่งจะมี SMEs เป็นกลไกส�าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจะเห็นได้ว่าทุกชาติอาเซียนล้วนตื่นตัว 

อย่างมาเลเซียที่รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้น�าเรื่องการส่ง

เสริม SMEs เป็นไฮไลต์ของการประชุมอาเซียน หรือเดิมต่างชาติ 

จะมเีฉพาะญีปุ่น่ทีส่นใจตลาด SMEs ASEAN แต่ครัง้นีช้าตจิากยโุรป 

และสหรัฐฯ ได้เข้ามาให้ความส�าคัญต่อ SMEs ASEAN อีกด้วย

สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ประโยชน์จากการประชุม 

ครั้งนี้ คือ สามารถน�าแผนปฏิบัติการที่จะใช้ตลอดระยะเวลา 10 ปี  

(ปี 2559-2568) เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมที่ดีพอ และ

สามารถพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัได้ในระดับโลก เราคง

ต้องติดตามผลการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะน�ามาเสนอให้กับสมาชิก 

ทุกท่านได้รับทราบในครั้งต่อไป TPA
news


