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การวางแผนธุรกิจ SMEs เพื่อพิชิตสินเชื่อ 
ตอน “รู้เขา-รู้เรา กู้ร้อยคร้ัง ได้เงินร้อยคร้ัง” 

 
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่มากนัก ท้ังนี้  
เกิดจากข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ข้อจ ากัดของผู้ประกอบการเอง ข้อจ ากัดของสถาบันการเงิน  และ
ข้อจ ากัดของโครงสรา้งพื้นท่ีฐาน อาทิ กฎระเบียบ รูปแบบการการค้ าประกันยังไม่เพียงพอกับความต้องการของ 
SMEs ดังนั้น เพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น SMEs จะต้อง “รู้เขา (สถาบันการเงิน-โครงสร้าง
พื้นฐาน) และรู้เรา (SMEs)” และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและง่ายต่อการประยุกต์ใช้ บทความนี้  ขอเสนอข้อมูล 
ในรูปแบบปุจฉา : วิสัชนา ดังนี้  

1. ปุจฉา : สถาบันการเงินมีการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างไร 
 วิสัชนา : โดยท่ัวไปแล้ว สถาบันการเงินแต่ละแห่ง จะมีเกณฑ์การพิจาณาให้สินเชื่อ

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน  แต่อย่างไรก็ตาม  หลักการพื้นฐานท่ีสถาบันการเงินใช้
พิจารณาให้สินเชื่อ  จะประกอบด้วย  5Cs และ 3Ps ซึ่งประกอบด้วย 

 5Cs = Character (คุณสมบัติลูกค้า)  Capital  (เงินทุนของลูกค้า) Capacity  
(ความสามารถในการช าระหนี้) Collateral  (หลักทรัพย์ค้ าประกัน) Condition  (ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจ)  

 3Ps = Purpose  (วัตถุประสงค์การขอสินเขื่อ) Payment  (ความเป็นไปได้ในการช าระ
คืน) Protection  (การป้องกันความเสี่ยง) 

 และเมื่อพิจารณา 5Cs ควบคู่กับ 3Ps  พบว่า สิ่งท่ีสถาบันการเงินให้ความส าคัญในการ
พิจารณา คือ หลักทรัพย์ค้ าประกัน และความสามารถในการช าระหนี ้

2. ปุจฉา : SMEs ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
 วิสัชนา : การเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อของ SMEs ควรมีความสอดคล้องกับ 5Cs และ 

3Ps  ดังนี ้

- เตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีสถาบันการเงินต้องการให้พร้อม  เช่น แผนธุรกิจ  
งบการเงิน โดยในส่วนของแผนธุรกิจอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์การขอกู้  ประวัติความเป็นมา
ของธุรกิจ  แผนการด าเนินธุรกิจ (การผลิต การตลาด) ผลประกอบการท่ีผ่านมา    

- เตรียมหลักทรัพย์ค้ าประกัน  เช่น ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร แล้วถ้าไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่เพียงพอต้องท าอย่างไร  ติดตามได้ในข้อต่อไป 

3. ปุจฉา : SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้้าประกันหรือหลักทรัพย์ค้้าประกันไม่เพียงพอต้องท้า
อย่างไร 

 วิสัชนา : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดต้ังขึ้นท าหน้า ท่ีช่วยเหลือ SMEs  
ให้ได้รับสินเช่ือจากสถาบันการเงินจ านวนมากขึ้น รวมทั้ง ลดความเสี่ยงในการให้สินเช่ือแก่ SMEs ของสถาบัน
การเงิน โดยรูปแบบการด าเนินงานในปัจจุบัน บสย. ได้ร่วมด าเนินโครงการค้ าประกันแบบ Portfolio 
Guarantee Scheme ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  เมื่อ SMEs ติดต่อขอกู้จากสถาบันการเงิน และสถาบัน
การเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  SMEs รายดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
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ไม่เพียงพอ ก็จะให้เข้าร่วมโครงการค้ าประกันแบบ Portfolio Guarantee Scheme กับ บสย. โดย บสย.จะท า
หน้าท่ีค้ าประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs และ SMEs จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการค้ าประกันอัตราร้อยละ 1.75 ต่อ
ปี ของวงเงินท่ีค้ าประกัน SMEs แต่ละราย 

4. ปุจฉา : นโยบายส่งเสริม SMEs ด้านการเงินของภาครัฐ  มีแนวทางอย่างไร 
 วิสัชนา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะ

หน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ SMEs 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  และได้บรรจุไว้ในแผนการส่งเสริมSMEsฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554  โดยอยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ SMEs ไทย  กลยุทธ์ท่ี 1.4 เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อม
เพื่อให้SMEs สามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน  และมีแนวทางโดยสรุป 
คือ 

 เตรียมความพร้อมให้แก่ SMEs โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
เช่น การจัดท าแผนธุรกิจ บัญชีท่ีเป็นระบบ รวมท้ังให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การค้ า
ประกันสินเชื่อ เป็นต้น 

 ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ให้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา SMEs ให้มีความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความรู้ การเตรียม
ความพร้อมด้านประวัติธุรกรรมทางการเงิน การวินิจฉัยธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 

 ส่งเสริมการเชื่อมโยงบริการทางการเงินกับโครงการส่งเสริมพัฒนา SMEs ของหน่วยงานต่างๆ 
เช่น ก าหนดเงื่อนไขพิเศษส าหรับ SMEs ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ หรือการวินิจฉัย ให้สามารถได้รับ
เงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ การปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น 

 เพิ่มช่องทางหรือโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ท้ังตลาดเงิน ตลาดทุน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ 
เช่น การร่วมลงทุน (Venture Capital) การสนับสนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ (Start up Fund, Seed Fund) 
รวมท้ัง ขยายบริการทางการเงินท่ีมีอยู่เดิมให้มีการใช้บริการมากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) ธุรกิจ
แฟคตอริ่ง (Factoring) เป็นต้น  

 ก าหนดแนวทางและปรับปรุงระบบการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs เช่น เพิ่มหลักทรัพย์ค้ า
ประกันรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ และหลักทรัพย์ท่ีเคลื่อนท่ีได้ (Intangible and Movable 
assets)   เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ตราสินค้า สินค้าคงคลัง เป็นต้น  สร้างระบบการค้ าประกันสินเชื่อหรือการให้
สินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ าประกัน และขยายบทบาทหน่วยงานและรูปแบบค้ าประกันสินเชื่อ  

 ส่งเสริมระบบข้อมูลกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และผลักดันให้หน่วยงาน
แหล่งเงินทุนต่างๆ น าไปใช้ในประกอบการพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือ (SMEs Credit 
Rating Database) ร ะบ บฐ า น ข้ อ มู ล ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ละ ปริ ม า ณก า ร ป ล่ อ ยสิ น เ ชื่ อ ใ ห้ แ ก่ SMEs  
เป็นต้น 
 ท้ังนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.sme.go.th เลือกหัวข้อ “แผนการส่งเสริม 
SMEs” และเลือก “แผนการส่งเสริม SMEs แผนฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559)” 

     


