มาตรการพิเศษ
่ ค
เพือ
่ ข ับเคลือ
่ น SMEs สูย
ุ 4.0

เงินทุนควบคูก
่ ารพ ัฒนา

เสริมแกร่ง หล ังกู ้ ฟื้ นฟู ไม่ทงิ้ ก ัน

่ ค
มาตรการพิเศษข ับเคลือ
่ น SMEs สูย
ุ 4.0
มาตรการส ่ง เสริม และ
ช่ว ยเหลือ SMEs

มาตรการด้า นการเงิน

1. การปฏิรูป กลไกการส่ง เสริม 1. การยกระด ับ
SME
SME Development Bank
2. การเพิม
่ ขีด ความสามารถ
และการปร บ
ั เปลีย
่ นธุร กิจ

2. การสน ับสนุนการเข้าถึง
แหล่งทุนของ SMEs ทุกกลุม
่
(Upgrading & Transformation)
ทุกระด ับ อย่างทว่ ั ถึง

3. การยกระด บ
ั เศรษฐกิจ ฐาน
ชุ ม ชน (Local Economy)

มาตรการส ่ง เสริม และช่ว ยเหลือ SMEs
Service Upgrading
INDUSTRY

1

TRANSFORMATION

CENTER

เปิ ดต ัวศูนย์
ปฏิรป
ู อุตสาหกรรม
(ITC) 23 แห่ง
ทว่ ั ประเทศ
ยกระด ับนว ัตกรรม
่ ารผลิต
SMEs สูก
เชงิ พาณิชย์

2

SME
SUPPORT
CENTER

ื่ มโยงศูนย์
เชอ
สน ับสนุน SMEs
248 แห่งทว่ ั
ประเทศ รวมความ
่ ยเหลือทุก
ชว
หน่วยงานผ่าน
ระบบดิจท
ิ ัล บริการ
ครบจบในจุดเดียว

Enablers

3

TRAIN THE
COACH

พ ัฒนาโค้ชเพือ
่
่ ยให้ SMEs
ชว
่ ค
ปร ับต ัวสูย
ุ 4.0
ประกอบด้วย
Biz Transformer,
Tech Expert,
Biz Mentor

4

SME BIG
DATA

พ ัฒนาฐานข้อมูล
SMEs พร้อมเปิ ด
SME One Portal
แหล่งรวม
Knowledge &
Service ให้ SMEs
เข้าถึงบริการทว่ ั ถึง
ทุกที่ ทุกเวลา

มาตรการส ่ง เสริม และช่ว ยเหลือ SMEs
Capacity Upgrading and Transformation

5

BIG
BROTHERs

ดึง Global Player
้ ง SMEs
เป็นพีเ่ ลีย
เพือ
่ บ่มเพาะ
แนวคิดธุรกิจและ
เทคโนโลยี
ผล ักด ัน SMEs สู่
เวทีโลกตาม
แนวทางประชาร ัฐ

6

DIGITAL
VALUE CHAIN

ผล ักด ัน SMEs สู่
Global Value
Chain ผ่าน
Digital Platform
B2B (T-Good Tech)
ของไทย ขยาย
ื่ มเครือข่าย
เชอ
สากล

7

FINANCIAL
LITERACY

เสริมแกร่ง SMEs
รอบรูก
้ ารเงิน เพือ
่
เตรียมความพร้อม
ให้เข้าถึงแหล่งทุน
และปร ับปรุงระบบ
บ ัญชเี พือ
่ ผล ักด ัน
สูร่ ะบบบ ัญชเี ดียว

8

SME
STANDard UP

ยกระด ับ SMEs สู่
มาตรฐานที่
เหมาะสม พร้อม
สร้างระบบ
มาตรฐานเฉพาะ
(มอก.S)

มาตรการส ่ง เสริม และช่ว ยเหลือ SMEs

Local Economy

9

การยกระด ับเศรษฐกิจ ฐานชุ ม ชน
สร้า งงาน สร้า งโอกาส สร้า งรายได้ เศรษฐกิจ ฐานราก ดึงธุรกิจรายใหญ่
่ ยสน ับสนุนการพ ัฒนาวิสาหกิจชุมชนในท้องถิน
ชว
่ ตามแนวทางประชาร ัฐ
- การพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ตามความต้องการของโรงงาน
่ เสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs เพือ
- การสง
่ รองร ับการท่องเทีย
่ วชุมชน
(หมูบ
่ า้ น CIV)
- การปัน
้ น ักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย บ่มเพาะเกษตรกรให้เป็น
ผูป
้ ระกอบการเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร)

1

ขยายบริการศูนย์ปฏิรป
ู อุตสาหกรรม (ITC) ทว่ ั ประเทศ

่ เสริมอุตสาหกรรมภาค สถาบ ันเครือข่าย และ นิคมอุตสาหกรรมทว่ ั ประเทศ
ณ ศูนย์สง
บริการเดิม
้ งต้น
1. ให้คาแนะนาทางธุรกิจเบือ
ั
2. ให้ความรูผ
้ า่ นการอบรมสมมนา
่ ต่อเข้าร่วมโครงการภาคร ัฐ
3. สง

ภาคเหนือ (ศูนย์ 1,2,3)
เกษตรแปรรูป (สมุนไพร/ผลไม้)
ดิจท
ิ ัล ระบบอ ัตโนม ัติ
เครือ
่ งมือแพทย์

เกษตรแปรรูป (ข้าว/ม ัน)

เครือ
่ งจ ักรกลการเกษตร

บรรจุภ ัณฑ์

4. การบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation)

ขยายบริการเพิม
่
5. Co-Working Space
6. บริการเครือ
่ งจ ักรกลาง
7. บริการปรึกษาแนะนาเชงิ ลึกผ่าน
Expert Pool
8. บริการปรึกษาแนะนาท ักษะการเงิน

ตะว ันออกเฉียงเหนือ
(ศูนย์ 4,5,6,7)

ภาคกลาง (ศูนย์ 8)
เกษตรแปรรูป (ข้าว/ผลไม้)
ดิจท
ิ ัล ระบบอ ัตโนม ัติ
ิ้ สว่ นอากาศยาน
ชน

ภาคตะว ันออก (ศูนย์ 9, นิคมอุตฯ)
เกษตรแปรรูป (ผลไม้/อาหารทะเล)
ดิจท
ิ ัล หุน
่ ยนต์
ยานยนต์ไฟฟ้า

ื่ มโยงเครือข่ายองค์กรสน ับสนุน
9. เชอ

คูปองเสริมแกร่งธุรกิจ SMEs
เสริมความเข้มแข็งให้ SMEs ทวไปและที
่ั
ป
่ ระสบ
ปัญหา มีเป้าหมาย SMEs 10,000 รายทวประเทศ
่ั

เจ้าภาพ : อก. (กสอ. กนอ.)

เปิ ดบริการแล้ว
9 แห่ง
เปิ ดเพิม
่ ในปี 2561 14 แห่ง
ภาคใต้ (ศูนย์ 10,11)
เกษตรแปรรูป (ปาล์ม/ยาง)
ดิจท
ิ ัล ระบบอ ัตโนม ัติ
บรรจุภ ัณฑ์

1

ขยายบริการศูนย์ปฏิรป
ู อุตสาหกรรม (ITC)

่ เสริมอุตสาหกรรมภาคสู่
ต ัวอย่าง การยกระด ับการบริการของศูนย์สง
INDUSTRY TRANSFORMATION CENTER
ี งใหม่ - อาหารและเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมเป้าหมายศูนย์ภาค 1 เชย
ปั ญหา ผู ้ประกอบการไม่สามารถทดสอบกระบวนการผลิตเพือ
่ ทดลองตลาดได ้
Facility Sharing: Pilot Plant

เครือ
่ งสกัดด่วน

เครือ
่ งสกัดน้ ามัน
หอมระเหย

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบ
Food Packaging
(อาหาร)

เครือ
่ งอบทาผงแห ้ง
เครือ
่ งทาแห ้งเยือกแข็ง

เครือ
่ งระเหยข ้น

เตาอบ

กิจกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมอาหารแปรรูปตัวใหม่

ิ ค ้าเพือ
2. การผลิตสน
่ ทดสอบตลาด
3. การสาธิตเทคโนโลยีแปรรูปตัวใหม่

เป็นกลไก
สน ับสนุนทีส
่ าค ัญ

4. การทดสอบความปลอดภัยและคุณค่าทางอาหาร

เจ้าภาพ : อก. (กสอ. กนอ.)

ึ ษา สภาอุตฯ
หน่วยร่วม: สถาบ ัน อก. สถาบ ันการศก

2

่ ยเหลือ SME
ศูนย์สน ับสนุนและชว
ิ ธิภาพการเข้าถึงการบริการทว่ ั ประเทศ
เพิม
่ ประสท
ื่ มโยงกลไกและบริการทงหมดผ่
เชอ
ั้
านดิจท
ิ ัล SME Big-Data

FRONT DESK

่ ยเหลือ SMEs 248 แห่งทวประเทศ
ศูนย์สน ับสนุนและชว
่ั
สาน ักงานอุตสาหกรรมจ ังหว ัด
่ เสริมอุตสาหกรรม
กรมสง

76 จ ังหว ัดทว่ ั ประเทศ
2 ศูนย์ กรุงเทพฯ

่ เสริมอุตสาหกรรมภาค
ศูนย์สง

11 ศูนย์ทว่ ั ประเทศ

ศูนย์บริการ SME สสว

76 ศูนย์ทว่ ั ประเทศ

SME BANK

76 แห่งทว่ ั ประเทศ

การนิคมอุตสาหกรรม

7 แห่งทว่ ั ประเทศ

- มีรป
ู แบบและภาพล ักษณ์ศน
ู ย์บริการ
เดียวก ัน (Single Identity)
้ น้าต่างการให้บริการเดียวก ัน
- ใชห
(Single Platform)

- บูรณาการทีป
่ รึกษา (Expert Pool)
- ร ับคาขอกูเ้ งิน (Loan Application)
่ ต่อ SMEs เพือ
- แก้ไชปัญหาและสง
่ การ
บริการได้ตรงจุด

ึ ษา สภาอุตฯ สภาหอฯ
เจ้าภาพ : สสว. อก. หน่วยร่วม: สถาบ ันการเงิน สถาบ ันการศก
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3

TRAIN THE COACH

2,000

เจ้าภาพ : สสว. ISMED

ึ ษา สภาอุตฯ สภาหอฯ
หน่วยร่วม: สถาบ ัน อก. สถาบ ันการศก

9

4

เจ้าภาพ : สสว

SME BIG DATA

หน่วยร่วม: อก. พณ. วท. ดส. กค. ทท. สถาบ ันการเงิน

10

5

Big Brothers - ประชาร ัฐ

ื่ มต่อ SMEs สู่ Global Value Chain
Big Brother “Connected” เชอ
Phase I: 7 ราย

Global Player ทาหน้าที่
ื่ มโยง Global Value Chain
1. Mentor พร้อมเชอ
่ นวคิดการทาธุรกิจสากล Think Global
2. Grooming สูแ

Phase II: + 6 ราย
Phase III: + 7 ราย
20 Big Brothers

3. Training Support Team ด้านเทคโนโลยี
4. Support Startup ในรูปแบบ Angel Fund

Big Brother “Shift up” เสริมแกร่ง

ด้วยการพ ัฒนาเทคโนโลยี SME

่ ยเหลือทางเทคนิคผ่านศูนย์ ITC สว
่ นกลางและภูมภ
ให้ความชว
ิ าค
เพือ
่ ยกระด ับ SMEs ด้านเทคโนโลยี
 จ ัดตงศู
ั้ นย์การเรียนรูท
้ างเทคนิค (learning factory)
 ติดตงเครื
ั้
อ
่ งจ ักร อุปกรณ์ตา่ งๆ
่ ยพ ัฒนางานวิจ ัยและพ ัฒนา
 ชว
เจ้าภาพ : อก. หน่วยร่วม: สภาอุตฯ สภาหอฯ ตลท.

6

Digital Value Chain

ผล ักด ัน SME สู่ Global Value Chain ผ่าน Digital Platform B2B
การดาเนินงาน
ื่ มต่อ J-Good Tech และ HKTDC
1. พ ัฒนาระบบ T-Good Tech ทีเ่ ชอ
ื่ มโยง SMEs ไทยผ่าน Platform Biz to Biz ก ับบริษ ัททว่ ั โลก
2. เชอ

Company
Worldwide

SMEs ไทย
1,400 ราย

Platform T-GoodTech
โดยการสน ับสนุนของ METI

ื่ มต่อ
พร้อมเชอ
CLMV และ Asean

เจ้าภาพ : อก. (กสอ.) หน่วยร่วม: สสว. METI (Japan) สภาอุตฯ สภาหอฯ

7

โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรูก
้ ารเงิน
Pre-Finance : Access to Finance
(อบรมการเตรียมพร้อมเข้าแหล่งทุน)

20,000 ราย
สมาคมธนาคาร
ไทย & สภา SFIs

ิ เชอ
ื่ ด้านร่วมลงทุน
1. แหล่งเงินทุนด้านสน
(VC) + Cloud Funding
2. การจ ัดทาแผนธุรกิจ(Business Plan)

SME ONE
SME Big Data(สสว.)

Financial
Literacy

กลุม
่ เป้าหมาย
1. กลุม
่ คนต ัวเล็ ก
่ ัญชเี ดียว
เข้าสูบ
2. กลุม
่ บ ัญชเี ดียว
ทีต
่ อ
้ งการ
ยกระด ับเป็น
ERP เพือ
่ 4.0
3. กลุม
่ เรียนรูท
้ าง
การเงินและ
บ ัญชเี พือ
่ เข้าสู่
ตลาดทุน

จ ัดเก็บข้อมูล

 Single Content
(หล ักสูตรอบรม)
 วิทยากร (Pool)
 จ ัดลูกค้าเข้าอบรม

SME-D Core Portal

Post-Finance : อบรมบ ัญชเี ดียว





Attitude ปร ับความรู ้ ความเข้าใจ
Application จ ัดหาระบบงานสน ับสนุน
Accountant ผูจ
้ ัดทาบ ัญช ี
Auditor สนง.ตรวจสอบบ ัญช ี

จ ัดเก็บข้อมูล

 บูรณาการงบประมาณจาก สสว. , กระทรวงอุตสาหกรรม , ตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
เจ้าภาพ : สมาคมธนาคารไทย หน่วยร่วม: สถาบ ันการเงินของร ัฐ สสว. ตลท. อก.

เจ้าภาพ : อก.(สมอ.) หน่วยร่วม: พณ. สสว. สภาอุตฯ สภาหอฯ

CIV P2
โครงการยกระด
ับอุตสาหกรรมชุมชน
ออนใต้
เชียงใหม่
CIV P2
ื่ มโยงการท่
เชอ
อา้ เกีงเที
่ ว (CIV Plus)
๋ น น่านย
บ้านน
ย

9

CIV P2
บ้านเชียง อุดรธานี

CIV P2
บ้านนาต้นจน
่ั
สุโขท ัย

CIV P1 บ้านนาเชือก
สกลนคร

CIV P1 บ้านเมืองเก่า สุโขท ัย

CIV P1 บ้านภู มุกดาหาร

CIV P1
บ้านผาร ังหมี พิษณุ โลก
CIV P2
บ้านศาลาดิน
นครปฐม

CIV P1 งบจ ังหว ัด
บ้านต้นตาล สระบุร ี

CIV P1 บ้านบางพล ับ
สมุทรสงคราม

CIV P1 บ้านทุง
่ ประดู่
ประจวบคีรข
ี ันธ์

สร้างรายได้เพีม
่
ให้ชุมชน
ทว่ ั ประเทศ
จากการท่องเทีย
่ ว

CIV P2
เกาเกร็ ด
นนทบุร ี

CIV P2
ประแส ระยอง

CIV P1
เกาะพิท ักษ์ ชุมพร

CIV P1
้ แป้น ระนอง
หาดสม

CIV P1
บ้านท่าเขา พ ังงา

Creative Industry Village

CIV P2
บ้านนาตีน
กระบี่
CIV P1
บาก ันเคย สตูล

CIV P2
เกาะยอ สงขลา

เจ้าภาพ : อก. หน่วยร่วม: ททท. มท. สสว. อพท. สภาการท่องเทีย
่ ว

9

ื่ มโยงการท่องเทีย
ยกระด ับอุตสาหกรรมชุมชนเชอ
่ ว (CIV Plus)
ิ ค้าและ
สน
บริการ

ต้นทุนทาง
ว ัฒนธรรม

ั ันธ์
ประชาสมพ

ั
พ ัฒนาศกยภาพชุ
มชน
◊ค้นหาอ ัตล ักษณ์ชุมชน
◊ทาแผนการพ ัฒนาและ
การบริหารจ ัดการอย่างยงยื
่ั น

ดาเนินการ
ทุกจ ังหว ัด
ทว่ ั ประเทศ

่ เสริมการตลาดออนไลน์
สง
ื่ มโยงตลาดผ่าน
◊เชอ
Digital Platform

◊PR และจ ัด Routing ท่องเทีย
่ ว
◊ขยายสู่ Village to the World

่ เสริมการตลาด
สง
◊ร้านค้าประชาร ัฐ

พ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์และบริการ
◊ต้นแบบและมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์
◊บริการ/กิจกรรมรองร ับ
อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

อุตสาหกรรม
การท่องเทีย
่ ว

่ เสริมการเงิน
สง

ผลล ัพธ์
ยกระด ับเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชน
มีรายได้เพิม
่
ไม่นอ
้ ยกว่า 25%

◊ให้ความรูแ
้ ละ
่ ยเหลือด้านการเงิน
ชว

พ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน
◊การบริหารจ ัดการท่องเทีย
่ ว
ชุมชนอย่างยงยื
่ั น

โครงการปัน
้ น ักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย
(SMEs เกษตร) ตามแนวประชาร ัฐ
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ภาคอีสาน
รวม 183 กลุม
่
ผลผลิตทางการเกษตร
ข้าว นา้ ม ัน ม ันสาปะหล ัง เห็ด

ภาคเหนื
อ
ภาคเหนื
อ
รวม 197 กลุม
่
ผลผลิตทางการเกษตร
ลาไย ข้าว นา้ ม ันงา กระเทียม
้ โอ
มะนาว แพะ สม

ต้องการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและเทคโนโลยี
ทางการผลิต การบริหารจ ัดการ

ต้องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และเทคโนโลยีทางการผลิต
การพ ัฒนาคล ัสเตอร์

ภาคตะว ันออก
รวม 26 กลุม
่
ผลผลิตทางการเกษตร
ข้าว ผลไม้ ม ันสาปะหล ัง
ั นา้
ยางพารา ปลาและสตว์

ภาคใต้
รวม 77 กลุม
่
ผลผลิตทางการเกษตร
ยางพารา ม ังคุด ข้าว
มะนาว ไม้ pallet
ต้องการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีทางการผลิต
การบริหารจ ัดการ

ภาคกลาง

ต้องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และเทคโนโลยีทางการผลิต

รวม 117 กลุม
่
ผลผลิตทางการเกษตร
ข้าว สมุนไพร นา้ ม ันข้าวโพด ผ ักปลอดสารพิษ
นา้ ผลไม้ ปลา เห็ด
ต้องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และเทคโนโลยีทางการผลิต

เจ้าภาพ : อก. หน่วยร่วม: สภาเกษตร กษ. พณ. ธกส. สสว. สมาพ ันธ์ SME

โครงการปัน
้ น ักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย
(SMEs เกษตร) ตามแนวประชาร ัฐ
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“สานฝัน เกษตรกรรากหญ้า พ ัฒนาสู่ SMEs รากแก้ว”
Marketing

เกษตร
แปรรูป
300
กลุม
่

สร้าง
ความเป็น
ผูป
้ ระกอบการ

เตรียมความพร้อม/อบรม
พ ัฒนา/บ่มเพาะ
พ ัฒนาการบริหารจ ัดการ/
การรวมกลุม
่

กลุม
่ เป้าหมาย
ทว่ ั ประเทศ
600 กลุม
่

ร้านธงฟ้าประชาร ัฐ
ร้านค้าสว ัสดิการ
ตลาดกลางประชาร ัฐ
ตลาดกลางขนาดใหญ่
ตลาดต่างประเทศ

ผลที่คาดหวัง
Financial

-------------

Micro SMEs
กลุม
่ เกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์กองทุน
เครือข่ายวิสาหกิจ

เกษตร
อุตสาห
กรรม
300
กลุม
่

พ ัฒนา
เพิม
่
ขีดความ
สามารถ

พ ัฒนา
เทคโนโลยี
การผลิต/
นว ัตกรรม/
เครือ
่ งจ ักร

พ ัฒนา
มาตรฐาน

พ ัฒนา Coaching
ผลิตภ ัณฑ์
E-Market
บรรจุภ ัณฑ์
E-Commerce
(B2C)

เจ้าภาพ : อก. หน่วยร่วม: สภาเกษตร กษ. พณ. ธกส. สสว. สมาพ ันธ์ SME

สามารถสร้าง
ผูป
้ ระกอบการเกษตร
แปรรูป และ SMEs
้ ได้ไม่
เกษตรเพิม
่ ขึน
น้อยกว่าร้อยละ 30
สร้างเศรษฐกิจฐานราก
ซงึ่ มีความเข้มแข็ง
่ ผลให้เศรษฐกิจ
สง
้
ชุมชนมีรายได้เพิม
่ ขึน
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 40

