
จํานวนสถานประกอบการ SMEs ของประเทศไทย



หลักการและเหตุผล

2.5 ล้านราย

จํานวนสถานประกอบการ SMEs ของประเทศไทย

จากฐานของ สสว. 3 ลานราย 

สํานักนักงานสถิติไมพบตวัตน 500,000 ราย

3 ล้านราย ผูมาลงทะเบียนในระบบของ สสว.

*ไมมีการจดนับผูประกอบการที่ไมมีหลกัแหลงแน

ชัด แผงลอยในตลาด แผงลอยและหาบเร และ

หาบเรแผงลอยในศูนยการคา



ประเมินผูประกอบการของประเทศไทย

วัตถุประสงค

• เพื่อค้นหาจํานวนผู้ประกอบการหรือ
ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจในปัจจุบันของ
ประเทศไทย 

ขอบเขตของการศึกษา

• ศึกษาจํานวนผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่
ไม่ได้ถูกจดนับตามระบบการจดนับของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ



แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ความหมายสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะที่สําคัญ ๆ

ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ

สถานที่ตั้งที่แนนอนทุกหนวยภายในทองที่ที่กําหนดทั่วประเทศ

(สํานักงานสถิติแหงชาติ)

อุตสาหกรรมการผลิต

*ไมมีการจดนับผูประกอบการที่ไมมีหลักแหลงแนชัด แผงลอยใน

ตลาด แผงลอยและหาบเร และหาบเรแผงลอยในศูนยการคา



แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

1
1

1

ความหมายของผูประกอบการ

 เปนเจาของ หรือ หุนสวน

เพื่อหากําไรและความพอใจ

บริหารธุรกิจ

จัดหาเงินทุน

ยอมรับความเสี่ยง

แสวงหาโอกาสการลงทุน

โดยสรุป ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่มีการลงทุน มีโอกาส 

           ได้กําไรหรือขาดทุน หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 



แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ความหมายของวิสาหกิจรายยอย (Micro SME หรือ Micro Enterprise) 

≤
จํานวนพนักงาน

(รวมผูประกอบการ)
5 คน

ความหมายสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ

สถานที่ตั้งที่แนนอนทุกหนวยภายในทองที่ที่กําหนดทั่วประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิต

(สํานักงานสถิติแหงชาติ)

(สํานักงานรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)



สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

• ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่มีการลงทุน มีโอกาส ได้กําไรหรือขาดทุน หรือ

ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น 

• ไม่มกีารจดนับผู้ประกอบการที่ไมม่หีลักแหล่งแน่ชัด แผงลอยในตลาด 

แผงลอยและหาบเร่ และหาบเร่แผงลอยในศูนย์การค้า

• ไม่นับรวมกลุ่มที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งถูกจดนับแล้ว รวมทั้งกลุ่มทีม่ี

สถานที่ตั้งชัดเจน เช่น ตึกแถว บ้าน ร้านค้า ที่ชัดเจน 

• Micro SME หรือ Micro Enterprise คือ ผู้ประกอบการที่จํานวน

แรงงานไมเ่กิน 5 คน



วิธีการศึกษา

คนหากลุมเปาหมายจากนิยามการเปนผูประกอบการและคาดวายังไมถูกตรวจนับ

1.แผงคาในตลาด

2.รานคาออนไลน

3.ผูคาสลากกินแบงรัฐบาล

4.รานคาแฟรนไชส

5. รถเรขายสินคา

6. หาบเร / แผงลอย 

7. ผูประกอบการอื่นๆ (ภาคบริการ) เชน รถบริการสาธารณะ



การประเมินผูประกอบการสวนของแผงคาในตลาด



ผลการสํารวจผูคาที่อยูในตลาด 

จํานวนทั้งสิ้น 354 ตัวอยาง



จํานวนแผงที่ผูประกอบการมี

1 แผง
71.4%

2 แผง
13.3%

3 แผง
6.6%

มากกวา 3 แผง
8.7%

ขนาดพื้นที่แผงโดยเฉลี่ยตอ 1 แผง  อยูที่ 6 ตรม. 

เฉลี่ย 2 แผง



ผูประกอบการที่มีอาคารพาณิชยหรือบานเรือนที่ใชประกอบธุรกิจอยูแลว 
และมีแผงคาที่ขายสินคาชนิดเดียวกับธุรกิจในตลาด

มี
21.6%

ไมมี
78.4%

รอยละ

เปนเจาของ 1 แผง 10.3

เปนเจาของมากกวา 1 แผง 11.3



ผลการสํารวจเกี่ยวกับแผงคาในตลาด

มี
1.3%

ไมมี
98.7%

กรณีที่มีแผงขายมากกวา 1 แผงมีการให

เชาหรือไม

จากการสอบถามผูคาในตลาด 
เกี่ยวกับ เจาของแผงที่เปนตางดาว 

มีเฉลี่ย  0.5% ของแผงคาในตลาด

ทั้งหมด



ขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ



ขั้นตอนการดําเนินการ

รายการ ผลการประเมิน

จํานวนตลาด 

(จาก Google map)

4,199  ตลาด

จํานวนพื้นที่ของตลาด โดยประมาณพื้นที่ จาก 

Google map 14,983,893.06  ตรม.

ที่มา : การสบืคน้จาก Google map

ประเมินจากการวัดขนาดจาก google map โดยเป็นการวัดจากขนาดของหลังคาและพืน้ที่ตลาด จากแผนภาพของตลาด



การประเมินลักษณะของผู้ประกอบการในแผงค้าในตลาด

รายการ ผลการประเมิน

พื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน* 30% ของพื้นที่ตลาดทั้งหมด

พื้นที่ทั้งหมดของตลาด 14,983,893.06  ตรม.

หัก  พื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน  4,495,167.92 ตรม.

เหลือพื้นที่ตลาดที่จัดเป็นแผงขายสินค้า 10,488,725.14 ตรม. 

พื้นที่แผงขายในตลาดโดยเฉลี่ยต่อ 1 แผง (การสํารวจ) 6 ตรม.

จํานวนแผงที่มีทั้งหมด โดยประมาณ 1,748,121 แผง

หมาย : จากการคํานวณ
จากการสอบถามนิติบุคคล จากตลาด 255 แหง และมาตรฐานการกําหนดพื้นที่สวนกลางของตลาด



สรุปจํานวนผู้ประกอบการแผงค้าในตลาด

รายการ ผลการประเมิน

จํานวนแผงที่มีทั้งหมด โดยประมาณ 1,748,121 แผง

หัก  ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแผงตั้งแต่ 2 แผงขึ้นไป มีจํานวน

ทั้งสิ้น 28.6% ของแผงทั้งหมดที่มีในตลาด คิดเป็น 499,963 

แผง โดยคํานวณเฉลี่ย 2 แผงเท่ากับ 1 ผู้ประกอบการจากการ

สํารวจ 249,981 แผง

หัก  ผู้ประกอบการที่มีอาคารพาณิชย์และบ้านเรือนที่ประกอบธุรกิจ 

และมีแผงค้าในตลาด 10.3% ของจํานวนแผงทั้งหมด 180,056 แผง

หัก  ผู้ประกอบการที่มีแผงคา้มากกว่า 1 แผงและให้คนอื่นเช่าทํา

การค้า (1.3% ของผู้ประกอบการที่มีแผงมากกว่า 1 แผง) 22,726 แผง

หัก  ผู้ประกอบการที่เป็นผูค้้าต่างด้าว (0.5% ของจํานวนแผง

ทั้งหมด) 8,741 แผง

จํานวนผู้ประกอบการสุทธิ 1,286,618 ประกอบการ



ขอมูลจาก : บัญชีรายชื่อผูไดรับสิทธิ์รานคา หาบเรแผงลอย

อาหาร [โครงการบรรเทาผลกระทบจากกรปรับขึ้นราคาขาย

ปลีกกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน] 11 มิ.ย. 

2561

ขอมูลจํานวนหาบเร / แผงลอย ในประเทศไทย

หาบเรแผงลอยผูที่ไดรับสิทธิ์ลดหยอนราคาแกส หาบเร/แผงลอย ที่ไมมีการใชแกส

มีจํานวน 394,827 ราย มีจํานวน 169,212 ราย

จากการคาดการณในการจดนับจํานวนหาบเรแผงลอยที่ไมใช

แกสในระยะทาง 1000 เมตร ในพื้นที่เขต กทม. และปริมณฑล

ใน 10 พท. ชุมชนที่มีการคาบนฟุตบาต โดยหาบเร/แผงลอย ที่

ไมมีการใชแกส มีสัดสวนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 ของ

รานคาหาบเร/แผงลอยทั้งหมด

ใชแกส LPG ขนาดถึงไมเกิน 15 กก.

มีพื้นที่ทาํการคาไมเกนิ 50 ตรม.

คุณสมบตัิ

รวมจํานวน 564,039 ราย 



ประเมินผูประกอบการรถเรขายสินคาในประเทศไทย

รายการ จํานวน

Food Truck เฉลี่ย 1,750 ราย (1,500 – 1,750)

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประมาณ 15% 263 ราย

ไม่ได้จดทะเบียน 1,488 ราย

รายการ จํานวน

รถพุมพวง เฉลี่ยอําเภอละ
 (ที่มา : จากการสอบถาม และขอมูลจาก 
https://www.dailynews.co.th)

97 คัน 

อําเภอทั้งหมดในประเทศไทย 917 อําเภอ

จํานวนผูประกอบการ โดยประมาณ 88,949 ราย

รถอาหาร (Food Truck)

รถพุมพวง คือ รถกระบะที่เปดทายขายของสดของแหงที่ขับแลนไปขายตามจุดตาง ๆ ในชุมชน

ที่มา: สมาคม Food truck แห่งประเทศไทย

Food Truck + รถพุมพวง   จํานวน 90,437 ราย



รานคาออนไลน

รายการ จํานวนผูประกอบการ

กรมพัฒนาธุรกิจ คาดวามีผูประกอบการออนไลน 1,005,000 

หัก จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 21,167

หัก  จดนับจาก สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และสํานักงานสถิติ 

592,996 

ยอดที่ยังไมมีการจดนับ 412,004 



ผูคาสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย
มีจํานวน 170,938 ราย จากการเฉลี่ยจํานวนผูมา

ลงทะเบียนสั่งซื้อสลาก จํานวน 4 งวด 16 พ.ค. 61 – 1 

ก.ค. 61

ที่มา: https://www.facebook.com/ TheGovernmentLotteryOffice/

รานแฟรนไชส
มีจํานวน 4,900 แหงที่ยังไมมีการตรวจนับ ตัด

สถานประกอบการที่แนนอน และแฟรนไชสที่

เจาของเปนเจาของเอง 

ที่มา :www.thaifranchisecenter.com



รถรับจางสี่ลอเล็ก

 2,671 ราย

รถรับจาง 3 ลอ 

19,653  ราย

รถมอเตอรไซครับจาง  

189,870  ราย

รถแท็กซี่ (บุคคลธรรมดา) 

19,121  ราย

ขอมูลจาก : กรมขนสงทางบก จํานวนรถที่จดทะเบียนสะสม 31 พฤษภาคม 2561

ขอมูลจํานวนผูประกอบการอื่นๆ (ภาคบริการ)

*หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา ผูไดรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตองไมมี
ชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในทะเบียนรถยนตรับจาง และจด
ทะเบียนไดคนละ 1 คัน



สรุปจํานวนผูประกอบการ “จุลเอสเอ็มอี” ที่ไมมีการจดนับ
รายการ จํานวน (ราย)

จํานวนแผงคาในตลาด 1,286,618

จํานวนหาบเร / แผงลอย 564,039

จํานวน Food Truck + รถพุมพวง 90,437 

รานคาออนไลน 412,004 

รานแฟรนไชส 4,900

ผูคาสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย 170,938  

ขอมูลจํานวนผูประกอบการอื่นๆ  231,315

รวมทั้งสิ้น 2,760,251



ประเมินจํานวนผูประกอบการของประเทศไทย
รายการ จํานวน

ขอมูลสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม* 2,493,044

ขอมูลที่ไมไดมีการจดนับในสํามะโนธุรกิจ

และอุตสาหกรรม**

2,760,251

รวมทั้งสิ้น 5,253,295

ที่มา : * สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ
          ** จากการประเมิน



ประเมินสถานภาพของธุรกิจ ขนาดจิ๋วและย่อย หรือ

“จุลเอสเอ็มอี” ที่ไม่ได้ถูกจดนับเป็นผู้ประกอบการ



ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

สํารวจกลุ่มตัวอย่าง 1,114 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ



จํานวนผูประกอบการแตละภูมิภาค

รอยละ 11.94

รอยละ 7.45

รอยละ 8.71

รอยละ 57.6

รอยละ 5.12

รอยละ 9.34



ลักษณะการประกอบการ

แผงคาในตลาด 

31.78%

รานคาออนไลน 7.36%

แฟรนไชส 1.97%

รถเรขายสินคา 3.77%
ผูคาสลากกินแบง

รัฐบาล 13.02%

หาบเร/แผงลอย 

19.48%

อื่นๆ อาทิ รถบริการ

สาธารณะ 22.62%



จํานวนพนักงาน

พนักงาน/ลูกจาง รอยละของผูตอบ

จํานวน 1 คน 69.65

จํานวน 2 คน 24.91

จํานวน 3 คน 3.60

จํานวน 4 คน 0.83

จํานวน 5 คน 0.83

มากกวา 5 คนขึ้นไป 0.18



รายไดตอเดือน

รอยละของผูตอบ รอยละของผูตอบ

   ต่ํากวา 10,000 บาท 13.65

   10,001-20,000 บาท 26.67

   20,001-30,000 บาท 17.63

   30,001-40,000 บาท 9.76

   40,001-50,000 บาท 5.52

   50,001-100,000 บาท 15.55

   มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 11.21



ระยะเวลาเปดดําเนินการธุรกิจจนถึงปจจุบัน
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ชองทางการจัดจําหนายสินคา

ขายผานหนาราน

เพียงอยางเดียว

78.18%

ขายผานหนาราน

และผานออนไลน

16.80%

ขายผานออนไลน

อยางเดียว

3.85%

อื่นๆ 

1.17%



สถานภาพของธุรกิจ



แหลงเงินทุน

ของจุดเริ่มตนการทําธุรกิจ

เงินทุนสวนตัว

39.61%

ยืมจากญาติพี่

นองและคน

สนิท

17.74%

นายทุน

14.71%

ธนาคาร

พาณิชย

4.41%

ธนาคารของ

รัฐ

16.45%

สถาบัน

การเงินที่ไมใช

ธนาคาร

7.35%

หมดแล

ว, 71.9

ยังไม
หมด, 
28.1

Sales

กรณีที่กูเงินมาทําธุรกิจ ปจจบุนัหนี้สิน

เปนอยางไร



ไมรูจะกู
อยางไร
11.86%

ไมผานการ
พิจารณา
12.80%

ไมมี
หลักทรัพย

ค้ํา
20.75%

ขั้นตอนเยอะ
ไมทันตอ
ความ
ตองการ
11.86%

ไมอยากเปน
หนี้

38.14%

อื่นๆ (เก็บ
ออมดีกวา
,หนี้นอก
ระบบ)
4.58%

สาเหตุที่ไมกูเงินจากธนาคารในการดําเนินกิจการหรือเปดกิจการ 

เนื่องจากสาเหตุใด

สาเหตุอื่นๆ 

1. พนักงานไมตอนรับ กลัวการเดินเขา

ธนาคาร

2. สถานที่ดูหรูหราจนไมกลาเขา

3. ไมมีพนักงานใหคําแนะนําหรือสนใจ 

4. ไปธนาคารเสียเวลา ไมไดรับสินเชื่อ

ทันที

5. ตองไปหลายครั้ง ทําใหเสียเวลาทํามา

หากิน

6. ไมรูจักใครในธนาคาร เลยไมกลาเขา

ไป

7. ไมมีบุคคลค้ําประกัน



ภาระหนี้สินและการเข้าถึงสินเชื่อ



หนี้สินปจจุบัน

หนี้สินปจจุบัน รอยละของผูตอบ

ไมมี 68.08

  มีหนี้กอนแรก+หนี้กูเพิ่ม 31.92

หนี้สินปจจุบัน รอยละของผูไมมีหนี้

ไมมีเพราะไมมคีวามจําเปน 93.32

ไมมีเพราะไมสามารถเขาถึง

สินเชื่อหรือการกูยืมได
6.68

แหลงที่มาของหนี้สิน

นอกระบบ

อยางเดียว

38.3%

ในระบบ

อยางเดียว

40.9%

ทั้งในและ

นอกระบบ

20.8%

หนี้สิน
รอยละของผูมี

หนี้สิน

ในระบบ 

รอยละ 49.30

   ธนาคารพาณิชย 22.35
   ธนาคารของรัฐฯ 22.06
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร 17.06
   อื่นๆ (กยศ.) 0.29

นอกระบบ 

รอยละ 50.70

   แหลงเงินกูนอกระบบ 46.18
   ญาติพี่นองคนสนิท 17.35



สัดสวนโครงสรางหนี้สิน

หนี้โดยรวม หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ

นอยกวา 10,000 บาท 7.4 8.5 25.0

10,001-50,000 บาท 61.6 52.7 64.4

50,001-100,000 บาท 11.6 8.5 7.2

100,001 - 500,000 บาท 7.4 9.6 3.4

500,001-1,000,000 บาท 5.7 9.6 0.0

มากกวา 1,000,000 บาท 6.3 11.2 0.0

Total 100.0 100.0 100.0

หนี้โดยเฉลี่ย 193,523.81 308,377.66 33,206.73

กูเพื่อซื้อบาน หรือ
ทรัพยสินถาวรเปนหลัก



ภาระหนี้สินและการผอนชําระโดยเฉลี่ย

หนีสิ้น การผอนชําระตอ
เดือน

อัตราการชําระ
เฉลี่ยตอเดือน

1.โดยรวมจํานวน 193,523.81 6,516.28 3.37%

1.1หนี้ในระบบ 

(สถาบันการเงินตางๆ)

308,377.66 7,124.35 2.31%

1.2หนี้นอกระบบ

 (ญาติ พี่นอง นายทุน)

33,206.73 3,869.61 14.66%



ระยะเวลา รอยละอัตราดอกเบี้ย รอยละของผูตอบ

รายวัน 18.16 13.16

รายสัปดาห 16.25 2.11

รายเดือน 14.44 80.53

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย

ในการชําระหนี้นอกระบบ



การผอนชําระหรือผิดนัดการชําระในชวงเวลา 1 ป

เคยผิดนัดผอนชําระ

ไมเคยผิดนัดผอนชําระ

รอยละ 30.72

รอยละ 69.28

- คนซื้อของลดลง

- คาใชจายสูงขึ้น คาครองชีพสูง

- ขาดสภาพคลองในธุรกิจ

- ดอกเบี้ยที่ตองชําระสูง

- ชวงเปดภาคเรียน



ปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา (รอยละ)

ลดลงมาก ลดลงเล็กนอย เทาเดิม เพิ่มขึ้นเล็กนอย เพิ่มขึ้นมาก

ในระบบ         15.00         57.00          7.00          9.50         11.50 

นอกระบบ          9.22         57.28          6.80         20.39          6.31 

ภาระหนี้สินปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา

สาเหตุของการมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

อันดับ สาเหตุ รอยละของผูตอบ

1  คาเลาเรียนของบุตรหลาน 25.93

2   คาครองชีพปรับตัวสูงขึ้น 22.22

3  รายไดลดลง 18.52

4  เงินทุนหมุนเวียน/เสริมสภาพคลองกิจการ 18.52

5  มีการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น 14.81



ทัศนะเกี่ยวกับภาระหนี้สินในอนาคต

วัตถุประสงคในการกูเงิน

อันดับ สาเหตุ รอยละของผูตอบ

1     เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพ 26.98

2     เพื่อใชจายทั่วไป 25.40

3     เพื่อซื้อทรัพยสิน (เชน รถยนต) 20.63

4     เพื่อเสริมสภาพคลองธุรกิจ 12.70

5     เพื่อการศึกษา , เพื่อชําระหนี้เกา 3.17

อีก 1 ปขางหนาเทียบกับปจจุบัน(รอยละ)

ไมมีหนี้สิน ลดลงมาก ลดลงเล็กนอย เทาเดิม เพิ่มขึ้นเล็กนอย เพิ่มขึ้นมาก

ในระบบ         82.19          8.50          4.71          1.23          1.64        1.74 

นอกระบบ         84.03         10.75          3.28          0.82          1.02        0.10 



ความตองการสินเชื่อหรือการกูยืม



ความตองการกู รอยละ

มีความตองการกู 44.59

ไมมีความตองการกู 55.41

ความตองการกูภายใน 1 ป นับจากปจจุบัน

มีความตองการกู รอยละ

     -ในระบบ 97.52

    -นอกระบบ 2.48

จํานวนเงินที่ตองการกูยืม รอยละ

1-25,000 บาท 9.7

25,001-50,000 บาท 75.4

50,001-100,000 บาท 3.8

100,001-300,000 บาท 3.8

300,001-600,000 บาท 2.4

มากกวา 600,001 บาท 5.0

รวม 100.0

เฉลี่ยอยูที่  47,971.27  บาท



ทัศนะในความสามารถในการกูเงินในระบบไดหรือไม

เหตุผล รอยละ

ไมมีหลักประกัน/หลักประกันไมพอ 53.22

ไมมีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงิน

/มีการเคลื่อนไหวไมสม่ําเสมอ 22.22

โครงการไมเปนที่นาสนใจของธนาคาร

พาณิชย 4.68

ประวัติการชําระหนี้ไมดี 2.92

ดําเนินธุรกิจไมถึง 3 ป 0.58

ไปติดตอธนาคารมาแลวแตไมผาน 8.19

ไมรูจะติดตอธนาคารอยางไร 4.09

อื่นๆ (ไมทันตอความตองการ) 4.09

ไมสามารถกูได รอยละ 57.63สามารถกูได

สามารถกูได รอยละ  42.37
เหตุผล เคยกูกับธนาคารของรัฐหรือ

ธนาคารพาณิชยอยูแลว และมีหลักทรัพย

ค้ําประกัน



สิ่งที่ตองการไดรับการชวยเหลือของรัฐ

  กระตุนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหดีขึ้นกวาปจจุบัน เพื่อใหเกิดการบริโภคสินคาและ

บริการมากขึ้น  

  ชวยแกไขปญหาหนี้ระยะสั้นในปจจุบันที่มีใหเปนหนี้ที่สามารถผอนชําระไดในระยะที่

ยาวขึ้น หรือปรับเปนหนี้ระยะยาว

  ดูแลระดับของราคาสินคาวัตถุดิบ หรือตนทุนในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหไดระดับ

กําไรสูงขึ้น 

 สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนที่งาย และสะดวก รวมทั้งมีการอนุมัติที่รวดเร็ว

 การผอนผันหรือผอนปรน รวมทั้งการจัดหาสถานที่ในการคาขาย ที่ทัดเทียมกับ

สถานที่เดิม

 ลดตนทุนดานการขนสง โดยเฉพาะทางดานของพลังงาน

 ชวยสรางโอกาสในการเขาถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้น โดยออกผลิตภัณฑที่ตอบสนอง

ความตองการของของพอคาแมคา โดยเขามาแทนที่เงินกูนอกระบบ

 ตองการใหรัฐบาลหาแนวทางที่ชดัเจนในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งหนี้ภาค

ครัวเรือน



ขอเสนอแนะและสิ่งที่ตองการไดรบัจาก SME Development Bank

 การเขาถึงสินเชื่อและขั้นตอนที่สะดวกและงายมากขึ้น มีขั้นตอนที่ไมซับซอน

ยุงยาก

 การสรางองคความรูหรือการแนะนํารูปแบบการเตรียมตัวในการขอสินเชื่อ โดย

การเขาถึงผูคามากขึ้น ไมใชรอใหลูกคาเดินหรือเขาไปสอบถาม  

 สรางโอกาสในการเขาถึงสินเชื่อกับผูประกอบการในกลุมจุล SMEs 

 สรางผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับจุล SMEs ที่ตองการสภาพคลอง รวมทั้งความ

สะดวกในการชําระหรือการติดตอกับธนาคาร

  ลดภาระตนทุนทางการเงิน ไดแก ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายเวลาการผอนชําระ

  มีรูปแบบของการผอนชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายวัน  รายสัปดาห หรือ 

15 วันได 


