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	 ส�ำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(สสว.)	ได้ส�ำรวจผูป้ระกอบกำร	SMEs	จ�ำนวน	

492	ตัวอย่ำง	ประกอบด้วยผู้ประกอบกำรใหม1่	และผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจมำแล้ว	3	ปีขึ้นไป	ในเขตกรุงเทพฯ	และ

ปริมณฑล	 เพื่อศึกษำภำพรวมแหล่งที่มำของเงินทุนที่ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ใช้ในกำรเริ่มต้นธุรกิจและด�ำเนิน

กจิกำร	ทัง้ในส่วนของเงนิทนุจำกสถำบนักำรเงนิในระบบของรฐั-เอกชน	และแหล่งเงนิทนุอืน่ๆ	ตลอดจนปัญหำ

และข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนในระบบ	 รวมทั้งศึกษำบทบำทของสถำบันกำรเงินในมุมมองของ	SMEs		

ข้อมูลพื้นฐำนและผลกำรส�ำรวจปรำกฏตำมตำรำงที่	11.1

	 จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	492	 ตัวอย่ำง	 ส่วนใหญ่	 มีรูปแบบกำรจัดตั้งธุรกิจในลักษณะบริษัท

จ�ำกัดมำกที่สุด	 ร้อยละ	65.8	 รองลงมำได้แก่	SMEs	 ที่มีกำรจดทะเบียนพำณิชย์ในลักษณะบุคคลธรรมดำ 

ร้อยละ	12.7	และมกีำรจดทะเบยีนทีเ่ป็นห้ำงหุน้ส่วน	ร้อยละ	10.4	ทัง้นีม้กีจิกำร	SMEs	ทีไ่ม่ได้มกีำรจดทะเบยีน

อย่ำงเป็นทำงกำร	ร้อยละ	9.4	(ภำพที่	11.1)

1. กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีเปนผูประกอบการใหม 150

2. กลุมผูประกอบการ SMEs เดิม (ดำเนินธุรกิจมาแลว 3 ปข้ึนไป) 342

รวมท้ังหมด 492

กลุมตัวอยางผูประกอบการ SMEs จำนวนตัวอยาง

บทที่ 11
การส�ารวจ SMEs ด้านการใช้บริการทางการเงิน

ตารางที่ 11.1 ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่ใช้ส�ารวจ (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล) 

11.1 ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง

1 ผู้ประกอบการใหม่ หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีการด�าเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้อยู่ระหว่างการสร้างธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจจากเดิม ซึ่ง

บางรายเป็นลูกจ้างในบริษัท (White collar) โดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจมากก่อน แต่อาจจะมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านใดด้านหนึ่ง



SMEs11-2

บริษัทจำกัด
65.8%

อื่นๆ
1.6%

ไมจดทะเบียน
9.4%

บุคคลธรรมดาจดทะเบียนพานิชย
12.7%

หางหุนสวน
10.4%

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ

ภาคบริการ
34.5%

ภาคการคา
36.7%

อื่นๆ
1.7%

ภาคการผลิต
27.0% มากวา 15 ป

11-15 ป

3-10 ป

0-3 ป

ประเภทธุรกิจ อายุของธุรกิจ

ผปก. ใหม

ผปก. เดิม

17.1%

8.9%

43.3%

30.7%

ภาพที่ 11.1  รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 11.2  ประเภทธุรกิจและอายุของกิจการ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 เมื่อจ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจและอำยุของกิจกำร	SMEs	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นกิจกำรในภำค 

กำรค้ำมำกที่สุด	 ร้อยละ	36.7	 รองลงมำ	 เป็นกิจกำร	SMEs	 ในภำคบริกำร	 ร้อยละ	34.5	 และภำคกำรผลิต	

ร้อยละ	27.0	ตำมล�ำดับ	และหำกจ�ำแนกตำมอำยุของกิจกำร	พบว่ำ	กลุ่มใหญ่ที่สุดมีอำยุของกิจกำรอยู่ระหว่ำง										

3-10	ปี	ร้อยละ	43.3	รองลงมำ	ได้แก่	กลุ่มผู้ประกอบกำรใหม่	ซึ่งมีอำยุกิจกำรไม่เกิน	3	ปี	ร้อยละ	30.7	ส่วน

ที่เหลือประกอบด้วยกิจกำรทีมีอำยุมำกกว่ำ	15	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	17.1	และกิจกำรที่มีอำยุอยู่ระหว่ำง	11-15		ปี						

มีจ�ำนวนน้อยที่สุด	ร้อยละ	8.9	(ภำพที่	11.2)
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การดำเนินธุรกิจกับตางประเทศ

ไมมีการสงออก/นำเขา สงออก นำเขา ทั้งสงออกและนำเขา

66.9%

12.1%
8.4%

12.5%

ผูถือหุนไทย 100%

มีการรวมทุนกับตางประเทศ

ผูถือหุนตางชาติ 100%

การถือครองหุนกิจการ

95.9%

3.9%

0.2%

ภาพที่ 11.3 การด�าเนินธุรกิจกับต่างประเทศ

ภาพที่ 11.4  การถือครองหุ้นในกิจการ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรส�ำรวจครั้งนี้	 ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	66.9	 ไม่มีกำรด�ำเนินธุรกิจกับต่ำงประเทศใน

ลักษณะกำรส่งออกหรือน�ำเข้ำ	(ภำพที่	11.3)

	 นอกจำกนัน้ยงัพบว่ำ	กลุม่ตวัอย่ำงเป็นกจิกำรทีม่ผีูถ้อืหุน้เป็นคนไทย	100%	มำกทีส่ดุ	ร้อยละ	95.9	

(ตำมภำพที่	11.4)
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	 ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของ	SMEs	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อโอกำสเข้ำถึงแหล่งทุน 

ในระบบ	โดยเฉพำะกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ	(Business	Plan)	และแผนกำรตลำด	(Market	Plan)	รูปแบบกำรจัดท�ำ

บัญชีธุรกิจ	กำรน�ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในเชิงวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์เพื่อกำรปรับตัวของกิจกำร	ตลอด

จนกำรผลประกอบกำรของตนเอง	

	 กำรจัดท�ำแผนธุรกิจ	(Business	Plan)	 เป็นกำรช่วยเพิ่มโอกำสในกำรขอกู้ยืมสินเชื่อจำกสถำบัน

กำรเงินทั้งจำกภำครัฐและเอกชน	นอกจำกจะมีส่วนท�ำให้ผู้ประกอบกำร	SMEs	ทรำบควำมสำมำรถของตนเอง

และวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในอนำคตแล้ว	 สถำบันกำรเงินยังใช้ประโยชน์ในกำร

วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรที่ขอกู้ยืมเงิน	กำรมีสินทรัพย์	หรือรำยได้ที่เพียงพอต่อกำรช�ำระหนี้		

	 จำกกำรสอบถำมผู้ประกอบกำร	SMEs	ในประเด็นนี้	พบว่ำ	ผู้ประกอบกำร	ร้อยละ		52.0	ไม่มีกำร

จัดท�ำแผนธุรกิจ	 กล่ำวคือ	 ผู้ประกอบกำรที่มีกำรจัดท�ำแผนธุรกิจและไม่มีกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ	 มีสัดส่วนที่ไม่ 

แตกต่ำงกันมำกนัก	 ทั้งนี้	SMEs	 ที่มีกำรจัดท�ำแผนธุรกิจส่วนใหญ่	 ร้อยละ	66.2	 จัดท�ำแผนธุรกิจระยะสั้น 

ไม่เกิน	3	ปี	

	 เมื่อวิเครำะห์จ�ำแนกผู้ประกอบกำรใหม่และกลุ่มผู้ประกอบกำรเดิม	 พบว่ำ	 ผู้ประกอบกำรเดิมมี

สัดส่วนที่จัดท�ำแผนธุรกิจสูงกว่ำผู้ประกอบกำรใหม่	โดยทั้ง	2	กลุ่มนิยมจัดท�ำแผนธุรกิจระยะสั้น	(ไม่เกิน	3	ปี)	

มำกกว่ำแผนระยะยำว	(ภำพที่	11.5)

11.2 การบริหารกิจการ
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	 กำรจดัท�ำแผนกำรตลำด	(Market	Plan)	มส่ีวนช่วยให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถมองเหน็ช่องทำง	โอกำส	

และได้มุมมอง	(Idea)	ในกำรบริหำรธุรกิจเพื่อกำรท�ำก�ำไร	ทั้งยังมีส่วนช่วยในกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนให้มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	โดย	SMEs	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	52.9	มีกำรจัดท�ำแผนกำรตลำดอยู่แล้ว	ในขณะที่มี	SMEs	

ร้อยละ	47.1	ไม่ได้มีกำรจัดท�ำแผนกำรตลำด	

ไมเคยทำแผนธุรกิจ
52.0%

ทำแผนธุรกิจ
48.0%

ไมเคยทำแผนธุรกิจ

ไมเกิน 3 ป
66.2%

เกิน 3 ป
33.8%

การจัดทำแผนธุรกิจ

การจัดทำแผนธุรกิจ

ผูประกอบการใหม ผูประกอบการเดิม

ผูประกอบการใหม ผูประกอบการเดิม

ทำแผนธุรกิจ

ไมเกิน 3 ป

ระยะเวลาของแผนธุรกิจ

เกิน 3 ป

59.9%

66.1%

48.7%

40.1%

33.9%

66.3%

33.7%

51.3%

ภาพที่ 11.5  การจัดท�าแผนธุรกิจ (Business Plan) ของ SMEs

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 ซึ่งเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรเดิม	พบว่ำ	SMEs	ที่เป็น

ผู้ประกอบกำรใหม่	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	51.7	ไม่มีกำรจัดท�ำแผนกำรตลำด	ในขณะที่ผู้ประกอบกำรเดิมมีสัดส่วน

ของกำรจัดท�ำแผนกำรตลำดมำกกว่ำ	คือ	ร้อยละ	54.8	(ภำพที่	11.6)

	 เมื่อสอบถำมผู้ประกอบกำร	SMEs	 ในเรื่องของกำรจัดท�ำบัญชีธุรกิจ	 ปรำกฎว่ำ	 ผู้ประกอบกำร	

SMEs	ทีจ่ดัท�ำบญัชธีรุกจิด้วยตนเอง	กบัผูป้ระกอบกำรทีจ้่ำงบรษิทัจดัท�ำบญัชธีรุกจิให้	มสีดัส่วนเท่ำๆ	กนั	โดย	

ผู้ประกอบกำรใหม่ส่วนใหญ่	นิยมจัดท�ำบัญชีด้วยตนเองมำกกว่ำ	ในขณะที่ผู้ประกอบกำรเดิมนิยมว่ำจ้ำงบริษัท

จัดท�ำบัญชีเป็นผู้ด�ำเนินกำรมำกกว่ำ	(ภำพที่11.7)

ไมเคยทำแผนการตลาด

การจัดทำแผนการตลาด

การจัดทำแผนธุรกิจ

ผูประกอบการใหม ผูประกอบการเดิม

ทำแผนการตลาด

51.7% 45.2%

48.3% 54.8%

ไมเคยทำแผนการตลาด
47.1%

ทำแผนการตลาด
52.9%

ภาพที่ 11.6  การจัดท�าแผนการตลาด (Market Plan) ของ SMEs

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจปัจจุบัน	 ผู้ประกอบกำร	SMEs	 จ�ำเป็นอย่ำงมำกที่จะต้องวิเครำะห์สถำนกำรณ์	

ปัจจัยแวดล้อม	 รวมไปถึงสถำนะทำงธุรกิจตนเอง	 เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจในเชิงบริหำรให้กำรด�ำเนิน

กิจกำรมีประสิทธิภำพ	และส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบกำรที่ดีขึ้น	

	 จำกกำรสอบถำมข้อมูลส�ำคัญที่ผู ้ประกอบกำร	SMEs	 ใช้ ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ 

ประเมินผลประกอบกำรของธุรกิจตนเอง	 พบว่ำ	 ทั้งผู้ประกอบกำรเดิมและผู้ประกอบกำรใหม่นิยมใช้ข้อมูล

ยอดขำยของกิจกำรมำกที่สุด	 รองลงมำ	 ได้แก่	 ข้อมูลภำวะเศรษฐกิจของประเทศ	และข้อมูลจำกบัญชีบริษัท	 

ร้อยละ	26.1	ตำมล�ำดับ	(ภำพที่	11.8)

จางบริษัทจัดทำ

การจัดทำบัญชีธุรกิจ

การจัดทำแผนธุรกิจ

ผูประกอบการใหม ผูประกอบการเดิม

ดำเนินการเอง

37.0% 55.6%

63.0% 44.4%

จางบริษัทจัดทำ
50%

ดำเนินการเอง
50%

ภาพที่ 11.7  แสดงการจัดท�าบัญชีธุรกิจของ SMEs

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยอดขายของกิจการ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ขอมูลจากบัญชีบริษัท

ขอมูลดานอื่นๆ

ขอมูลสำคัญในการวิเคราะหสถานการณ

ผูประกอบการใหม ผูประกอบการเดิม

40.4%

29.0%

26.1%

4.4%

43.8% 39.0%

28.7%

27.7%

4.6%

29.7%

22.6%

3.9%

ยอดขายของกิจการ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ขอมูลจากบัญชีบริษัท

ขอมูลดานอื่นๆ

ยอดขายของกิจการ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ขอมูลจากบัญชีบริษัท

ขอมูลดานอื่นๆ

ภาพที่ 11.8 ข้อมูลส�าคัญที่ผู้ประกอบการ SMEs ใช้วิเคราะห์สถานการณ์และผลประกอบการ

	 โดยสรุป	จำกกำรวิเครำะห์กำรบริหำรกิจกำรของ	SMEs	พบว่ำ	ผู้ประกอบกำร	SMEs	ยังไม่ค่อย

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผนหรือจัดท�ำแผนทั้งในส่วนของแผนธุรกิจและแผนกำรตลำดเทำ่ที่ควร	 โดยเฉพำะ 

ผู้ประกอบกำรใหม่ซึ่งไม่เห็นควำมส�ำคัญในเรื่องนี้	 แต่ผู้ประกอบกำรเดิมส่วนใหญ่จะให้ควำมส�ำคัญกับกำร 

จัดท�ำแผนดังกล่ำวพอสมควร	 โดยในส่วนของกำรจัดท�ำบัญชีธุรกิจด้วยตนเองและกำรจ้ำงบริษัทด�ำเนินกำร

ไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนักในภำพรวม	 แต่เมื่อพิจำรณำระหว่ำงผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรเดิม 

จะมคีวำมแตกต่ำงกนั	โดยผูป้ระกอบกำรใหม่จะมกีำรจดัท�ำบญัชด้ีวยตนเองเป็นหลกั	ในขณะทีผู่ป้ระกอบกำรเดมิ

ส่วนใหญ่จะจ้ำงบริษัทด�ำเนินกำรจัดท�ำบัญชีให้	ส่วนข้อมูลที่ผู้ประกอบกำร	SMEs	นิยมน�ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์

สถำนกำรณ์และกำรประเมินผลประกอบกำรของธุรกิจนั้น	 ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลยอดขำยของกิจกำรเป็นหลัก	 

รองลงมำเป็นข้อมูลภำวะเศรษฐกิจ	 และข้อมูลจำกบัญชีบริษัท	 ตำมล�ำดับ	 โดยผู้ประกอบกำรใหม่และ 

ผู้ประกอบกำรเดิมใช้ข้อมูลดังกล่ำวในลักษณะเดียวกัน
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ภาพรวมแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจและด�าเนินกิจการ

	 ในกำรสอบถำมผู้ประกอบกำร	SMEs	 เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในการเริ่มต้นด�าเนินกิจการ 

การด�าเนนิกจิการในปัจจบุนั และการใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ	ได้ขอให้ผูป้ระกอบกำรระบุ

แหล่งเงินทุนที่ใช้พร้อมทั้งสัดส่วนวงเงินจำกแหล่งเงินทุนนั้นๆ	เปรียบเทียบกับวงเงินทั้งหมด	เพื่อศึกษำแหล่ง

เงนิทนุทีม่นียัส�ำคญั	กล่ำวคอื	เป็นแหล่งเงนิทนุทีม่สีดัส่วนกำรใช้ไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ	20	ของวงเงนิทีใ่ช้ในธรุกจิตน	

	 ในส่วนของแหล่งเงนิทนุทีม่นียัส�าคญัส�าหรบัเริม่ต้นด�าเนนิกจิการ พบว่ำ	ผูป้ระกอบกำร	SMEs	ส่วน

ใหญ่ร้อยละ	80.4	ใช้เงินทุนของตนเองและครอบครัวเป็นแหล่งเงินทุนส�ำคัญ	รองลงมำ	ร้อยละ	20.6	ใช้เงินทุน

ที่ได้มำจำกกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	 โดยผู้ประกอบกำรมีกำรกู้ยืมเงินเพื่อน�ำมำใช้ ในกำรเริ่มต้นกิจกำรใน

สัดส่วนประมำณ	ร้อยละ	20	-	50	ของวงเงินในกำรจัดตั้งหรือเริ่มต้นกิจกำรทั้งหมด	และอันดับที่	3	ใช้เงินทุน

ที่ได้มำจำกหุ้นส่วน	ร้อยละ	17.5	ตำมล�ำดับ	(ภำพที่	11.9)

	 ในส่วนของแหล่งเงินทุนที่ผู ้ประกอบการ SMEs	 น�ำมำใช้เพื่อกำรด�ำเนินกิจกำรในปัจจุบัน	 

ผู้ประกอบกำร	ร้อยละ	70.5	ใช้เงินทุนจำกตนเองและครอบครัวเป็นแหล่งเงินทุนส�ำคัญ	รองลงมำ	ร้อยละ	28.9	

ใช้เงนิทนุทีไ่ด้จำกก�ำไรสะสมของกจิกำรเมือ่ด�ำเนนิธรุกจิมำระยะหนึง่แล้ว	ร้อยละ	24.0	ใช้เงนิทนุทีเ่ป็นเงนิกูจ้ำก

สถำบันกำรเงินในระบบ	(ภำพที่	11.10)

11.3 แหล่งเงินทุนของ SMEs

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เงินทุนตนเองและครอบครัว

เงินกูจากสถาบันการเงิน

เงินทุนจากหุนสวน

เจาหนี้การคา

เงินกูจากแหลงเงินนอกระบบ

แหลงเงินทุนสำคัญที่ผูประกอบการใชในการเริ่มดำเนินกิจการ (อยางนอยรอยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด)

80.4%

20.6%

17.5%

4.7%

2.8%

ภาพที่ 11.9  แหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ในการเริ่มต้นกิจการ
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ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เงินทุนตนเองและครอบครัว

เงินกูจากสถาบันการเงิน

กำไรสะสม

เงินทุนจากหุนสวน

เจาหนี้การคา

เงินกูจากแหลงเงินนอกระบบ

แหลงเงินทุนสำคัญที่ผูประกอบการใชในการเริ่มดำเนินกิจการ (อยางนอยรอยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด)

69.2%

39.1%

24.2%

12.2%

10.2%

5.5%

ภาพที่ 11.10 แหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ในการด�าเนินกิจการในปัจจุบัน

ภาพที่ 11.11 แหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ

	 ในส่วนของแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจกำร	

พบว่ำ	ผู้ประกอบกำร	SMEs	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	69.2	ใช้เงินทุนหมุนเวียนจำกเงินทุนของตนเองและครอบครัว	

รองลงมำ	ร้อยละ	39.1	ใช้เงินทุนหมุนเวียนจำกก�ำไรสะสม	และร้อยละ	24.2	ใช้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน	โดย

ส่วนใหญ่ใช้เงินกู้ ในสัดส่วน	ร้อยละ	20	-	50	ของทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ทั้งหมด	(ภำพที่11.11)

เงินทุนตนเองและครอบครัว

เงินกูจากสถาบันการเงิน

กำไรสะสม

เงินทุนจากหุนสวน

เจาหนี้การคา

เงินกูจากแหลงเงินนอกระบบ

แหลงเงินทุนสำคัญที่ผูประกอบการใชในการเริ่มดำเนินกิจการ (อยางนอยรอยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด)

70.5%

28.9%

24.0%

15.7%

7.9%

2.8%
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ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไดรับ
89.2%

ไมไดรับ
10.8%

สถานะการไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

มีแผนธุรกิจ ไมมีแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ แผนการตลาด

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ไดรับสินเชื่อ ไมไดรับสินเชื่อ

มีแผนการตลาด ไมมีแผนการตลาด

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ไดรับสินเชื่อ ไมไดรับสินเชื่อ

47.9% 42.3% 41.0%

38.5%

61.5%

59.0%57.7%52.1%

ภาพที่ 11.12  แสดงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระบบ

ภาพที่ 11.13 ความส�าคัญของแผนธุรกิจและแผนการตลาดต่อการได้รับสินเชื่อ

	 จำกกำรส�ำรวจ	SMEs	 ที่มีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินในระบบ	 ปรำกฎว่ำ	SMEs	 ส่วนใหญ่	 

ร้อยละ	89.2	ได้รบัสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ	โดยมี	SMEs	ส่วนน้อย	ร้อยละ	10.8	ทีไ่ม่ได้รบัสนิเชือ่จำกสถำบนั

กำรเงิน	(ภำพที่	11.12)

	 จำกกำรวิเครำะห์ควำมส�ำคัญของแผนธุรกิจและแผนกำรตลำด	 ต่อกำรได้รับสินเชื่อ	 พบว่ำ	 กำร

มีแผนดังกล่ำว	 ช่วยเพิ่มโอกำสที่จะได้รับสินเชื่ออยู่บ้ำง	 แต่ก็มิใช่สิ่งจ�ำเป็นที่สุด	 กล่ำวคือ	SMEs	 ที่ได้รับ 

สินเชื่อร้อยละ	52.1	มีแผนธุรกิจ		และร้อยละ	59.0	มีแผนกำรตลำด	ในขณะที่	SMEs	ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ	 

ร้อยละ	42.3	ไม่ได้จัดท�ำแผนธุรกิจ	และร้อยละ	61.5	ไม่ได้จัดท�ำแผนกำรตลำด		(ภำพที่	11.13)

11.4 การใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบ
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	 ในกำรใช้เงนิทนุจำกสถำบนักำรเงนิในระบบนัน้	ผูป้ระกอบกำรมโีอกำสทีจ่ะเลอืกใช้เครือ่งมอืทำงกำร

เงินในรูปแบบต่ำงๆ	ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้	ได้จ�ำแนกเครื่องมือทำงกำรเงินออกเป็น	8	ประเภท	คือ

	 1.	บริกำรขอเบิกเงินเกินบัญชี	(Overdraft	:	O/D)

	 2.	สินเชื่อระยะสั้น	(Short-Term	:	S-T)

	 3.	สินเชื่อระยะยำว	(long-term	:	L-T)

	 4.	สินเชื่อเพื่อกำรค้ำ	(Trade	finance	Import-Export)

	 5.	หนังสือค�้ำประกัน	(Letter	of	Guarantee	:	L/G)	

	 6.	กำรเช่ำซื้อ	(Leasing)

	 7.	สินเชื่อเครดิตกำรค้ำ	(Factoring)

	 8.	สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต	(Personal	/	Credit	card)

	 จำกกำรส�ำรวจ	พบว่ำ	ผู้ประกอบกำร	SMEs	นิยมใช้บริกำรเบิกเงินเกินบัญชี	หรือ	Overdraft	(O/D)	

มำกที่สุด	 ทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อกำรขยำยกิจกำร	 แต่ในส่วนของกำรจัดตั้งกิจกำร	 จะใช้สินเชื่อ

ระยะยำว	 หรือ	long-term	loan	 ส่วนเครื่องมืออื่นๆ	 ที่ค่อนข้ำงเป็นที่นิยมได้แก่	 กำรเช่ำซื้อ	(Leasing)	 และ 

สินเชื่อเครดิตกำรค้ำ	หรือ	Factoring	(ตำรำงที่11.2)

1. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน Overdraft (O/D) Factoring Leasing

2. ใชเปนทุนจัดต้ังกิจการ long-term Overdraft (O/D) Factoring

3. ใชเพ่ือขยายกิจการ Overdraft (O/D) Leasing long-term

วัตถุประสงคสำคัญของการใช
เคร่ืองมือทางการเงิน

 ลำดับความนิยมในเคร่ืองมือทางการเงิน

1 2 3

ตารางที่ 11.2 ล�าดับความนิยมใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่างๆ จ�าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ในกำรศึกษำเกี่ยวกับประเภทของสถำบันกำรเงินที่ผู้ประกอบกำร	SMEs	 นิยมใช้บริกำร	 ได้ขอให้ 

ผูป้ระกอบกำรเรยีงล�ำดบัควำมส�ำคญัของสถำบนักำรเงนิทีใ่ช้บรกิำร	จำกกำรส�ำรวจ	พบว่ำ	ผูป้ระกอบกำร	SMEs	

ส่วนใหญ่	เป็นลกูค้ำของธนำคำรพำณชิย์เอกชน	(เช่น	ธนำคำรกรงุเทพ	ธนำคำรกสกิรไทย	ธนำคำรไทยพำณชิย์)	

รองลงมำได้แก่	 ธนำคำรพำณิชย์ของรัฐ	(เช่น	 ธนำคำรกรุงไทย	 ธนำคำรนครหลวงไทย	 ธนำคำรไทยธนำคำร

ธนำคำรทหำรไทย)	 และธนำคำรพำณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ต่ำงประเทศ	(เช่น	 ธนำคำรยูโอบี)	 ตำมล�ำดับ	 ส่วน

สถำบนักำรเงนิทีเ่ป็นของสำขำธนำคำรพำณชิย์ต่ำงประเทศ	สถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิของรฐั	และธนำคำรพำณชิย์
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1. ธนาคารพาณิชยเอกชน

2. ธนาคารพาณิชยของรัฐ

3. ธนาคารพาณิชยท่ีมีผูถือหุนใหญตางประเทศ

4. สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ

5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

6. ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย
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ประเภทของสถาบัน
การเงินในระบบ

 ลำดับความสำคัญ

1 2 3 4 5 6 7

ตารางที่ 11.3 จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุความส�าคัญของสถาบันการเงินที่ใช้บริการ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพื่อรำยย่อย	(เช่น	 ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย	 จ�ำกัด)	 จัดเป็นแหล่งเงินทุนที่มีควำมส�ำคัญค่อนข้ำงน้อย

ส�ำหรับ	SMEs	(ตำรำงที่	11.3)

	 ในกำรสอบถำมผูป้ระกอบกำร	SMEs	เกีย่วกบักำรใช้บรกิำรของบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสำหกรรม

ขนำดย่อม	(บสย.)	 ซึ่งเป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐ	 ที่มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อช่วยเพิ่มโอกำสให้	

SMEs	 สำมำรถได้รับสินเชื่อง่ำยขึ้น	 ด้วยกำรช่วยประกันควำมเสี่ยงให้กับสถำบันกำรเงินเจ้ำหนี้	 ปรำกฎว่ำ	 

ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ร้อยละ	64.2	 รู้จัก	 บสย.	 แต่ในจ�ำนวนนี้	 ส่วนใหญ่ถึง	 ร้อยละ	78.7	 ไม่เคยใช้บริกำร	 

จึงนับว่ำมี	SMEs	เพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น	ที่เคยใช้บริกำรค�้ำประกันสินเชื่อจำก	บสย.	(ภำพที่	11.14)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

ไมรูจัก
35.8%

รูจัก
64.2%

รูจักแตไมเคยใชบริการ
78.7%

รูจักและเคยใชบริการ
21.3%

มีหลักทรัพยค้ำประกัน

ประวัติการชำระเงินที่ดี

การจัดการทางการเงินนาเชื่อถือ

มีบุคคลค้ำประกัน

เปนที่รูจักของธนาคาร

ไดรับประกันสินเชื่อ

มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

มีแผนธุรกิจที่ดี

ลำ
ดับ

คว
าม
สำ
คัญ

ท
ี่

ศักยภาพในการชำระหนี้

ปจจัยสำคัญที่ทำให SMEs ไดรับสินเชื่อ
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ภาพที่ 11.14 การรับรู้และการใช้บริการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ภาพที่ 11.15 แสดงปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ SMEs ได้รับสินเชื่อ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 จำกกำรสอบถำมควำมคดิเหน็ของผูป้ระกอบกำร	ในเรือ่งปัจจยัส�ำคญัทีม่ส่ีวนท�ำให้ได้รบัสนิเชือ่		โดย

ให้เรยีงตำมล�ำดบัควำมส�ำคญั	พบว่ำ	มผีูป้ระกอบกำร	จ�ำนวน	141	รำย	เหน็ว่ำ	กำรได้รบัสนิเชือ่มผีลมำจำกกำรมี

หลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนัทีเ่พยีงพอ	รองลงมำ	คอืกำรมปีระวตักิำรช�ำระเงนิทีด่	ี(105	รำย)	และล�ำดบัต่อมำ	ได้แก่	กำรมี

กำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิทีน่่ำเชือ่ถอื	(75	รำย)	และศกัยภำพในกำรช�ำระหนี	้(65	รำย)	ตำมล�ำดบั	(ภำพที	่11.15)
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หลักทรัพยค้ำประกัน

ประวัติการเงิน

ความสามารถชำระหนี้

ระยะเวลาดำเนินกิจการ

แผนธุรกิจที่ดี

มีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน

ลำ
ดับ

คว
าม
สำ
คัญ

ท
ี่

ระบบบัญชี

ปจจัยที่สถาบันการเงินควรนำมาพิจารณาสินเชื่อในมุมมองของผูประกอบการ SMEs
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ภาพที ่11.16 ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการเกีย่วกบัปัจจยัส�าคญัทีส่ถาบนัการเงนิควรใช้ในการพจิารณาสนิเชือ่

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ส�ำหรบัควำมคดิเหน็ของผูป้ระกอบกำรทีใ่ช้เงนิทนุจำกสถำบนักำรเงนิในระบบเกีย่วกบัปัจจยัส�ำคญัที่

สถำบนักำรเงนิควรน�ำมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพจิำรณำสนิเชือ่	ผูป้ระกอบกำร	SMEs	มคีวำมเหน็ว่ำ	ปัจจยัส�ำคญั	

3	ประกำรทีส่ถำบนักำรเงนิควรพจิำรณำในกำรให้สนิเชือ่หลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนั	ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี	้และ

ประวัติทำงกำรเงิน	(ภำพที่	11.16)

	 นอกเหนอืจำกกำรใช้บรกิำรสนิเชือ่ธรุกจิแล้ว	 พบว่ำ	 จำกกำรส�ำรวจบรกิำรด้ำนอืน่ทีผู่ป้ระกอบกำร	

SMEs	 นิยมใช้มำกที่สุด	 ได้แก่	 บริกำรเงินฝำก	 ร้อยละ	46.2	 รองลงมำ	 คือบริกำรช�ำระเงินและโอนเงิน	 

ร้อยละ	42.2	ส่วนบรกิำรอืน่ๆ	อำท	ิกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	กำรออม/กำรลงทนุ	มผีูป้ระกอบกำร	SMEs	ใช้บรกิำร

เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น	(ภำพที่	11.17)
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การใชบริการทางการเงินนอกเหนือสินเชื่อ

การออม/ลงทุน
6.6%

การชำระเงิน/โอนเงิน
42.4%

เงินฝาก
46.2%

บริหารความเสี่ยง
4.8%

ภาพที่ 11.17 แสดงการใช้บริการทางการเงินนอกเหนือสินเชื่อ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การใช้แหล่งเงินทุนอื่นๆ ในการด�าเนินธุรกิจของ SMEs

	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจของ	SMEs	 ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนในกำรเริ่มต้นและด�ำเนินธุรกิจ

นั้น	 นอกจำกแหล่งเงินทุนที่เป็นสถำบันกำรเงินในระบบแล้ว	 ผู้ประกอบกำรยังสำมำรถระดมทุนจำกแหล่ง 

เงินทุนอื่นๆ	 อำทิ	 เงินออมของตนเอง	 หรือกำรกู้ยืมจำกญำติพี่น้อง	 เพื่อน	 รวมไปถึงกำรกู้ยืมจำกนำยทุน 

นอกระบบซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยที่สูง	

	 จำกกำรส�ำรวจครั้งนี้พบว่ำ	 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่	 ร้อยละ	53.2	 ไม่เคยขอกู้ยืมเงินจำกสถำบัน 

กำรเงินในระบบ

	 โดยในส่วนของผูป้ระกอบกำรใหม่ส่วนใหญ่	ร้อยละ		71.3	ไม่เคยขอกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิในระบบ	 

ในขณะที่ผู้ประกอบกำรเดิม	ร้อยละ	45.2	ไม่เคยมีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินในระบบ	(ภำพที่	11.18)
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ไมเคยเคยกูเงินจากสถาบันการเงิน

การกูยืมเงินของ SMEs

ผูประกอบการใหม ผูประกอบการเดิม

เคยกูเงินจากสถาบันการเงิน

28.7%

54.8%

71.3% 45.2%

ไมเคยกูเงินจากสถาบันการเงิน
53.2%

เคยกูเงินจากสถาบันการเงิน
46.8%

ภาพที่ 11.18 แสดงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระบบของ SMEs

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ในกลุ่มของผู้ประกอบกำรที่ไม่เคยกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินในระบบส่วนใหญ่	(ร้อยละ	64.7)	

ให้เหตุผลว่ำไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องกู้ยืม	 เนื่องจำกมีทุนเพียงพออยู่แล้ว	 ในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง	(ร้อยละ	15.8)	

ระบุว่ำสำมำรถกู้ยืมเงินจำกแหล่งอื่นได้	 เช่น	 เพื่อนหรือญำติพี่น้องหรือนำยทุนนอกระบบ	 และอีกส่วนหนึ่ง	 

(ร้อยละ	19.5)	ระบวุ่ำต้องกำรกูย้มื	แต่ยงัไม่เคยยืน่ขอกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิในระบบ	เนือ่งจำกคำดว่ำ	จะไม่ได้รบั

เงนิกูอ้ย่ำงแน่นอน	หรอืเหน็ว่ำขัน้ตอน	กระบวนกำรขอกูเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิมคีวำมยุง่ยำก	กำรไม่มหีลกัทรพัย์

ค�้ำประกัน	ธุรกิจของตนเองมีขนำดเล็กเกินไป	ไม่น่ำจะสำมำรถกู้เงินได้	กระบวนกำรในกำรพิจำรณำเงินกู้ของ

สถำบนักำรเงนิใช้ระยะเวลำนำน	ตลอดจน	ขำดควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในระบบสนิเชือ่อย่ำงเพยีงพอ	(ภำพที	่11.19)
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ผูที่ไมเคยขอกูยืมเงินในระบบ

มีทุนเพียงพอ
64.7%

กูจากแหลงอื่นๆ
15.8%

เหตุผลอื่นๆ
19.5%

81.4%

22.6%

22.6%

22.6%

13.2%

9.4%

9.4%

14.0%

4.7%

กูจากเพื่อน/ญาติพี่นอง

กูจากสหกรณ/
กองทุนหมูบาน/
กลุมออมทรัพย

กูจากนายทุนนอกระบบ

เชื่อวาไมไดรับเงินกูแนนอน

มีความยุงยาก

ธุรกิจมีขนาดเล็กเกินไป

ระยะเวลานาน

ขาดความรูความเขาใจ
ในระบบสินเชื่อ

อื่นๆ เชน
ไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน

ภาพที่ 11.19 แสดงสาเหตุของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ไม่เคยกู้เงินจากสถาบันการเงินในระบบ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 นอกจำกนีย้งัมผีูป้ระกอบกำรส่วนหนึง่ซึง่มจี�ำนวนไม่มำกนกั	(ร้อยละ	10.8)	 ได้เคยขอกูย้มืเงนิจำก

สถำบนักำรเงนิแล้วไม่ได้รบัสนิเชือ่	จงึมคีวำมจ�ำเป็นต้องไปใช้แหล่งเงนิทนุอืน่	เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของ

ตนเอง	โดยส่วนใหญ่อำศยัแหล่งเงนิทนุจำกทนุส่วนตวัหรอืจำกครอบครวั	รวมทัง้ญำตพิีน้่องเป็นหลกั	รองลงมำ

เป็นกำรกูย้มืเงนินอกระบบ	(ภำพที	่11.20)
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แหลงเงินทุนสวนตัว

บริษัทสินเชื่อเครดิตสวนบุคล

กูยืมเงินนอกระบบ

หาผูรวมทุน

แหลงเงินทุนที่ผูประกอบการใชเมื่อไมไดรับสินเชื่อ

9 ราย

7 ราย

20 ราย

6 ราย

ขาดหลักทรัพยค้ำประกัน

ขาดประวัติการชำระเงิน/เปนกิจการใหม

ขาดศักยภาพในการชำระหนี้ได

ไมมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

 กิจการไมเปนที่รูจักของธนาคาร

ไมมีแผนธุรกิจที่ดี

ขาดการจัดการทางการเงิน

เจาของหรือผูบริหารไมมีความสามารถ

ปจจัยสำคัญท่ีผูประกอบการ SMEs เช่ือวาเปนเหตุผลท่ีไมไดรับสินเช่ือจากสถาบันการเงิน

26.8%

19.5%

17.1%

14.3%

9.3%

7.3%

4.9%

2.4%

ภาพที ่11.20 แหล่งเงนิทนุอืน่ทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิกรณไีม่ได้รบัสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ

ภาพที ่11.21 ปัจจยัส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการ SMEs เชือ่ว่าเป็นเหตผุลที่ไม่ได้รบัสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 เมือ่สอบถำมผูป้ระกอบกำร	SMEs	เกีย่วกบัปัจจยัส�ำคญัทีท่�ำให้ไม่ได้รบัสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิใน

ระบบ	โดยเรยีงล�ำดบัควำมส�ำคญั	สรปุได้ว่ำ	กำรขำดหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนัเป็นปัจจยัอนัดบัแรกทีท่�ำให้ไม่ได้รบั 

สนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ	รองลงมำ	ได้แก่	กำรขำดประวตัทิำงกำรเงนิ	กำรขำดศกัยภำพในกำรช�ำระหนี	้ตำม

ล�ำดบั	(ภำพที	่11.21)
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11.5 ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเรื่องการเงิน

	 ในประเดน็ของช่องทำงกำรได้รบัข้อมลูข่ำวสำรทำงกำรเงนิของผูป้ระกอบกำร	SMEs	พบว่ำ	ช่องทำง

ส�ำคญัทีผู่ป้ระกอบกำร	SMEs	ได้รบัทรำบข่ำวสำรทำงกำรเงนิ	ได้แก่	สือ่สิง่พมิพ์,	โทรทศัน์,	อนิเตอร์เนต็,	และ	

กำรสื่อสำรโดยตรงจำกสถำบันกำรเงินเอง	 ตำมล�ำดับ	 โดยแต่ละช่องทำงดังกล่ำวข้ำงต้น	 มีสัดส่วนกำรเข้ำถึง 

ผูป้ระกอบกำร	SMEs	ใกล้เคยีงกนั	คอื	ประมำณ	ร้อยละ	20

	 อย่ำงไรก็ดี	 มีข้อแตกต่ำงที่น่ำสังเกตระหว่ำงผู้ประกอบกำรใหม่กับผู้ประกอบกำรเดิม	 กล่ำวคือ	 

นอกเหนือจำก	4	 ช่องทำงหลักข้ำงต้นแล้ว	 ผู้ประกอบกำรใหม่ได้รับข่ำวสำรจำกหน่วยงำนของรัฐเป็นส�ำคัญ	 

ในขณะที	่ผูป้ระกอบกำรเดมิได้รบัข่ำวสำรจำกสือ่วทิยเุป็นส�ำคญั	(ภำพที	่11.22)

สื่อสิ่งพิมพ

โทรทัศน

อินเตอรเน็ต

ธนาคาร

วิทยุ

หนวยงานรัฐ

อื่นๆ

โทรทัศน

ธนาคาร

สื่อสิ่งพิมพ

อินเตอรเน็ต

หนวยงานรัฐ

วิทยุ

อื่นๆ

ชองทางของขาวสารทางการเงินที่ผูประกอบการไดรับ

ผูประกอบการใหม ผูประกอบการเดิม

21.8%

21.1%

19.8%

21.6%

9.0%

7.4%

0.8%

20.1%

20.6%

20.1%

17.6%

13.9%

5.4%

0.9%

สื่อสิ่งพิมพ

อินเตอรเน็ต

โทรทัศน

ธนาคาร

วิทยุ

หนวยงานรัฐ

อื่นๆ

22.7%

21.3%

20.9%

19.4%

10.8%

4.2%

0.8%

ภาพที ่11.22 แสดงช่องทางการได้รบัข่าวสารทางการเงนิของผูป้ระกอบการ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรเงินและภำพรวมกำรบริกำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงิน

ต่ำงๆ	มคีวำมจ�ำเป็นและส�ำคญัอย่ำงมำกต่อกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุในระบบของผูป้ระกอบกำร	SMEs	เนือ่งจำก

เป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ได้รับรู้และเข้ำใจในกระบวนกำรหรือกฎเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

สินเชื่อ	 รวมไปถึงเครื่องมือ	 แนวทำง	 และรูปแบบในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในลักษณะต่ำงๆ	 ของสถำบัน 

กำรเงนิในระบบ	ซึง่จะเป็นประโยชน์ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรเพือ่เตรยีมควำมพร้อมของตนเองและธรุกจิให้มศีกัยภำพ

เพยีงพอและเป็นทีย่อมรบัสถำบนักำรเงนิในระบบ

	 จำกกำรสอบถำมผูป้ระกอบกำร	SMEs	 ในเรือ่งของควำมรู	้ ควำมเข้ำใจ	 ในเรือ่งกำรขอสนิเชือ่เพือ่

ด�ำเนนิธรุกจิ	ปรำกฎว่ำ	ผูป้ระกอบกำร	ร้อยละ	58.0	เหน็ว่ำ	ในปัจจบุนัมกีำรให้ควำมรู	้ควำมเข้ำใจในเรือ่งของ

กำรขอสนิเชือ่ส�ำหรบักำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงเพยีงพอ	 โดยผูป้ระกอบกำร	SMEs	 ร้อยละ	64.7	 มคีวำมเข้ำใจใน 

หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำสนิเชือ่ในระดบัปำนกลำง	 และมผีูป้ระกอบกำร	SMEs	 ทีเ่ชือ่ว่ำตนเองมคีวำมเข้ำใจใน

ระดบัมำก	เป็นจ�ำนวนใกล้เคยีงกบัผูท้ีรู่ส้กึว่ำมคีวำมเข้ำใจในระดบัน้อย

	 ทัง้นีผู้ป้ระกอบกำรทีต่อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่	 ร้อยละ	95.3	 เชือ่ว่ำ	 ควำมเข้ำใจดงักล่ำวจะเป็น 

ผลดต่ีอกำรขอสนิเชือ่ของผูป้ระกอบกำร	(ภำพที	่11.23)

ความรูความเขาใจในเรื่องการขอสินเชื่อ

ระดับความเขาใจหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อ

การเขาใจกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ

นอย ปานกลาง มาก

17.6% 64.7% 17.8%

เพียงพอ
58.0%

ไมเพียงพอ
42.0%

มีผลดีตอการขอสินเชื่อ
95.3%

ไมมีผลดีตอการขอสินเชื่อ
4.7%

ภาพที่ 11.23 ความเพียงพอและความรู้ ความเข้าใจ ในการขอสินเชื่อและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 ในส่วนของควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำร	SMEs	 ต่อระบบสินเชื่อของประเทศไทย	 พบว่ำ	 

ผูป้ระกอบกำร	SMEs	 ร้อยละ	59.3	 เหน็ว่ำ	 ระบบสนิเชือ่ของประเทศไทยมคีวำมเหมำะสมและเอือ้อ�ำนวยต่อ 

กำรด�ำเนนิธรุกจิของ	SMEs	 และร้อยละ	59.4	 เหน็ว่ำสถำบนักำรเงนิควรปรบัปรงุเงือ่นไขกำรพจิำรณำสนิเชือ่ 

เสยีใหม่ให้มคีวำมเหมำะสมมำกขึน้	(ภำพที	่11.24)

ความเหมาะสมของระบบสินเชื่อในประเทศไทย เงื่อนไขพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน

40.7%

59.3%

ไมเหมาะสมไมเอื้ออำนวย
ตอการดำเนินธุรกิจ ควรปรับปรุง

ไมจำเปน
ตองควรปรับปรุง

เหมาะสมและเอื้ออำนวย
ตอการดำเนินธุรกิจ

59.4% 40.6%

ภาพที ่11.24 แสดงความเหน็ของผูป้ระกอบการ SMEs ต่อระบบสนิเชือ่ของประเทศไทย

ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

11.6 สรุปภาพรวมผลการศึกษา

	 กำรศกึษำเกีย่วกบักำรใช้บรกิำรทำงกำรเงนิของผูป้ระกอบกำร	SMEs	 เป็นกำรส�ำรวจกลุม่ตวัอย่ำง

ผู้ประกอบกำร	 จ�ำนวน	492	 รำย	 ซึ่งครอบคลุมกิจกำรประเภทกำรผลิต	 กำรค้ำ	 และบริกำร	 ในสัดส่วนที่ไม่ 

แตกต่ำงกันมำกนัก	 โดยจ�ำแนกเป็นผู้ประกอบกำรเดิมที่มีอำยุกิจกำรประมำณ	3-10	 ปี	 ร้อยละ	43.3	 กับ 

ผูป้ระกอบกำรใหม่	ซึง่มอีำยกุจิกำรไม่เกนิ	3	ปี	ร้อยละ	30.7	และส่วนใหญ่	ร้อยละ	95.9	มผีูถ้อืหุน้เป็นคนไทย	

100%	อกีทัง้มกีจิกำรทีท่�ำธรุกจิน�ำเข้ำ-ส่งออก	จ�ำนวนน้อย

	 ในด้ำนกำรบริหำรกิจกำรของ	SMEs	 พบว่ำ	 มีผู้ประกอบกำรเพียงประมำณครึ่งหนึ่งที่มีกำรจัดท�ำ

แผนธุรกิจ	 หรือแผนกำรตลำด	 โดยส่วนใหญ่เป็นแผนธุรกิจระยะสั้น	 ไม่เกิน	3	 ปี	 มีกำรจัดท�ำบัญชีธุรกิจทั้ง 

โดยด�ำเนนิกำรเองและโดยกำรจ้ำงบรษิทัทีป่รกึษำทำงบญัช	ีในสดัส่วนใกล้เคยีงกนั	ทัง้นี	้ผูป้ระกอบกำร	SMEs	

ให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลยอดขำยของกิจกำรเป็นหลักในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเมินผลประกอบกำร

ของตนเอง

	 ในด้ำนแหล่งเงนิทนุเพือ่ด�ำเนนิธรุกจิ	ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ใช้เงนิทนุของตนเองและครอบครวัเป็น

หลกัในกำรเริม่ต้นธรุกจิ	กำรด�ำเนนิกจิกำร	และเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน	มผีูท้ีใ่ช้สนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิในระบบ
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ในด้ำนแหล่งเงินทุนเพื่อด�ำเนินธุรกิจ	 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเองและครอบครัวเป็นหลักใน

กำรเริ่มต้นธุรกิจ	 กำรด�ำเนินกิจกำร	 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน	 มีผู้ที่ใช้สินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินในระบบ	 

เป็นส่วนน้อย	 โดยนิยมใช้	Overdraft	(O/D)	 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อขยำยกิจกำร	 และใช้สินเชื่อ 

ระยะยำว		(Long-Term	loan)	เป็นเงนิลงทนุในกำรจดัตัง้กจิกำร	สถำบนักำรเงนิทีน่ยิมใช้มำกทีส่ดุ	คอื	ธนำคำร

พำณิชย์เอกชน	 รองลงมำเป็นธนำคำรพำณิชย์ของรัฐ	 ในขณะที่ยังไม่ค่อยใช้บริกำรของบรรษัทประกันสินเชื่อ

อตุสำหกรรมขนำดย่อม	(บสย.)	มำกนกั	แม้ว่ำส่วนใหญ่จะรูจ้กั	บสย.	อยูแ่ล้ว

	 ผู้ประกอบกำร	SMEs	ที่ไม่เคยขอกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินในระบบ	 เนื่องจำกส่วนหนึ่งมีแหล่ง

เงินทุนอื่นๆ	 รองรับ	 อำทิ	 ทุนของตนเองหรือญำติพี่น้อง	 ในขณะที่ผู้ประกอบกำรส่วนหนึ่งไม่ต้องกำรกู้ยืม

เงินจำกสถำบันกำรเงินในระบบ	 เนื่องด้วย	ทัศนคติด้ำนลบ	และควำมไม่เข้ำใจในกระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ 

ของสถำบันกำรเงินดีพอ	 ทั้งนี้ผู้ประกอบกำร	SMEs	 เห็นว่ำ	 หลักทรัพย์ค�้ำประกันเป็นปัจจัยส�ำคัญสูงสุดที่ 

มีผลต่อกำรได้รับสินเชื่อ	รองลงมำได้แก่	ประวัติทำงกำรเงิน	ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและกำรช�ำระหนี้

	 ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำ	 ปัจจุบันมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขอสินเชื่ออย่ำงเพียงพอ	 โดย 

ผู้ประกอบกำรได้รับข่ำวสำรทำงกำรเงินจำกสื่อโทรทัศน์	สิ่งพิมพ์	อินเตอร์เน็ต	และธนำคำรเป็นหลัก	อย่ำงไร

ก็ตำม	ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่ำ	มีควำมเข้ำใจในเกณฑ์กำรพิจำรณำสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน

ในระดับเพียงปำนกลำง

	 ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เหน็ว่ำ	ระบบสนิเชือ่ของประเทศไทยมคีวำมเหมำะสมและเอือ้ต่อกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิ	แต่ควรปรบัปรงุเงือ่นไขในกำรพจิำรณำให้เหมำะสมยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เชือ่ว่ำ	ควำมเข้ำใจ

ในกระบวนกำรพจิำรณำสนิเชือ่หรอืเกณฑ์	ปัจจยัส�ำคญัทีม่ผีลต่อกำรพจิำรณำ	จะมส่ีวนส�ำคญัทีจ่ะช่วยให้	SMEs	

สำมำรถขอสินเชื่อได้ง่ำยขึ้น

ข้อเสนอแนะ

สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจมีบทบำทตำมภำรกิจของตนเองในเชิงของกำรพัฒนำ	(Development		

Bank)	ควบคูไ่ปกบักำรด�ำเนนิงำนเชงิธรุกจิ	ในส่วนของบทบำทในกำรพฒันำตำมนโยบำยรฐั	ภำครฐั

ควรให้กำรสนบัสนนุในกำรเพิม่ทนุหรอืแยกธรุกรรมให้เป็น	Public	Financial	Account	:	PFA	ทีอ่อก

เป็นกฎกระทรวงที่ชัดเจน	เพรำะจะท�ำให้สำมำรถพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละส่วนได้ชัดเจน

สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจหรือสถำบันกำรเงินของรัฐควรให้ควำมส�ำคัญและช่วยสนับสนุน	 ส่งเสริม	

กลุ่มผู้ประกอบกำรใหม่	 ในลักษณะของเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ	 โดยเฉพำะในกลุ่มที่เป็นเป้ำหมำย

กำรพัฒนำและมีศักยภำพ	 ซึ่งจะเป็นกำรช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบ

กำรใหม่ได้

ข้อเสนอแนะส�าหรับภาครัฐหรือสถาบันการเงิน



SMEs11-24

ภำครฐัควรจดัตัง้กองทนุเพือ่กำรพฒันำนวตักรรมส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรใหม่	โดยมอีงค์ประกอบดงันี้		

1)	กองทนุช่วยในกำรพฒันำธรุกจิจำก	Concept		(แนวคดิ)	ไปจนถงึกำรจดัท�ำเป็นต้นแบบ	ซึง่ในส่วน

นีภ้ำครฐัควรเป็นผูร้บัผดิชอบ		2)	กองทนุสนบัสนนุด้ำนกำรตลำด	กำรจ�ำหน่ำย	ซึง่ควรด�ำเนนิกำรโดย

ภำคเอกชน	และ		3)	กองทนุให้ควำมช่วยเหลอืพเิศษ	ซึง่มทีีป่รกึษำและผูเ้ชีย่วชำญให้ควำมช่วยเหลอื

ภำครฐัควรสนบัสนนุให้		SMEs	และสถำบนักำรเงนิให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัท�ำแผนธรุกจิ	(Business	

Plan)	และ	แผนกำรตลำด	(Market	Plan)	โดยเฉพำะกำรจัดท�ำแผนระยะยำว	3	ปีขึ้นไป	เนื่องจำก

เป็นกำรช่วยให้ผู้ประกอบกำร	SMEs	สำมำรถวำงแผนและคำดกำรณ์แนวโน้มปัจจัยที่อำจจะส่งผล 

กระทบต่อธุรกิจในอนำคต	 พร้อมทั้งวำงแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีระบบ	 โดยเฉพำะ 

ผูป้ระกอบกำร	ใหม่ที่จ�ำเป็นต้องใช้องค์ควำมรู้เป็นจุดแข็งในกำรด�ำเนินธุรกิจ	อีกทั้ง	กำรจัดท�ำแผน 

ดงักล่ำวยงัสำมำรถช่วยให้สถำบนักำรเงนิวเิครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรท�ำก�ำไรและควำมสำมำรถ

ในกำรช�ำระหนี้		ซึ่งจะเป็นกำรช่วยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ำยขึ้น

ภำครัฐควรสนับสนุนสถำบันกำรเงินในกำรใช้เครื่องมือสนับสนุนหรือส่งเสริม	 เช่น	 ระบบพี่เลี้ยง

ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ	 ควบคู่ไปพร้อมกับกำรให้สินเชื่อ	 ซึ่งจะเป็นกำรช่วยลดควำมเสี่ยงและเพิ่ม

ประสทิธภิำพกำรประกอบกำรของ	SMEs	และสร้ำงหลกัประกนัในกำรช�ำระหนีค้นืสถำบนักำรเงนิได้

ปรบัปรงุระบบกำรปล่อยสนิเชือ่ของสถำบนักำรเงนิภำครฐั	และสนบัสนนุธนำคำรพำณชิย์และสถำบนั

กำรเงนิเฉพำะกจิ	ให้สำมำรถขยำยบทบำทในกำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิแก่	SMEs	มำกขึน้	และให้กำร

สนับสนุนครอบคลุมธุรกิจทุก	Sector	อย่ำงทั่วถึง	เพื่อช่วยลดปัญหำกำรขำดแคลนแหล่งเงิน	และ

ลดปัญหำต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงจำกกำรใช้แหล่งเงินทุนนอกระบบที่มีอัตรำดอกเบี้ยสูง	

สถำบันกำรเงินควรพัฒนำบุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้ ในเรื่องธุรกิจที่หลำกหลำย	 ซึ่งเป็นเรื่องที่มี 

ควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกส�ำหรับกำรประเมินควำมสำมำรถของธุรกิจในกระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ	

สนับสนุนกำรและปรับปรุงกลไกกำรด�ำเนินงำนของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำด

ย่อม	(บสย.)	ในฐำนะเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบของ	SMEs	 

รวมไปถึงกำรลดควำมเสี่ยงของสถำบันกำรเงินในกำรปล่อยสินเชื่อ	SMEs	 เช่น	กำรเพิ่มทุน	กำร

ขยำยสำขำและจ�ำนวนบุคลำกรในกำรให้บริกำร	 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพบริกำร	 กำรให้ข้อมูล

บริกำร	 อีกทั้งภำครัฐควรส่งเสริมกำรจัดตั้ง	Credit	Insurance	 เพื่อช่วยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

ของ	บสย.	อีกระดับหนึ่ง	ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงให้กับ	บสย.	จะเป็นกำร	ช่วยให้	SMEs	โดยเฉพำะ

กลุม่ทีม่หีลกัทรพัย์ไม่พอเพยีงแต่มศีกัยภำพทำงธรุกจิ	สำมำรถใช้บรกิำร	บสย.		และเพิม่โอกำสกำร 

เข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

ผลักดันให้มีกำรปรับปรุง	 พัฒนำโครงสร้ำง	 ปัจจัย	 หรือหลักเกณฑ์	 และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำ 

สินเชื่อให้มีควำมเหมำะสมกับ	SMEs	 ไทย	 เพื่อเอื้อให้	SMEs	 สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนใน

ระบบได้ง่ำยขึ้น	อำทิ	กำรพัฒนำหลักทรัพย์ค�้ำประกันในรูปแบบอื่นๆ	(Intangible	and	Movable	 

Assets)	 ที่เป็นที่ยอมรับว่ำเป็นทรัพย์สินของกิจกำร	 เช่น	 ทรัพย์สินทำงปัญญำ	 เงินออมในรูป

กองทุน	พันธบัตร	สต๊อกสินค้ำ	ค�ำสั่งซื้อ	เป็นต้น	รวมทั้งพัฒนำแหล่งเงินทุนอื่นๆ	ให้แก่ผู้ประกอบ

กำร	SMEs	ที่ประสบปัญหำในด้ำนประวัติกำรช�ำระเงิน	แต่ยังมีศักยภำพทำงธุรกิจ	เพื่อเป็นกำรเพิ่ม

ทำงเลือกให้แก่	SMEs	ได้มำกขึ้น
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พฒันำระบบกำรเผยแพร่องค์ควำมรูด้้ำนต่ำงๆ	ทีจ่�ำเป็นทำงด้ำนกำรเงนิ	อำท	ิเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ

ในรปูแบบต่ำงๆ	เพือ่ให้	SMEs	กลุม่ใหม่ๆ		(สำขำธรุกจิใหม่ๆ	หรอืกลุม่ทีไ่ม่เคยใช้บรกิำร)	สำมำรถ

วิเครำะห์ควำมต้องกำรและเลือกใช้สินเชื่อหรือเครื่องมือทำงกำรเงินให้มีควำมเหมำะสม	 ปัจจัย	

เงื่อนไข	กฎเกณฑ์	ของกระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ	ให้มีควำมชัดเจน	ซึ่งจะเป็นกำรช่วยให้	SMEs	

สำมำรถประเมนิตนเองเพือ่ปรบัปรงุและเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุในระบบได้

พัฒนำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย	เพื่อให้ผู้ประกอบกำร	SMEs	ทุกกลุ่ม	โดยเฉพำะ

ช่องทำงของภำครัฐและสถำบันกำรเงิน	รวมทั้งช่องทำงสมัยใหม่ต่ำงๆ	อำทิ	Internet,	SMS	หรือ	

E-Book	ทำงโทรศัพท์มือถือ,	รำยกำรทำงเคเบิ้ล	TV	ยอดนิยม	เป็นต้น	

ควรปรบัปรงุฐำนข้อมลูและรำยงำนข้อมลูของศนูย์เครดติข้อมลูแห่งชำต	ิ(National	Credit	Bureau)	

ให้มีควำมทันสมัยและมีควำมรวดเร็วมำกขึ้น

ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ควรให้ควำมส�ำคัญและใช้ข้อมูลสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ	 	 ข้อมูลภำวะ

ธุรกิจรำยสำขำ	 และข้อมูลด้ำนสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อกำรประกอบธุรกิจ	 	 เพื่อกำรวิเครำะห์

สถำนกำรณ์กำรแสวงหำลูท่ำงธรุกจิ	และประเมนิผลประกอบกำรของกจิกำรให้มำกยิง่ขึน้	เนือ่งจำก

กำรใช้ข้อมูลทำงเศรษฐกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบกำรมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล	 และสำมำรถวิเครำะห์

สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ	ประเมินโอกำสทำงธุรกิจ	รวมทั้งปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ	ที่จะมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจในปัจจุบันและในอนำคตได้ใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด

ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ควรพัฒนำทัศนคติที่ดีต่อกำรใช้แหล่งเงินทุนในระบบเพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจ		

เนื่องจำกเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำแหล่งเงินนอกระบบ	 และมีปริมำณเงินมำก	 ด้วยกำร

ศึกษำหำควำมรู้	ท�ำควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติของกำรขอสินเชื่อ	

ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ควรตื่นตัว	 สนใจ	 และให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับปรุงและพัฒนำธุรกิจ 

ของตนทั้งด้ำนกำรผลิต	 กำรจัดกำร	 กำรเงิน	 กำรบัญชี	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสถำบันกำรเงิน	

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำธุรกิจภำยใต้สภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมที่

เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะส�าหรับ SMEs  


