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EU เปิดกำรเจรจำด้ำนกำรค้ำกับเอเชียใต้
อีกครั้ง 

การค้า 
ที่มาของข่าว: EC 

ผู้ แ ท น ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ด้ า น ก า ร ค้ า  Cecilia 
Malmstrom ได้กล่าวในการประชุมสุดยอด
ระหว่างผู้น าจากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ (South-
Asian bloc) ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2558 ท่ีผ่านมาว่าสหภาพยุโรปพร้อม 
ท่ีจะเปิดการเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศ
อาเซียนในเขตเอเชียใต้อีกครั้ง 

การรวมกลุ่มของ 10 ประเทศอาเซียนในช่วง
ปลายปี  2558 เป็ นตั วแปรหนึ่ ง ท่ี กดดั นให้
คณะกรรมาธิการยุโรปต้องเดินหน้าผลักดัน
ข้อตกลงระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาค (region-to-
region agreement) ซึ่ งกลุ่ มประเทศ South-
Asian bloc ก็ได้ด าเนินการเจรจาข้อตกลง trans-
pacific partnership (TPP) กับสหรั ฐอ เมริ ก า             
ในปี 2557 และก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
โดยสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา 

ท้ังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างเห็นว่า
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ South-
Asian เป็นการถ่วงอ านาจทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศจีนท่ีส าคัญ สหภาพยุโรปเองเป็นคู่ค้า      
ท่ีส าคัญกับกลุ่มอาเซียน มีมูลค่าค้าขายเป็น
อันดับสองรวมกว่า 2 แสนล้านยูโร (ปี 2556) 
โดยมูลค่าการค้าจากสหภาพยุโรปคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้าของอาเซียนทั้งหมด 

สหภาพยุโรปได้สรุปข้อตกลงทางการค้ากับ
ประเทศสิงคโปร์ในปี 2556 และก าลังอยู่ในช่วง
สุ ด ท้ า ย ข อ ง ก า ร เ จ ร จ า กั บ เ วี ย ด น า ม 
คณะกรรมการได้เริ่มท าการเจรจากับมาเลเซีย
และไทยเพื่อท่ีจะท าความตกลงทางการค้ากับ
กลุ่มอาเซียนท้ังหมด โดยการเจรจาระหว่าง
มาเลเซีย เร่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2550 แต่ติดขัดมาตั้งแต่
เมษายน 2555 โดยเฉพาะในด้านอัตราภาษี 
(tariffs) การให้การบริ การต่ างๆ ด้ านสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้าง 

นาง Cecilia Malmstrom กล่าวว่าสหภาพยุโรป
จะท าการแต่งตั้ งทูตส าหรับกลุ่มประชาคม
อาเซียนโดยเฉพาะ และจะจัดสรรงบประมาณ
กว่า 170 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการบูรณาการ
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มในช่วง 7 ปีท่ีจะถึงนี้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs 
เป็นหัวใจส าคัญของเศรษฐกิจยุโรป โดย SMEs 
คิด เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99 ของกิจการ
ท้ังหมด มีการจ้างงานเพิ่มในภาคส่วน  SMEs 
เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 85 ของจ านวนงาน           
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ท่ีเกิดขึ้นใหม่ และคิดเป็น 2 ใน 3 ของการจ้างงาน
ในภาคเอกชนในสหภาพยุโรปท้ังหมด 

 

 

ผู้ผลิต Solar Cell ในยุโรปผลักดัน
มำตรกำรต่อต้ำนสินค้ำจำกจีน 
Energy 
ที่มาของข่าว: euractiv.com 

กลุ่มผู้ผลิต Solar Cell ในยุโรป SolarWorld ได้
ท าการร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแลของ
สหภาพยุโรปว่า ผู้ประกอบการจากจีนพยายาม        
ท่ีจะหลบหลีกอัตราภาษีน าเข้าโดยขนสินค้า              
ผ่านประเทศท่ีสาม 

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการได้ท าการจ ากัดราคา
และจ านวนแผงโซล่าเซล แผ่น Wafer และ Cell 
จากประเทศจีนท่ีถูกน าเข้ามาขายในสหภาพยุโรป
ในปี  2556 หลั งจากได้ รั บค าร้ องเรี ยนจาก               
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซล ภายใต้ชื่อกลุ่ม               
Eu ProSun 

หลังจากข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้            
พบว่ามีการน าเข้าแผงโซล่าเซลจากจีนโดยผ่าน
ประเทศท่ีสาม (เช่น มาเลเซียและไต้หวัน)                 
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับดังกล่าว สินค้าท่ีหลีกเลี่ยง
คิดเป็นสัดส่วนกว่ าร้อยละ 30 ของปริมาณ               
การน าเข้าจากประเทศจีนท้ังหมด  ผู้ตรวจภาษี
ชาวดัตช์พบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบ
ดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านยูโร 

กลุ่ม SolarWorld ได้ร้องขอให้คณะกรรมาธิการ
ด าเนินการยับยั้งการใช้ช่องทางดังกล่าวในการ
หลีกเลี่ยงภาษีและข้อบังคับ และท าการร้องเรียน
ในรูปแบบการฟ้องร้องโดยมีกลุ่มผู้ผลิตจาก
ประเทศอิตาลี สเปนและ มอลตา เป็นโจทก์ 
ในขณะท่ีกลุ่ม EU ProSun ได้ท าการร้องขอให้
คณะกรรมาธิการปรับกระบวนการด าเนินงาน            
บางข้อท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ท่ีส่งผลให้ราคา
แผงและอุปกรณ์โซล่าเซลตกต่ าลง 

ในปัจจุบันคณะกรรมาธิการติดตามและด าเนินการ
เพื่อสั่งห้ามผู้ประกอบการจากจีน 3 ราย             น า
สินค้าเข้ามาในสหภาพยุโรปเพราะละเมิดข้อบังคับ 

อย่างไรก็ตามข้อบังคับดังกล่าวจะหมดอายุใน
ปลายปีนี้  กลุ่มผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป            
ต่างพยายามท่ีจะผลักดันให้มีการต่ออายุข้อบังคับ
ดังกล่าว ส่วนคณะกรรมาธิการก็มีแผนท่ีจะ
ทบทวนข้อบังคับในช่วงกันยายนของปีนี้ ก่อนท่ี 
จะตัดสินใจทิศทางการด าเนินการต่อไป 
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สหภำพยุโรปเพ่ิมมำตรกำรป้องกำรกำร
ติดเชื้อ Xylella Fastidiosa ในพืช 
เกษตร 
ที่มาของข่าว: EC 

ตั วแทนผู้ เชี่ ยวชาญของประเทศสมาชิกใน
คณะกรรมการ PAFF (Plant, Animal, Food 
and Feed) ได้ท าการรับรองมาตรการเสริมเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของ Xylella Fastidiosa 
ซึ่งเป็นแบคทีเรียท่ีมีอันตรายต่อต้นมะกอกและ
พืชประเภทองุ่นและส้ม 

มาตรการใหม่บังคับให้ประเทศสมาชิกต้องท า
การแจ้งเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น ด าเนินการ
ส ารวจอย่างเป็นทางการ และท าการกักกันพื้นท่ี
ติดเชื้อทันที รวมท้ังมาตรการการจ ากัดพืช            
ท่ีติดเชื้อ และพืชท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (รัศมี 
100 เมตร) โดยไม่ค านึงถึงสภาพของพืช 

การน าเข้าและการเคลื่อนย้ายพืชท่ีมีความเสี่ยง
จากประเทศท่ีสามเข้าสู่สหภาพยุโรปจะต้องมี
เงื่อนไขท่ีเข้มงวด ในปัจจุบันมีการห้ามน าเข้า
กาแฟจากประเทศ Honduras และ Costa Rica 

เพราะสินค้ากาแฟจากสองประเทศนี้มีความ
เส่ียงสูง 

การระบาดของ Xylella Fastidiosa ในสหภาพ
ยุโรปเกิดขึ้นในครั้งแรกในประเทศอิตาลี เมื่อ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2556 และได้แพร่ระบาดไปท่ัว
ท้ังพื้นท่ีทางใต้ของอิตาลี สหภาพยุโรปได้ด าเนิน
มาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดครั้ง
แรกในเดือนกุมภาพันธ์  2557 และเดือน
กรกฎาคม 2557 

การขาดการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ และความ
หลากหลายของสายพันธุ์พืชท่ีได้รับผลกระทบ
จากการติดเชื้อ อีกท้ังความเป็นไปได้สูงในการ
แพร่กระจายของโรคดังกล่าวในพื้นท่ีสหภาพ
ยุโรป ท าให้การระบาดของแบคทีเรียดังกล่าว
เป็นภัยคุกคามท่ีร้ายแรงต่อภาพเกษตรกรรมของ
สหภาพยุโรป 

มาตรการป้องการการติดเชื้อท่ีสหภาพยุโรปท า
การบังคับใช้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทดลอง
วิทยาศาสตร์  ท่ี ได้ รับการตีพิมพ์ เมื่ อ เดือน
มกราคม 2558 และผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการก ากับด้านอาหารและสัตวแพทย์
ในปี 2557 
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Energy Union กำรจัดกำรพลังงำนเพื่อ

อนำคตสหภำพยุโรป 

Energy 
ที่มาของข่าว: EC 

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแนวทางจัดการ
การใช้พลังงานของสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการ 
Energy Union เมื่ อวันท่ี  25 เมษายน 2558               
ท่ีผ่ านมา นโยบายดั งกล่ าวมุ่ งลดข้อจ ากั ด              
ท่ีเกี่ยวกับพลังงานของสหภาพยุโรปในด้านต่างๆ 
เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ
ด้านลบจากการใช้พลังงาน 

ในปัจจุบันสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่น าเข้า
พลังงานสูงท่ีสุดในโลก เป็นมูลค่าในแต่ละปีกว่า 
400 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของ
พลังงานท่ีใช้ ท้ังหมด ระดับมาตรฐานด้ าน
พลั งงานของกลุ่ มประ เทศสมาชิกมี ความ
หลากหลายสูง ส่งผลให้ภาพรวมของกลุ่มต่ ากว่า
ประเทศอื่นๆ เช่น ราคาไฟฟ้าส่งของสหภาพ
ยุโรปโดยเฉลี่ยสูงกว่าสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 30 
และราคาก๊าซหุงต้มก็สูงกว่าถึงหนึ่งเท่าตัว 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังมีความจ าเป็นใน              
การพัฒนา ท่ีพักอาศัยกว่าร้อยละ 75 ยังใช้
พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ( inefficient 
energy) ระบบคมนาคมกว่าร้อยละ 94 ใช้น้ ามัน
ในการขับเคลื่อนซึ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นน้ ามัน             
ท่ีน าเข้า นอกจากนี้การเชื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้า
ของประเทศในกลุ่มก็ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้มี
การสูญเสียด้านเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้าน
ยูโรต่อป ี

แผนนโยบาย Energy Union ของคณะกรรมาธิการฯ 
เป็นนโยบายท่ีมุ่งแก้ปัญหาท่ีกล่าวข้างต้น    ภายใต้
หลักการ 4 ข้อ ได้แก่ 

1. Solidarity clause  หรือการลดการพึ่ งพา           
ผู้จัดหาพลังงาน (Supplier) เพียงเจ้าเดียว และ
หันไปเน้นการพึ่ งพาประเทศเพื่ อนบ้ านใน   
สหภาพยุโรปด้วยกันแทน โดยเฉพาะเมื่อมีกรณี
ฉุกเฉินท่ีการจ่ายพลังงานติดขัด เพิ่มความโปร่งใส
ในการซื้ อพลั งงานหรือก๊ าซธรรมชาติจาก        
ประเทศท่ีอยู่นอกสหภาพยุโรป และการรวมตัว
ระหว่ างประเทศในกลุ่ มเพื่ อเพิ่ มอ านาจใน           
การต่อรอง 

2. Energy flows, as if it were a Fifth freedom 
หรือการไหลเวียนของพลังงานในสหภาพยุโรป
อย่างไม่มีพรมแดน ซึ่งจะได้รับการผลักดันผ่าน
การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับ
พลังงาน เช่น  แยกการผลิตออกจากการจ่าย
พลังงาน (energy unbundling) และความเป็น
เอกเทศของหน่วยงานก ากับดูแล (Regulators) 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/03/getimage.jpg
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การออกแบบตลาดไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้มีความ
เชื่อมโยงมากขึ้น มีการตอบสนองท่ีเร็วขึ้น และ
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น จ ากัด           
การแทรกแซงตลาดของรัฐและยุติการให้เงิน
อุดหนุน (Subsidy) ท่ีสง่ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

3. Energy efficiency first หรือการให้ความส าคัญ
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่าน            
การทบทวนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ           
การให้ความส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพว่า
เสมือนแหล่งพลังงานประเภทหนึ่ง 

4. Transition to a low-carbon society หรือ
การเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ าท่ีมีความยั่งยืน สร้าง
เครือข่ายพลังงานท่ีช่วยเชื่อมและส่งต่อพลังงาน
และพลังงานทดแทนท่ีผลิตในท้องถิ่นสามารถส่ง
ต่อไปสู่โครงข่ายระดับชาติได้ ส่งเสริมการเป็น
ผู้น าด้านเทคโนโลยีของสหภาพฯ ผ่านการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนรุ่นต่อไป และเป็นผู้น า
ในด้ าน Electromobility ขยายปริมาณการ
ส่งออกจากสหภาพไปสู่ตลาดโลก 

นโยบายจัดการการใช้พลังงาน Energy Union  
ท่ีคณะกรรมาธิการฯ ประกาศใช้ในวันท่ี 25 
เมษายน 2558 มีเอกสารประกอบท้ังหมด 3 
ประเภทด้วยกัน คือ 1) โครงสร้างนโยบาย 
Resilient Energy Union with a Forward-
Looking Climate Change Policy ซึ่ งก าหนด
เป้าหมายของ Energy Union 2) เป้าหมายการ
มุ่ งเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าในอั ตรา            
ร้อยละ 10 ภายในปี  2563 (ค.ศ. 2020)              

3) เอกสารระบุวิสัยทัศน์ของสหภาพยุโรปต่อ           
การประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศ
โลกท่ีกรุงปารีสในเดือนธันวาคม 2558 นี้ 

 

 

ผลประโยชนข์อง TTIP ต่อ SMEs               
ในยุโรป 
TTIP 
ที่มาของข่าว EC 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปท าการเผยแพร่
รายงานผลประโยชน์ของ TTIP ต่อ SMEs เมื่อ
วันท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีผ่านมา รายงาน
ดังกล่าวชี้ ให้ เห็นว่า SMEs ในสหภาพยุโรปมี
บทบาทท่ีส าคัญในการค้า TTIP โดยเห็นได้จาก
สัดส่วนการส่งออกจากสหภาพยุโรปท่ีมาจาก 
SMEs ท่ีสูงถึงร้อยละ 28 ของการส่งออกโดยตรง
จากสหภาพยุโรป ไปสหรัฐอเมริกาท้ังหมด และ  
ได้ ชี้ ถึ ง ร ายละ เอี ยด ใน  TTIP ท่ี จ ะช่ วยส่ ง   
ผลประโยชน์ให้กับ  SMEs ในสหภาพยุโรปด้วย 

รายงานดังกล่าวแสดงผลท่ีได้จากการส ารวจ 
ความคิด เห็นของผู้ ประกอบการ SMEs ใน            
ด้านความท้าท้ายท่ีผู้ประกอบการต้องเผชิญ            
เมื่ อท าการส่ งออกไปสู่ สหรัฐอเมริกาท่ีทาง
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คณะกรรมาธิ ก ารฯ  ไดั จั ดท า ในปี  2557  
นอกจากนี้ยังได้ ใช้ข้อมูลท่ีใหม่ล่าสุดเพื่อท า               
การพิจารณาระดับการส่งออกจาก SMEs ของ
สหภาพยุโรปไปสู่สหรัฐอเมริกา 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้สึกกังวลต่อ 
ความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อบังคับเชิง
เทคนิ คและข้ อบั งคั บ ท่ั ว ไป  ในบางกรณี
ผู้ประกอบการกล่าวว่าถูกกฎหมายกีดกันใน            
การเข้าแข่งขันในตลาด การเข้าร่วมการประมูล
ต่างๆ และการเข้าถึงข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึง
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตน 
โดยเฉพาะในส่วนของ SMEs ท่ีเป็นผู้ผลิต             มี
การกล่าวถึงปัญหาเฉพาะของภาคส่วนนั้นๆ เช่น 
ภาคส่วนอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์กสิกรรม            
สิ่ งทอ เวชภัณฑ์  เครื่ องจั กร และอุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิก ส่วนในภาคบริการ การจ ากัด            
การเคลื่อนย้ายถิ่นของบุคลากร เป็นปัญหาท่ีได้รับ
การกล่าวถึงท่ีสุด 

ผลการส ารวจแสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีข้อตกลง 
TTIP จะน าเสนอต่อผู้ประกอบการในสหภาพ
ยุโรป เพื่อให้การเข้าถึ งตลาดสหรัฐอเมริกา           
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เปิดโอกาส
ในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน            
การด าเนินการต่างๆ และ สร้างผลประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในท้ังสองฝั่งทะเลแอตแลนติก 

"ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์จาก
ข้อตกลงทางการค้าดังกล่าว (TTIP) มากท่ีสุด            
ในกรณีท่ี non-tariff barrier และข้อบังคับต่างๆ 

ซึ่ง EU Single Market ในปัจจุบันเองก็ท าการ
ด าเนินการด้านดังกล่าวอยู่  และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก็พยายามท่ีจะด าเนินการในรูปแบบ

เดียวกันกับ TTIP" นาง Elżbieta Bieńkowska 
ผู้ รับผิดชอบด้าน Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs ได้กล่าวไว ้

 

 
EU ปรับระเบียบกำรใช้สำรกันบูดประเภท 
Paraben 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มาของข่าว EC 

ตั้ งแต่ วั น ท่ี  16 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกข้อบังคับให้ผู้ผลิต  
ล ด ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร  Butylparaben             
และ Propylparaben ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
และหลีกเลี่ยงการใช้สารกันบูดประเภทดังกล่าว           
ในผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบเพื่อใช้งานบนผ้าอ้อม             
ของเด็กอายุต่ ากวา่สามขวบ 

นอกจากนี้แล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีออกแบบ
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่าสามขวบท่ีมีสารประเภท 
Paraben ท่ีจะเข้าสู่ตลาดตั้งแต่วันท่ี 16 เมษายน

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/03/main-home.jpg
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เป็นต้นไป จะต้องมีค าเตือนว่าสารเหล่านี้ ไม่ควร
ใช้ในผ้าอ้อม ข้อบังคับดังกล่าวจะช่วยปกป้อง
ทารกจากการระคายเคือง เนื่องจากพื้นท่ีภายใน
ผ้าอ้อมของเด็กมีความบอบบาง 

สารเคมีท่ีรู้จักกันในชื่อ Paraben เป็นสารกันบูดท่ี
มีประสิทธิภาพสูง และเป็นสารกันบูดท่ีสามารถ
น ามาใช้ ในเครื่ องส าอางได้  นอกเหนือจาก 
Propylparaben แ ล ะ  Butylparaben แ ล้ ว              
สาร Paraben ประเภทอื่นๆเช่น Methylparaben 
และ Ethylparaben ก็ มี ความปลอดภั ยและ              
ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
ด้ านความปลอดภัยของผู้บริ โภค (Scientific 
Committee on Consumer Safety - SCCS) 

 

กฎหมำยและค ำนิยำม SMEs                
ในสหภำพยุโรป 
SMEs 
ที่มาของข่าว EC 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยผลักดัน
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางในสหภาพยุโรป 
คณะกรรมาธิการได้ตรากฎหมายท่ีก าหนด                 
ค า นิ ย า ม  SME (small and medium-sized 
enterprises) ไว้ใน EU recommendation 2003/361 
โดยมีปัจจัยท่ีจะก าหนดว่ากิจการนั้น เป็น SMEs 
อยู่ 3 ข้อ ได้แก่ 1) จ านวนลูกจ้างหรือคนท างาน 
(number of employees) และ 2) ผลประกอบการ 

(turnover) หรือ 3) งบดุลรวม (balance sheet 
total) ของบริษัท 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ก าหนดเพดานจ านวน
ลูกจ้าง และผลประกอบการส าหรับ SMEs แต่ละ
ขนาดไว้ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2548 
แทนประกาศเดิมป ี2539 ) ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ก าหนดเพดานจ านวนลูกจ้างและ           
ผลประกอบการ SMEs Europe* 

*ใช้  กับบริษัทส่ วนบุคคลเท่านั้น ( individual firms only)  
บริษัทที่อยู่ในเครือหรือกลุ่มธุรกิจอาจจะต้องรวมเอาจ านวน
ลูกจ้างและผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ ในเครือด้วย จาก 
The new SME definition - User guide and model 
declaration 

ค่า เพดานดังกล่าวมีผลบังคับในประเทศสมาชิก
ท้ังหมด และในกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการโดย
ธนาคาร  European Investment Bank (EIB) 
และกองทุน European Investment Fund (EIF) 
รวมท้ังการจัดท าสถิติต่ างๆ การด าเนินการ              
ด้านนโยบายต่างๆ ของสหภาพยุโรปท่ีสนับสนุน 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/04/clipboard01.jpg
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SMEs เช่ น  กอง ทุนต่ า งๆ  Structural fund, 
Framework Programme for research and 
development โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน อีกท้ังโครงการความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ในด้านต่างๆ 

หลังจากได้ประกาศ ใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว 
คณะกรรมาธิการก็ได้จัดท าการประเมินผลและ
การติดตามผลการน าเอาค านิยามไปปฏิบัติใช้ 
และได้ท าการสรุปผลไว้ในรูปแบบรายงานติดตาม
ผลการด าเนินการตามค าแนะน า 2 ฉบับ 

 Report from the commission in 2006 on 
the implementation of the Commission 
Recommendation (2003/361/EC) 

 A Commission Staff Working Document in 
2009 on the implementation of the 2003 
Commission Recommendation 

ต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้ท าการเผยแพร่รายงาน 
The new SME definition - User guide and 
model declaration ซึ่ งอธิบายถึงรายละเอียด           
ค านิยามของ SMEs ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี             
1 มกราคม 2548  ตัวอย่างรูปแบบบริษัทต่างๆ             
ท้ัง Partnership และ บริษัทในเครือ และตัวอย่าง
เอกสารการแสดงฐานะ SMEs ส าหรับบริษัท             
ส่วนบุคคล 

ล่าสุดคณะกรรมาธิการได้จัดท ารายงานการศึกษา
ผลการด าเนินการและการบังคับใช้นิยาม SMEs 
อีกครั้งในปี 2555 ในชื่อรายงาน Evaluation of 

the SME Definition รายงานดั งกล่ าว ได้ ผล            
โดยสรุปว่าไม่มีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
นิ ยาม SMEs ในปั จจุ บั น  แต่ อาจจะต้ องมี             
การปรับเพดานมูลค่าต่างๆ ตามระดับเงินเฟ้อ 
ผลิตภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วน
ของมูลค่าการซื้อขายงบดุลต่างๆ ในล าดับต่อไป 

รายงานดั งกล่ า ว ได้ แนะน า ให้ มี ก า ร เพิ่ ม                 
ความชัดเจนในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบบาง
ประเภทท่ีระบุไว้ ในเอกสาร SME Definition 
User Guide และให้ มี การ เผยแพร่ เอกสาร
ดังกล่าวในทุกภาษาของสหภาพยุโรปต่อไป 
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