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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

 
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล 
ของ Non-bank ในประเทศไทย * 

วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ทําใหธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนในระบบการเงินของไทย
เขมงวดมากข้ึนในการปลอยสินเชื่อ  ดังนั้นธุรกิจการเงินที่ปลอยสินเชื่อแกประชาชน 
แตมิไดรับเงินฝาก (Non-bank) จึงรุงเรืองข้ึนอยางรวดเร็ว โดยมีผูประกอบการในธุรกิจนี้
แพรหลายมากข้ึน เชน 1) บริษัท เจเนอรัลคารด เซอรวิส 2) เซทเทเลม 3) เทสโก คารด 
เซอรวิส 4) พรอมิส 5) บัตรกรุงไทย 6) อิออน ธนสินทรัพย 7) อีซี่บาย 8) แคปปตอลโอเค 
9) เอไอจีคารด 

Non-bank มีเปาหมายหลักอยูที่ผูบริโภครายยอยที่มีรายไดตํ่า กลยุทธสําคัญที่
ชวยผลักดันให Non-bank ประสบความสําเร็จคือ อนุญาตใหลูกคารายไดตํ่ากูยืมเงินจาก 
Non-bank ไดงาย สะดวก และรวดเร็วกวากูยืมจากธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน 
ทั้งยังสามารถกูยืมไดโดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อ นอกจากนั้น Non-bank 

ยังมีสาขาแพรหลายและขยายตัวอยางมาก  ในขณะเดียวกัน Non-bank ก็เสนอสินเชื่อ
หลากหลายประเภทท้ังในแงจุดประสงคและเง่ือนไขเพ่ือจูงใจลูกคา เพราะจํานวนลูกคา
ที่เพ่ิมข้ึนจะชวยกระจายความเส่ียงและเพ่ิมโอกาสคุมทุนใหแก Non-bank  อนึ่ง โครงสราง
รายไดของประชากรที่มีงานทําในประเทศไทยก็สอดคลองกับกลยุทธทางการตลาดของ 
Non-bank ที่เนนกลุมลูกคารายไดตํ่า  กลาวคือ  สัดสวนประชากรที่มีรายไดตํ่าอยูใน
ระดับสูงใกลเคียงกับสัดสวนจํานวนบัญชีสินเชื่อสวนบุคคลของลูกคาที่มีรายไดตํ่าของ 
Non-bank  โดยรวมแลว โครงสรางรายไดของประชากรที่มีงานทําจึงเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ชวยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ Non-bank 

                                                        
* สรุปจากหนังสือเร่ืองเดียวกันของ ดร. ปกรณ วิชยานนท ผูอํานวยการวิจัยดานตลาดเงิน

ตลาดทุน ฝายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม  ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ ผูเชี่ยวชาญ  
ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา  คุณยศ วัชระคุปต นักวิจัยอาวุโส ฝายการวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ ดร. ธิดา อินทรโชติ 
นักวิจัยอิสระ 

  หนังสือน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยเร่ือง “ธุรกิจการเงินที่ปลอยสินเชื่อแกประชาชน
แตมิไดรับเงินฝาก” (ป 2551) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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โครงสรางเงนิทุนของ Non-bank 

แหลงเงินทุนหลักของ Non-bank เพ่ือนํามาปลอยสินเชื่อสวนบุคคลและสินเชื่อ
บัตรเครดิต  ไดแก  เงินกองทุนจากผูถือหุนประมาณรอยละ 12 ของสินทรัพย  และเงิน 
กูยืมจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ประมาณรอยละ 82 ของสินทรัพย ใน
การกูยืมนั้น Non-bank พ่ึงสถาบันการเงินภายในประเทศประมาณครึ่งหนึ่ง สวนการกูยืม
จากตางประเทศ Non-bank มักทําสัญญาการแลกเปลี่ยนภาระผูกพันทางดานสกุลเงิน 
(currency swap) และสัญญาการแลกเปล่ียนภาระผูกพันทางดานอัตราดอกเบ้ีย (interest 

rate swap) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบ้ีย  อนึ่ง แม Non-bank มิไดเนนการพึ่งเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อนํามาปลอยสินเชื่อ 
แตก็นาสังเกตวาสัดสวนหนี้ระยะสั้นเพ่ิมข้ึนพอควรในป 2547-2549 

ผลกระทบของ Non-bank 

การประกอบธุรกิจของ Non-bank กอใหเกิดผลดีหลายประการ ไดแก 1) สินเชื่อ
จาก Non-bank ชวยใหลูกคามีโอกาสในการบริโภคมากข้ึน  โดยเฉพาะลูกคารายไดตํ่า
ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ 2) ชวยใหการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ
คลองตัวข้ึน และ 3) สรางแรงแขงขัน ผลักดันใหธนาคารพาณิชยหันมาใหความสนใจแก
ลูกคาบุคคลมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม ธุรกิจ Non-bank อาจกอผลเสียไดในหลายลักษณะ ผลเสียที่สําคัญ
ในเชิงจุลภาคเกิดข้ึนแกทั้งสามฝาย คือ 1) ฝายลูกคาของ Non-bank เมื่อสามารถเขาถึง
สินเชื่อไดงายกวาสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยก็มีแนวโนมที่จะใชจายเกินตัว แตหากไม
สามารถชําระหนี้ไดตามสัญญาก็จะถูกทวงถามอยางรุนแรงจนสงผลกระทบในทางลบแก
สภาพจิตใจของลูกคา 2) ฝาย Non-bank หากขาดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 
อาจประสบปญหาสภาพคลองจากปริมาณหนี้คางชําระท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และเมื่อหนี้เสียเพ่ิมข้ึน
มาก เสถียรภาพทางการเงินของ Non-bank ก็อาจส่ันคลอนได  และ 3) ฝายเจาหนี้ของ 
Non-bank ปญหาหนี้เสียหรือหนี้ผิดนัดชําระคืนของลูกคาอาจสงผลกระทบตอเนื่องแบบ
ลูกโซ คือ Non-bank อาจไมสามารถชําระคืนเจาหนี้ของตนไดตรงตามสัญญา ซึ่งนอกจาก
จะทําใหคุณภาพสินทรัพยของเจาหนี้ลดลงแลว ยังอาจทําใหเสถียรภาพของระบบการเงิน
ส่ันคลอนดวย 

การศึกษาผลประกอบการของ Non-bank ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในชวง 
ป 2547-2549  พบวา  หนี้เสียของ Non-bank เกิดข้ึนจริงและเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน  ทําให
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อัตราผลกําไรสุทธิลดลงกวาครึ่ง ปญหาสินเชื่อของ Non-bank เปนที่นาวิตก เพราะสัดสวน
มูลคาหนี้สวนบุคคลและหนี้บัตรเครดิตที่คางชําระ (NPL) ของ Non-bank สูงกวา NPL 

ของธนาคารพาณิชยตลอดมา จึงทําให NPL ในธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลและบัตรเครดิต
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน และสามารถกอภาวะวิกฤตที่คลายกับวิกฤตหนี้ sub-prime (หรือสินเชื่อ
เพ่ือที่อยูอาศัยสําหรับผูมีความนาเช่ือถือตํ่า) ในสหรัฐอเมริกาได 

ธุรกิจ Non-bank มิไดมีผลเสียเฉพาะในเชิงจุลภาคเทานั้น แตอาจสงผลเสียใน
เชิงมหภาคหรือเศรษฐกิจสวนรวมดวย  เนื่องจากธุรกิจ Non-bank เพ่ิมกําลังซื้อใหแก
ประชากรโดยเฉพาะผูมีรายไดตํ่า จึงไมนาแปลกใจที่พบวา แมขนาดของสินเชื่อจาก 
Non-bank จะนอยกวาสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยมาก แตการขยายตัวของสินเชื่อจาก 
Non-bank อาจมีสวนผลักดันใหอัตราเงินเฟอเพ่ิมสูงข้ึน  พรอมทั้งลดสวนเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดกับตางประเทศ  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ธุรกิจ Non-bank สนับสนุนใหลูกคามี
พฤติกรรมในการใชจายที่ไมสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมี
เหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุมกัน 

รัฐคงตระหนักถึงผลเสียของ Non-bank ดังที่กลาวมา จึงไดออกมาตรการควบคุม
ในหลายแงมุม เชน กําหนดรายไดข้ันตํ่าของลูกคาบัตรเครดิตไวที่ 15,000 บาทตอเดือน 
กําหนดวงเงินสูงสุดที่ Non-bank จะปลอยกูแกลูกคาแตละรายไวไมใหเกินหาเทาของ
เงินเดือน กําหนดขอบเขตของอัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมสําหรับสินเชื่อสวนบุคคล 
(รอยละ 28 ตอป) กําหนดอัตราการชําระคืนหนี้ข้ันตํ่า และใหยกเลิกบัตรเครดิตหากผิดนัด
ชําระหนี้เกินระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนขยายเครือขายสมาชิกภาพของศูนยขอมูล
เครดิตแหงชาติใหครอบคลุม Non-bank เพื่อชวยในการบริหารคุณภาพสินเชื่อ  แม
กฎเกณฑเหลานี้จะชวยชะลอการขยายตัวของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล
ของ Non-bank โดยรวมบางก็ตาม แตกฎเกณฑดังกลาวก็ทําใหลูกคาบางกลุมไมสามารถ
เขาถึงสินเชื่อในระบบและตองหันไปพ่ึงเงินกูยืมนอกระบบแทน นอกจากนั้น Non-bank 

บางรายอาจเอาเปรียบลูกคาโดยเรียกเก็บคาบริการจากลูกคาที่มีคุณภาพสูงและตํ่าใน
อัตราเดียวกัน 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

แมธุรกิจ Non-bank จะชวยบรรเทาความเดือดรอนจากการกระจายรายไดที่ไม
เทาเทียมกัน แตก็เพ่ิมความเส่ียงแกระบบการเงินจนเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
อาจส่ันคลอนไดหากขาดการจัดระบบการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐจึงควร
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กํากับดูแลธุรกิจ Non-bank อยางรอบคอบมากกวาที่ผานมา โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเครื่องชวยชี้แนะแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืนและสมดุลมากข้ึน 

จากมุมมองของลูกคารายไดตํ่า คําถามหลักภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การกูยืมเงินของลูกคารายไดตํ่าจากธุรกิจ Non-bank ต้ังอยูบนหลักการของความมี
เหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุมกันหรือไม โดยท่ัวไปผูที่มีปจจัยส่ีไมเพียงพอ 
ที่จะตอบสนองความตองการพ้ืนฐานยอมไมสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ดวย
เหตุนี้ผูมีรายไดตํ่าที่มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายจึงจําตองพ่ึงเงินกูยืมโดยยอมเสีย
ดอกเบี้ย  อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูมีรายไดตํ่าสวนใหญไมมีทรัพยสินเพื่อใชเปน
หลักประกันเงินกู จึงทําใหไมสามารถเขาถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย และหากไมมี 
Non-bank บุคคลเหลานี้มักตองหันไปพึ่งแหลงเงินกูนอกระบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยหรือ
คาธรรมเนียมในอัตราที่สูงมาก แตเนื่องจากมีธุรกิจ Non-bank ลูกคาจึงสามารถเขาถึง
สินเชื่อไดงายข้ึนโดยเสียดอกเบ้ียในอัตราที่ตํ่ากวาการกูยืมจากแหลงเงินกูนอกระบบ 
เหตุผลนี้จึงสอดคลองกับหลักการท่ีหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความมีเหตุผล
ของลูกคารายไดตํ่าที่จําเปนตองกูยืมเงินจาก Non-bank  

สําหรับหลักการท่ีสองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณนั้น 
แมวาลูกคารายไดตํ่าจะมีเหตุผลอันควรที่จะกูยืมเงินจาก Non-bank แตก็มิไดหมายความ
วาลูกคาเหลานี้จะกูยืมจาก Non-bank ดวยความพอประมาณ เพราะเมื่อผูใดสามารถ
เขาถึงสินเชื่อไดงายโดยไมตองใชหลักประกันใดๆ ผูนั้นก็จะขาดแรงจูงใจในการควบคุม
รายจายใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือพอประมาณ ในทางปฏิบัติ ความสามารถที่จะ
เขาถึงสินเชื่อไดงายกลับจูงใจใหลูกคาใชจายเกินตัวและ/หรือใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนแก
การครองชีพตามปกติ ในหลายกรณีลูกคากูยืมเงินจาก Non-bank หลายแหงจนกระทั่ง
หนี้สินพอกพูนเกินความสามารถในการชําระหนี้ ทําให Non-bank ตองประสบปญหาหนี้
ดอยคุณภาพดังในปจจุบัน  ในขณะที่ลูกหนี้ที่มีปญหาจํานวนมากก็ตองเขาสูการปรับ
โครงสรางหนี้และถูกลดลําดับความนาเชื่อถือลง  

สวนหลักการท่ีสามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีภูมิคุมกันนั้น ผูมี
รายไดตํ่ามักขาดคุณสมบัตินี้ การพ่ึงสินเชื่อจาก Non-bank อาจทําใหเงินออมที่มีนอย
อยูแลวลดลงไปอีก เพราะสินเชื่อดังกลาวกระตุนการใชจายจนเกินพอประมาณ และการ
กูยืมจาก Non-bank กอภาระหนี้สูงกวาการกูยืมจากธนาคารพาณิชย ลูกคาจึงมีภูมิคุมกัน
นอยลง นอกจากนั้น ลูกคาบางรายอาจมองวา ความสามารถเขาถึงสินเชื่อจาก Non-bank 

ไดหลายรายเปนภูมิคุมกันประเภทหนึ่ง แตในทางปฏิบัติ การกูยืมเงินเพ่ือชําระคืนหนี้
ยอมไมสามารถกระทําไดงายหรือกระทําตอเนื่องไดเปนระยะเวลานาน เพราะการ
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ตรวจสอบฐานะของลูกคาโดยเจาหนี้และการประสานงานระหวางเจาหนี้หลายรายยอม
ทําใหเจาหนี้ไมยินดีที่จะใหกูเพ่ือจุดประสงคในการชําระคืนหนี้ 

จากมุมมองของเจาหนี้ Non-bank มองวาการปลอยสินเชื่อแกลูกคารายไดตํ่ามี
เหตุผลอยางเดนชัด คือลูกคาเหลานี้จํานวนมากถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย
และบริษัทเงินทุน ในขณะที่ลูกคาดังกลาวบางสวนก็ฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยและ
บริษัทเงินทุน ดังนั้น การเขามามีบทบาทเปนตัวกลางที่กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย
และบริษัทเงินทุนทั้งในและตางประเทศเพ่ือนํามาปลอยกูแกลูกคาเหลานี้ จะชวยสราง
จุดสมดุลใหแกระบบเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม เหตุผลดังกลาวของ Non-bank ก็ยังไมตรง
ตามเหตุผลของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเหตุผลตามปรัชญานี้ในแงของการ
ปลอยสินเชื่อครอบคลุมถึงสองดาน คือ 1) ลูกคานําเงินไปใชอยางมีประสิทธิภาพหรือ
ไดผลตอบแทนเพียงพอที่จะมาชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยหรือไม และ 2) ลูกคามีฐานะ
นาเช่ือถือและมีหลักประกันความเสี่ยงเพียงใด กลาวอีกนัยหนึ่ง การปลอยสินเชื่อที่มี
เหตุผลควรส่ือความหมายวา สินเชื่อนั้นไมกอความเส่ียงที่มากเกินควรจนลูกหนี้ไม
สามารถชําระคืนหนี้ได  อยางไรก็ตาม สถิติในอดีตแสดงใหเห็นชัดวา ลูกหนี้ของ 
Non-bank มีรายไดตํ่า กูยืมเงินมาเพ่ือใชจายในการบริโภค (มิใชการลงทุน) และไมคอย
มีวินัยทางการเงิน จึงไมนาแปลกใจที่อัตราสวนหนี้คางชําระหรือ NPL ของ Non-bank 

อยูในระดับสูงกวา NPL ของธนาคารพาณิชยเสมอมา  สถิติดังกลาวยืนยันวา แม  
Non-bank จะเรียกเก็บดอกเบ้ียหรือคาบริการจากลูกคาสินเชื่อของตนในอัตราที่สูงกวา
ธนาคารพาณิชย แต Non-bank ก็ตองรับความเสี่ยงอยางมากที่จะไมสามารถเรียกชําระคืน
ภาระหนี้จากลูกคาได ซึ่งในที่สุดความเส่ียงนี้ก็จะสงผลเสียมากระทบตอธนาคารพาณิชย
และระบบการเงินภายในประเทศ เพราะ Non-bank พ่ึงธนาคารพาณิชยภายในประเทศ
เปนแหลงเงินทุนสําคัญ  

ในแงของความพอประมาณนั้น Non-bank ถือไดวาเปนหนวยงานทีร่ัฐอนญุาต
ใหประกอบธุรกิจและสามารถแสวงหาผลกําไรได แตกลุมลูกคาเปาหมายของ Non-bank 

แตกตางจากธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน จงึทําให Non-bank ตองหาลูกคาเปน
จํานวนมากเพ่ือใหตนทุนเฉลี่ยตํ่าลง (และสนับสนุนใหกําไรสูงข้ึน)  อยางไรก็ตาม การ
เพ่ิมจํานวนลูกคาที่มีรายไดตํ่าและมีความเส่ียงสูงจะเพ่ิมความเส่ียงใหแก Non-bank ใน
ระดับทีเ่กินพอประมาณ และเมื่อลูกคาผิดนัดชําระหนี้ก็จะมีการติดตามทวงหนี้ ซึ่งเทาที่
ผานมาพบวา ระบบการติดตามทวงหนี้ของเจาหนี้ Non-bank บางรายมีลักษณะไม
เหมาะสม    
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สวนเรื่องการมีภูมิคุมกันนั้น Non-bank จะเขาพ่ึงเงินกองทุน (equity) ของผูถือหุน
ไดประมาณรอยละ 12-13 ของสินทรัพยทั้งหมด และ Non-bank บางแหงจะมีบริษัทแมใน
ตางประเทศหนุนหลังอยู ทั้งเงินกองทุนและบริษัทแมดังกลาวถือไดวาชวยเปนภูมิคุมกัน
ใหแก Non-bank ไดบาง แตก็นาสังเกตวา ในชวงป 2547-2549 Non-bank ไดพ่ึงเงินกูยืม
ระยะสั้นในสัดสวนที่สูงข้ึนอยางเห็นไดชัด  พฤติกรรมดังกลาวเพ่ิมโอกาสที่ Non-bank 

จะประสบปญหาในการบริหารสภาพคลองไดงาย 

สําหรับเศรษฐกิจโดยรวม แมธุรกิจ Non-bank จะชวยเปดชองทางใหประชากร
รายไดตํ่าสามารถเขาถึงสินเชื่อทางการเงินมากข้ึน แตชองทางนี้ก็มีแนวโนมที่จะทําให
เศรษฐกิจไทยใชทรัพยากรทางการเงินอยางไมมีเหตุผล (ในแงที่กอผลตอบแทนไมคุม
ทุน) ไมพอประมาณ (ในแงที่ไมคอยรอบคอบและไมมีวินัยทางการเงิน) และไมมีภูมิคุมกัน
อยางพอเพียงเสมอมา 

จากประสบการณของไทยในวิกฤตทางการเงินป 2540 และปญหาธุรกิจบัตร
เครดิตอยางรุนแรงในตางประเทศ (ฮองกงในป 2545 เกาหลีใตในป 2546 และไตหวันใน
ป 2549) เห็นไดชัดวา หากปลอยใหเกิดวิกฤตในตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล 
จะสงผลกระทบแกทั้งระบบการเงินและภาคเศรษฐกิจที่แทจริง ดังนั้นเปาหมายหลักทีร่ฐั
ควรยึดถือคือ พยายามกํากับดูแลความเส่ียงในตลาดเหลานี้อยางรอบคอบ เพ่ือปองกัน 
(มิใชแกไข) ปญหาของระบบการเงินและเศรษฐกิจสวนรวม  

คําถามสําคัญคือ ควรปรับปรุงระบบ Non-bank อยางไรจึงจะกอผลบวกมากที่สุด
และผลลบนอยที่สุด พรอมทั้งให Non-bank สามารถดํารงความยั่งยืนของตนไดโดยไม
ตองพ่ึงความชวยเหลือจากฝายอื่นหรือรัฐ รัฐคงตองใชความพยายามผานหลายชองทาง
ที่เก่ียวของ  ไดแก  1) Non-bank  2) การกํากับดูแลธุรกิจ Non-bank  และ 3) ลูกคาของ 
Non-bank 

ในสวนของ Non-bank นั้น มาตรการที่เสนอใหรัฐดําเนินการผาน Non-bank ที่
จะกลาวตอไปนี้ นอกจากจะกระทําไดแลว ยังจะชวยลดความเสี่ยงใหแกธุรกิจ Non-bank 

อีกดวย 
1.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาให

ถูกตองยิ่งข้ึน เพ่ือลดปริมาณหนี้คางชําระหรือหนี้สูญ และเพ่ิมคุณภาพของสินทรัพย 
วิธีหนึ่งที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพนี้ไดคือ จัดต้ังศูนยกลางจัดอันดับความนาเช่ือถือของ
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ลูกคา (credit rating center) ที่คลายคลึงกับ TRIS (Thailand Rating Information Service)
1
 

โดยมีหนวยงานของรัฐ (เชน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)) เปนผูสนับสนุนศูนยกลาง
จัดอันดับฯ นี้ แตการจัดต้ังศูนยดังกลาวควรเปนการลงทุนรวมกัน (pooling) ระหวาง 
Non-bank หลายแหง เพ่ือใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญของ Non-bank แตละรายใน
การประเมินระดับความเส่ียงของลูกคา กลยุทธ pooling นี้จะใหประโยชนแก Non-bank 

อยางแนนอน ทั้งในแงตนทุนการดําเนินงานที่ลดลงและประสิทธิภาพที่สูงข้ึนในการ
ประเมินลูกคา แมวาผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือจะไดมาจากศูนยดังกลาว แต  
Non-bank แตละแหงก็สามารถตัดสินใจไดอยางอิสระวาจะปลอยสินเชื่อหรือไมและเทาใด 
กลไกที่จะตองกําหนดข้ึนมีเพียงวา กอนที่ลูกคาแตละรายจะขอสินเชื่อจาก Non-bank 

จะตองใหศูนยนี้ประเมินความสามารถของลูกคาและใหเกรด หลังจากนั้น Non-bank  
แตละแหงก็สามารถพิจารณาตัดสินใจไดอยางเสรี  นอกจากนั้น Non-bank ควรกําหนด
อัตราดอกเบ้ียที่ผันแปรตามระดับความเส่ียงของลูกคา (risk-based pricing) 

2.  ใชขอมูลเก่ียวกับลูกคารวมกันใหครอบคลุมและรวดเร็วมากข้ึนผานบริษัท
ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (National Credit Bureau Co., Ltd. หรือ NCB) ขอมูลเหลานี้
ควรมาจากทั้งการกํากับดูแลของรัฐและการบริหารงานของ Non-bank แตละราย  ใน
ขณะเดียวกันก็ควรกําหนดใหสถาบันการเงินอื่นๆ เขาเปนสมาชิกของ NCB ดวย โดยมี
หนาที่สงขอมูลเก่ียวกับลูกคาใหกับ NCB ขอมูลที่เพ่ิมข้ึนนี้จะชวยสะทอนพฤติกรรมและ
สถานภาพทางการเงินของลูกคาไดอยางครบถวน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางแนนอนใน
กระบวนการตัดสินใจปลอยสินเชื่อของ Non-bank พรอมทั้งชวยสรางวินัยทางการเงิน
ใหแกทั้ง Non-bank และลูกคา ทั้งนี้ รัฐอาจจําเปนตองแกไขกฎหมายบางสวนเพ่ือขยาย
ขอบเขตในการทําธุรกรรมของ NCB ที่เปนประโยชนแกระบบการเงิน เชน ใหสามารถ
นําขอมูลที่รวบรวมจากสถาบันการเงินไปใชในการประเมินคะแนนเครดิตของลูกคา  

สําหรับชองทางการกํากับดูแลธุรกิจ Non-bank นั้น แมมาตรการที่จะเสนอใหรัฐ
ดําเนินการจะไมมีกฎหมายใหอํานาจโดยตรง แตรัฐก็สามารถขอความรวมมือจาก  
Non-bank ได แนวทางในการกํากับดูแลที่สําคัญ ไดแก  

                                                        
1 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เห็นชอบใหบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เปนสถาบันจัดอันดับ

เครดิตภายนอก (external credit assessment institution) ตามกรอบของ BASEL II เม่ือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 โดยธนาคารพาณิชยสามารถนําอันดับเครดิตที่จัดทําข้ึนโดยบริษัทน้ี
ไปใชในการคํานวณนํ้าหนักความเส่ียงใหเปนไปตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน
ตาม BASEL II ภายในสิ้นป 2551  
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1.  รัฐควรวางระบบเตือนภัยลวงหนากอนที่ความไมสมดุลจะเกิดข้ึนมากเกินควร 
และรัฐควรติดตามสถานการณของธุรกิจ Non-bank อยางใกลชิด โดยกํากับและตรวจสอบ
การประกอบธุรกิจของแตละบริษัทถึงสถานที่ (on-site examinations) มิใชแตเพียงทาง
บัญชีเทานั้น นอกจากนี้ ขอกําหนดตางๆ ที่รัฐเห็นวาเหมาะสม (เชน อัตราสวนรายได
ตอสินเชื่อ การชําระคืนข้ันตํ่า) ควรประกาศใชลวงหนาหรือกอนเกิดภาวะวิกฤตหรือ
กอนเปดเสรีภาคการเงินมากข้ึน 

2.  การกํากับดูแล Non-bank ควรกระทําในทิศทางที่สอดคลองและเขมงวดเทากับ
การกํากับดูแลสถาบันการเงินอื่นๆ มิฉะนั้นการกํากับดูแลสถาบันการเงินและ Non-bank 

จะไมไดผลตามที่ตองการ ทั้งนี้ เปนเพราะนอกจากสถาบันการเงินบางแหงจะเปนคูแขง
กับ Non-bank แลว บางแหงก็เช่ือมโยงกับหรือหนุนหลัง Non-bank อยางใกลชิด ทั้งใน
แงรวมถือหุน (equity) และปลอยสินเชื่อ (credit lines)  ขอสรุปคือ รัฐควรกํากับดูแล  
Non-bank และธนาคารพาณิชย/บริษัทเงินทุนอยางรอบคอบและมิใหมีชองโหว เนื่องจาก
สถาบันการเงินทั้งสองประเภทนี้มักมีการเช่ือมโยงกันอยางใกลชิด เมื่อฝายใดฝายหนึ่ง
ประสบปญหาหรือไดรับแรงกดดัน ก็อาจลุกลามหรือระบาดไปสูอีกฝายหนึ่งไดงาย  

3.  แม Non-bank จะไมสามารถรับเงินฝากจากประชาชนได  แตธุรกรรมของ 
Non-bank และฐานะของ Non-bank ก็สามารถสงผลกระทบตอระบบการเงินและเศรษฐกิจ
สวนรวมไดงาย เพราะ Non-bank กูเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศเปนจํานวน
มาก ในขณะเดียวกันก็ปลอยสินเชื่อเปนจํานวนมากแกผูมีรายไดตํ่า จึงไมนาแปลกใจที่
รัฐไดนํามาตรการควบคุมธุรกิจ Non-bank หลายประการออกใช อยางไรก็ตาม ผลการ
ดําเนินงานของ Non-bank ในอดีตยังไมนาไววางใจทั้งในแงคุณภาพสินเชื่อ (เชน 
อัตราสวนหนี้คางชําระสูง) และการบริหารสินทรัพย (เชน อัตราสวนผลกําไรสุทธิตํ่า)  
ดังนั้น รัฐจึงควรปรับปรุงการกํากับดูแล Non-bank ใหดีข้ึนในสองเรื่องตอไปนี ้

 3.1  บังคับให Non-bank ใชระบบจัดอันดับความนาเช่ือถือทางเครดิตของ
ลูกคารายยอย (credit scoring system: CSS) CSS นี้เปนระบบที่มีซอฟตแวรและ
มาตรฐานสากลซึ่งชวยสถาบันการเงินประเมินลูกคา ทั้งในแงฐานะการเงินพรอมทั้งรายได
และในแงพฤติกรรมของลูกคา  ในปจจุบัน ธปท. ไดสนับสนุนใหธนาคารพาณิชยใช CSS 

อยูแลวกอนที่จะตัดสินใจปลอยสินเชื่อแกลูกคารายยอย  CSS จึงมีสวนชวยในการเพ่ิม
คุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ถึงแมวาเมื่อนํา CSS มาใชกับลูกคาของ Non-bank 

แลว ผลของ CSS จะออกมาตํ่ากวา (คือลูกคาของ Non-bank มีความเส่ียงสูงกวา) ลูกคา
ของธนาคารพาณิชย  แต CSS ก็จะชวยปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อของ Non-bank อยาง
แนนอน  เพราะ CSS เปนระบบที่มีมาตรฐานสากล มิใชระบบที่ใชดุลยพินิจสวนบุคคล
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มาเก่ียวของ  ดังนั้น CSS จึงจะชวยให Non-bank พิจารณากล่ันกรองลูกคาไดดีและ
ถูกตองกอนปลอยสินเชื่อ 

 3.2  บังคับให Non-bank กันสํารองหนี้สูญตาม International Accounting 

Standard 39 (IAS 39)  ในระบบกันสํารองนี้ สถาบันการเงินจะตองกันสํารอง (provisioning) 

สินทรัพยไวรอยละ 0 หรือรอยละ 100 ข้ึนอยูกับวาลูกคาจะชําระคืนภาระหนี้ไดตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดแตตนหรือไม การกันสํารองนี้จะชวยทําหนาที่เปนกันชนรองรับความ
เสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากหนี้สูญ และจะชวยรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินใน
รูปแบบที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ผลดีอีกประการหนึ่งของการนํา IAS 39 มาใชคือ 
จะทําใหสถาบันการเงินรอบคอบมากขึ้นในการพิจารณาหรือกล่ันกรองลูกคากอนปลอย
สินเชื่อ เพราะมิฉะนั้นแลวคุณภาพสินเชื่อจะลดลง ซึ่งทําใหตองกันสํารองมากข้ึน และ
การกันสํารองมากข้ึนก็จะทําใหผลกําไรสุทธิของสถาบันการเงินลดลง  

4.  ควรปรับรูปแบบและความรับผิดชอบของระบบโครงสรางองคกรของรัฐที่
กํากับดูแล Non-bank ใหมีความเช่ือมโยงกันอยางเหนียวแนน ในปจจุบันความรับผิดชอบ
ในการกํากับดูแลธุรกิจ Non-bank ในประเทศไทยกระจายไปอยูในหลายหนวยงาน เชน  
กระทรวงพาณิชยรับผิดชอบดานการจดทะเบียนจัดต้ัง Non-bank   ธปท. รับผิดชอบ
เก่ียวกับการกํากับและตรวจสอบตลอดจนเสนอแนะมาตรการควบคุม Non-bank 
กระทรวงการคลังรับผิดชอบดานการตัดสินใจเลือกใชมาตรการควบคุม Non-bank และ
ประกาศใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ  การปรับระบบโครงสรางองคกรใหมีการ
ประสานงานระหวางหนวยงานอยางใกลชิดมากข้ึนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
กํากับดูแล Non-bank อยางแนนอน 

5. กฎเกณฑขอบังคับที่รัฐตองการประกาศใชกับ Non-bank ควรสอดคลองกับ
นโยบายการเงินและนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ มิฉะนั้น Non-bank จะเปนชองโหวที่ทําให
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจไมไดผลตามที่ตองการ นอกจากนี้ยังควรวางแนวทาง
ปฏิบัติในการติดตามทวงหนี้ เพ่ือลดพฤติกรรมการทวงหนี้ที่ไมเหมาะสมและสงผล
กระทบตอสังคมโดยรวม 

ในสวนลูกคาของ Non-bank นั้น  ขอเสนอแนะใหรัฐดําเนินการดังตอไปนี้มี
จุดประสงคหลักในการชวยสรางความรูที่ถูกตองและครบถวนใหแกลูกคา ตลอดจน
สรางนิสัยที่ดีใหแกคนจนพรอมทั้งสรางความนาเช่ือถือทางเครดิตดวย 

1.  กลุม Non-bank และ NCB ควรรวมมือกันใหความรูแกลูกคาอยางละเอียด
เก่ียวกับเรื่องข้ันตอนผานศูนยกลางจัดอันดับความนาเช่ือถือของลูกคา NCB และผล
ของการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาและหนี้สูญ โดยแจงวาพฤติกรรมดังกลาวจะสราง
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ผลเสียแกความนาเช่ือถือทางเครดิตของลูกคา เพราะจะมีการเผยแพรขอมูลผาน
ศูนยกลางจัดอันดับความนาเชื่อถือของลูกคาและ NCB 

2.  รัฐควรแนะนําและมีมาตรการสนับสนุนใหลูกคาพยายามสรางภูมิคุมกัน
ใหแกตนเอง เชน ออมเงินอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ พรอมทั้งวางแผนทางการเงิน
ลวงหนา ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูกูที่ประกอบอาชีพอิสระและไมมีรายได
ประจํา วิธีหนึ่งที่รัฐสามารถชวยกระตุนใหลูกคาออมเงินอยางเพียงพอและสม่ําเสมอได
คือ สนับสนุนใหธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เชน ธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร เปดวงเงินสินเชื่อใหแกลูกคาเปนจํานวนมากนอยตามปริมาณ
เงินออมและความสม่ําเสมอของเงินออม และคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมใหสอดคลองกับ
ระดับความนาเช่ือถือของลูกคา นอกจากนั้น ในระยะยาวรัฐควรผลักดันใหเกิดการพัฒนา
แหลงเงินทุนสําหรับบุคคล/ผูประกอบการรายยอยในชุมชน โดยอาจเร่ิมจากสหกรณใน
ชุมชน เพ่ือเปนแหลงที่ใหทั้งขอมูลและความรูทางการเงิน พรอมทั้งชวยเสริมสรางวินัย
ทางการเงินที่ดีใหแกคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะเก้ือหนุนใหสมาชิกในชุมชนสามารถเขาถึง
แหลงเงินกูจากสถาบันการเงินในระบบ (รวมทั้ง Non-bank) ไดดีขึ้นในอนาคต  อีก
ชองทางหนึ่งที่รัฐจะสามารถสงเสริมการออมของประชาชนไดคือ การใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีแกบุคคลที่ออมมากและ/หรือสม่ําเสมอ 

การศึกษานี้มีขอเสนอแนะตามที่กลาวขางตนเพราะ 1) แมธุรกิจ Non-bank ดูจะ
ขยายตัวอยางรวดเร็วและนาประทับใจ แตก็ไดสรางความเส่ียงเปนอันมาก ดังเห็นได
ชัดจากอัตราสวนหนี้คางชําระและหนี้สูญ/สงสัยจะสูญที่สูงข้ึนมากจนอัตราผลกําไรสุทธิ
ลดลงอยางนาสังเกต และ 2) ธุรกิจ Non-bank ก็มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสถาบัน
การเงินภายในประเทศ หากเสถียรภาพของ Non-bank ส่ันคลอน ปญหาอาจจะลุกลาม
และระบาดไปยังสถาบันการเงินอื่นๆ ไดงาย ซึ่งอาจกอภาวะวิกฤตแกระบบการเงินของ
ไทยอีกครั้งหนึ่ง   
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