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หลักการและเหตุผล

• UNCTAD, WTO, ASEAN

• เป้าหมาย:  การพัฒนาวิสาหกิจของประเทศก าลังพัฒนาให้สามารถ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) น าไปสู่
การผลิตและการส่งออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ประโยชน์ของการเข้าร่วม GVCs นั้น งานวิจัยส่วนมากจะอธิบายว่าการ
เข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และการเติบโตของผลิตภาพการผลิตของบริษัทภายในประเทศ ผ่านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การแพร่กระจายของเทคโนโลยีและความรู้ การเพิ่ม 
R&D และนวัตกรรม การเพ่ิมการสะสมทุนมนุษย์
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ค าถามวิจัย

• ประเมินสถานะและบทบาทปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)

• ประเมินปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจรายย่อยในการเข้าร่วม
ห่วงโซ่คุณค่าโลก (GVCs)

• หามาตรการในการพัฒนา SMEs ไทยให้สามารถเข้าร่วมห่วงโซ่
คุณค่าโลก (GVCs) ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ที่มา: World Economic Forum (2012)
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ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกในกรณีของภาคบริการ



การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

• การวิเคราะห์เชิงคณุภาพเพื่อดูตัวอย่างนโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ

สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
สิงคโปร์

• นโยบายการส่งเสริม SMEs จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
– นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs

– นโยบายในการส่งเสริม SMEs เพ่ือออกไปลงทุนในต่างประเทศ

– นโยบายในการส่งเสริม SMEs เข้าร่วม GVCs
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
สิงคโปร์

• นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs
– การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เช่น เงินให้เปล่า เงินกู้ การค้ าประกัน 

และแรงจูงใจทางภาษี

– การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะมีให้พิเศษกับภาคธุรกิจเทคโนโลยี

– ลักษณะของเงินให้เปล่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การ
เพิ่มศักยภาพของธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมในการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ

– มีการสร้างคลัสเตอร์ทางธุรกิจในบางภาคธุรกิจ เช่น biomedical IT และ 
maritime 
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
สิงคโปร์

• นโยบายในการส่งเสรมิ SMEs เพื่อออกไปลงทุนในต่างประเทศ
– หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดูแลนโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนใน

ต่างประเทศคือ IE Singapore โดยจะมีนโยบายเฉพาะในกรณีของ SMEs

– แนวนโยบายสืบเนื่องมากจากการที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดตลาด
ค่อนข้างเล็ก ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ที่ส าคัญประการหนึ่งคือการ
ส่งเสริมให้ SMEs สามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ 

– ความช่วยเหลือจะมีทั้งลักษณะของเงินให้เปล่า เงินกู้ การให้ข้อมูล และการค้ า
ประกันความเสี่ยงทางการเมือง
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
สิงคโปร์

• นโยบายในการส่งเสริม SMEs เข้าร่วม GVCs 
– แนวนโยบายแบ่งออกเปน็ 3 ระยะ ประกอบด้วย

• ระยะที่ 1 : ระยะในการพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมของ SMEs 
• ระยะที่ 2 : ระยะในการสร้างสินค้าใหม่ นวัตกรรมใหม่ หรือ R&D ของ SMEs ภายในประเทศ

ของสิงคโปร์
• ระยะที่ 3 : ระยะในการสร้างความร่วมมือกับบรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

สิงคโปร์ อาจเป็นการสร้างสินค้าร่วมกัน การท า R&D ร่วมกัน หรือการเข้าไปเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ 
(suppliers) ให้กับบรรษัทข้ามชาติ โดยการให้ความช่วยเหลือในระยะที่ 3 จะเป็นนโยบายในการ
ให้ความสนับสนุนทางด้านการเงิน และการอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการจัดการองค์กร เพื่อยกระดับ SMEs ในประเทศให้สามารถอยู่ใน GVCs ของบรรษัทข้าม
ชาติได้ นอกจากนี้ยังมีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บรรษัทข้ามชาติที่มีการใช้ SMEs ใน
ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบใน GVCs ของตัวเอง
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
สิงคโปร์

• นโยบายในการส่งเสริม SMEs เข้าร่วม GVCs 
นโยบายสนับสนุนในระยะที่ 3 ยังรวมถึง
– การให้ข้อมูลและแรงจงูใจทั้งการสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการเงินแกบ่รรษัทข้ามชาติ

ในการใช้ผู้จดัหาวัตถุดิบในประเทศ
– การสร้างโครงการบ่มเพาะ SMEs ภายในประเทศเพื่อยกระดบัประสิทธภิาพและ

ความสามารถของ SMEs ให้สามารถเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบใน GVCs ของบรรษัทข้ามชาติ
ได้

– สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากบรรษัทข้ามชาติมายัง SMEs ผ่าน
แรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแรงจูงใจทางการเงิน

– ขยายตลาด SMEs ในประเทศผ่านเครือข่ายของบรรษัทข้ามชาติ

10



การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
สิงคโปร์

• แม้ว่านโยบายในการส่งเสริม SMEs ของประเทศสิงคโปร์จะดูครบถ้วนและมีการใช้เงิน
งบประมาณไปเป็นจ านวนมาก แต่นโยบายดังกล่าวยังมีข้อวิพากย์วิจารณ์เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของนโยบาย เพราะผลส าเร็จในแง่ของ SMEs ยังมีจ ากัด และส่วนมาก
จ ากัดอยู่ในภาคบริการมากกว่า

• นโยบาย LIUP ในทางปฏิบัติมักต้องอาศัยการล้อบบี้ของรัฐบาลสิงคโปรก์ับ MNCs ที่
เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์เพื่อให้ SMEs สิงคโปร์เข้าไปอยู่ใน GVCs มากกว่าการเข้าไปอยู่
ใน GVCs เองจากการพัฒนาศักยภาพของ SMEs

• การท างานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs มีความเกี่ยวข้องกับหลาย
องค์กร ท าให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงมีการรวม Spring Singapore และ IE 
Singapore เข้าเป็น Enterprise Singapore เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งการรวมหน่วยงานดังกล่าวเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเม.ย. 2018
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
เกาหลี

• นโยบายการส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลี จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
ใหญ่ๆ ได้แก่ 
– การสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs 

– การส่งเสริมการขยายตลาดไปต่างประเทศและการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ

– การสร้าง Industrial clusters

12



การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
เกาหลี

การสร้าง Industrial clusters เน้น ICT & High Tech
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
ญ่ีปุ่น

14



• นโยบายจะแบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกัน ประกอบไปด้วย
– ระยะการเริ่มต้นกิจการ (Start-up phase)

– ระยะการเติบโต (Growth phase)

– ระยะการเติบโตเต็มที่  (Maturity phase)

– นโยบายส าหรับทุกระยะ (All phase)

• เน้น micro sme
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การวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในต่างประเทศ: 
ญ่ีปุ่น



นโยบายของไทย
• การเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ GVCs จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ในส่วนของ

การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ 
SMEs ในแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4

• แผนการด าเนินงานคือ 
1) การสนับสนุนให้ SMEs พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ 
2) จัดกิจกรรมจับคู่ให้ SMEs มีโอกาสเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 
3) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษแีก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ใหค้วาม

ช่วยเหลือ SMEs ในห่วงโซ่อุปทาน
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นโยบายของไทย

• โครงการพี่ช่วยน้อง (Big Brother 50) 
– เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการสานพลังประชารัฐ มีความร่วมมือระหว่าง สสว. 

หอการค้าไทย และ 14 องค์กรจากภาคเอกชนและหนว่ยงานพันธมิตร เพื่อช่วยให้ 
SMEs มีธุรกิจที่ดี และการเตบิโตทีย่ั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดประสบการณใ์นการบรหิาร
จัดการธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจดัการ 
รวมถึงการช่วยหาแหลง่เงินทนุ

– แรงจูงใจทางภาษีจากรัฐบาลคือ บริษัทพี่ หักรายจ่าย 2 เท่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุทธิก่อนหัก รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และ
รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกฬีาตามมาตรา 65 ตรี (3) ส าหรับรายจ่ายท่ีไดจ้่าย
เพื่อการส่งเสรมิการด า เนินธุรกิจของ SMEs เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี

– ใกล้เคียงกับนโยบาย LEAD ของสิงคโปร์
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นโยบายของไทย

• โครงการ Big Brother Guarantee Success Solution (ปีพ.ส. 2561)
เน้นการพัฒนาใน 4 ด้านคือ

– Big Brother for ITC ช่วยด้านกระบวนการ)กิรูปหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
และเพ่ิมทักษะผู้ปฏิบัติงาน ให้ค าปรกึษาและความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรม
มูลค่าเพิ่ม และออกแบบสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถเข้าร่วม GVCs ของ
บริษัทขนาดใหญ่ได้

– Big Brother for marketing ช่วยด้านการตลาดทั้งแบบ offline และ online การสร้างแบ
รนด์ และจับคู่ธุรกิจ รวมถึงสถานที่ทดสอบตลาด และพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของ

– Big Brother for CIV หรือหมู่บ้านสร้างสรรค์ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ OTOP 
โดยน าสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกระจายสินค้าให้สามารถ
จ าหน่ายได้ทุกพ้ืนที่ โดยบริษัทที่เข้าร่วม เช่น SCG น้ าตาลทรายมิตรผล จะช่วยน าร่องการ
จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์

– Big Brother for Processed Agriculture เน้นด้านเกษตรแปรรูป โดยการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยวิธีกรรมต่างๆ
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สรุปการวิเคราะห์นโยบาย

22

ประเภทนโยบาย นโยบายท่ีใช้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญ่ีปุ่ น ไทย

แรงจงูใจทางภาษี • การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(จ ากัดช่วงเวลา)


(จ ากัดช่วงเวลา)
  

(ตามสิทธิ BOI)
• การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล   

(จ ากัดประเภทธุรกิจ)
 

(ถึงปี 2561)
• การอนุญาตให้ใช้ค่าใช้จ่ายบาง

ประการมาลดหย่อนภาษีเพิ่มได้
    

(ตามสิทธิ BOI)

ความชว่ยเหลือด้าน
เงินทนุ

• การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า     

• การให้เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่าย
บางรายการ

    

• venture capital     

ความชว่ยเหลือทางด้าน
ข้อมลู

• ช้อมูลด้านเทคโนโลยี     

• ข้อมูลด้านการบริหารจดัการ     

• ข้อมูลด้านการตลาด    

(มีการท าฐานข้อมูล 
online)



• ข้อมูลด้านการผลิตและประสิทธิภาพ     

• ทักษะแรงงาน
การสร้างคลสัเตอร์ทาง
ธุรกิจ

• การส่งเสริมการสรา้งคลัสเตอรท์าง
ธุรกิจ



(มีการสร้างคลัสเตอร์
ระหว่าง SMEs กับราย

ใหญ่ผ่าน LEAD)



(ข้อมูลไม่ชัดเจน)


(ไม่มีคลัสเตอร์กับ 
SMEs)



(เป็นคลัสเตอร์ตามพื้นท่ี
และภาคธุรกิจ ให้ 

SMEs ใช้ประโยชน์)



(โครงการ Big 
Brother)



สรุปการวิเคราะห์นโยบาย
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ประเภทนโยบาย นโยบายที่ใช้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น
แรงจูงใจทางภาษี • การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)
 

(ทุกประเภทกิจการ)

• การอนุญาตให้ใช้ค่าใช้จ่ายการศึกษาความ
เป็นไปได้ใช้ลดหย่อนภาษีได้



(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)
 

(ทุกประเภทกิจการ)

• การยกเว้นภาษีจากก าไรจากการลงทุนในหุ้น
หรือเงินปันผลของการลงทุนในต่างประเทศ



(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)
 

(ทุกประเภทกิจการ)

ความช่วยเหลือด้านเงินทุน • การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)


(SMEs ได้ดอกเบี้ยต่ า
กว่า)



(SMEs ได้ดอกเบี้ยต่ า
กว่า)

• การให้เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายบางรายการ 

(SMEs ได้การอุดหนุนมากกว่า)


(ทุกประเภทกิจการ)


(SMEs ได้รับการ
อุดหนุนมากกว่าในบาง

ประเภท)



(SMEs ได้รับการ
อุดหนุนมากกว่า)

• venture capital 

(SMEs ได้การอุดหนุนมากกว่า)
  

• การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงทาง
การเมือง



(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)
 

• การประกันเงินกู้ 

(ทุกประเภทกิจการ)
  

(SMEs ได้การอุดหนุน
มากกว่า)

• การให้เงินอุดหนุนส าหรับ M&A 

(SMEs ได้การอุดหนุนมากกว่า)
  



สรุปการวิเคราะห์นโยบาย
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ประเภทนโยบาย นโยบายที่ใช้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น
ความช่วยเหลือด้านข้อมูล • การช่วยจัดหา

พันธมิตรทางธุรกิจ
ในประเทศผู้รับทุน



(ทุกประเภทกิจการ)
  

(ทุกประเภทกิจการ)

• ข้อมูลทางธุรกิจ 
การตลาด การเข้าสู่
ตลาด



(ทุกประเภทกิจการ)
  

(ทุกประเภทกิจการ)

• ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศผู้รับทุน



(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)
 

(ทุกประเภทกิจการ)
• การจัดท า MOU 

กับพื้นท่ีประเทศ
ผู้รับทุนเป้าหมาย



(เน้นท่ี SMEs)
  

(ทุกประเภทกิจการ)

ความช่วยเหลือด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

• การลงทุนสร้างนิคม
อุตสาหกรรม



(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)
 

• การลงทุนสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค



(ทุกประเภทกิจการ)


(ทุกประเภทกิจการ)
 

• การให้พื้นท่ี
ส านักงานแก่กิจการ

  

(เฉพาะ SMEs)




สรุปการวิเคราะห์นโยบาย
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ประเภทนโยบาย นโยบายที่ใช้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย
แรงจูงใจทางภาษี • การลดหย่อนภาษีให้กับบริษัท

ขนาดใหญ่ที่ใช้ SMEs ใน
ประเทศเป็น suppliers

 ไม่ชัดเจน   

• การให้บริษัทขนาดใหญ่น าค่า
ใช่จ่ายที่เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือ SMEs มาลดหย่อน
ภาษีได้

 ไม่ชัดเจน   

ความช่วยเหลือด้านการเงิน • การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า     

• การให้เงินอุดหนุนกับบริษัท
ใหญ่ที่ช่วยเหลือ SMEs

 ไม่ชัดเจน   

ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล • จับคู่บริษัทใหญ่และเล็ก     

• ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทใหญ่ต้องการ

    

• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
และมาตรฐานสินคา้

    

• ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน     

• ข้อมูลเกี่ยวกับ R&D ที่จ าเป็น     



• ข้อเสนอแนะต่อองค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริม SMEs
– การปรับปรุงองค์กรที่ดูแล SMEs ให้มีอ านาจหน้าที่คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายด้าน SMEs

– นิยามของ SMEs ให้เหมือนกันในทุกหน่วยงานรัฐ แต่มีขนาดที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของอุตสาหกรรม

26

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม

• ข้อเสนอแนะต่อนโยบายในการส่งเสริม SMEs ให้เข้าร่วม GVCs
นโยบายในการส่งเสริม SMEs เข้าร่วม GVCs ควรแบ่งขั้นตอนดังนี้

– ประเมินอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ SMEs เข้าร่วม GVCs โดยจะต้องเป็นประเภทธุรกิจที่ 
SMEs เหมาะสมจะเข้าร่วม

– พิจารณาต าแหน่งของห่วงโซ่ที่ SMEs จะเข้าร่วม และประเมินว่าปัจจัยที่ SMEs ต้องการในการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วม GVCs ได้คืออะไร เช่น การปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงระบบการผลิตและการ
จัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วนไหนที่จ าเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือหรือค าแนะน าจาก
บริษัทใหญ่หรือบริษัทพี่ 

– ก าหนดความช่วยเหลือที่เหมาะตามประเภทธุรกิจจากบริษัทพี่ โดยให้การสนับสนุนในรูปของการน า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการช่วยเหลือบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมาหักลดหย่อนภาษีได้ และอาจเพิ่ม
การอุดหนุนทางการเงินแก่บริษัท SMEs ที่เข้าร่วมโครงการที่จ าเป็น ผ่านเงินอุดหนุนเฉพาะประเภท
กิจกรรม และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ (preferential term) 

– หาก SMEs สามารถเข้าร่วมใน GVCs ของบริษัทพี่ในโครงการได้จริงหลังจบโครงการ อาจพิจารณาให้
มีการให้แรงจูงใจทางภาษีที่เพิ่มขึ้นกับบริษัทพี่

27



การศึกษาเชิงลึกรายอุตสาหกรรม
• การคัดเลือกอุตสาหกรรม

ที่มา: https://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/

เกณฑ์ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ การมี value chain 
ในประเทศและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ รวมถึงศักยภาพในการเติบโต 28

https://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/


นโยบายของไทย

• โครงการ Big Brother ภายใต้โครงการประชารัฐ
– 1 Connect SMEs to GVC

• Mentor 

• Grooming: think global

• Training: technology support team
– Marketing, management, manufacturing, accounting &finance

• Support starup: Angle Fund

• big brothers:  PTT,SCG, DENSO, DELTA, TOYOTA,HONDA,NISSAN

• Singha, CPALL, ThaiBev, MITR PHOL, Malee, Surapol foods

29



นโยบายของไทย

• โครงการ Big Brother ภายใต้โครงการประชารัฐ
– 2 Shift up Technology ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านศูนย์ Industry 

Transformation center, กระทรวงอุตสาหกรรม

• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคนิค (learning Factory)

• ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

• ช่วยพัฒนางานวิจัยและพัฒนา

• ABB, Technische Universitat Darmstadt, MEDIANA, AGP, ISUZU, 
SIEMENS,WITTMANN Bottenfeld
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การศึกษาเชิงลึกรายอุตสาหกรรม
• การคัดเลือกอุตสาหกรรม

ที่มา: https://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/

เกณฑ์ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ การมี value chain 
ในประเทศและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ รวมถึงศักยภาพในการเติบโต 31

https://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/


ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร

• อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย ทั้งใน
แง่การผลิต ซึ่งเชื่อมโยงไปยังสาขาการผลิตรากฐานของประเทศ คือ
เกษตรกรรม และในแง่การบริโภค 

• ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่ส าคัญให้กับนานาประเทศ ซึ่ง
ได้รับการยอมรับทั้งในแง่ของคุณภาพและความหลากหลายของสินค้า 
มูลค่าส่งออกในอุตสาหกรรมอาหารไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก
ในปี พ.ศ. 2559 และนับเป็นมูลค่าส่งออกเป็นอัดดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย 
(รองจาก จีน และอินเดีย)
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ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร

ท่ีมา : คณะวิจัยดัดแปลงจาก จูน และ ดนุพล (2558)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร



ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร (ล้าน US dollar)

 
2558 % ∆ 2559 % ∆ 2560 % ∆ 

             15,651.0  0.09        14,577.7  -6.86        14,861.6  1.95 
                     2,675.9  -4.16          2,501.1  -6.53          2,736.6  9.42 
       :        (         )    5,723,629.0  -9.93    6,465,779.6  12.97    7,671,925.6  18.65 
                                    2,657.9  -13.15          2,578.9  -2.97          2,658.4  3.08 
       :        (         )       665,254.9  -17.47       744,083.1  11.85       774,459.0  4.08 
        -                            1,075.9  -12.06          1,012.8  -5.86          1,054.5  4.11 
       :        (         )        99,919.6  -1.13       100,748.4  0.83       102,711.4  1.95 
        -                             2,434.2  17.38          2,207.0  -9.33          2,151.7  -2.51 
       :        (         )       566,130.4  32.07       509,652.3  -9.98       478,748.9  -6.06 
                                        571.6  12.23             594.5  4.01             572.0  -3.78 
       :        (         )       534,739.5  1.25       495,124.5  -7.41       490,850.7  -0.86 
                                           959.4  5.79             944.0  -1.60             923.6  -2.16 
       :        (         )       399,598.6  -2.81       419,822.1  5.06       402,089.0  -4.22 
                                          1,264.4  18.90          1,166.7  -7.73          1,144.1  -1.93 
       :        (         )       452,259.9  20.73       431,076.6  -4.68       406,649.8  -5.67 
                                 4,011.9  0.08          3,572.7  -10.95          3,620.8  1.35 
 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
34

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร



• อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที ่SMEs มีบทบาทค่อนข้างสูง 
– ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 114,018 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.87ของผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด 
– มีการจ้างงานจ านวน 552,915 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 61.04 ของการจ้างงานใน

อุตสาหกรรมอาหาร
– ก่อให้เกิด GDP คิดเป็นมูลค่า 205,069 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.2 ของ GDP ใน

อุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดของประเทศไทย
• ผู้ประกอบการอาหารที่เป็น SMEs โดยมากจะเป็นธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

ธัญพืช หรือคิดเป็นร้อยละ 57.06 ของผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม
อาหารทั้งหมด ตามมาด้วยผู้ผลิตขนมปัง และผู้ผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 5 ของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

35

บทบาทของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร



• จ านวนสถานประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2555)
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บทบาทของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

• หากพิจารณามิติของการออกไปลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมอาหาร  จากรายงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2555) 
พบว่า SMEs ไทยที่ไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะใน CLMV ส่วน
ใหญ่จะเป็นการลงทุนในลักษณะของการท าเกษตรแบบ Contract 
Farming ปศุสัตว์ รวมถึงกิจการภาคบริการ เช่นการค้าส่งโดยการเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากเมืองไทย การผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค การท าร้านอาหารและภัตตาคาร และธุรกิจโรงแรม
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SMEs ใน GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร
• APEC (2014) ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกในอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปอาหาร 

และพบว่าในปัจจุบัน Lead Firms ในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกมักจะเป็นบรรษัทข้ามชาติ
ระดับโลก เนื่องจากแรงกดดันจากผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัย 

• SMEs มักจะมีส่วนร่วมในส่วนของการผลิต คือการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยกระบวนการใน
แง่ของการจัดเก็บ การขนส่ง และการกระจายสินค้าในกรณีของการส่งออกมักถูกควบคุม
โดย Lead Firms เนื่องจากต้องมีการควบคุมมาตรฐานสินค้า

• ผู้บริโภคจะมีความอ่อนไหวต่อความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งมีทั้ง
มาตรฐานสากล มาตรฐานภูมิภาค มาตรฐานประเทศ และมาตรฐานของ Lead Firms 
เอง ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดในการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกของ SMEs 

• lead firm ของอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์ มีการสร้างตราผลิตภัณฑ์และมี
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ 

• การเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกของ SMEs จะจ ากัดอยู่ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบ อีกทั้ง
ยังประสบกับปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าที่หลากหลายของอุตสาหกรรม 38



• ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยที ่SMEs มีส่วนร่วมจ านวนมากจะ
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช 

• จากผู้ประกอบการและสมาคมผู้ผลิตอาหารแปรรูป พบว่าภาคธุรกิจใน
อุตสาหกรรมอาหารที่ SMEs มีส่วนร่วมใน GVCs สูงมากและมีโอกาสสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้สูง คือธุรกิจผัก ผลไม้ และพืชแปรรูป (ซึ่งรวมธัญพืชแปรรปู)

• ถ้ามองในมิติของการลงทุน พบว่า SMEs ประเทศไทยมีศักยภาพการไปลงทุน
ในธุรกิจประเภทการท าการเกษตร contract farming ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้น
น้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ าซึ่งได้แก่การเป็นตัวแทนค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคจากประเทศไทย และการท าร้านอาหารและภัตตาคาร

การคัดเลือกธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร
ที่จะน ามาศึกษาเชิงลึก
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การคัดเลือกธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร
ที่จะน ามาศึกษาเชิงลึก

• คณะนักวิจัยเลือก 2 ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อท าการศึกษาเชิง
ลึก จากความสามารถในการส่งออกของ SMEs ของไทย และความสามารถ
ในการออกไปลงทุนซึ่งเพิ่มโอกาสในการเช่ือมโยงกับ SMEs ในภูมิภาค
อาเซียน ได้แก่ ธุรกิจผัก ผลไม้ และพืชแปรรูป และ ภาคบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับอาหาร คือ ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาหาร 
ร้านอาหารและภัตตาคาร
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ลักษณะ GVCs ของอุตสาหกรรมอาหารและการมีส่วนร่วม
ของ SMEs ใน GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร: ผักและ

ผลไม้แปรรูป

ในที่นี้คณะผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น

• ผักผลไม้กระป๋องและผักผลไม้แช่แข็ง

• ผักผลไม้อบแห้งและอบกรอบ

• น้ าผลไม้
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ผักผลไม้กระป๋องและผักผลไม้แช่แข็ง

• เป็นธุรกิจที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นส าคัญ โดย Lead Firms ของธุรกิจส่วนใหญ่เป็น
บริษัทขนาดใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ

• ส าหรับห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของธุรกิจประเภทน้ี มักจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเกือบทั้งหมด โดยเริ่ม
จากการปลูกผักและผลไม้โดยเกษตรกร โดยมีท้ังการใช้เมล็ดพันธุ์ในประเทศ และเมล็ดพันธุ์
จากต่างประเทศ

• ลักษณะการเพาะปลูกมักอยู่ในรูปแบบของ Contract Farming โดยเฉพาะกรณีของพืชไร่ที่มี
การส่งออก หรือแปรรูปเพื่อท าผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกต่อ เนื่องจากมีการก าหนดมาตรฐาน
สินค้า เช่น สารเคมีท่ีใช้ในการเพาะปลูก สูตรปุ๋ย และมีการซื้อคืนจากเกษตรกรโดยมีการสุ่ม
ตรวจว่าใช้สารเคมีตามท่ีได้ตกลงหรือไม่

• SMEs เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ โดยมีตัวกลาง (Brokers) ซึ่งอาจเป็นเกษตรกรรายใหญ่
ในพื้นท่ี หรือเป็นร้านขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ในการเพาะปลูก ท าหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทในการ
ติดต่อกับเกษตรกร ก าหนดโควต้าการเพาะปลูก และรวบรวมผลผลิตน าส่งบริษัท และบริษัทจะ
เป็นผู้ท าการแปรรูปต่อไป
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ผักผลไม้กระป๋องและผักผลไม้แช่แข็ง

• สินค้าส าคัญในหมวดนี้ประกอบไปด้วยสับปะรดกระป๋องและแปรรูป 
มะม่วง ฝรั่ง และเงาะกระป๋อง ล าไยและลิ้นจี่แปรรูป 

• ตลาดส่งออกที่ส าคัญประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
แคนาดา และจีน
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ผักผลไม้กระป๋องและผักผลไม้แช่แข็ง

• ในกรณีของผลไม้ ส่วนมากจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ Contract Farming และ
บางครั้งอาจมีการน าเข้าผลผลิตจากต่างประเทศ เช่น การเกิดภาวะขาดแคลน
มะพร้าวที่ท าให้เกิดการน าเข้าผลผลิตจากอินโดนีเซียมาใช้ในการแปรรปู 

• Lead Firms ส่วนมากจะใช้ SMEs เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจากสวน
ผลไม้ มาส่งให้กับทางบริษัท 

• ในบางผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีเครื่องจักรดีพอ เช่น เงาะกระป๋อง ล าไยกระป๋อง ลิ้นจี่
กระป๋อง ยังมีการใช้ SMEs ในการเป็นผู้เตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให ้Lead 
Firms ขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วย การปลอกเปลือก และการคว้านเม็ด 

• ในส่วนการจ าหน่ายและกระจายสินค้า ส่วนมากจะเป็นการส่งออกในลักษณะ
ของการรับจ้างผลิตและติดตราให้กับลูกค้า (OEMs) โดยมีบริษัทในต่างประเทศ
เป็นผู้กระจายสินค้าและท าการตลาด
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ผักผลไม้กระป๋องและผักผลไม้แช่แข็ง
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ผักผลไม้อบแห้งและอบกรอบ

• ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในหมวดนี้นอกเหนือไปจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยัง
ประกอบไปด้วย ทุเรียนอบกรอบและอบแห้ง มะละกออบกรอบและ
อบแห้ง มังคุดอบแห้ง มะพร้าวอบกรอบ มะม่วงอบแห้ง สับปะรดอบแห้ง 
และผลไม้อบแห้งอ่ืนๆ 

• ตลาดส่งออกส าคัญประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และยุโรป

• ความน่าสนใจในธุรกิจนี้อยู่ที่บริษัทที่เป็น lead firm มีสัดส่วนของบริษัทที่
เป็น SMEs ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของผลไม้อบแห้ง จึงเป็นธุรกิจ
ที่มี SMEs ใน GVCs ในระดับที่สูง
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ผักผลไม้อบแห้งและอบกรอบ
• กิจกรรมต้นน้ าของธุรกิจนี้คือขั้นตอนการเพาะปลูกโดยเกษตรกร ซึ่งมีทั้งส่วนที่เกิดใน

ประเทศไทย เช่น สับปะรด มะพร้าว ล าไย และส่วนที่เกิดในต่างประเทศ เช่น 
มะม่วง (เนื่องจากมะม่วงที่น ามาใช้ในการท ามะม่วงอบแห้ง ส่วนมากเป็นมะม่วงที่
ปลูกในประเทศกัมพูชา) และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยส่วนของการเพาะปลูกใน
ต่างประเทศ บางส่วนเป็นการเข้าไปลงทุนท าสวนในประเทศเพื่อนบ้านของ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

• จากนั้น SMEs ที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาให้กับ Lead Firms 

• Lead Firms เพื่อท าการแปรรูปต่อ โดยแต่ละบริษัทจะมีสูตรเฉพาะตัวในเรื่องของ
การปรุงรส รูปแบบกิจการ Lead Firms ในธุรกิจนี้จะเป็นอุตสาหกรรมเบาที่มีการ
ลงทุนในเครื่องจักรไม่สูงนัก แต่จะเน้นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วย
รสชาติสินค้าแทน รวมถึงการสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มความ
หลากหลายในรสชาติ 49



ผักผลไม้อบแห้งและอบกรอบ
• การจัดจ าหน่ายสินค้า ส่วนมากจะเป็นการส่งออกโดยอยู่ในรูปแบบของการรับจ้าง

การผลิตและติดตราของคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งคู่ค้าส าคัญคือสหรัฐอเมริกาและ 
ประเทศจีน 

• สินค้าที่มีการส่งออกไปจีนสูงจะประกอบไปด้วย มะพร้าวอบกรอบ มะม่วงอบแห้ง 
ล าไยอบแห้ง สับปะรดอบแห้ง กล้วยตากและอบแห้ง ทุเรียนแปรรูป โดยมักจะเป็น
การส่งออกในลักษณะของการติดตราให้กับบริษัทคู่ค้า และอีกรูปแบบจะเป็นการ
จ าหน่ายให้กับบริษัททัวร์จีนเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนรับประทาน
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ผักผลไม้อบแห้งและอบกรอบ
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น้ าผลไม้

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญในหมวดผัก ผลไม้ และพืชแปรรูป โดยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 
29 ของมูลค่าทั้งหมดในหมวดน้ี

• ผลิตภัณฑ์ส าคัญที่สุดคือน้ าสับปะรด น้ าผักและผลไม้รวม และน้ าแอปเปิ้ล
• ตลาดส่งออกท่ีส าคัญของน้ าผลไม้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ และจีน
• การส่งออกสินค้าประเภทน้ าผลไม้นั้น จะมี 2 ลักษณะด้วยกันได้แก่ การส่งออกในรูปของ 

OEMs ภายใต้แบรนด์ของ Lead Firms จากประเทศท่ีเราส่งออกสินค้าไป และการส่งออก
ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของผู้ส่งออกเอง ซึ่งมักจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก และมักจะเป็น
กรณีของน้ าผลไม้ท่ีมีสูตรเฉพาะ 

• นอกจากนี้ ธุรกิจประเภทน้ าผลไม้ปั่นยังมีศักยภาพในการส่งออกในลักษณะของการสร้าง 
Franchise ในประเทศเพื่อนบ้าน

• น้ าผลไม้ขนาดใหญ่ได้เริ่มมีความคิดริเริ่มจัดตั้งโครงการความร่วมมือกับ SMEs โดย SMEs 
สามารถน าสูตรน้ าผลไม้เฉพาะของบริษัทของตนมาให้ผู้ผลิตรายใหญ่ท าการผลิต บรรจุภัณฑ์ 
และช่วยในการท าการตลาด (ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ) และแบ่งส่วนก าไร
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น้ าผลไม้

• SMEs จะมีส่วนร่วมใน GVCs ได้ในหลายลักษณะ นับต้ังแต่ในส่วนของธุรกิจต้นน้ าคือการปลูก
ผลไม้ การเตรียมวัตถุดิบในผลไม้บางชนิด เช่น ลิ้นจ่ี ล าไย การเป็นผู้คิดสูตรน้ าผลไม้เฉพาะ 
หรือในส่วนของธุรกิจน้ าปั่น จะให้ SMEs เป็นผู้เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการท าน้ าปั่น

• ในส่วนของธุรกิจกลางน้ าคือขั้นตอนการผลิตนั้น บางครั้งผู้ประกอบการรายใหญ่มีความ
จ าเป็นต้องใช้บริษัทขนาดกลางช่วยเป็นผู้ท าการผลิตในกรณีของสินค้าที่ผลิตออกมาทดลอง
ตลาด หรือสินค้าที่มีตลาดเฉพาะไม่ได้มีปริมาณการขายที่สูงมาก แต่เครื่องจักรในบริษัทขนาด
ใหญ่จะเหมาะต่อการผลิตน้ าผลไม้ในปริมาณมาก ๆ จึงไม่สามารถผลิตสินค้าเหล่านี้ได้ 

• ในส่วนของธุรกิจปลายน้ า ในกรณีของการผลิตสินค้าแบบ OEMs จะมีบริษัทในต่างประเทศ ซึ่ง
มีท้ังขนาดใหญ่และขนาดกลาง เข้ามาเชื่อมโยงในธุรกิจปลายน้ า นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ 
SMEs ในประเทศอาเซียนเข้ามาซื้อ Franchise น้ าปั่นของไทยไปด าเนินกิจการด้วย
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น้ าผลไม้
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• ผักและผลไม้กระป๋องและแช่แข็ง
– เชื่อมโยงกับ SMEs ในอาเซียนในช่วงตน้น้ าค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนมากขั้นตอน

การเพาะปลูกเกิดที่ประเทศไทย ยกเว้นการน าเข้าวัตถุดิบในช่วงขาดแคลน 

– ดังนั้นความเชื่อมโยงกับ SMEs ในอาเซียน จะเกิดขึ้นช่วงปลายน้ าคือการกระจาย
สินค้าและการค้าปลีก เนื่องจากตลาดอาเซียนนับเป็นตลาดทีม่ีความส าคัญตลาดหนึง่ 
โดยในกรณีของสิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์มักติดตราตามค าสั่งซ้ือของลูกค้าและมกัเป็นบริษัท
รายใหญ่ แต่ในกรณีของเวียดนามและมาเลเซีย มีการน าเข้าสนิค้าโดยใช้ตราผลิตภัณฑ์
ของประเทศไทย และมีการจ าหน่ายในรา้นค้าปลกี

– ส าหรับตลาดสง่ออกที่ส าคัญของประเทศไทยในหมวดผักและผลไม้แปรรปูบรรจุ
กระป๋องคือเวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ตามล าดับ 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง GVCs ของอุตสาหกรรม
อาหารกับ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน



• ธุรกิจผลไม้อบแห้งและอบกรอบ และถั่วและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบ
– ส่วนของกิจกรรมในช่วงต้นน้ า SMEs ในภูมิภาคอาเซียนมีสว่นร่วมไดง้่ายกว่าธุรกจิ

ประเภทอื่น เช่น กรณีของมะม่วงอบแห้ง ซึ่งต้องใช้มะมว่งที่ปลูกในประเทศกมัพูชา 
เนื่องจากมีเนือ้เยอะและมรีะดบัความนิม่เทา่กนัทั้งลกู หรือเม็ดมะมว่งหมิพานตท์ี่ตอ้ง
น าวัตถุดิบมาจากเวียดนามเป็นหลักจงึจะได้เม็ดขนาดใหญ ่ซึ่งท าให้เกษตรกรและ 
SMEs ของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามีบทบาทในช่วงตน้น้ าในสว่นของการเพาะปลกู
และรวบรวมผลผลติ

– ในการกระจายสนิค้าและการค้าปลีก ที่ประเทศในอาเซียนหลายประเทศ เช่น 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ จัดว่าเป็นคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทยใน
หมวดนี้ เนื่องจากมีรสนิยมในการบรโิภคผลไม้ท่ีคล้ายคลึงกัน และผลไม้ประเทศไทย
หลายชนิด เช่น ทุเรียน มะม่วง ยังเป็นที่นิยม จึงท าให้ผลไม้อบแห้งและแปรรูปเป็นที่
นิยมตามมาด้วย
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• น้ าผลไม้
– ความเชื่อมโยงกับ SMEs ในประเทศอาเซียนจะเกิดขึ้นในกรณีของการผลิตสินค้า

แบบ OEM จะมีบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง เข้ามา
เชื่อมโยงในธุรกิจปลายน้ า 

– นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ SMEs ในประเทศอาเซียนเข้ามาซื้อ Franchise
น้ าปั่นของไทยไปด าเนินกิจการด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ทางประเทศเวียดนามมีความ
สนใจจะซื้อ Franchise ของประเทศไทยไปเปิดด าเนินการในประเทศเวียดนาม
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สัปปะรดกระป๋อง ผลไม้อื่น ๆ กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง

การผลิต Contract Farming เกษตรกร เกษตรกร

รวบรวม SMEs SMEs SMEs

แปรรูป MNCs / Lead Firm Lead Firm / SMEs Lead Firm / SMEs

จัดจ าหน่าย / ส่งออก MNCs / Lead Firm OEMs / Lead Firm OEMs / Lead Firm

ตลาด USA, Japan USA, China USA, China

อาเชียน ตลาด ตลาด ผลิต/ ตลาด
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โอกาสและอุปสรรคของ SMEs ในการมีส่วนร่วมใน 
GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร

• โอกาสของ SMEs ในการส่วนร่วมใน GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร
– การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกของไทยในภูมิภาค

ธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวไปยังภูมิภาค ซึ่งแม้ในระยะสั้นนโยบายในการ
จัดหาสินค้าจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ในระยะยาว การเข้าไปของธุรกิจค้าปลีก
ของประเทศไทย น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย มีช่องทางใน
การส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกของไทยในภูมิภาคได้ 

– ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในต่างประเทศ
อาหารไทยมีชื่อเสียงที่ดีในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นที่ยอมรับถึง

มาตรฐานสินค้าที่ดี และรสชาติที่อร่อย จึงเป็นโอกาสให้ SMEs ไทย เข้าตลาดได้ง่าย ซึ่ง
ส่วนมากสินค้าที่มีโอกาสสูงจะอยู่ในรูปแบบของผักและผลไม้แปรรูป และอาหารประเภท 
ready-to-eat โดยการผลิตจะมีท้ังที่ติดตราบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ และใช้ตราผลิตภัณฑ์
ของบริษัทในการจ าหน่ายสินค้า
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• โอกาสของ SMEs ในการส่วนร่วมใน GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร
– การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้แปรรูป ถั่วและธัญพืชแปรรูป และอาหาร
ประเภท ready-to-eat จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างความ
แตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โดยการสร้างสูตรเฉพาะของตนเองขึ้นมา ซึ่งท าให้ 
SMEs มีโอกาสที่จะเป็น Lead Firms เองและควบคุม GVCs ในกิจกรรมท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้สูง รวมถึงสามารถมีตราผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง
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โอกาสและอุปสรรคของ SMEs ในการมีส่วนร่วมใน 
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• อุปสรรคของ SMEs ในการส่วนร่วมใน GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร
 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and phytosanitary 

measures: SPS)
มาตรการจะมีตั้งแต่ก าหนดลกัษณะของสายพันธุ์ การใช้สารเคมีและปุ๋ย การ

ควบคุมหรือห้ามสิ่งปนเปื้อนและสารเคมีปนเปื้อน รวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งในกรณีของ
การส่งออกไปบางประเทศที่มีความเข้มงวดสูง เช่น สหภาพยุโรป ซึ่งต้องการการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ท าให้ Lead Firms มีแนวโน้มที่จะควบคุม
ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเอง ซ่ึงรวมไปถึงตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกที่มีทั้งการเข้าไปท า
ฟาร์มเอง หรือการท า Contract Farming โดยตรงกับเกษตรกรที่มีข้อตกลงต่อกันโดย
ไม่ผ่านตัวกลาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสินค้าที่ประเทศคู่ค้าก าหนด จึง
เป็นการตัด SMEs ออกจาก GVCs
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• อุปสรรคของ SMEs ในการส่วนร่วมใน GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร
– มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT)

มาตรการ TBT มักจะน ามาซึ่งการลงทุนในเครื่องจกัรและอปุกรณ์ทีเ่พิ่มขึ้น การเพิ่ม
สวัสดิการในการท างานของคนงาน ซึ่งมักเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม GVCs ของ 
SMEs เช่น กรณีของการตอ้งปฏบิัตติามข้อตกลง IUU ในการท าประมง ส่งผลให้ธุรกจิ
ขนาดใหญ่ที่เปน็ Lead Firms ไม่สามารถให้ SMEs เข้าร่วมในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มได้ 
เนื่องจาก SMEs อาจจะท าไมไ่ด้ตามข้อตกลง ซึ่งส่งผลให ้Lead Firms ไม่สามารถ
ส่งออกสนิค้าได ้อีกทั้งยังท าใหบ้ริษัทขนาดกลางท่ีเคยเป็น Lead Firms ในธุรกิจ
ประมงแปรรูปจ านวนมากไม่สามารถด าเนินธรุกิจตอ่ได้ เพราะมีความยากล าบากใน
การด าเนินการตามข้อก าหนด และส่งผลให้ไมส่ามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดหลักได้
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• อุปสรรคของ SMEs ในการส่วนร่วมใน GVCs ของอุตสาหกรรมอาหาร
– ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและรสนิยมในการบริโภคสินค้า ท าให้ SMEs ไม่

สามารถเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท Lead Firms ที่ออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ
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โอกาสและอุปสรรคของ SMEs ในการมีส่วนร่วมใน 
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• การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs
– การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดระบบการผลิตให้กับ SMEs

– การสร้างตราผลิตภัณฑ์

– การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

– การปรับปรุงคุณภาพสินค้า

– การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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• การส่งเสริมให้ SMEs สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้
– การจัดให้บริการระบบข้อมูลออนไลน์เพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงผู้บริโภค/ผู้น า

เข้าได้

– การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าผ่าน e-commerce

– การส่งเสริมให้ SMEs พัฒนาคุณภาพสินค้าและได้รับมาตรฐานสินค้าสากล
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• การส่งเสริมให้ SMEs สามารถเข้าร่วม GVCs ได้
– การส่งเสริมให้ SMEs พัฒนาคุณภาพสินค้าและได้รับมาตรฐานสินค้าสากล

– การคุ้มครองสินทรัพย์ทางปัญญา

– การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานกลาง ในฐานะ SME ภาค
เกษตรกรรม ในการรับซื้อ/ขาย สินค้าเกษตรกรรม เพิ่มอ านาจการต่อรองและ
ลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร

– ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตราใหญ่กับผู้ผลิตรายเล็ก เช่น โครงการ 
Big Brother
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อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน: ภาพรวมอุตสาหกรรม

• ภาพรวมในปัจจุบัน โลกยังมีการใช้พลังงานจาก
ฟอสซิลเป็นหลักกว่าร้อยละ 79.6 โดยมีสัดส่วน
ของพลังงานหมุนเวียนราวร้อยละ 18.3

• การใช้พลังงานหมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้าเป็น
กลุ่มที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุด 
เนื่องจากแนวโน้มความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ในอนาคตยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

• ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า Modern RE เช่น 
แสงอาทิตย์ ลมและชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า จะมี
บทบาทอย่างมากต่อระบบพลังงาน อาจมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36 เทียบเท่าก๊าซ
ธรรมชาติ น้ ามัน และถ่านหิน ในขณะที่บทบาท
ของเชื้อเพลิงดั้งเดิมจะลดน้อยลงไปจะอาจไม่มี
การใช้อีกต่อไปในอีก 20 ปีข้างหน้า ท่ีมา: RE Thinking Energy 2017, IRENA

สถานภาพและแนวโน้มในอนาคต
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• นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
จากความต้องการลดการพึ่งพาแหล่ง
พลังงานจากฟอสซิล และข้อตกลงด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• มาตรการ FIT และกลไกการสนับสนุน
ในรูปแบบต่างๆ กระตุ้นให้ตลาด RE 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุนการผลิต
ลดลงจนสามารถแข่งขันได้

ท่ีมา: RE Thinking Energy 2017, IRENA

สรุปนโยบายและมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนทั่วโลก

แรงขับเคลื่อนในการเติบโตของ RE

ท่ีมา: IRENA cost database (2018)

LCOE จ าแนกตามเทคโนโลยีในช่วงปี ค.ศ. 2010-2017
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• ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
สูงถึง 305 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนมี
การลงทุนสูงสุดร้อยละ 36 และคาดว่าจะมี
การเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

• พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็น
อุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินลงทุนสูงที่สุดโดยคิด
เป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 89 ของ
เม็ดเงินลงทุนในพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

• ศูนย์วิจัยกสิกรคาดการณ์ว่าจะมีเงินลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าของไทย 
(พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล และขยะ)
ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 ราว 1.1-1.5 
แสนล้านบาท และระยะถัดไปจนถึงปี พ.ศ. 
2579 จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 5.35 แสนล้านบาท

ท่ีมา: RE Thinking Energy 2017, IRENA

มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกมูลค่าการลงทุนใน RE

ท่ีมา: ศูนย์วิจัยกสิกรฯ (2016)

คาดการณ์มูลค่าการลงทุนของธุรกิจพลังงานทดแทน
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• แนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างกิจการพลังงาน
ทั่วโลก ที่มีทิศทางมุ่งไปสู่การแข่งขันมากขึ้น
โดยเฉพาะกิจการไฟฟ้า เป็นการเปิดโอกาสให้
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น ในขณะที่บทบาทของ Utility 
จะลดน้อยลงในระดับต่างๆ

• ระบบผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนที่ SMEs มีศักยภาพที่
จะเข้ามามีบทบาทมากที่สุด เนื่องจากข้อจ ากัด
ในด้านการลงทุน จะเห็นได้ว่าโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าเกือบทุกรูปแบบยกเว้น Vertical 
integration นั้นล้วนเปิดโอกาสให้เกิดการ
แข่งขันในระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งถือว่าปัจจุบันมี
เพียงประเทศในตะวันออกกลาง อาฟริกา และ
บางประเทศในเอเชียและอเมริกาใต้เท่านั้นที่ยัง
ไม่เปิดให้เกิดการแข่งขันในระบบผลิต

ท่ีมา: IEA (2017)

พัฒนาการของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ

ท่ีมา: IEA (2017)

สถานภาพโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในแต่ละประเทศ

โอกาสจากการแข่งขันในระบบผลิตไฟฟ้า
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• ขนาดของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถพัฒนาตั้งแต่สเกลขนาดเล็กไป
จนถึงขนาดใหญ่ ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้ SMEs เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ 
แม้ว่าโครงการขนาดเล็กจะมีต้นทุนต่อ
หน่วยสูงกว่าโครงการขนาดใหญ่โดยเฉล่ีย 
แต่ภาครัฐในหลายประเทศก็ได้ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมกิจการขนาด
เล็ก ดังจะเห็นได้จากการคิด FIT ที่
แตกต่างตามระดับสเกลของโครงการ ท า
ให้โครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมี
ความคุ้มค่าในการลงทุนและสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: IEA, METI (updated 2016)

ตัวอย่าง FiT ตามขนาดโครงการของญี่ปุ่น

โอกาสจากจาก FIT ตามขนาดโครงการ
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อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน: บทบาทของ SMEs

• PDP2015 ได้ระบุสถานภาพการผลิตไฟฟ้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2014 ว่ามีสัดส่วนของ SPP และ 
VSPP รวมกันกว่า 6,559 MW หรือร้อยละ 17.4 ของก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ และมี
เป้าหมายที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 15,657 MW ภายในปี ค.ศ. 2036

• ข้อมูลล่าสุดจาก ERC ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของ SPP และ VSPP นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มการเติบโต
ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น Self-generation (ยังไม่มีตัวเลข) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ฐานข้อมูล SPP/VSPP ERC 2018

ในประเทศไทย SPP และ VSPP ก าลังเติบโต
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• การเปลี่ยนแปลงสู่ “กระแสผู้บริโภคยุคใหม่ (Prosumer)” ที่ผู้บริโภคจะมี
บทบาทมากขึ้นในการผลิตสินค้า คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมพลังงานในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอัตราเร่งของการพัฒนา
เทคโนโลยีบางประเภทที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น เซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคา แบตเตอรี่และยานยนต์พลังงาน ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง
ส าหรับ SMEs

• โดยสรุปจะเห็นได้ว่าในอนาคต SMEs จะมีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนและโครงสร้างธุรกิจพลังงานในภาพรวมอย่างมาก จากปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ ทั้งการเติบโตของตลาดพลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนผ่าน
โครงสร้างธุรกิจพลังงานที่มีการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงกระแสผู้บริโภคยุคใหม่ 
(Prosumer) 
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• จากการประเมินเบื้องต้น
พบว่าพลังงานทดแทนของที่
มีศักยภาพส าหรับ GVCs ที่
ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 
ชีวมวลส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทน
น้ ามัน และพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

การประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อวิเคราะห์ GVCs
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Biomass 
กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (New S-Curve)

- ศักยภาพด้านการเกษตรสูง

- ปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าจ าพวก 
Wood pellet

- ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 
(ปริมาณ/ราคา)

- ข้อจ ากัดการใช้พื้นที่ (ในประเทศ
และต่างประเทศ)

ทางเลือกของผู้ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมและลดการพึ่งพา
ก๊าซฯในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

Biofuel 
กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (New S-Curve)

- ศักยภาพสูงจากอ้อยและมันส าปะหลัง 
(พืชเศรษฐกิจหลัก)

- ประเทศไทยมีการใช้มากที่สุดในภูมิภาค 
(ตลาดภายในประเทศ ภายใต้กลไกการ
อุดหนุนราคา)

- ไม่คุ้มค่าในภาวะราคาน้ ามันต่ า

- ความเสี่ยงของตลาดรถ ICE จากการ
เติบโตของ EV

- มูลค่าต่ าเมื่อเทียบกับการน าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในปิโตรเคมีและอื่นๆ

ลดการพึ่งพาการน าเข้าน้ ามันดิบ 
และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ประเทศ

Solar PV

Smart city (1st S-Curve) 
และดิจิตอล (New S-Curve)

- ตลาดใหม่ (Rooftop) เติบโตก้าว
กระโดดจากราคาโมดูล PV ที่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว 

- เอกชนมีประสบการณ์และศักยภาพใน
การบุกตลาดต่างประเทศ 

- อุตสาหกรรมต้นน้ าแข่งขันยาก

- พึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศสูง

- ท าให้ผู้ใช้พลังงานสามารผลิต
พลังงานเองได้ (Prosumer)

- ลด Import content

ทางเลือก ข้อสนับสนุน ข้อจ ากัด เป้าหมายการพัฒนา
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• เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในตลาดโลกและ
ภูมิภาค ในขณะที่การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพยังมีความไม่
แน่นอนสูงจากปัจจัยเรื่องวัตถุดิบและราคาพลังงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นในการศึกษานี้ได้
คัดเลือก “เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย”์ เพื่อน าร่องส าหรับการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ที่จะไปเปิดตลาดและด าเนินธุรกิจใน
บริบทของอาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับ GVCs
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การคัดเลือกกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อศึกษาเชงิลึก



โครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าที่เปิดให้มี

การแข่งขันมากขึ้น

นโยบายการส่งเสริมโครงการ
พลังงานขนาดเล็ก

การเปลี่ยนผ่านสู่ 
Prosumer

• กิจการไฟฟ้าขนาดเล็ก VSPP (<10 MW)
• อัตรา Feed-in-tariff ที่ให้สิทธิพิเศษกับ

โครงการขนาดเล็ก

• เทคโนโลยี่ที่พัฒนา
และต้นทุน PV 
module ต่ าลง

• Solar rooftop 
และ Private PPA

• เปิดโอกาสให้ธุรกิจ 
Solar PV ที่มีศักยภาพ
แข่งขันได้เข้ามาซื้อขาย
ในตลาดไฟฟ้าได้
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ลักษณะ GVCs ของอุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทติย์ และการมีส่วน
ร่วมของ SMEs ใน GVCs ของอุตสาหกรรมพลงังานแสงอาทิตย์

• มีการแข่งขันสูง Lead firm เป็นผู้เล่นที่ท าตลาดทั่วโลก 
รายใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน จีน สหรัฐ เกาหลี

• SMEs เน้นไปที่ตลาดภายในประเทศหรือเป็นลักษณะของ
ความร่วมมือกับ Lead firms 

• มีการแข่งขันด้านราคาท่ีค่อนข้างสูง ท าให้ SMEs อาจมีข้อ
เสียเปรียบโดยเฉพาะ Economy of scale

• มีการแข่งขันสูง Lead firm เป็นผู้เล่นที่ท าตลาดทั่วโลก 
รายใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน จีน และเยอรมนี

• SMEs ยังไม่มีบทบาทมากนัก ต้องใช้เงินทุนสูงและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนใหญ่เข้าอุปกรณ์ Inverter เป็น
หลัก โอกาสที่ SMEs เป็นไปได้ยาก

Si and PV 
manufacturing

Solar Inverter 
manufacturing

Project 
Development 
and Investor

Engineering 
Procurement 

and 
Construction 
(EPC) & Grid 
connection

Trader

• Project developer อาศัยเครือข่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ที่กว้างขวาง / Investor พิจารณาผลตอบแทนในการ
ลงทุนเป็นหลัก

• SME เน้นไปที่ Solar farm ขนาดเล็ก และ Solar 
rooftop / การเข้าไปถือหุ้นบางส่วนในโครงการขนาดใหญ่
โดยอาจเป็นไปในลักษณะของการลงทุน 

• ไม่มีผู้น าตลาดและการผูกขาดอย่าง ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และประสบการณ์ในการท าธุรกิจ
ในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการบริหารบุคคลากร ท าให้ EPC 
เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันของผู้เล่นระดับต่างๆอย่างมาก ทั้ง
ผู้เล่นรายใหญ่ที่ท าธุรกิจในระดับภูมิภาค ไปจนถึง SMEs ที่
ท าตลาดเฉพาะในประเทศ
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ความเชื่อมโยงระหว่าง GVCs ของอุตสาหกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์กับ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน

• ASEAN เป็นฐานการประกอบ Cell และ Module เพ่ือ
ส่งออกไปตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป Trade 
protectionism ในสหรัฐฯ ท าให้ Lead firm เริ่มกระจาย
ฐานการผลิตไปยังภูมิภาคอ่ืนๆมากขึ้น

• ความไม่แน่นอนของนโยบายต่างประเทศ การลงทุนขึ้นอยู่
กับ Lead firm เป็นหลัก ท าให้โอกาสที่ SMEs ไทยจะ
สามารถแข่งขันด้วยตัวเองเป็นไปได้ยาก

• ASEAN มีบทบาทไม่มากนัก เนื่องจากต้องใช้เงินทุนสูงและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในไทยมีบริษัทสัญชาติไทยบริษัทที่มี
การร่วมทุนกับต่างประเทศอยู่บ้าง
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Solar Inverter 
manufacturing

Project 
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• บริษัทไทยมีบทบาทน าใน ASEAN ประเทศอ่ืนยังอยู่ในช่วง
เริ่มต้น ยังไม่มีโครงการและธุรกิจในอาเซียนมากนัก

• บริษัทไทยเข้าไปลงทุนในอาเซียนมากขึ้น จากข้อจ ากัดของ
ตลาดในประเทศ แต่การไปต่างประเทศมีความเสี่ยงสูง 
ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากเป็น Investor และค่อยไปสู๋ Project 
developer

• ในไทย มี EPC ในระดับต่างๆที่หลากหลาย เช่น ผู้เล่นราย
ใหญ่ที่ท าธุรกิจ EPC ทั่วโลก บริษ ทไทยเอง และ ผู้เล่นที่ท า
ธุรกิจอ่ืนแล้วหันมาท า EPC 

• ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ยังมี EPC ท้องถิ่นไม่มากนัก
เนื่องจากยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ท าให้
ส่วนใหญ่ยังต้องอาศัย EPC จากต่างประเทศเป็นหลัก
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SWOT
SI and PV 

manufacturing
Inverter and BOS

Investor and Project 
development

EPC

Strength

Weakness

Opportunity

Threat

การแข่งขันสูง พึ่งพาเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาดได้ยาก

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
คุ้มครองทางการค้า การเข้าสู่ตลาดของกลุ่มทุนรายใหญ่จาก

ต่างประเทศ

กฎหมาย กฎระเบียบ ของประเทศในอาเซียน ยังไม่ชัดเจนและเอ้ือต่อการลงทุน
จากต่างประเทศ

ไทยมีตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ทีสุ่ดในอาเซียน

มีความพร้อมส าหรับการเป็นฐานการผลิต
เพื่อประกอบ cell และ module 

เอกชนไทย (L) มีความสามารถในการ
แข่งขัน มีประสบการณ์ในการการลงทุนและ

พัฒนาโครงการในต่างประเทศ

ขาดการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาสู่เชงิพาณชิย์

SME ขาดประสบการณ์และแหล่งเงินทุน

ความไม่แน่นอนของนโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทนของภาครัฐ และยังขาดการสนับสนุนให้เกิดการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ตลาดอาเซียนก าลังอยู่ในช่วงของการเติบโต

เอกชนท้องถิ่นในอาเซียนขาด
ประสบการณ์

กลุ่มทุนรายใหญ่ไม่สนใจ และต้อง
พึ่งพาเอกชนท้องถิ่น

นโยบายคุ้มครองทางการค้าของสหรัฐฯท า
ให้ Lead firm กระจายฐานการผลิต cell 

และ module มายังอาเซียนมากขึ้น

มีความพร้อมส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
PV coating

ไทยมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

สินค้า Electronic ของไทยได้รับการ
ยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน

ไม่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต
ต้นน้ าของ PV module ได้

เอกชนไทย (SML) มีประสบการณ์การ
ท า EPC ในประเทศ

SME ยังขาดประสบการณ์ในต่างประเทศ 
และยังต้องพึ่งพาเอกชนท้องถิ่น

การขยายธุรกิจหลักที่ไม่ใช่พลังงาน ไป
ต่างประเทศของเอกชนไทยรายใหญ่
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กลุ่มเป้าหมายและ Key Success Factor ที่จะผลักดัน SMEs 
เข้าไปมีส่วนร่วมใน GVCs

SI and PV 
manufacturing

Inverter and BOS Investor Project developer EPC

ตลาดเป้าหมาย
ตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ
ตลาดในประเทศและกลุ่ม

CLMV
ตลาดโลกและอาเซียน ตลาดอาเซียน

ตลาดในประเทศและกลุ่ม
CLMV

ผลิตภัณฑ์
Solar farm (SML)

Solar rooftop
Solar farm (SML)

Solar rooftop
Solar farm (SML)

Solar rooftop
Solar farm (S)
Solar rooftop

Solar farm (S)
Solar rooftop

รูปแบบ
ธุรกิจ

B2G - - -
เจ้าของโครงการที่เป็น
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

-

B2B
เป็นหุ้นส่วน/ผู้แทน

จ าหน่ายและ Supplier 
ของ Lead firm

เป็นหุ้นส่วน/ผู้แทน
จ าหน่ายและ Supplier 

ของ Lead firm

เจ้าของโครงการขนาดเล็ก 
/ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

ร่วมทุน

ภาคเอกชน เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม ธุรกิจค้า
ปลีก ห้างสรรพสินค้า 

และอ่ืนๆ

ร่วมพัฒนาโครงการและ
สนับสนุน Project 

developer ส าหรับงาน
ในต่างประเทศ

B2C - - - บ้านอยู่อาศัย -

ปัจจัยสู่ความส าเร็จของ
ธุรกิจ

การสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจ (B2B)

การสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจ (B2B)

การสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจ (B2B)

การสร้างเครือข่าย
(B2G/B2B/B2C)

การสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจ (B2B)

ทุนและเทคโนโลยี ทุนและเทคโนโลยี
ทุนและการรักษาระดับ

เพดานหนี้
การบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายและการพัฒนา

ศักยภาพบุคคลากร

การเข้าร่วม GVC
เป็นพันธมิตรกับ Lead 
firm เพ่ือส่งออกไปยังใน

และนอกอาเซียน

ส่งออก/ขยายตลาดไปยัง
กลุ่ม CLMV

ขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศในและนอก

อาเซียน

ขยายโครงการไปยังตลาด
อาเซียน

ขยายธุรกิจไปยัง CLMV
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กลยุทธ์ในการผลกัดัน SMEs ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
เข้ามามีส่วนร่วมใน GVC 

สร้างความเข้มแข็งให้
SMEs ให้สามารถเข้า
สู่ตลาดในประเทศได้

เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันให้กับ 

SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาด
อาเซียน

สร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อ SMEs ไทย
ส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจในอาเซียน

พัฒนาหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจระหว่าง SMEs 
ไทยกับ Lead firm

เป้าหมาย: SMEs ไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน

สนับสนุนพลงังานทดแทนในระยะ
ยาวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตลาดใน

ประเทศมีการเติบโต โดยเฉพาะ 
Solar rooftop

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ การบริการที่มี 
Local content เช่น ก าหนดเกณฑ์การ

ประมูลโครงการของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ 
SME เช่น ให้สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน

และภาษีกับ SMEs ที่ไปท าธุรกิจใน
อาเซียน

ยกระดับการรวมกลุม่ของอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนนุ
การท าธุรกิจในต่างประเทศ เช่น ให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ พัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ เพ่ิม

ศักยภาพบุคลากร R&D พัฒนาผลิตภัณ์ฑและบริการ
ใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

สร้าง Strategic partnership เพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (G2G) เช่น 
การผ่อนปรนข้อจ ากัด แลกกับความ
ช่วยเหลือด้านการลงทุน การถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์

สร้างแรงจูงใจให้ Lead firm เพ่ือจับคู่ธุรกิจ/
ร่วมลงทุนกับ SMEs ไทย เช่น สิทธิประโยชน์
ทางภาษีกับบริษัททีม่ีการร่วมทุนกับ SMEs 
ไทยที่มีการขยายไปอาเซียน และสร้างความ
ร่วมด้าน R&D ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับตลาดอาเซียน
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อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

– อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หมายถึง ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV)
โดยการศึกษานี้สนใจเฉพาะ PHEV และ BEV เท่านั้น

• Roland Berger (2016) และ KPMG (2017) คาดการณ์ว่า

– แนวโน้มการขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในอีก 5-7 ปี ข้างหน้า มีจ านวน
เพิ่มขึ้นชัดเจนในปี 2025 และจะมีจ านวนสะสม 35% ของจ านวนรถทั้งหมดในปี 2040

– ความต้องการรถยนต์สันดาปภายในยังคงมีอยู่ แต่จะเริ่มขยายตัวลดลง หลังปี 2020

ที่มา: KPMG Global Automotive Executive Survey 2017
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การมีส่วนร่วมของ SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

• โครงสร้างภายในของรถยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างจากรถยนต์ระบบสันดาปภายในค่อนข้างมาก 
– ING(2017) ระบุว่า ICE มีชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดประมาณ 1,400 ชิ้น ในขณะที่ BEV มีชิ้นส่วนประกอบเพียง 200 ชิ้น

เท่านั้น

– ยังมีส่วนประกอบที่ยังจ าเป็นอยู่ เนื่องจากรูปทรงของรถยนต์ไฟฟ้านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่การใช้พื้นที่ภายในยาน
ยนต์จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
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ที่มา: Gunther, Kannegiesser and Authenrieb (2015)
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• บทบาทของ SMEs ในห่วงโซ่การผลิตยานยนต์ ส่วน
ใหญ่ คือกลุ่มผู้ผลิต Tier 2 และ 3 ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์แบบเดิม ซึ่งท าการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูป 
ชิ้นส่วนเหล็ก ช้ินส่วนยางและพลาสติก ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และพรมและชิ้นส่วนตกแต่ง

• การผลิตในปัจจุบันเป็นไปตามปริมาณความ
ต้องการของกลุ่มผู้ผลิต OEM และ Tier 1 – โครงสร้างการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นการ

Outsourcing มากขึ้น

Vertical Integration  Horizontal Integration

• บทบาทของ SMEs จะเปลี่ยนจากการผลิตชิ้นส่วนประกอบ
ยานยนต์ มาเป็นการผลิตวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
แบตเตอรี่เพิ่มมากข้ึน

– อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆสามารถเข้ามามสี่วนร่วมใน
ห่วงโซ่การผลิตได้

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (2557)

SMEs

ที่มา: Todd, Chen and Clogston (2013)

การมีส่วนร่วมของ SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า



ลักษณะ GVCs ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
และการมีส่วนร่วมของ SMEs ใน GVCs ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

• Gunther, Kannegiesser and Authenrieb (2015) 
ได้ให้โครงสร้างห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจร
มากขึ้น

• ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับห่วงโซ่การผลิตของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

– (1) ผลกระทบต่อกลุ่ม Forward Supply Chain 
และ Use ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบรถยนต์ 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 1, 2 และ 3 และตัวแทน
จ าหน่ายและผู้ใช้

– (2) ผลกระทบต่อกลุ่มกิจกรรมสนับสนุน (ที่ไม่เคย
อยู่ในห่วงโซ่มากอ่น) ซึ่งได้แก่ กลุ่ม Energy 
Supply Chain และ Reverse Supply Chain 

• ในระยะสั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม Forward 
Supply Chain อาจจะไม่เยอะมากนัก

ที่มา: Gunther, Kannegiesser and Authenrieb (2015)
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• ถือเป็นโอกาสที่ดีของ SMEs 
– รูปแบบการผลิตถูกเปลี่ยนจากการผลิต

แนวต้ัง (vertical integration) มาเป็น
การผลิตแบบแนวราบ (horizontal 
integration)

– SMEs ไม่มีข้อจ ากัดที่ถูกก าหนดจาก
บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ ส่งผล
ให้ SMEs สามารถท างานได้คล่องมาก
ขึ้น

87
ท่ีมา: Erriquez, Morel, Schäfer and Moulière is (2017)

ลักษณะ GVCs ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
และการมีส่วนร่วมของ SMEs ใน GVCs ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่



ความเชื่อมโยงระหว่าง GVCs ของอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่กับ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน

• อุตสาหกรรมยานยนต์ (เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน) ในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน 
มี 4 ประเทศที่มียอดการผลิตและยอดการขายสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างชัดเจน ได้แก่ 
ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
– ศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตและขนาดตลาด
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Sale Production

ที่มา: ASEAN Automotive Federation
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ที่มา: สถาบันยานยนต์ (2557)

ศูนย์วิจัยกสิกร (2560) 

• ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่
ส าคัญที่ผลิตชิ้นส่วนและระบบหลักของรถยนต์ (Tier 1) 
และการผลิตชิ้นส่วนย่อยและชิ้นส่วนขั้นพื้นฐาน (Tier 2
และ 3) ส าหรับยานยนต์แบบเดิม

• ศูนย์วิจัยกสิกร (2560) พบว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มล าดับ
ที่ 2 และ 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจะเป็น SMEs ในกลุ่มระบบ
ส่งก าลัง กลุ่มระบบช่วงล่าง และกลุ่มไฟฟ้าจะเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า

• คณะผู้วิจัยเลือก 2 ภาคธุรกิจในกลุ่มยานยนต์เพื่อศึกษา
เชิงลึกจากความสามารถในการผลิตของ SMEs ไทย 
และโอกาสในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตโลก 
• ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ พวกตัวถังและโครงรถ
• ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ พวกชิ้นส่วนและ

เครื่องประดับตกแต่ง

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย



อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม

• ประเทศเวียดนามนั้นถือว่ามีระดับการ
พัฒนาและมีศักยภาพต่ าสุด

• แต่ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศเวียดนาม
ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
ผู้ประกอบรถยนต์ต่างชาติ 
– ฐานการส่งออก 

– การผลิตสายไฟ Wire Harness ซึ่งเป็น
วัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบ
รถยนต์
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มูลค่าการค้าชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ของประเทศเวียดนาม

ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศเวียดนาม



อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม

• ผู้ประกอบชิ้นส่วนขนาดกลางและเล็ก (ล าดับที่ 2 และ 3) มีจ านวนไม่มากนัก
– ตลาดภายในประเทศมีขนาดเลก็ ส่งผลให้ปริมาณการผลติรถยนตภ์ายในประเทศนั้นยัง

มีความไม่แน่นอนสงู และส่งผลตอ่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

• การผลิตขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ประกอบการรถยนต์ OEMs ที่เป็นบริษัท
ต่างชาติ 
– คุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตโดยผู้ประกอบชิ้นสว่นล าดบั 2 และ 3 มีคุณภาพต่ ากว่า

มาตรฐาน หรือเมื่อผลิตปรมิาณมากกม็ีปญัหาเรื่องความสม่ าเสมอของคุณภาพ

– น าเข้ารถยนต์ส าเร็จรูปจากประเทศใกลเ้คียง เนื่องจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีต่ ากว่า
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• การวิเคราะห์ของคณะผู้วจิัยเป็นการวิเคราะห์จากกรอบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภท Passenger Car เท่านั้น

• รูปแบบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนจากการผลิตแนวตั้ง (Vertical 
Integration) มาเป็นการผลิตแบบแนวราบ (Horizontal Integration)
– บริษัทยานยนต์และบริษัทผูป้ระกอบยานยนต์ เป็นผู้มีอ านาจควบคุมเทคโนโลยีการ

ผลิตและขั้นตอนการผลติตา่ง ๆ น้อยลง
– มีการ Outsource การผลิตชิ้นสว่นและองค์ประกอบจากผู้ผลิตอืน่ๆมากขึ้น 
– ชิ้นส่วนบางอย่างของรถยนตไ์ฟฟ้ายังคงคลา้ยคลึงของเดิม และมีลักษณะท่ีเป็น 

Modularity มากขึ้น 
• สามารถใช้ทดแทน หรือใช้งานร่วมกันได้มากขึ้น
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โอกาสและอุปสรรคของ SMEs



โอกาสของ SMEs ในการมีส่วนร่วมใน GVCs ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ผู้ประกอบการเดิมที่อยู่กลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผู้ประกอบการใหม่ที่อยู่นอก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้ประกอบการที่ให้บริการที่
เกี่ยวข้อง

• มีความสามารถเพียงพอ 
และสามารถที่จะผลิตเพื่อ
ตอบสนองการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าได้ 

• แนวโน้ม universal 
modularity มากขึ้น ท า
ให้ชิ้นส่วนต่างๆใช้ทดแทน
กันได้ แม้มาจากต่างผู้ผลิต
กัน

• หากสามารถหาผู้ร่วมทุนใน
การพัฒนาสินค้าที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์
เป็นหลัก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• ผู้ประกอบการที่ท าการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

• การให้บริการชาร์จไฟฟ้า 
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อุปสรรคของ SMEs ในการมีส่วนร่วมใน GVCs ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ผู้ประกอบการเดิมที่อยู่กลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผู้ประกอบการใหม่ที่อยู่นอก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้ประกอบการที่ให้บริการที่
เกี่ยวข้อง

• ปริมาณความต้องการของตลาดและการผลิตยังไม่มากเพียงพอ (Critical mass) ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยสูง

• ความไม่แน่นอนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าว่าจะเกิดขึ้นเร็วมากน้อยเพียงใด 

• ระดับมาตรฐานและการประกันคุณภาพของชิ้นส่วนที่ SMEs 
ผลิตยังไม่อยู่ในระดับที่ OEMs และ Tier-1 ต้องการ

• OEM และ Tier-1 มีการผลักภาระการพัฒนาออกแบบหรือ
คิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองมาก
ขึ้น

• ความชัดเจนของพิกัดศุลกากร
• ความแตกต่างในลักษณะการบริหารจัดการของเครือข่ายการ

ผลิตแต่ละกลุ่ม
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• การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs
– มีระบบหรือหน่วยงานที่ช่วยรับรองและประกันคุณภาพและมาตรฐานของ 

SMEs (“Certified SMEs”) 

– การสนับสนุนให้ SMEs ปรับกระบวนการผลิต โดยเน้นให้มีการ renovate 
production process มากกว่าการสนับสนุนหรือให้แรงจูงใจในการซื้อ
เครื่องจักรใหม่ (หรือเก่า) เข้ามาเพ่ิมการผลิต แต่ยังคงกระบวนการผลิตเดิม

– การส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs มคีวามสามารถในการออกแบบ 
(“Design”) เพื่อตอบสนองความต้องการของ OEM และ Tier-1 

– นโยบายด้านภาษี และแรงจูงใจด้านอื่นๆ เพื่อช่วงลดความเสี่ยงและภาระต้นทุน
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่



• การส่งเสริมให้ SMEs สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้
– ไม่มี
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่



• การส่งเสริมให้ SMEs สามารถเข้าร่วม GVCs ได้
– การก าหนดใหพ้ิกัดภาษีศุลกากรทีเ่กี่ยวข้องมีความชัดเจน จะช่วยให้ SMEs สามารถ

น าเข้าและส่งออกชิ้นสว่นและองค์ประกอบอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
– มีระบบหรือหน่วยงานที่ช่วยรับรองและประกันคุณภาพและมาตรฐานของ SMEs 

(“Certified SMEs”) จะช่วยให้การเข้าไปอยู่ในเครือข่ายการผลิตของรถยนต์
ต่างชาติค่ายใหญ่เกิดขึ้นได้งา่ยขึ้น

– การส่งเสริมและสนับสนนุให้ SMEs มีความสามารถในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
(“Design”) เพื่อตอบสนองความต้องการของ OEM และ Tier-1 

– เนื่องจากเครือข่ายรถยนตแ์ตล่ะค่ายมีรูปแบบการบริหารจัดการ (management 
style) ไม่เหมือนกัน ภาครัฐอาจมีบทบาทในเรื่องการให้ข้อมูล และการช่วยเหลอื
อบรม พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จ าเป็น

97

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่



อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

• ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมีน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณขนส่งทั้งหมด แต่มีมูลค่า
สูงถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าสินค้าระหว่างประเทศ (IATA, 2016) 

• คิดเป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติทั้งโลก มีการจ้างงานถึง 2.7 ล้านคน มี
รายได้ต่อหัวสูง มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ และสร้างรายได้ให้
ภาครัฐถึง 123 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Shepherd, et al, 2016 และ IATA, 2016) 

• การเติบโตของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มีผลท าให้อุปสงค์การขนส่งทางอากาศ
เพิ่มข้ึนอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศจีน

• การเติบโตของสินค้าทางอากาศมีความอ่อนไหวอย่างมากตามเศรษฐกิจแต่ในภาพรวมมีการ
เติบโตเฉลี่ยที่สูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

• การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ผ่านท่าอากาศยานไทยส่วนมากเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ 
(ร้อยละ 93) (บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), 2560) 
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อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. การเติบโตของสินค้า (% FTK) ปริมาณสินค้า (ล้านตัน) การเติบโตของเศรษฐกิจโลก (%)
2556 0.6 49.5 2.5
2557 4.8 51.5 2.7
2558 1.5 52.8 2.7
2559 3.8 54.9 2.5
2560 9.3 59.9 3.0

รหัสท่าอากาศ
ยาน

ปริมาณการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ (ตัน)
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

BKK 1,379,770 1,279,629 1,234,176 1,230,563 1,306,435 1,484,531
DMK 7,329 18,363 29,086 45,488 67,884 67,820
CNX 19,926 18,293 19,054 19,284 19,227 17,647
HDY 16,391 13,606 11,406 12,147 11,938 11,570
HKT 34,339 34,622 40,341 37,859 43,214 58,028
CEI 4,755 4,440 3,610 5,273 5,484 4,827
รวม 1,462,510 1,368,953 1,337,673 1,350,614 1,454,182 1,644,423

ที่มา: IATA (2017)

ที่มา: บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (2561) 99



อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

O Airlines

• Passenger Airlines, Cargo Airlines, Air 
Ticketing, General Aviation 

O Airport

• Commercial Airport, Baggage Service, 
Cargo Service, MRO, Airport Stores

O Air Traffic Controller

O Civil Aerospace Sector

• Aircraft Manufacturers

• Air Engine Manufacturers

• Air Equipment Manufactures

Direct Business Indirect Business

O Supplier

• Air Fuel Service

• Food Catering

• Airport Contractor & Construction

O Manufacturers Required Air Service

• E-commerce & Intermediate Goods 
Manufacturers

O Service Industry

• Software, Call Center

• Tourism Business

• Logistics Service
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อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
• หนึ่งใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-

Curve) ที่ประเทศไทยมีศักยภาพจากข้อ
ได้เปรียบด้านที่ต้ัง และการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของการขนส่งทางอากาศ ทั้งผู้โดยสาร
และสินค้า 

• การขนส่งสินค้าเป็นส่วนส าคัญของโซ่อุปทาน
โดยการขนส่งทางอากาศนั้นมีการเติบโตสูงสุด
เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ อันเนื่องมาจากการ
เข้ามาของ e-commerce 

• มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่หลากหลายและกว้างมาก

• ในไทยและภูมิภาคอาเซียน ยังมีผู้ลงทุนน้อย
ราย เมื่อเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรมการ
บินพาณิชย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

1. กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง
ต่อเนื่อง 

2. ศูนย์โลจิสติกส์ที่ทันสมัย (Air & Cold Chain) 

3. การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair and Overhaul: 
MRO) 

4. การพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานให้เป็น
เขตอุตสาหกรรมส าหรับธุรกิจที่มีมูลค่าสูง 
(Airport City)

5. การฝึกอบรมนักบิน ลูกเรือ และบุคลากรด้าน
เทคนิค 

ธุรกิจที่รัฐให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ

ที่มา: ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2560) 
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การวิเคราะห์ SMEs กับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ประเภทธุรกิจเป้าหมาย ข้อจ ากัดของ SMEs ธุรกิจที่ SMEs เข้าไปได้ใน GVC
1. บริการขนส่งต่อเนื่อง มีบ้าง เนื่องจากใช้ทุนไม่มาก แต่จะดีต้องมีเครือข่าย

ระหว่างประเทศ มีบริการหลากหลายตามความ
ต้องการลูกค้า 

Air Freight Forwarder, Logistics 
Service Providers

2. ศูนย์โลจิสติกส์ที่
ทันสมัย 

เข้าได้ยากมาก ต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อยู่ในท าเลที่
เหมาะสม มีเงินลงทุนในระดับ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

เป็นผู้รับจ้างบางส่วน เช่น บริหาร
จัดการคลังสินค้า, ผลิต Software 
ช่วยบริหารจัดการ

3. การบริการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ผลิตชิ้นส่วน
และเครื่องยนต์ 

เข้าได้ยาก เนื่องจากผู้ผลิตอากาศยานที่เป็นที่ยอมรับ
นั้นมีเพียง 2 บริษัทใหญ่ ผู้ผลิตและบ ารุงชิ้นส่วนต้อง
ผ่านการรับรอง ต้องเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้น 

เป็นผู้ผลิตช่วงส าหรับชิ้นส่วนบาง
ประเภท หรือผลิตชิ้นส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง

4. เมืองท่าอากาศยาน เข้าได้ยากมาก เพราะต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่จัด
โดยภาครัฐติดท่าอากาศยาน ได้รับสิทธิทางศุลกากร

เช่าพื้นที่บางส่วน ผลิต/ประกอบ
สินค้าที่มีมูลค่าสูงในเขตที่ท่าอากาศ
ยานจัดไว้

5. การฝึกอบรมบุคลากร
ขนส่งทางอากาศ 

เข้าได้ยากมาก เนื่องจากผู้อบรมและได้ใบอนุญาตต้อง
ผ่านการรับรองจาก ICAO มีเครือข่ายกับสายการบิน 
ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท

-
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กิจการย่อยเพื่อศึกษาเชิงลึก - ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ

• เป็นคนกลางในการด าเนนิงานส่งออกและน าเข้าสินค้าทางอากาศ มีหน้าที่รับจัดการขนสง่สินค้า
ระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนออกของให้กบัผู้ส่งและผูร้ับสินค้า และอาจมีบรกิารเกีย่วเนื่อง 
ได้แก่ การบรรจุหีบหอ่สนิค้า การให้บริการพนกังานทีเ่กีย่วข้องกับขั้นตอนกระบวนการขนสง่ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการน าเข้าและสง่ออก

• ไทย Air Freight Forwarder ร้อยละ 70 เป็น SMEs และรวมตัวกนัเปน็สมาคมตัวแทนขนสง่
สินค้าทางอากาศ (Thai Airfreight Forwarders Association หรือ TAFA) แต่ส่วนแบ่ง
การตลาดยังคงอยู่กบัรายใหญท่ี่มเีครือข่ายระดบัโลกมากกว่า (30% เป็นบริษัทข้ามชาติขนาด
ใหญ่ มีส่วนแบ่งการตลาด 60%)

• อาเซียน เริ่มเติบโตหลงัค.ศ. 1990 มีการจัดตั้ง สมาพันธ์ของสมาคมผู้รับจดัการขนสง่สินค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียน (AFFA) ส่วนใหญ่กิจการนี้ในทุกประเทศเป็น SME แต่ก็มีส่วนแบ่ง
การตลาดนอ้ย และลดลงเรือ่ยๆ 

• SMEs โดยมาก มักรับงานต่อจากบริษัทขนาดใหญ่อกีชั้นหนึ่ง หรือเน้นท่ีต้นทนุต่ าคุณภาพต่ า
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• มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ผลิตซอฟต์แวร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านโลจิสติกสใ์ห้กบัผู้สง่ (Shipper) ผู้
ขนส่ง (Carrier) หรือผู้ให้บริการคลงัสินค้า (Warehousing) เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสตกิส์ให้กับ
กิจการที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มความพึงพอใจใหก้ับลูกค้าของบริษัทเหล่านัน้อกีทบีางส่วนท าธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (ตัวแทนออกของ, ตัวแทนผู้ส่งสินค้า) ไม่จ าเป็นต้องใช้ทุนมาก แต่ต้องมบีุคลากรทีม่ีความ
ช านาญและมีประสบการณ์สงู มีความรู้และบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ไทย ยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่ในอาเซียนอยู่ในสิงคโปร์ หรือเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ ่เป็นโอกาส
ของ SMEs ในการเข้าบุกเบิกตลาด หากมีความเข้าใจเชิงพืน้ที่ดกีว่า เนื่องจากต้องอาศัยเข้าใจธรุกิจ
และสามารถสือ่สารกับลูกค้าในประเทศได้ด ีบริษัทยังเลือก In-house consult มากกว่า และที่
ปรึกษาภายนอกก็ยังมีน้อย

• อาเซียน ยังอยู่ในวงจ ากัด เมื่อเทียบกับกจิการด้านโลจิสตกิส์ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากธุรกจิทีป่รึกษา
ด้านโลจิสติกส์นีม้ักองิกบัความช านาญของบคุลากร และซอฟต์แวร์เป็นส าคัญ ลักษณะงานที่พบคือ 
การซื้อซอฟต์แวรม์าใช้แก้ปัญหา การศึกษาและปรบัปรุงการปฏบิัติการ แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
จากการเข้ามาของ e-commerce

กิจการย่อยเพื่อศึกษาเชิงลึก - ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์
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การเก็บข้อมูล - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

105

TIFFA TAFA

NUS & AnyLogistic SAAA@Singapore



จุดแข็ง ข้อจ ากัด โอกาส อุปสรรคและภัยคุกคาม 

ผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้า/ตัวแทน
ออกของ

- มีความเข้าใจพื้นที่
หรืองานเฉพาะด้าน
มากกว่า 

- มีความยืดหยุ่นใน
การท างานมากกว่า
บริษัทขนาดใหญ่

- ขาดการวิจัยพัฒนา
- ขาดประสบการณ์
และแหล่งเงินทุน 
ขาดเงินทุนในการรับ
งานหรือสัมปทาน
ขนาดใหญ่

- ตลาดอาเซียนก าลังอยู่
ในช่วงของการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด

- มีการสร้างเครือข่าย
ระหว่าง SMEs ด้วยกันที่
เข้มแข็ง

- กลุ่มธุรกิจข้ามชาติ
ขนาดใหญ่อาจใช้เครือ
ธุรกิจขนาดใหญ่
ด้วยกันในการ
จัดการโลจิสติกส์ทั้ง
ระบบ

- TFA ท าให้มีบริษัทใหญ่
เข้าตลาดมากขึ้น

ผู้ให้ค าปรึกษา
ด้านโลจิสติกส์

- มีความยืดหยุ่นใน
การท างานมากกว่า
บริษัทขนาดใหญ่

- ขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

- ไม่สามารถบริการได้
ครบวงจร เนื่องจาก
มีขนาดเล็ก

- ตลาดอาเซียนก าลังอยู่
ในช่วงของการ
เปลี่ยนแปลง จากการค้า
แบบดั้งเดิมเป็นแบบ
สากล และต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา

- บริษัทต่างชาติสามารถ
เข้ามาได้ง่าย ผ่านการ
ตั้งสาขาในประเทศ
อาเซียน

การวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ไทยใน GVCs
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การวิเคราะห์สถานการณ์ SME อาเซียนใน GVCs

107

- เนื่องจากตลาดในอาเซียนยกเว้นประเทศสิงคโปร์ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ผู้เล่นที่เป็น  SMEs สัญชาติอาเซียนไม่มากนัก และ
ยังไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ เทียบกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ Alibaba, Amazon ซึ่ง
มีประสบการณ์และเงินลงทุนมหาศาล และได้รับความร่วมมือกับรัฐบาลแต่ละ
ประเทศในการอ านวยความสะดวกให้เข้าสู่ตลาดอาเซียน

- การเข้ามาของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นั้น ถือเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่ม
อาเซียน หากสามารถไปร่วมมือเป็นพันธมิตร หรือรับเป็นผู้ด าเนินงานบางกิจกรรม
ให้กับกลุ่มธุรกิจเหล่านั้น ได้แก่  ธุรกิจตัวแทนออกของ ธุรกิจการจัดขนส่ง
ภายในประเทศ ธุรกิจคลังสินค้า ฯลฯ อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มว่าธุรกิจขนาดใหญ่
เหล่านั้น อาจจะเลือกด าเนินการเอง หรือว่าจ้าง กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยกันในการ
ด าเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่งอาจจะท าให้ส่วนแบ่งการตลาดและปริมาณการ
ขนส่งส าหรับบริษัทโลจิสติกส์ที่เป็น SMEs ลดลงเรื่อยๆ 



บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริม SMEs เข้า GVCs
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• ภาครัฐไทย ไม่ได้มีนโยบายส่งเสริม SME เป็นการเฉพาะส าหรับธุรกิจการบินและโลจิ
สติกส์ เป็นเพียงการส่งเสริมโดยทั่วไป และไม่พบนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจการบิน
และโลจิสติกส์ให้เชื่อมกับ GVC 

• การส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ของภาครัฐไทย เน้นเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่
• โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
• การสนับสนุนของ BOI 
• การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

• การสนับสนุนของรัฐบาลสิงคโปร์ มีการให้เงินกู้ยืม โดยเน้นไปที่การสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ (Capacity Development Fund) ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่าจะเน้นพัฒนา
ด้านใด อย่างไร คาดว่าจะมีผลลัพธ์อย่างไร มีการประเมินผลระหว่างโครงการ

• การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ใช้การจับมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ให้บริการ 
โดยมักระบุให้ใช้ SMEs สัญชาติตนเองเป็นหลัก ในการเข้าไปยังต่างประเทศ
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• การส่งเสริมประสิทธิภาพ
• ควรเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากร สร้างระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
• การให้เงินทุนพัฒนา ควรควบคู่กับการวิเคราะห์ความคุ้มค่า มีที่ปรึกษาและมีการประเมินผล
• ภาครัฐควรสนับสนุนภาคบริการและการค้าควบคู่กัน ในการขยายตลาดไปต่างประเทศ

• การส่งเสริม R&D และนวัตกรรม
• ควรด าเนินการร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ให้มีการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน

• การสร้างความร่วมมือระหว่าง SMEs ไทย
• ผลักดันให้สมาคมผู้ประกอบการมีการพัฒนา สร้างหน่วยธุรกิจย่อยในสมาคมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ

รายย่อย เข้าไปรับสัมปทานขนาดใหญ่ หรือลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมได้
• การส่งเสริมความเชื่อมโยงกับ SMEs ในอาเซียน

• ควรสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้สมบูรณ์ เป็น Platform เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประสานงาน และเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นในอาเซียน

• ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายระหว่างสมาคมผู้ประกอบการในอาเซียน จัดงาน Trade Show 
ใน CLMV เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับ SMEs
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• วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ โรงแรมแมนดาริน เวลา 8:45-13:00 น.
• จ านวนผู้เข้าร่วม ประมาณ 36 ท่าน 
• ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

• ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรม และสมาคมต่างๆ 18 ท่าน
• ผู้แทนจาก ITD และกรรมการ 7 ท่าน
• คณะนักวิจัยและที่ปรึกษา 11 ท่าน
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• วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ บันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา เวลา 
13:00-15:30 น.

• วัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และน าเสนอนโยบายในการ
ส่งเสริม SMEs ไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

• จ านวนผู้เข้าร่วม ประมาณ 22 ท่าน 
• ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

• ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสมาคมต่าง ๆ 8 ท่าน
• ผู้แทนจาก ITD และกรรมการ 4 ท่าน
• คณะที่ปรึกษา 10 ท่าน
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