การสัมมนาวิชาการประจาปี 2556
“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติ บโตอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยการเพิ่ มผลิ ตภาพ”
(New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement)

บทความที่ 4.

บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน
และการคลัง (The Roles of the Government in Allocating
Financial Resources)

โดย

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสด์ ิ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร. ภาวิน ศิริประภานุกลู
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมจัดโดย
มูลนิธชิ ยั พัฒนา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มูลนิธฟิ รีดริคเอแบร์ท
และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากร
ด้านการเงินและการคลัง
ศาสตรา สุดสวาสด์ ิ
ภาวิน ศิริประภานุกลู
เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์
โครงสร้างบทความ
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การเข้าแทรกแซงระบบตลาดของภาครัฐนามาซึง่ ความสูญเสียของระดับ
สวัสดิการสังคม (Social welfare) เนื่องจากการแทรกแซงระบบตลาดจะมีผลบิดเบือนแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจของผูค้ นและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโ ภค การทางาน หรือการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ไปจากระดับทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็มบี ทบาททีค่ วรจะทาในระบบเศรษฐกิจ อันได้แก่
1) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร (Allocation function) เฉพาะในกรณีท่รี ะบบตลาดไม่
สามารถทาหน้าทีจ่ ดั สรรทรัพยากรดังกล่าวไปยังจุดทีเ่ หมาะสม
2) บทบาทในการกระจายรายได้ (Distribution function) เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
3) บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Stabilization function) และ
4) บทบาทในการตราและรักษากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อให้ความคุม้ ครองกรรมสิทธิ ์ใน
ทรัพย์สนิ ของภาคเอกชน
การดาเนินการตามบทบาทต่างๆ ของภาครัฐเหล่านี้ หากกระทาอย่างเหมาะสม ย่อมสะท้อน
ออกมาให้เห็นในรูปความสาเร็จของระบบเศรษฐกิจ ซึง่ สามารถวัดได้จากตัวชีว้ ดั สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายตัวในระดับสูงและการมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ความเท่า เทียม
กันทางด้านโอกาสและรายได้ หรือการได้รบั ความสงบสุขของผูค้ นภายในประเทศ เป็นต้น
การประเมินบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ในบทความนี้จะจากัด เฉพาะบทบาทของ
ภาครัฐในข้อแรก คือ การจัดสรรทรัพยากร บทความนี้แบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็ นการประเมิน
บทบาทของภาครัฐด้านการเงินการคลังในระดับมหภาคว่าการใช้จ่ายของภาครัฐส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจในระยะยาวหรือไม่ ซึง่ จะวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศตัง้ แต่ในอดีตจนปจั จุบนั
ว่าเป็ นการใช้จ่ายไปในทิศทางทีช่ ่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
หรือ เป็ นเพียงการใช้จ่ายเพื่อเล็งผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองในระยะสัน้ เท่านัน้ โดยให้
ความส าคัญแก่ ปจั จัยในเชิงสถาบันว่ ามีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เอื้อ ต่อการดาเนินนโยบาย
ทางการคลัง ที่รบั ผิดชอบซึ่ง จะเป็ นปจั จัยส าคัญ ต่ อการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
คุณภาพหรือไม่
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ส่วนที่ 1:
บทบาทต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1

รศ.ดร. ศาสตรา สุดสวาสด์ ิ
ดร. ภาวิน ศิริประภานุกลู
การศึกษาในส่วนที่สองเป็ นการประเมินบทบาทของรัฐในระดับจุลภาคว่าการใช้จ่ายของภาครัฐได้ช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทยหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ว่างบประมาณทีร่ ฐั บาลใช้ในการ
อานวยแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนัน้ มีผลในการ
ส่งเสริมผลิตภาพของธุรกิจเหล่านี้มากน้อยเพียงใด

1. บทนา
งานศึกษาในส่วนที่ 1 นี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของภาครัฐกับ
ความสาเร็จของระบบเศรษฐกิจ โดยในส่ว นของบทบาทภาครัฐ งานศึกษาจะให้ค วามสาคัญ กับการ
ดาเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลเป็นหลัก ในขณะทีต่ วั ชีว้ ดั ความสาเร็จของระบบเศรษฐกิจทีง่ านศึกษา
ในส่วนนี้ให้ความสนใจคือ อัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนัน้ งานศึกษานี้ยงั
ต้องการชีใ้ ห้เห็นถึงองค์ประกอบเชิงสถาบันทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้ภาครัฐดาเนินการตามบทบาททีเ่ หมาะสม
ยิง่ ขึน้ อันจะนามาซึง่ การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศทีด่ ขี น้ึ อีกด้วย
ภาพการดาเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลในเชิงมหภาคส่วนหนึ่งถูกสะท้อนออกมาจากตัวชีว้ ดั
ฐานะทางการคลัง ได้แก่ ดุลงบประมาณของรัฐบาล ระดับหนี้สาธารณะของประเทศ และสัดส่วนรายจ่าย
ลงทุนในงบประมาณรายจ่ายทัง้ หมดของรัฐบาล เป็ นต้น ในกรณีของประเทศไทย ถึงแม้ว่าตัวชีว้ ดั ต่างๆ
เหล่านี้จะยังไม่ได้บ่งชีถ้ งึ ปญั หาทางการคลังทีป่ รากฏขึน้ แล้วในปจั จุบนั แต่พฒ
ั นาการของตัวชีว้ ดั เหล่านี้
กาลังสร้างความกังวลให้กบั หลากหลายฝา่ ย อาทิเช่น
ภาพที่ 1.1 แสดงสัดส่ว นดุล งบประมาณของรัฐบาลต่ อ ผลผลิต มวลรวมในประเทศ (gross
domestic product; GDP) โดยเห็นได้ว่า รัฐบาลไทยมีการจัดทางบประมาณขาดดุลมาอย่างต่อเนื่อง
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเพียงปี พ.ศ. 2548 ปีเดียวเท่านัน้

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ดร.สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และ ดร.สมชัย จิตสุชน ทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุ นและผลักดันให้งานศึกษา
ชิน้ นี้เกิดขึน้ ได้ รวมถึงเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั งานศึกษาชิน้ นี้ และขอขอบคุณ นักวิจยั ผูช้ ่วย นายสยาม
สระแก้ว และนางสาว พิมพ์รมั ภา ไวสุรยิ ะ ทีม่ สี ว่ นสาคัญทีท่ าให้งานชิน้ นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
1
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ทีง่ บประมาณของประเทศอยู่ในระดับเกินดุลเล็กน้อย ซึง่ แน่ นอนว่าการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ย่อมนามาซึง่ การปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ของระดับหนี้สาธารณะของประเทศ
ภาพที่ 1.1 สัดส่วนดุลงบประมาณต่ อผลผลิ ตมวลรวมในประเทศ
ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2533-2555
6.00
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2.00

0.00

-2.00
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-8.00

ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพที่ 1.2 แสดงระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยโดยแบ่งตามองค์ประกอบสาคัญ จากภาพ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ทร่ี ะดับราว 5.2
ล้านล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนราวร้อยละ 44 ของ GDP ของประเทศ ถึงแม้ว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
GDP ของประเทศไทยจะยังอยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่าที่กาหนดไว้ภายใต้กรอบความยังยื
่ นทางการคลัง (ไม่
เกินร้อยละ 60 ของ GDP) แต่จากแนวโน้มของหนี้สาธารณะที่ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา และหนี้โดยตรงของรัฐบาลมีสดั ส่วนเพิม่ สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน จึงอาจสร้างความกังวลให้กบั ระดับหนี้สาธารณะของประเทศในอนาคตได้
ภาพที่ 1.2 ระดับหนี้ สาธารณะของประเทศไทย ณ สิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2545-2556*
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หมายเหตุ: * ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ในขณะทีใ่ นปีอ่นื ๆ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
ทีม่ า: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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การสัมมนาวิชาการประจาปี 2556 เรือ่ ง “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

การปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ของระดับหนี้สาธารณะยังเกิดขึน้ พร้อมกับการตัง้ งบประมาณชาระคืนต้น
เงินกู้ในระดับที่ค่ อนข้างต่ า โดยภาพที่ 1.3 แสดงสัดส่วนงบประมาณชาระคืนต้นเงินกู้ต่ อระดับหนี้
สาธารณะคงค้างของประเทศ โดยตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา สัดส่วนงบประมาณชาระคืน
ต้นเงินกู้ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ าเพียงราวร้อยละ 0.55-2.74 ของหนี้สาธารณะคงค้างทัง้ หมดของ
ประเทศ เป็ นเวลาต่อเนื่องราว 15 ปี ซึง่ หากงบประมาณชาระคืนต้นเงินกู้ของประเทศอยู่ในระดับที่ต่ า
กว่าอัตราดอกเบีย้ ของหนี้สาธารณะดังกล่าว โอกาสทีร่ ะดับต้นเงินกู้จะปรับตัวลดลงก็เป็ นไปได้ค่อนข้าง
ยาก
นอกจากงบประมาณช าระคืน ต้น เงิน กู้ข องประเทศที่อ ยู่ใ นระดับ ต่ า เมื่อ เทีย บกับ ระดับ หนี้
สาธารณะคงค้างของประเทศแล้ว ในช่วงระยะหลัง รัฐบาลไทยยังมีการออกพระราชกาหนด (พ.ร.ก.) และ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงินพิเศษนอกงบประมาณบ่อยครัง้ ขึน้ เริม่ จากการออก 1) พ.ร.ก.ให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ พ.ศ. 2552 ในวงเงินไม่เกิน 4
แสนล้านบาท 2) พ.ร.ก.ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ในวงเงินไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท และ 3) (ร่าง) พ.ร.บ.ให้อานาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2556 เป็ น
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท ซึง่ เงินกู้เหล่านี้จะส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตาม
ไปด้วย
ภาพที่ 1.3 สัดส่วนงบประมาณชาระคืนต้ นเงิ นกู้ต่อหนี้ สาธารณะคงค้างทัง้ หมดของประเทศ
ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2539-2556
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ทีม่ า: สานักงบประมาณ และสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ท้ายที่สุด สัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของรัฐบาลยังแสดงแนวโน้ม
การปรับ ตัว ลดลง ภาพที่ 1.4 แสดงโครงสร้า งงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ข องรัฐ บาล ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2557 โดยงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลปรับตัวลดลงจากระดับราวร้อยละ 32
ของงบประมาณทัง้ หมดในปีงบประมาณ 2541 มาสู่ระดับราวร้อยละ 24-26 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2548-2550 และปรับตัวสู่ระดับราวร้อยละ 17-19 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
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ภาพที่ 1.4 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประเภทต่ างๆ ในงบประมาณประจาปี ของรัฐบาล
ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2541-2557
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ทีม่ า: สานักงบประมาณ

ตัวชีว้ ดั ฐานะการคลังข้างต้นเหล่านี้ มีส่วนบ่งชีถ้ งึ การทาหน้าทีข่ องรัฐบาล ซึง่ จะส่งผลสะท้อนถึง
อัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศในทีส่ ุด งานศึกษาในอดีตมีความพยายามทีจ่ ะอธิบาย
การปรับตัวของตัวชี้วดั ฐานะการคลังที่สร้างความกังวลในประเทศต่างๆ โดยเชื่อมโยงถึงแรงจูงใจของ
รัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ กับพฤติกรรมในการจัดทางบประมาณรายจ่าย งานศึกษาในส่วนย่อยถัดไป
จะอธิบายถึงแรงจูง ใจดังกล่ าว รวมไปถึงปจั จัยเชิง สถาบันที่น่าจะมีส่ วนช่ วยในการลดทอนแรงจูงใจ
ดังกล่าว เพื่อลดระดับของปญั หาแรงจูงใจดังกล่าว ในขณะที่งานในส่วนย่อยที่สามกล่าวถึงปจั จัยเชิง
สถาบันทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีของประเทศไทย
ส่วนย่อยที่ส่อี ธิบายความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีระหว่างตัวชี้วดั ฐานะการคลัง ปจั จัยเชิงสถาบัน
และอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น แนวคิดหลักทีเ่ ชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวชีว้ ดั ฐานะการคลังกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะขึน้ อยู่กบั การที่ภาครัฐเลือกทาหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม ในขณะทีป่ จั จัยเชิงสถาบันจะมีส่วนช่วยปรับปรุงการดาเนินนโยบายการคลัง
ซึง่ ส่งผลสะท้อนไปสู่ตวั ชี้วดั ฐานะทางการคลังของประเทศให้ปรับตัวไปในทิศทางที่ดขี น้ึ ส่วนย่อยที่ห้า
แสดงรายละเอียดของวิธกี ารศึกษาในงานศึกษานี้ ซึ่งเป็ นการทดสอบแนวคิดที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวชี้วดั ฐานะทางการคลัง ปจั จัยเชิงสถาบัน และอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดังกล่าว
ส่วนย่อยทีห่ กแสดงผลการศึกษาหลัก ส่วนย่อยทีเ่ จ็ด ซึง่ เป็นส่วนย่อยสุดท้าย สรุปงานศึกษาและนาเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของงานศึกษาในส่วนนี้

2. การเอนเอียงในการจัดทางบประมาณ
ลักษณะของการดาเนินนโยบายทางการคลังที่เอนเอียงไปในทิศทางของการจัดทางบประมาณ
ขาดดุลต่ อเนื่องยาวนาน (Deficit bias) การให้น้ าหนักความสาคัญ กับงบรายจ่ายลงทุนในระดับต่ า
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การสัมมนาวิชาการประจาปี 2556 เรือ่ ง “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

ในขณะทีร่ ะดับหนี้สาธารณะก่อตัวเพิม่ สูงขึน้ ไม่ใช่เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เฉพาะแต่ในประเทศไทย ประเทศ
อื่นๆ ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศกาลังพัฒนา ก็พบลักษณะของการดาเนินนโยบายทางการ
คลังทีเ่ อนเอียงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้คาอธิบายถึงลักษณะการเอนเอียงในการจัดทางบประมาณ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่
หนึ่ ง รัฐบาลมีลกั ษณะทีม่ องแต่ประโยชน์ในระยะสัน้ (Short sightedness) โดยมองข้ามผลของ
การจัดทางบประมาณไม่สมดุลอย่างต่อเนื่องทีม่ ใี นระยะยาว ซึง่ ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะความไม่มนใจว่
ั่ า
จะได้รบั การเลือกตัง้ กลับมาเป็ นรัฐบาลในสมัยหน้า (Persson and Svensson, 1989; Alesina and
Tabellini, 1990)
สอง ปญั หาการใช้ทรัพยากร (ทางการคลัง) ร่วมกัน (Common pool problem) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในช่วงเศรษฐกิจดีท่รี ฐั มีทรัพยากร (รายรับ) เป็ นจานวนมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน รัฐบาลมีแรงจูงใจที่จะเพิม่ การใช้จ่ายมากขึน้ จนอาจกลายเป็ นมากจนเกินความจาเป็ น และ
อาจนาไปสู่การจัดทางบประมาณขาดดุล ทีผ่ ลักภาระในการหารายได้มาชดเชยการขาดดุลทีเ่ กิดขีน้ ไปยัง
รัฐบาลทีเ่ ข้ามาบริหารประเทศต่อในภายหลัง ซึง่ ผลจะนาไปสู่การจัดทางบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่อง
การเพิม่ ระดับหนี้สาธารณะของประเทศ และอาจนาไปสู่การดาเนินนโยบายทางการคลังที่ผนั ผวนไป
ตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Weingast et al., 1981; Alesina et al., 2008) และ
สาม การใช้นโยบายการคลังแบบตัง้ ใจหรือขึ้น กับดุล พินิจของรัฐบาล (Discretionary fiscal
policies) มากขึ้น และนาไปสู่การดาเนินนโยบายทางการคลังที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจ
มากกว่าการดาเนินนโยบายการคลัง แบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมัติ (Automatic stabilizer) ทัง้ นี้การ
ดาเนินนโยบายทางการคลังที่เป็ นไปในทิศ ทางเดียวกับเศรษฐกิจ หรือ ที่เรียกว่าการดาเนินนโยบาย
ทางการคลังทีผ่ นั ผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Pro-cyclical fiscal policy) คือ รัฐมีการเพิม่ งบประมาณ
รายจ่ายในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจดี แต่ลดงบประมาณรายจ่ายในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจตกต่าหรือชะลอตัว
แรงจูง ใจเหล่ า นี้ ล้ว นเป็ น สาเหตุ ส าคัญ ที่น าไปสู่ก ารด าเนิ น นโยบายทางการคลัง ที่ไ ร้ค วาม
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการจัดทางบประมาณที่เอนเอียงไปสู่การจัดทางบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่อง
การเพิม่ ระดับหนี้สาธารณะของประเทศ และการดาเนินนโยบายทางการคลังที่ผนั ผวนไปตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ ทัง้ นี้เพื่อบรรเทาหรือลดแรงจูงใจของผู้กาหนดนโยบายในการจัดทางบประมาณที่เอนเอียง
ลักษณะดังกล่าว และทาให้การดาเนินการทางการคลังของประเทศดีขน้ึ มีความรับผิดชอบ รวมถึงเป็ นไป
ในลักษณะทีผ่ นั ผวนไปตรงกันข้ามกับ วัฏจักรเศรษฐกิจ (Counter-cyclical fiscal policies) มากขึน้ 2 ซึง่
จะเอือ้ ต่อการรักษาเสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว แนวทางหนึ่งทีม่ กั
ถู ก นาเสนอออกมานัน้ เกี่ย วข้อ งกับ การปรับ ปรุงหรือ ปฏิรูป ปจั จัยสถาบันที่เ กี่ยวข้อ งกับการด าเนิ น
นโยบายทางการคลัง
ทัง้ นี้งานศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า ปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังที่ดสี ามารถนาไปสู่การดาเนินการ
ทางการคลัง (Fiscal performance) ของประเทศทีด่ ขี น้ึ (Debrun et al., 2008; Hageman, 2011; IMF,
2013a; ECB, 2013) โดยปจั จัยสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
2

ดู Debrun et al. (2008) Hagemann (2011)
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หนึ่ง วิธ ีก ารงบประมาณที่ส นับสนุ นให้เ กิดความรับผิดชอบทางการคลังในระยะยาว รวมถึง
สนับสนุ นให้เกิดความโปร่งใสเพิม่ ขึน้ ในการจัดทางบประมาณ เช่น การจัดทาแผนงบประมาณระยะปาน
กลาง (Medium-term budgetary planning) การออกกฎหมายอย่างเช่น Fiscal responsibility laws ใน
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น
สอง การมีกฎการคลัง (Fiscal rules) ทีด่ ี ทีช่ ่วยควบคุมการใช้ดุลพินิจของรัฐบาลในการดาเนิน
นโยบายทางการคลังหรือ ลดความเอนเอียงในการจัดทางบประมาณขาดดุล อย่างต่ อ เนื่อ ง และช่ว ย
สนับสนุนการมีวนิ ยั ทางการคลัง นอกจากนี้ กฎการคลังอย่างเช่น Structural budget balance ยังช่วยให้
การดาเนินนโยบายทางการคลังมีลกั ษณะทีผ่ นั ผวนไปตรงกันข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจอีกด้วย และ
สาม การจัดตัง้ องค์กรทางการคลังที่เป็ นอิสระ (Independent fiscal institution) อาทิเช่น
หน่ วยงาน Congressional Budget Office (CBO) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 1974)
หน่ วยงาน Parliamentary Budget Office ในประเทศแคนาดา (ก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 1974) หน่ วยงาน
National Assembly Budget Office ของเกาหลีใต้ (ก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 2003) ทัง้ นี้งานศึกษานี้ขอเรียก
หน่วยงานหรือองค์กรทางการคลังทีเ่ ป็นอิสระในลักษณะนี้ว่า ‘PBO’ โดยหลักการสาคัญของ PBO จะต้อง
เป็ นหน่ วยงานที่เป็ นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีความเป็ นกลางทางการเมืองไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
(Non-partisanship) มีหน้าที่ในการเสนอการวิเคราะห์งบประมาณประจาปี งบประมาณระยะปานกลาง
และระยะยาว จัดทาการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและงบประมาณรายรับ รายจ่าย ดุลการคลัง และหนี้
สาธารณะ นาเสนอผลการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงนโยบายการคลังทัง้ ด้านรายรับและรายจ่าย การใช้
เงินนอกงบประมาณ ซึง่ จะเป็นข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการจัดทางบประมาณของประเทศและสนับสนุ นการ
จัดทางบประมาณที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบในระยะยาว และทาให้มขี อ้ มูลในการตรวจสอบจาก
ระบบรัฐสภามากขึน้ ซึง่ ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
สาหรับการวัดผลการดาเนินทางการคลังจะพิจารณาจากตัวชี้วดั ทางการคลังอาทิ 1) การ
เปลี่ยนแปลงระดับหนี้สาธารณะสุทธิ 2) งบประมาณแบบสมดุลเบื้องต้นที่ปรับตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
(Cyclically adjusted primary balance) และ 3) ความผิดพลาดจากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและ
งบประมาณ ซึ่งผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า (เช่น Debrun et al., 2008; Hageman, 2011; IMF,
2013a; ECB, 2013) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทีม่ ปี จั จัยทางสถาบันทางการคลังทีไ่ ม่ด ี ประเทศที่ม ี
ปจั จัย ทางสถาบัน ทางการคลัง ที่ด ีนัน้ จะมีร ะดับ การลดลงของสัด ส่ ว นหนี้ส าธารณะที่มากกว่า มีดุ ล
งบประมาณทีเ่ กินดุลมากกว่า และมีการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและงบประมาณทีถ่ ูกต้องและแม่นยากว่า
แต่ทงั ้ นี้เงื่อนไขสาคัญที่ก าหนดผลให้ประเทศที่มปี จั จัยทางสถาบันการคลัง ที่ดนี าไปสู่การดาเนินการ
ทางการคลังที่ดหี รือไม่นนั ้ คือ เจตจานงค์หรือความตัง้ ใจทางการเมืองของรัฐบาลที่จะสนับสนุ นต่อการ
สร้างวินัยทางการคลัง มิเช่นนัน้ แล้ว แม้ว่าประเทศที่พจิ ารณาจะมีปจั จัยทางสถาบันทางการคลังที่ด ี ก็
อาจไม่ได้นาไปสู่การดาเนินการทางการคลังที่ดไี ด้ หรือแม้แต่มกี ารดาเนินนโยบายทางการคลังอย่างไร้
ความรับผิดชอบ
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3. ปัจจัยเชิ งสถาบันทางการคลังในประเทศไทย
เมือ่ พิจารณาถึงปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังของประเทศไทยในส่วนของกฎการคลังทีเ่ กี่ยวข้อง
กับจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี สามารถสรุปได้ดงั นี้
ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 9 ทวิ และตามพระราชบัญญัตกิ าร
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 21 ได้กาหนดขอบเขตในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปี งบประมาณหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังกู้เป็ นเงินบาทไม่
เกินวงเงิน 1) ร้อยละ 20 ของจานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม
หรือของจานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่กรณีกบั อีก 2) ร้อยละแปดสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายที่ตงั ้ ไว้สาหรับชาระคืนต้นเงินกู้ นอกจากนี้ มาตรา 17 พระราชบัญญัตวิ ธิ กี าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้กาหนดให้ ในกรณีท่จี าเป็ นจะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผู กพันเกินกว่าหรือ
นอกเหนื อ ไปจากที่ก าหนดไว้ ใ นพระราชบัญ ญัติ ร ายจ่ า ยประจ าปี คณะรัฐ มนตรีอ าจเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมต่อสภาได้ และให้แสดงถึงเงินที่พงึ ได้มาสาหรับจ่ายตาม
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมทีข่ อตัง้ ด้วย
ตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ มาตรา 22 กาหนดให้การกู้
เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี กระทรวงการคลังสามารถกู้เป็ นเงินตราต่างประเทศได้ไม่ เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และมาตรา 28 ได้กาหนดให้ ในปีงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลังจะค้าประกันได้ไม่
เกินร้อยละยีส่ บิ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีทใ่ี ช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้ และงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม
นอกจากนี้ ในปจั จุบนั กระทรวงการคลังได้ก าหนดกรอบความยังยื
่ นทางการคลังไว้ค ือ หนึ่ ง
กาหนดให้มสี ดั ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 สอง กาหนดให้ภาระหนี้ต่องบประมาณไว้
เกินร้อยละ 15 สาม กาหนดมีการจัดทางบประมาณสมดุลในปี พ.ศ. 2560 และสี่ กาหนดให้สดั ส่วนงบ
ลงทุนต่องบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 แต่ทงั ้ นี้ปญั หาส่วนหนึ่งทีพ่ บคือ กรอบความยังยื
่ นทางการ
คลังทีอ่ อกมานัน้ เป็ นเพียงแค่กรอบหรือแนวในการดาเนินนโยบายทางการคลังเท่ านัน้ ซึง่ ไม่ออกมาโดย
มีฎหมายรองรับ ดังนัน้ ที่ผ่านมาจึงมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ท่ใี ช้ในกรอบความยังยื
่ นทางการคลังมาแล้ว
หลายครัง้ ทัง้ ในส่วนของเกณฑ์สดั ส่วนหนี้สาธารณะ ต่อ GDP หรือเป้าหมายของการจัดทางบประมาณ
สมดุล นอกจากนี้ เกณฑ์สดั ส่วนงบลงทุนต่องบประมาณทีก่ าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ทีผ่ ่านมา การ
จัดทางบประมาณประจาปีกไ็ ม่เคยเป็ นไปตามเกณฑ์น้แี ม้แต่ครัง้ เดียว
ดังนัน้ ภาพรวมของกฎการคลัง (รวมถึงกรอบความยังยื
่ นทางการคลัง ) ทีใ่ ช้ในประเทศไทย จึงมี
เป้าหมายสาคัญอยูท่ ก่ี ารควบคุมขนาดงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลในแต่ละปี และการควบคุมการกู้เงินและ
ระดับหนี้สาธารณะของประเทศ แต่ทงั ้ นี้ประเทศไทยยังขาดกฎการคลังที่ช่วยควบคุมความเอนเอียงใน
ทิศทางของการจัดทางบประมาณขาดดุลต่อเนื่อง (Deficit bias) (ยกเว้นว่าระดับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
GDP จะเข้าใกล้ระดับร้อ ยละ 60) หรือ กฎการคลังที่ส นับสนุ นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(Economic stabilization) อย่างเช่น Structural budget balance rule ซึ่งจะแก้ไขปญั หาการดาเนิน
นโยบายทางการคลังที่ผนั ผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กฎการคลังที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ก็ไม่ได้
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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กาหนดเกณฑ์หรืองบประมาณที่ใช้สาหรับการชาระคืนต้นเงินกู้ ในแต่ละปี ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลก
ใจ หากรัฐบาลจะมีแรงจูงใจในการจัดสรรงบประมาณสาหรับชาระคืนต้นเงินกู้ในแต่ละปี ค่อนข้างน้ อย
(เพื่อทีจ่ ะสามารถเพิม่ งบประมาณรายจ่ายในส่วนอื่นได้) อีกทัง้ กฎการคลังทีใ่ ช้ในปจั จุบนั ยังไม่ครอบคลุม
ไปถึงการใช้เงินนอกระบบงบประมาณประจาปี และการคลังท้องถิน่ เท่าไหร่นัก ซึง่ ก็อาจเป็ นปญั หาหาก
รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศหรือรัฐบาลท้องถิน่ ไม่มคี วามตัง้ ใจที่จะรักษาวินัยทางการคลัง หรืออาจ
ดาเนินนโยบายการคลังอย่างไร้ความรับผิดชอบ ก็อาจใช้ช่องทางเหล่านี้ในการเพิม่ งบประมาณรายจ่าย
ซึง่ จะสร้างปญั หาและภาระทางการคลังต่อไปในอนาตด
สาหรับหน่ วยงานหรือองค์กรทางการคลังที่เป็ นอิสระจากฝ่ายบริหาร แม้ว่าในปจั จุบนั ประเทศ
ไทยยังไม่มหี น่ วยงานในลักษณะนี้ก่อตัง้ อย่างเป็ นรูปธรรม แต่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ ่านมา ประธาน
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ซึง่ คือประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยตาแหน่ ง) ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ‘สานัก
งบประมาณของรัฐสภา’ ขึน้ โดยมีสถานะเป็ น ‘กลุ่มงาน’ ขึน้ ตรงต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มี
อัตรากาลัง 31 อัตรา โดยมีรองเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นหัวหน้ากลุ่มงาน มีงบประมาณจัดสรรให้
แล้วจานวนหนึ่ง ซึ่งในอนาคตหาก ‘สานักงบประมาณของรัฐสภา’ ที่จดั ตัง้ ขึน้ มานี้ สามารถดาเนินงาน
และมีบทบาทในการวิเคราะห์งบประมาณและการคลังของประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นงบประมาณประจาปี
งบประมาณระยะปานกลาง การใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ หรือกิจกรรมทางการคลังและกึง่ การคลังอื่น
ๆ ตลอดจนผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาษี ดังเช่นหน่ วย Congressional Budget
Office (CBO) ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีไ่ ด้รบั การยอมรับในเชิงวิชาการ และถือเป็ นต้นแบบสาหรับ
หน่ วยงานในลักษณะแบบเดียวกันนี้ในประเทศต่างๆ ก็จะมีส่วนสาคัญอย่างมากในการส่งเสริมสถาบัน
ทางการคลังทีเ่ ข้มแข็งของประเทศไทยในอนาคต
ดัง นัน้ จึง เห็นได้ว่ า ในการลดปญั หาความเอนเอียงในการจัด ทางบประมาณขาดดุ ล ต่ อ เนื่ อ ง
รวมถึงสนับสนุนการดาเนินนโยบายทางการคลังทีผ่ นั ผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความยังยื
่ นทางการคลัง (Fiscal sustainability) ของประเทศไทย ยังมี
หลายปัจจัยเชิ งสถาบันทางการคลังทีค่ วรถูกพิจารณา ทัง้ ในเรื่องของการจัดทาแผนงบประมาณระยะ
ปานกลางมาใช้ประกอบกับการจัดทางบประมาณประจาปี ท่ยี งั ขาดอยู่ (แม้ว่ากระทรวงการคลัง จะได้ม ี
รายงานออกมาบ้างแล้ว ) กฎการคลังของประเทศไทยที่ยงั มีหลายจุดที่ควรปรับเปลี่ยน เพิม่ เติม หรือ
แก้ไข การผลักดันหน่ วยงานทางการคลังทีเ่ ป็ นอิสระจากฝ่ายบริหารออกมาเป็ นรูปธรรมและส่งเสริมให้ม ี
บทบาทในการนาเสนอข้อมูล ทางการคลัง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การจัดทางบประมาณประจาปี ของ
ประเทศ และสนับสนุนให้ผลการดาเนินการทางการคลังของประเทศดีขน้ึ

4. นโยบายการคลัง ปัจจัยเชิ งสถาบันทางการคลัง และการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
ฐานะการคลังทีด่ ขี น้ึ ไม่เพียงส่งเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความยังยื
่ นทางการคลัง
ในระยะยาว แต่ยงั เป็ นปจั จัยสนับสนุ นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยมีคาอธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนิ นนโยบายการคลังกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลากหลายประการ
ซึง่ งานศึกษาของ Barro (1990) ถือเป็ นงานศึกษาทีถ่ ูกอ้างถึงในวงกว้าง ทัง้ นี้ตามแนวคิดของงานศึกษา
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ดังกล่าว รัฐบาลมีการใช้จา่ ยในสองลักษณะ ได้แก่ รายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพ (Productive expenditure)
และรายจ่ายที่ไม่มผี ลต่อผลิตภาพ (Non-productive expenditure) ในขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาล
ดัง กล่ าวจะมีท่ีมาของเงินทุ นจากการจัด เก็บภาษีส องลักษณะ ได้แก่ ภาษีท่กี ่ อ ให้เ กิดการบิด เบือ น
พฤติกรรม (Distortionary taxation) และภาษีทไ่ี ม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรม (Non-distortionary
taxation)
รายจ่ายรัฐบาลทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพหมายถึง รายจ่ายทีส่ นับสนุ นความสามารถในการแข่งขันของ
หน่ วยเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่จาเป็ น การจัดหา
สินค้าสาธารณะ บริการสาธารณสุข และบริการการศึกษา ทีส่ ่งเสริมผลิตภาพของแรงงานและผูผ้ ลิต รวม
ไปถึงบทบาทในการรักษากรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอีกด้วย ในขณะที่
รายจ่ายรัฐบาลทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพหมายถึง รายจ่ายทีม่ ุ่งสนับสนุ นการบริโภคของประชาชนในประเทศ
เช่น การอุดหนุ นการบริโภคและการผลิตสินค้า การแทรกแซงราคาตลาด รวมไปถึงการให้สวัสดิการ
สนับสนุ นการครองชีพลักษณะต่างๆ โดยรายจ่ายลักษณะหลังนี้ไม่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของหน่วยเศรษฐกิจในประเทศแต่อย่างใด
ในด้านการจัดเก็บภาษีนัน้ ภาษีเงินได้ลกั ษณะต่างๆ จะเป็ นภาษีท่สี ่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของผูค้ นและนิตบิ ุคคล ส่งผลให้ภาษีลกั ษณะนี้ลดทอนการทางานของแรงงานและส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ทัง้ ทุนทางกายภาพและทุนมนุ ษย์ อีกทอดหนึ่ง การจัดเก็บภาษีลกั ษณะนี้
ส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลดต่ าลง ในส่วนของภาษีท่ไี ม่ส่งผลบิดเบือนพฤติกรรม
นัน้ จะเป็ นภาษีทเ่ี กี่ยวข้องกับการบริโภคเป็ นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษีทเ่ี ก็บในลักษณะคงที่ (Lumpsum tax) ซึง่ ไม่ส่งผลกระทบต่อการออมหรือการลงทุนของผูค้ นมากนัก
Kneller et al. (1999) สรุปแนวคิดในงานศึกษาของ Barro (1990) เอาไว้ว่าการทีร่ ฐั บาล
ปรับเปลีย่ นการจัดหารายได้จากการจัดเก็บภาษีทบ่ี ดิ เบือนแรงจูงใจของผูค้ นไปสู่ภาษีทไ่ี ม่บดิ เบือน จะส่ง
ผลบวกต่ อ การขยายตัว ของประเทศในระยะยาว ในขณะที่การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของรายจ่าย
งบประมาณจากรายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพไปสู่รายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพจะส่งผลลบต่อการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่การเพิม่ รายจ่ายของรัฐบาลที่มผี ลต่อผลิตภาพและมีท่มี าของเงินทุนจาก
ภาษีทไ่ี ม่บดิ เบือนจะส่งผลบวกต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่การเพิม่ รายจ่ายของรัฐบาล
ทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพที่มที ่มี าของเงินทุนจากภาษีท่บี ดิ เบือนพฤติกรรมจะส่งผลลบต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
งานศึกษาในอดีตยังอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วดั ฐานะการคลังกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะสัน้ ด้วย 3 โดยการศึกษาในเชิงประจักษ์หลากหลายงานพบว่าตัวคูณทางการคลัง 4ของ
3

ตัวอย่างงานศึกษาในลักษณะนี้ ได้แก่ งานศึกษาของ Perotti (1999) Ilzetski et al. (2010) Alesina and Perotti
(1995) และ Alesina and Ardagna (1998) เป็ นต้น
4
ตัวคูณทางการคลัง (Fiscal multiplier) เป็ นค่าสถิตทิ แ่ี สดงอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ปรับเปลีย่ นรายจ่ายหรือการลดการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ในลักษณะ
หรือ
โดยที่ G และ
T หมายถึง การใช้จ่ายและการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ตามลาดับ
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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หลากหลายประเทศในระยะหนึ่งปีหรือต่ ากว่ามักมีค่าอยู่ในระดับต่ ากว่าหนึ่งหรือในบางกรณีอาจมีค่าติด
ลบ ในกรณีทค่ี ่าตัวคูณอยู่ในระดับต่ ากว่าหนึ่ง หมายความว่า เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเพิม่ เติม 100 บาทเข้าไป
ในระบบเศรษฐกิจ GDP ของประเทศจะขยายตัวต่ ากว่า 100 บาท ในกรณีตวั คูณทางการคลังมีค่าติดลบ
เมือ่ รัฐบาลใช้จา่ ยเพิม่ เติมลงไปในระบบเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจกลับมีค่าติดลบ
ตัวอย่างที่สามารถใช้อธิบายค่าตัวคูณที่ต่ ากว่าหนึ่งคือ ในกรณีท่รี ฐั บาลใช้จ่ายลงไปสู่ผู้คนที่ม ี
รายได้สูง ผู้คนกลุ่มนี้จะเก็บเงินไว้โดยที่ไม่ได้นาเงินก้อนดังกล่าวมาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมากนัก
หรืออาจนาเงินก้อนดังกล่าวไปใช้จ่ายกับสินค้านาเข้า ซึ่งทาให้ไม่ เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศ
เพิม่ เติมมากนัก ซึ่งทาให้ไม่เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะที่ ถ้าหากการใช้จ่าย
ของรัฐบาลไปแย่งชิง (Crowd out) การลงทุนของภาคเอกชน โดยทีร่ ฐั บาลนาเงินไปใช้จ่ายในลักษณะที่
ไม่มผี ลต่อผลิตภาพของหน่ วยเศรษฐกิจ เงื่อนไขลักษณะนี้จะทาให้ผลกระทบจากการใช้จ่ายของรัฐบาล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่สามารถชดเชยกับการลงทุนภาคเอกชนที่สูญเสียไปได้ ก็จะทาให้เกิด
กรณีค่าตัวคูณทีต่ ดิ ลบได้
ตัวชีว้ ดั ฐานะทางการคลังมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลไกข้างต้น โดยระดับหนี้สาธารณะทีส่ ูงมาก
ขึน้ หรือการก่อตัวของหนี้สาธารณะอย่างรวดเร็ว (อันเกิดจากการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง) จะ
ส่งผลให้ผู้คนไม่ใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจและยิง่ ลดระดับการลงทุนของภาคเอกชน เนื่องจากความ
กังวลต่อโอกาสการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ส่งผลเพิม่ ความเสีย่ งของเจ้าหนี้ทใ่ี ห้กู้ยมื
เงิน และทาให้ตน้ ทุนในการกูเ้ งิน (อัตราดอกเบีย้ ) สูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว 5 ในขณะที่สดั ส่วนรายจ่ายที่ไม่มผี ลต่ อผลิตภาพที่เ พิม่ สูงขึ้นของ
รัฐบาลจะยิง่ ส่งผลให้การเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการชดเชยผลกระทบที่สูญเสียไปจากเงิน
ลงทุนของภาคเอกชนทีล่ ดระดับลงได้
หากประเทศมีปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังทีด่ ี ซึง่ มีผลทาให้ความเสีย่ งทางการคลังของประเทศ
ลดต่ าลง ย่อมเป็ นปจั จัยบวกโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ นอกจากนี้
ปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังที่ดกี อ็ าจส่งผลโดยอ้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้
ถ้าหากมีผลทาให้การดาเนินนโยบายทางการคลังเป็ นไปอย่างโปร่งใสมากขึ้น หรือช่วยลดต้นทุนของ
โครงการลงทุนและทาให้การใช้จา่ ยภาครัฐเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วน
ของการลงทุนทีส่ นับสนุนให้ผลิตภาพการผลิตของประเทศปรับเพิม่ ขึน้
สาหรับงานศึกษาที่ผ่านมาในเรื่องของผลของปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังที่มตี ่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั ปรากฏว่ายังมีอยู่ไม่มากนัก งานศึกษาเชิงประจักษ์ท่ผี ่านมาส่วนใหญ่มกั นา
ตัวชี้วดั เชิงสถาบัน อย่างเช่น “หลักนิติธรรม” (Rule of law index) ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชัน่
(Corruption perceptions index) มาใช้ในการจับผลของปจั จัยเชิงสถาบันของประเทศทีม่ ตี ่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แต่ ท งั ้ นี้ แ ทบจะไม่ มงี านศึก ษาใดที่นาป จั จัยเชิง สถาบันทางการคลัง มาใช้ประกอบใน
การศึก ษา ดังนัน้ งานศึก ษานี้ จงี มีเป้าหมายส าคัญ ส่ว นหนึ่ ง ที่ต้อ งการเติมเต็มงานศึก ษาส่ วนนี้ท่ขี าด
หายไป โดยจะเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ถงึ ผลของปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังทีม่ ตี ่อการขยายตัวทาง
5

ดู Reinhart and Rogoff (2009) และ IMF (2013b)
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การสัมมนาวิชาการประจาปี 2556 เรือ่ ง “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

เศรษฐกิจ สาหรับปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังที่สนใจของงานศึกษานี้ จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของ
หน่ วยงานอิสระทางการคลังจากฝ่ายบริหาร หรือ PBO ทัง้ ในด้านผลกระทบจากการมีหน่ วยงานอิสระ
ทางการคลังและผลกระทบจากบทบาทและหน้าที่ (Function) ของหน่วยงานอิสระทางการคลัง
ทัง้ นี้ บทบาทและหน้าทีข่ องหน่ วยงานอิสระทางการคลังสามารถจาแนกได้เป็ นสามประเภทหลัก
คือ หนึ่ง หน้าทีใ่ นการวิเคราะห์นโยบายทางการคลังทีเ่ ป็ นอิสระ (Independent analysis on fiscal policy
or assessment of fiscal policy) สอง หน้าทีก่ ารพยากรณ์และคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการคลัง
ภาครัฐ (Forecasts and projections of macroeconomic and budgetary indicators) และ สาม หน้าที่
วิเคราะห์ตน้ ทุนของนโยบายภาครัฐ (Costing analysis) โดยหน่วยงานอิสระทางการคลังทีถ่ ูกจัดตัง้ ในแต่
ละประเทศก็อาจมีขอบเขตของบทบาทและหน้าที่ท่แี ตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 6 หน่ วยงานอิสระทางการ
คลังในประเทศออสเตรีย ฝรังเศส
่
และสวีเดน มีขอบเขตหน้าที่เฉพาะในประเภทที่หนี่ ง (การวิเคราะห์
นโยบายทางการคลังที่เป็ นอิสระ) ในขณะที่หน่ วยงานอิสระทางการคลังในประเทศแคนาดา เกาหลีใต้
และสหรัฐอเมริกามีขอบเขตทาหน้าครอบคลุมทัง้ สามประเภทหลักตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า ด้วยลักษณะของบทบาทและหน้ าที่ของหน่ ว ยงานอิสระทางการคลังที่ถู ก
จัดตัง้ ในประเทศต่างๆ ที่แตกต่างกัน ก็อาจส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินการทางการคลัง และส่งผลโดย
อ้อ มต่ อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจของแต่ ล ะประเทศที่แตกต่ า งกัน ได้ ด้ว ยเหตุ ผ ลดังกล่ าว หนี่ งใน
เป้าหมายสาคัญของงานศึกษานี้จงึ เป็ นการทดสอบผลทีเ่ กิดขึน้ จากบทบาทและหน้าทีข่ องหน่ วยงานอิสระ
ทางการคลังทีอ่ าจมีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (นอกเหนือไปจากการศึกษาถึงผลของการ
มีหน่วยงานอิสระทางการคลัง โดยไม่ได้จาแนกตามหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง)

5. วิ ธีการศึกษา
แบบจาลองทางเศรษฐมิติของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ใ ช้ใ นงานศึกษานี้มพี ้นื ฐานมาจาก
แบบจาลองของ Kneller et al. (1999) ซึง่ ศึกษาถึงผลกระทบของการดาเนินนโยบายการคลัง (แบ่งตาม
ประเภทของรายรับและรายจ่า ยรัฐ บาล) ที่มตี ่ อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ โดยมีพ้นื ฐานมาจาก
แบบจาลอง Endogenous growth model ของ Barro (1990) งานศึกษานี้ได้ต่อยอดแบบจาลองของ
Kneller et al. ด้วยการเพิม่ ตัวแปรระดับหนี้สาธารณะของประเทศ (เนื่องจากถูกระบุในงานศึกษาทีผ่ ่าน
มาว่ามีผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) และตัวแปรหน่ วยงานอิสระทางการคลังเข้า
ไว้ในแบบจาลอง เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ กบั อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่วดั โดยอัตราการ
ขยายตัว ของรายได้ต่ อ หัว ประชากร โดยแบบจ าลองพื้น ฐานที่ใ ช้ ใ นงานศึก ษานี้ ม ีล ัก ษณะฟ งั ก์ ช ัน
ดังต่อไปนี้

6
7

อ้างอิงจากรูปที่ 14 ใน IMF (2013a)
สาหรับงานศึกษาล่าสุดทีไ่ ด้มกี ารทบทวนเนื้อหาในเรื่องนี้ ได้แก่ IMF (2013b)
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(-)
(+)
(?)
Growth of GDP per capitat = f(GDP per capita t-1 , Investment t-1 , Labor growth t-1 ,
(+)
(-)
(-)
(+)
Budget surplus t-1 , Debt t-1 , Distortionary taxation t-1 , Productive Expenditure t-1 ,
(-)
Non-productive Expenditure t-1 )
โดย
Growth of GDP per capita
Investment
Labor growth
Budget surplus
Debt
Distortionary taxation
Productive Expenditure
Non-productive Expenditure

= อัตราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวประชากรทีแ่ ท้จริง (%)
= สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อ GDP (%)
= อัตราการขยายตัวของจานวนแรงงาน (%)
= สัดส่วนงบประมาณเกินดุลต่อ GDP (%)
= สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
= สัดส่วนรายได้ภาษีทก่ี ่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรมต่อ GDP (%)
= สัดส่วนรายจ่ายรัฐบาลทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพต่อ GDP (%)
= สัดส่วนรายจ่ายรัฐบาลทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพต่อ GDP (%)

งานศึกษานี้ได้จาแนกประเภทรายรับรายจ่ายภาครัฐออกเป็ น 5 ประเภท (ตามที่ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 5.1) ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับทีจ่ าแนกใน Kneller et al. (1999) ในด้านรายรับรัฐบาล งาน
ศึกษานี้ได้จาแนกออกเป็ น 3 ประเภท คือ รายได้ภาษีทก่ี ่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรม (การลงทุน)
(Distortionary taxation) รายได้ภาษีท่ไี ม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรม (การลงทุน) (Nondistortionary taxation) และรายได้อ่นื ๆ (Other revenues) รายจ่ายรัฐบาลถูกจาแนกออกเป็ น 2
ประเภท คือ รายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพ (Productive expenditures) และรายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพ
(Non-productive expenditures) โดยรายจ่ายที่มผี ลต่อผลิตภาพจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับปจั จัยทุน
(Capital) เป็ นจานวนมาก ในขณะทีร่ ายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพทีส่ าคัญ ได้แก่ รายจ่ายด้านสวัสดิการ
สังคม
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ตารางที่ 5.1 การจาแนกประเภทรายรับ รายจ่ายรัฐบาล
Theoretical classification
Distortionary taxation

Non-distortionary taxation
Other revenues

Productive expenditures

Non-productive expenditures

Function classification (GFS)
Taxes on income, profits, and capital gains
Social contributions
Taxes on payroll and workforce
Taxes on property
Taxes on goods and services
Taxes on international trade and transactions
Other taxes
Other revenue
Grants
General public services
Defense
Public order and safety
Education
Health
Housing and community amenities
Environmental protection
Social protection
Recreation, culture, and religion
Economic affairs

แต่ทงั ้ นี้การนาตัวแปรราย-รับ รายจ่ายรัฐบาลทัง้ 5 ประเภท กับตัวแปรดุลงบประมาณใส่เข้าไว้
ในแบบจาลองพร้อมกันย่อมก่ อให้เกิดปญั หา Perfect collinearity ดังนัน้ งานวิจยั ชิ้นนี้จงึ ได้ทาตาม
Kneller et al. (1999) ทีไ่ ม่นารายรับหรือรายจ่ายรัฐบาลบางประเภทเข้าในแบบจาลอง ซึง่ ในทางทฤษฎี
แล้วควรเป็นตัวแปรทีไ่ ม่ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ค่าสัมประสิทธิ ์หน้าตัวแปรทีป่ ระมาณ
การได้ควรมีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์) ดังนัน้ งานศึกษานี้จงึ ได้เลือกที่จะไม่นาตัวแปรรายได้ภาษีท่ไี ม่
ก่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรม (การลงทุน) และรายได้อ่นื ๆ เข้ารวมในแบบจาลอง
สาหรับตัวแปรทีส่ นใจของการศึกษาซึง่ คือ ตัวแปรปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลัง ตามทีไ่ ด้กล่าว
ไว้ก่อนหน้านี้ งานศึกษานี้ตอ้ งการทดสอบความสัมพันธ์กบั การขยายตัวทางเศรษฐกิจใน 2 ลักษณะคือ
หนึ่ง ผลของการมีหน่ วยงานอิสระทางการคลังในประเทศทีม่ ตี ่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (โดย
ทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาถึงบทบาทและหน้าที่) เพื่อวัดผลในส่วนนี้ งานศึกษาได้สร้างตัวแปรหุ่น PBO ที่มคี ่า
ดังนี้8
PBO = ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 1 หากประเทศมีหน่วยงานอิสระทางการคลังในปี t
มิเช่นนัน้ มีค่าเท่ากับ 0
8

ข้อมูลปี ของการจัดตัง้ หน่วยงานอิสระทางการคลังทีป่ จั จุบนั มีอยู่ใน 27 ประเทศมาจาก IMF (2013a) (Box1)
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สอง ผลของลักษณะของบทบาทและหน้าทีข่ องหน่ วยงานอิสระทางการคลังที่มตี ่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยงานศึกษานี้ได้สร้างตัวแปร Interaction term ระหว่างตัวแปรหุ่นที่แสดงถึงบทบาท
หน้าที่ (แบ่งเป็น 3 ประเภท) กับรายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพและรายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิต ทัง้ นี้ตวั แปรหุ่น
ทีแ่ สดงถึงบทบาทหน้าที่ คือ9
Function1 = ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 1 หากประเทศมีหน่ วยงานอิสระทางการคลังในปี t ทา
หน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายทางการคลังทีเ่ ป็นอิสระ มิเช่นนัน้ มีค่าเท่ากับ 0
Function2 = ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 1 หากประเทศมีหน่ วยงานอิสระทางการคลังในปี t ทา
หน้ าที่วเิ คราะห์นโยบายทางการคลังที่เป็ นอิสระ + ทาหน้ าที่พยากรณ์และ
คาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการคลังภาครัฐ มิเช่นนัน้ มีค่าเท่ากับ 0
Function3 = ตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากับ 1 หากประเทศมีหน่ วยงานอิสระทางการคลังในปี t ทา
หน้ าที่วเิ คราะห์นโยบายทางการคลังที่เป็ นอิสระ + ทาหน้ าที่พยากรณ์และ
คาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการคลังภาครัฐ + ทาหน้าทีว่ เิ คราะห์ต้นทุนของ
นโยบายภาครัฐ มิเช่นนัน้ มีค่าเท่ากับ 0
เนื่องจากข้อมูลทีใ่ ช้ครอบคลุมประเทศมากกว่า 100 ประเทศ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1980-2012
ดังนัน้ ลักษณะข้อมูลทีใ่ ช้จงึ เป็ น Unbalanced panel data ซึง่ งานศึกษานี้ได้ใช้วธิ กี ารประมาณการแบบ
One-way fixed effect estimator ทีม่ กี ารใส่ตวั แปรหุ่นประเทศเข้าไว้ในแบบจาลอง นอกจากนี้ การ
ประมาณการณ์ได้ใช้ Robust standard errors เพื่อแก้ไขปญั หา Heteroscedasticity ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
สาหรับแหล่งทีม่ าของข้อมูลมาจากฐานข้อมูล Government Finance Statistics (GFS) และฐานข้อมูล
Historical Public Debt ของ IMF ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล World Development Indicators (WDI)
ของ World Bank

6. ผลการศึกษาที่พบ
ผลการประมาณการที่ได้จากแบบจาลองถูกแสดงไว้ในตารางที่ 6.1 และ 6.2 สาหรับปจั จัย
เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศพบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์หน้ าตัวแปรอัตราการขยายตัวของรายได้ต่อหัว
ประชากรที่แ ท้จริง มีค่ าเป็ นลบอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เ ห็นถึง การลู่เ ข้าอย่างมีเ งื่อ นไข
(Conditional convergence) ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ตัวแปรสัดส่วนการ
ลงทุนภาคเอกชนและตัวแปรอัตราการขยายตัวของจานวนแรงงานพบค่าสัมประสิทธิ ์หน้าตัวแปรจะมีค่า
เป็ นลบ แต่ ค่ าที่ไ ด้ก ลับไม่มนี ัยส าคัญ ทางสถิติแต่ อ ย่างใด ทัง้ นี้ผ ลการประมาณณ์ ท่ไี ด้ใ นส่ ว นแรกนี้
สอดคล้องและเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับผลการศึกษาทีพ่ บโดย Kneller et al. (1999)
ผลของชุดตัวแปรทางการคลังพบว่า ตัวแปรสัดส่วนงบประมาณเกินดุลต่อ GDP มีความสัมพันธ์
ที่เป็ นบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยหากประเทศมีการจัดทา
งบประมาณแบบเกินดุลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ต่อ GDP จะมีผลทาให้รายได้ต่อหัวประชากรขยายตัวเพิม่ ขึน้
9

ข้อมูลบทบาทและหน้าทีข่ องหน่วยงานอิสระทางการคลังในแต่ละประเทศมาจาก IMF (2013a) (รูปที่ 14)
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ประมาณร้อ ยละ 0.11 ทัง้ นี้ ส าหรับ ตัว แปรระดับ หนี้ ส าธารณะต่ อ GDP
แม้จ ะพบทิศ ทางของ
ความสัมพันธ์ทเ่ี ป็นลบ แต่กไ็ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิตกิ บั อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สาหรับชุด ตัวแปรรายรับ รายจ่ายรัฐบาล ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า มีเพียงตัวแปรรายได้ภาษีท่ี
ก่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรม (การลงทุน) เท่านัน้ ที่พบความสัมพันธที่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และมี
ทิศทางทีล่ บ ซึง่ เป็นไปตามทฤษฏี โดยหากรายได้ภาษีทก่ี ่อให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1 จะส่งผลให้อตั ราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวประชากรลดลงประมาณร้อยละ 0.23 สาหรับค่า
สัมประสิทธิ ์หน้าตัวแปรรายจ่ายรัฐบาลทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพและตัวแปรรายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพ แม้ว่า
ต่ า งมีค่ า เป็ น บวก และค่ า สัม ประสิท ธิห์ น้ า ตัว แปรรายจ่ า ยที่ม ีผ ลต่ อ ผลิต ภาพจะมีค่ า มากกว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ ์หน้าตัวแปรรายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพ แต่ผลทีไ่ ด้จากแบบจาลองกลับไม่พบความสัมพันธ์
ทีม่ นี ยั สาคัญทางสถิตกิ บั อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด
ในส่วนของชุดตัวแปรที่น่าสนใจของการศึกษาซึ่งคือ ชุดตัวแปรปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระทางการคลัง ผลของการมีหน่ วยงานอิสระทางการคลังในประเทศที่มตี ่ อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (โดยที่ไม่ได้พจิ ารณาถึงบทบาทและหน้ าที่ ) ค่าสัมประสิทธิ ์หน้ าตัว แปร PBO
(สมการที่ 4 ในตารางที่ 6.1) ไม่พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิตแิ ต่อย่างใด โดยผลทีไ่ ด้ชว้ี ่า การมีองค์กรอิสระ
ทางการคลังไม่ได้มผี ลโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ท ัง้ นี้หากการมีองค์กรอิสระ
ทางการคลังได้มผี ลทาให้การจัดทางบประมาณขาดดุลของรัฐบาลลดลงจากเดิม ก็สามารถส่งผลบวกต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
ผลของบทบาทและหน้าทีข่ องหน่ วยงานอิสระทางการคลังที่มตี ่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีไ่ ด้
พบว่า มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก โดยประเทศที่มหี น่ วยงานอิสระทางการคลังทีท่ าหน้าที่วเิ คราะห์
นโยบายทางการคลังทีเ่ ป็นอิสระ (Function1) หรือทาหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายทางการคลังทีเ่ ป็ นอิสระและ
ทาหน้าทีพ่ ยากรณ์และคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคและการคลังภาครัฐ (Function2) ผลจากแบบจาลองที่
ได้ (สมการที่ 1 และ 2 ในตารางที่ 6.2) ไม่พบว่า ตัวแปร Interaction term ระหว่างตัวแปรหุ่นทีแ่ สดงถึง
บทบาทหน้าทีก่ บั รายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพและรายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิต มีค่าสัมประสิทธิ ์หน้าตัวแปรที่
มีนยั สาคัญทางสถิตเิ กิดขึน้
แต่ ห ากหน่ ว ยงานอิสระทางการคลังที่เกิดขึ้นนัน้ มีหน้ าที่ใ นการวิเคราะห์ต้นทุนของนโยบาย
ภาครัฐรวมอยู่ในพันธกิจด้วย ผลที่ได้จากการประมาณการ (สมการที่ 3 ในตารางที่ 6.2) พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ ์หน้าตัวแปร Interaction term ระหว่างตัวแปรหุ่นทีแ่ สดงถึงบทบาทหน้าทีก่ บั รายจ่ายทีม่ ผี ล
ต่อ ผลิตภาพมีค่าเป็ นบวกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ในขณะที่ค่ าสัมประสิทธิ ์หน้ าตัวแปร Interaction
term ระหว่างตัวแปรหุ่นทีแ่ สดงถึงบทบาทหน้าทีก่ บั รายจ่ายทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพกลับมีค่าเป็ นลบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ กล่ าวคือ ประเทศที่มหี น่ ว ยงานอิสระทางการคลังที่ทาหน้ าที่ว ิเคราะห์ต้นทุนของ
นโยบายภาครัฐ หากมีรายจ่ายรัฐ บาลทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ต่อ GDP จะมีผลทาให้อตั รา
การขยายตัวของรายได้ต่อหัวประชากรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.19 แต่ในทางกลับกัน หากรายจ่ายรัฐบาลทีไ่ ม่ม ี
ผลต่อผลิตภาพเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ต่อ GDP จะมีผลทีท่ าให้อตั ราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวประชากร
ลดลงร้อยละ 0.28
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ความสัม พัน ธที่ข ดั แย้ง เกิด ขึ้น ในลัก ษณะดัง กล่ า วอาจมีส าเหตุ ส าคัญ มาจาก การท าหน้ า ที่
ั่
วิเคราะห์ต้นทุนของนโยบายภาครัฐ ในฝงของรายจ่
ายรัฐบาลโดยหน่ วยงานอิสระทางการคลังทีส่ ่วนใหญ่
แล้วจะเป็ นการวิเคราะห์รายจ่ายลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ซ่งึ เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินเป็ นจานวน
มาก หรือเป็นรายจ่ายในกลุ่มทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพของประเทศ การทาหน้าทีว่ เิ คราะห์ต้นทุนของ PBO จะมี
ผลช่วยทาให้โครงการลงทุนทีถ่ ูกวิเคราะห์มคี วามโปร่งใส รวมถึงมีขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการตรวจสอบจากภาค
สังคมมากขึน้ ซึง่ จะทาให้รายจ่ายที่เกิดขึน้ นัน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และสนับสนุ นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
แต่ ใ นขณะเดียวกัน หากรัฐบาลไม่มคี วามตัง้ ใจในการดาเนินนโยบายทางการคลังที่มคี วาม
รับ ผิด ชอบอย่ า งแท้จ ริง หรือ มองแต่ ป ระโยชน์ ข องตนเองในระยะสัน้ ก็อ าจมีแ รงจู ง ใจในการน า
งบประมาณทีป่ ระหยัดได้ หรือโยกงบรายจ่ายที่ม ีผลต่อผลิตภาพ (ที่ถูกตรวจสอบถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงของ
โครงการมากขึน้ ) ไปยังงบรายจ่ายที่ไม่มผี ลต่อผลิตภาพของประเทศมากขึน้ ซึง่ เป็ นรายจ่ายทีไ่ ม่มเี อื้อ
(หรือแม้แต่มผี ลเป็นลบ) ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนัน้ ผลการศึกษาทีพ่ บในส่วนนี้จงึ สอดคล้องกับงานศึกษาอื่นๆ ทีผ่ ่านมา โดยตอกย้าให้เห็นว่า
การมีปจั จัยสถาบันทางการคลังทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของการมีองค์กรอิสระทางการคลังสามารถ
นาไปสู่การดาเนินการทางการคลังทีด่ แี ละสนับสนุ นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีด่ ขี องประเทศได้ แต่
ทัง้ นี้เ งื่อ นไขที่ส าคัญ ที่สุ ดซึ่งขาดไม่ ไ ด้ค ือ ความตัง้ ใจของผู้กาหนดนโยบายหรือ รัฐบาลที่จ ะด าเนิ น
นโยบายทางการคลังที่มคี วามรับผิดชอบและสนับสนุ นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวของ
ประเทศอย่างแท้จริง มิเช่นนัน้ แล้ว รัฐบาลก็อาจมีแรงจูงใจในการจัดทางบประมาณที่มองแต่ประโยชน์
ของตัวเอง ซึง่ นโยบายทางการคลังทีอ่ อกมาก็อาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้ แม้ว่าประเทศจะมี
ปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังทีด่ ขี น้ึ แล้วก็ตาม
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ตารางที่ 6.1 The impact of PBO established on growth
(Dependent variable = Growth of GDP per capita t)
ln(GDP per capita)t-1
Investmentt-1
Labor growtht-1
Budget surplust-1
Debtt-1

(1)
-1.1687
(0.8575)
-0.0606
(0.0341)*
-0.1040
(0.0818)
0.1102
(0.0323)***

(2)
-2.4917
(0.7082)***
-0.0590
(0.0304)*
-0.0893
(0.0883)
0.0802
(0.0263)***
-0.0070
(0.0052)

(3)
-2.8482
(0.8556)***
-0.0537
(0.0350)
-0.0705
(0.0926)
0.1149
(0.0363)***
-0.0034
(0.0092)
-0.2269
(0.0923)*
0.0674
(0.0473)
0.0145
(0.0644)

14.3252
(7.1464)*
0.02
1,804
119

26.0764
(6.1293)***
0.03
1,744
118

29.8679
(7.3906)***
0.04
1,442
110

Distortionary taxationt-1
Productive expt-1
Non-productive expt-1
PBOt-1
(Dummy variable)
Constant term
R2
No. of obs.
No. of countries

(4)
-2.8137
(0.8752)***
-0.0545
(0.0352)
-0.0705
(0.0926)
0.1152
(0.0362)***
-0.0033
(0.0092)
-0.2272
(0.0922)*
0.0671
(0.0473)
0.0147
(0.0644)
-0.3254
(0.4291)
29.6181
(7.5164)***
0.04
1,442
110

Note:
Based on the one-way fixed effect estimator,
figures in parentheses are robust standard errors. Omitted fiscal variable are nondistortionary taxation and other revenues. ***, **, * indicate significance levels at 1%, 5%, 10%.
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ตารางที่ 6.2 The impact of PBO functions on growth
(Dependent variable = Growth of GDP per capita t)
ln(GDP per capita)t-1
Investmentt-1
Labor growtht-1
Budget surplust-1
Debtt-1
Distortionary taxationt-1
Productive expt-1
Non-productive expt-1
FFxProductive expt
(Interaction term)
FFxNon-productive expt
(Interaction term)
Constant term

(1)
FF=Function1
-2.8174
(0.8698)***
-0.0542
(0.0352)
-0.0690
(0.0929)
0.1155
(0.0363)***
-0.0034
(0.0092)
-0.2304
(0.0922)*
0.0652
(0.0475)
0.0177
(0.0649)
0.0745
(0.1001)
-0.1032
(0.1194)
29.6292
(7.4962)***
0.04
1,442
110

(2)
FF=Function2
-2.8523
(0.8627)***
-0.0533
(0.0351)
-0.0695
(0.0928)
0.1151
(0.0363)***
-0.0034
(0.0093)
-0.2294
(0.0924)*
0.0656
(0.0475)
0.0163
(0.0650)
0.0698
(0.1391)
-0.0821
(0.2245)
29.8981
(7.4576)***
0.04
1,442
110

(3)
FF=Function3
-2.8569
(0.8630)***
-0.0542
(0.0351)
-0.0690
(0.0927)
0.1157
(0.0364)***
-0.0035
(0.0093)
-0.2280
(0.0922)*
0.0657
(0.0475)
0.0163
(0.0648)
0.1891
(0.1036)*
-0.2808
(0.1516)*
29.9531
(7.4653)***
0.04
1,442
110

R2
No. of obs.
No. of countries
Note:
Based on the one-way fixed effect estimator, figures in parentheses are robust standard errors. Omitted fiscal variables are nondistortionary taxation and other revenues. ***, **, * indicate significance levels at 1%, 5%, 10%, respectively.
Function(FF)1 = 1 if PBO performs an assessment of government fiscal policy; = 0 otherwise.
Function(FF)2 = 1 if PBO performs an assessment of government fiscal policy and economic and fiscal forecasts; = 0
otherwise.
Function(FF)3 = 1 if PBO performs an assessment of government fiscal policy, economic and fiscal forecasts, and costing
policies; = 0 otherwise.

เพื่อให้เกิดความมันใจยิ
่ ง่ ขึน้ กับผลการศึกษาทีพ่ บข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาการวิเคราะห์ความ
ไวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity analysis) สาหรับการประมาณค่าสมการถดถอยข้างต้น ซึง่ ผลทีพ่ บ
สามารถสรุปได้ดงั นี้10
10

แม้ว่าผลการประมาณการค่าสมการถดถอยทีไ่ ด้ในเนื้อหาส่วนนี้จะไม่ถูกนาเสนอในรายงานฉบับนี้ แต่สามารถขอได้
โดยตรงจากคณะผูว้ จิ ยั
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1) การปรับช่วงเวลาของตัวแปรต้น
สมการถดถอยทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้นใช้ตวั แปรต้นทีอ่ ยู่ในช่วงเวลา t – 1 เพื่ออธิบายการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในช่ว งเวลา t เพื่อ หลีกเลี่ยงปญั หาความสัมพันธกลับด้าน (Reverse
causality) ยกตัวอย่างเช่น การเกินดุล งบประมาณรัฐบาลอาจเป็ นผลลัพธ์มาจากการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจได้ งานศึกษานี้ได้ประมาณค่าสมการถดถอยโดยอาศัยตัวแปรต้นในช่วงเวลา t ไปจนถึง t – 2
และพบว่า ผลการประมาณค่าสมการถดถอยโดยใช้ตวั แปรต้นในช่วงเวลา t และ t – 1 ไม่แสดงผลลัพธ์ท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ ตัวแปรต้นในช่วงเวลา t – 2 ก็อาจไม่มคี วามเหมาะสมนัก
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลรายปี ซึง่ ทาให้ตวั แปรต้นในช่วง 2 ปีก่อนไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจในปีปจั จุบนั มากนัก
2) การปรับกลุ่มประเภทรายจ่ายรัฐบาล
รายจ่ายรัฐบาลบางประเภทอาจไม่สามารถจัด อยู่ในกลุ่ มรายจ่ายที่มผี ลต่อผลิตภาพหรือกลุ่ ม
รายจ่ายที่ไ ม่มผี ลต่ อ ผลิต ภาพได้อ ย่ างชัด เจน เช่ น รายจ่า ยในกลุ่ ม ป้อ งกันประเทศ (Defense) หรือ
รายจ่ายในกลุ่มเศรษฐกิจ (Economic affairs) เป็ นต้น งานศึกษานี้ได้ทดลองแยกรายจ่ายเหล่านี้ออกมา
อยู่ในกลุ่มรายจ่ายอื่นๆ (Other expenditures) และทดสอบประมาณค่าสมการถดถอยในแต่ละกรณี
อย่างไรก็ตาม ผลการประมาณค่าสมการถดถอยพบว่า รายจ่ายในกลุ่มป้องกันประเทศทีถ่ ูกแยกออกมา
จากกลุ่มรายจ่ายที่มผี ลต่อผลิตภาพ ให้ผลทีไ่ ม่แตกต่างจากผลของกลุ่มรายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพ โดย
พบว่ารายจ่ายในกลุ่มนี้ไม่ส่งผลโดยตรงทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิติต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนัน้
คณะผูว้ จิ ยั จึงยังคงจัดกลุ่มรายจ่ายในกลุ่มป้องกันประเทศไว้ในกลุ่มรายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพ (ตามทีไ่ ด้
ระบุไว้ในตารางที่ 5.1)
3) การทดสอบผลของระบอบการปกครอง
ประเทศทีม่ รี ะบอบการปกครองทีแ่ ตกต่างกันก็อาจมีผลต่อระบบการตรวจสอบหรือการคัดกรอง
งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลที่แ ตกต่ างกัน ในเบื้อ งต้นคณะผู้ว ิจยั ได้ทดสอบถึงความสัมพันธระหว่าง
ระบอบการปกครอง (ระบอบประธานาธิบดี และระบอบอื่นๆ) องค์กรอิสระทางการคลัง และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยผลการประมาณค่าสมการถดถอยที่ได้พบว่า รายจ่ายในกลุ่ม ที่มผี ลต่อผลิตภาพของ
ประเทศทีไ่ ม่ใช้ระบอบประธานาธิบดีมคี วามสัมพันธในทิศทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะทีป่ ระเทศทีใ่ ช้ระบอบประธานาธิบดีกลับพบว่า รายจ่ายรัฐบาลทัง้ ในกลุ่มที่
มีผลต่อผลิตภาพและในกลุ่มทีไ่ ม่มผี ลต่อผลิตภาพไม่มคี วามสัมพันธกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ผลของการจัดตัง้ องค์กรอิสระทางการคลังไม่พบว่า มีความสัมพันธโดยตรงกับ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทัง้ ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบอบประธานาธิบดีและในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้
ระบอบประธานาธิบดี
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
แนวโน้มและทิศทางของตัวชีว้ ดั ทางการคลังหลักๆ ของประเทศไทยในช่วง 10 ปีท่ผี ่านมาได้
ก่อให้เกิดข้อกังวลและคาถามกับผู้ท่เี ฝ้าติดตามอย่างมากมาย ทัง้ ในเรื่องของการที่ รฐั บาลไทยจัดทา
งบประมาณขาดดุ ล อย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง จะส่ ง ผลส่ ว นหนึ่ง ให้ต ัว เลขหนี้ ส าธารณะปรับตัว เพิ่ม ขึ้น อย่า ง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การใช้วธิ อี อกกฎหมายกู้เงินลักษณะพิเศษนอกงบประมาณบ่อยครัง้ ขึน้ และการ
ดาเนินนโยบายภาครัฐทีจ่ ะสร้างภาระทางการคลังสืบเนื่องต่อไปในอนาคต เช่น การใช้จ่ายในโครงการ
ประชานิยม (อาทิโครงการจานาข้าว) นโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ซึง่ ภาระทางการคลังที่
เกิดขึน้ จากการดาเนินนโยบายเหล่านี้ แม้จะยังไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงปี งบประมาณปจั จุบนั
แต่กม็ แี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ จนอาจกลายเป็ นปญั หาทางการคลังของประเทศได้ภายในอนาคตอันใกล้
แนวโน้มของการดาเนินนโยบายทางการคลัง ซึง่ ถูกแสดงในตัวชีว้ ดั ทางการคลังลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น สามารถอธิบายได้จากแรงจูงใจของรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ทัง้ ในแง่ของแรงจูงใจต่อการมอง
ถึงผลประโยชน์ ในระยะสัน้ ปญั หาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมไปถึงการปรับเพิม่ สัดส่วนงบประมาณที่
ขึ้นอยู่ก ับดุล ยพินิจของรัฐบาล เพื่อลดแรงจูงใจต่ างๆ เหล่านี้ ส่ว นหนึ่งอาจใช้การบริห ารจัดการหรือ
ควบคุ มผ่านปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังที่ด ี อาทิเช่น การปรับกระบวนการทางงบประมาณเพื่อให้
รัฐบาลคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว การปรับปรุงกฎการคลังและการบังคับใช้เป็ นกฎหมาย และการ
จัดตัง้ องค์กรทางการคลังทีเ่ ป็ นอิสระเพื่อสนับสนุ นกระบวนการจัดทางบประมาณ รวมถึงเพิม่ ข้อมูลทีใ่ ช้
ในการตรวจสอบจากระบบรัฐสภา
งานศึกษาในส่วนนี้ได้ให้ความสาคัญกับการจัดตัง้ องค์กรทางการคลังทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นหลัก โดย
สมมติฐานของงานศึกษานี้คอื การจัดตัง้ องค์กรทางการคลังทีเ่ ป็นอิสระจากรัฐบาลจะมีผลช่วยปรับเปลีย่ น
แรงจูงใจของรัฐบาล และทาให้ผลการดาเนินการทางการคลัง (ทีว่ ดั จากตัวชีว้ ดั ต่างๆ ) ปรับตัวในทิศทาง
ที่ดขี น้ึ และจะส่งผลสืบเนื่องที่ทาให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปรับตัวเพิม่ ขึ้นในที่สุด โดยภาพที่
7.1 สรุปความสัมพันธ์ตามสมมติฐานหลักของงานศึกษานี้
ภาพที่ 7.1 สรุปความสัมพันธ์ตามสมมติ ฐานหลักของงานศึกษานี้
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ผลการประมาณค่าสมการถดถอยในงานศึกษานี้พบว่า การจัดตัง้ องค์กรอิสระทางการคลังโดยไม่
พิจารณาถึงหน้าที่ ไม่มผี ลโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากการจัดตัง้ องค์กร
อิสระทางการคลังนาไปสู่การจัดทางบประมาณขาดดุลทีล่ ดลง ก็จะส่งผลดีโดยอ้อมต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ นอกจากนี้ การมีอ งค์กรอิส ระทางการคลังที่ทาหน้ าที่ว ิเคราะห์ต้นทุนของ
นโยบายภาครัฐ ส่งผลทาให้รายจ่ายภาครัฐในด้าน Productive expenditure มีประสิทธิภาพดีขน้ึ ซึ่ง
ส่งผลสะท้อนต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกัน การจัดตัง้
องค์กรอิสระทางการคลังก็อาจนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณในด้าน Non-productive expenditure ของ
รัฐบาลมากขึน้ ซึง่ สามารถส่งผลลบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
เนื่องจากประเทศไทยในปจั จุบนั กาลังอยู่ในช่วงของการเริม่ จัดตัง้ องค์กรทางการคลังทีเ่ ป็ นอิสระ
จากฝา่ ยบริหาร งานศึกษานี้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า การจัดตัง้ องค์กรดังกล่าวให้เกิดขึน้ แต่เพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพิม่ เติมมากนัก หากแต่การทาหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวควรที่จะส่งผลไปสู่การ
ปรับตัวของตัวชี้วดั ฐานะทางการคลังในทิศทางที่เหมาะสมยิง่ ขึน้ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรายจ่ายของ
รัฐบาลให้มสี ดั ส่วนรายจ่ายทีม่ ผี ลต่อผลิตภาพเพิม่ ขึน้ ซึง่ การทาหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลสะท้อนไปสู่
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในทีส่ ุด
ในปจั จุบนั รัฐบาลไทยมีโ ครงการซึ่ง น่ าจะเข้าข่ายรายจ่ายที่ไม่มผี ลต่ อ ผลิต ภาพหลากหลาย
โครงการ และมีแนวโน้ มที่จานวนโครงการลักษณะนี้จะปรับตัวเพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของ
โครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการจานาข้าว/ประกันรายได้ชาวนา โครงการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
ประเภทต่างๆ โครงการรถยนต์ใหม่คนั แรก นโยบายอุดหนุ นค่าน้ าค่าไฟและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
โครงการเหล่ า นี้ บ างส่ ว นอาจส่ ง ผลดีใ นแง่ ข องการลดความเหลื่อ มล้ า ทางเศรษฐกิจ ให้ กับ ผู้ ค น
ภายในประเทศ แต่ในแง่ของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นประเด็นหลักของงานศึกษาส่วนนี้
โครงการลักษณะนี้น่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
งานศึกษานี้พบว่าการจัดตัง้ องค์กรอิสระทางการคลังอาจไม่สามารถสนับสนุ นให้สดั ส่วนรายจ่ายทีไ่ ม่มผี ล
ต่อผลิตภาพปรับตัวลดลงได้ ดังนัน้ องค์ประกอบเชิงสถาบันลักษณะอื่นๆ เช่น การใช้ก ฎการคลัง หรือ
การปรับปรุงกระบวนการจัดทางบประมาณของประเทศ อาจช่วยให้สดั ส่วนรายจ่ายดังกล่าวปรับตัวไป
อย่างเหมาะสมได้
ในท้ายทีส่ ุด เงื่อนไขจาเป็ นสาคัญทีข่ าดไม่ได้คอื ความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะดาเนินนโยบายการคลังที่ม ี
ความรับผิดชอบจากรัฐบาล รวมไปถึงแรงผลักดันจากภาคประชาชนทีจ่ ะสนับสนุ นการจัดทานโยบายการ
คลังทีม่ คี วามรับผิดชอบของรัฐบาลด้วย มิเช่นนัน้ แล้ว แม้ว่าประเทศจะมีปจั จัยเชิงสถาบันทางการคลังทีด่ ี
ก็ไ ม่ส ามารถนาไปสู่ผลการดาเนินการทางการคลังที่ดีหรือการดาเนินนโยบายทางการคลังที่มคี วาม
รับผิดชอบได้
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ส่วนที่ 2: บทบาทของภาครัฐ
ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจ
เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์

1. บทนา
แหล่ ง เงิน ทุ นเป็ น ปจั จัย ที่ส าคัญ ส าหรับการขยายตัว และการพัฒ นาขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็ นปญั หาที่ทา้ ทายสาหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก เนื่องจากมี
ความเสี่ยงสูง และบางรายขาดสินทรัพย์ท่สี ามารถนามาค้าประกันสินเชื่อ นอกจากนี้แล้ว การบริหาร
จัดการสินเชื่อส าหรับธุ รกิจรายย่อยยังมีต้นทุนสูงกว่าสินเชื่อรายใหญ่ อีกด้วย ทาให้ธนาคารพาณิชย์
เอกชนเลือกทีจ่ ะไม่ปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมเพราะไม่คุม้ ทุน ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐจึงต้องเข้ามา
แก้ไขปญั หาอันสืบเนื่องมาจาก “ความล้มเหลวของกลไกตลาด” ทีส่ ่งผลให้วสิ าหกิจขนาดย่อมไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ โดยวิธกี ารที่หลากหลาย เช่น การปล่อ ยเงินกู้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
การค้าประกันเงินกู้ การอุดหนุนดอกเบีย้ เงินกู้ การส่งเสริมธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นต้น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานใน
SMEs คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80.4 ของการจ้างงานรวมทัง้ หมด ในขณะทีม่ ลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2555 ของ SMEs มีมลู ค่า 4,211,262.7 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้อยละ
37.0 ของ GDP รวมทัง้ ประเทศ ซึง่ เห็นได้ว่าผูป้ ระกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถสร้างผลผลิต
ได้ดเี ท่าทีค่ วร อุปสรรคหนึ่งทีท่ าให้ SMEs ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้มากเท่าทีค่ วร คือ ปญั หาด้านการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ในปี 2553 มีจานวน SMEs
เพียงร้อยละ 38 เท่านัน้ หรือประมาณ 1.1 ล้านราย ทีส่ ามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (รูปที่
2.2) ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากลักษณะของธุรกิจของ SMEs ที่มคี วามเสี่ยงสูงและอัตราการประสบ
ความสาเร็จต่ าโดยเฉพาะในช่ว งเริม่ ประกอบกิจการ หรือ ไม่มหี ลักประกันเพียงพอในการขอสินเชื่อ
รวมถึงการขาดเอกสารด้านการเงิน (Statement) ซึง่ ทาให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปล่อ ยสินเชื่อให้กบั
SMEs ได้
การศึกษานี้มเี ป้าประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพของภาครัฐในการจัด สรรแหล่ งเงินทุ น
ให้แก่ธุ รกิจขนาดย่อมที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารพาณิชย์เอกชนได้ โดยการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดของการปล่อยสินเชื่อหรือการค้าประกันเงิ นกู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ (SFIs) ว่าไปสู่กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารเอกชนมาก

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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น้ อ ยเพียงใด และการปฏิบตั ภารกิจดังกล่ าวมีต้น ทุนและผลประโยชน์ ใ นการช่ว ยยกระดับผลิต ภาพ
(Productivity) ของ SMEs อย่างคุม้ ค่าหรือไม่

2. แหล่งเงิ นทุนของภาคธุรกิ จไทย
2.1 ภาพรวมของแหล่งเงิ นทุนในประเทศไทย
ระบบการเงินมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในฐานะที่เป็ นช่องทางในการส่งผ่านเงินทุนไปสู่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการผลิต การจ้างงาน และการสร้างรายได้ แหล่งเงินทุนหลักทีส่ าคัญ
ของภาคธุรกิจไทย คือ สินเชื่อจากธนาคาร จากรูปที่ 2.1 จะเห็นว่าสัดส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ม ี
แนวโน้ มลดลง ในขณะที่การระดมทุนผ่านตลาดหุ้นมีบทบาทเพิม่ มากขึ้น กล่าวคือ การระดมทุนจาก
ตลาดหุน้ ในปี พ.ศ. 2543 มีสดั ส่วนจากร้อยละ 17.86 ปรับเพิม่ สูงขึน้ เป็ นร้อยละ 41.46 ในปี พ.ศ. 2555
ในขณะทีส่ นิ เชื่อคงค้างของ SFIs มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกัน จากปี พ.ศ. 2543 ที่มสี ดั ส่วนเพียงร้อยละ
10.26 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 13.23 ในปี พ.ศ. 2555
รูปที่ 2.1 โครงสร้างแหล่งเงิ นทุนของภาคเอกชนไทย พ.ศ 2543 - 2556
100%
80%

60%
40%
20%

7.00 8.16 6.65 5.41 4.78 5.14 6.36 5.81 6.78 6.65 5.70 5.92 5.80 4.99
17.86 24.37 24.34
25.81
34.78 39.96 38.75 41.46 41.79
39.39 39.73 38.01 43.00
42.68
10.26
12.59 11.17
12.79
12.33
12.33 10.25 13.23 13.14
9.03 10.36 10.92 11.50 10.82
64.89 66.21 57.85

42.88 45.48 44.22 44.12 40.36

54.62

46.23 42.01 45.09 39.52 40.08

0%
ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Long term corporate bond และ commercial paper)
ตลาดหุน้ (SET mkt. cap)
SFIs
ธนาคารพาณิชย์
ทีม่ า : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
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แม้ตลาดทุนจะกลายเป็นแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจทีส่ าคัญมากขึน้ ในช่วงกว่าทศวรรษทีผ่ ่านมา
แต่ SMEs ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ ดังจะเห็นได้จากการทีม่ บี ริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ท่มี กี ารระดมทุนจากตลาดหุ้นเพียง 558 ราย11 หรือเพียงร้อยละ 0.1 จากจานวนทีบ่ ริษทั จด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลทัง้ หมด 561,927 ราย12 และในจานวนดังกล่าว มีบริษทั ที่ออกหุ้นกู้เพียงจานวน
130 กว่ารายเท่านัน้ 13 ดังนัน้ เงินกู้จงึ เป็ นแหล่งเงินทุนทีส่ าคัญแหล่งเดียวสาหรับธุรกิจขนาดย่อม ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ภาครัฐจึงจาเป็ นต้องเข้ามาช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน หัวข้อต่อไปจะเป็ นการประเมินว่า ช่องว่ างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Financial gap) ของ
SMEs ของประเทศไทยนัน้ มีขนาดใหญ่เพียงใด
2.2 ช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน (Financial Gap)
ฐานข้อมูลของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามตารางที่ 2.1
ระบุว่า มีวสิ าหกิจทีไ่ ม่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลจากผลการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี พ.ศ.
2555 จานวน 2,053,123 ราย และวิสาหกิจชุมชนทีข่ น้ึ ทะเบียนกับสานักงานเลขานุ การคณะกรรมการ
ส่ ง เสริม วิส าหกิจชุ มชน กรมส่ ง เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ณ เดือ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อีก 70,637 ราย14 เมื่อรวมกับจานวนวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลอีก
658,185 ราย15 ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วคานวณได้เป็นวิสาหกิจทัง้ หมดประมาณ 2.78 ล้านราย จากจานวน
ดังกล่าวร้อยละ 98.5 เป็ น SMEs ข้อมูลการให้สนิ เชื่อของธนาคารพาณิชย์ท่จี ดั ทาโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแสดงว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีจานวน SMEs ทีใ่ ช้บริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (ไม่รวม
SFIs) ประมาณ 1.1 ล้านราย16 หรือประมาณร้อยละ 40 ของจานวน SMEs ทัง้ หมด (รูปที่ 2.2) อีก
ประมาณ 1.67 ล้านรายยังไม่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ คาถามคือ จากจานวนดังกล่าวมีก่ี
รายทีม่ คี วามต้องการสินเชื่อหากแต่ไม่สามารถกูเ้ งินได้

11

รายงานประจาปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2555 มีบริษทั จดทะเบียนใน SET 477 บริษทั และใน mai 81
บริษทั
12
จานวนนิตบิ ุคคลจดทะเบียน (พ.ศ. 2455–กันยายน 2556) ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล เดือนกันยายน 2556 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
13
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษทั ออกตราสารหนี้ระยะสัน้ และระยะยาว จานวน 130 บริษทั ออกตราสารหนี้เฉพาะระยะยาว จานวน
140 บริษทั
14
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2556) รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2556 ดาวน์
โหลดได้จากเวบไซต์ http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/White%20Paper/2556/report04.pdf
15
จานวนวิสาหกิจทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล มาจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2555
16
จากงานวิจยั แนวทางการค้าประกันสินเชือ่ ของ SMEs อย่างยังยื
่ น สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2555
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ตารางที่ 2.1 ฐานข้อมูลจานวนวิ สาหกิ จ ปี พ.ศ. 2555
กลุ่มธุรกิ จ
นิตบิ ุคคล
ไม่ใช่นิตบิ คุ คล
วิสาหกิจชุมชน
รวม

SE
640,693
2,050,013
34,196
2,724,902

ME
10,632
2,300
1,308
14,240

SMEs
651,325
2,052,313
35,504
2,739,142

LE
6,493
810
288
7,591

ไม่ระบุ
367
0
34,845
35,212

รวม
658,185
2,053,123
70,637
2,781,945

ทีม่ า: ฐานข้อมูลนิตบิ ุคคล มาจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2555
ฐานข้อมูลไม่ใช่นติ บิ ุคคล มาจาก สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน มาจาก สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

รูปที่ 2.2 สัดส่วนธุรกิ จที่เข้าถึงสิ นเชื่อ
ร้อยละ

100

86

80
60

58
40

40
20

0
บริษทั ส่งออก

บริษทั ทัวไป
่

บริษทั ต่างชาติ

ทีม่ า: สัมมนาวิชาการประจาปี 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ มดุลและยังยื
่ น)

รูปที่ 2.2 ชีใ้ ห้เห็นว่า บริษทั ทัวไปของไทยสามารถเข้
่
าถึงแหล่งสินเชื่อได้เพียงร้อยละ 40 เท่านัน้
ซึง่ แตกต่างจากบริษทั ต่างชาติ และบริษทั ส่งออก ที่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ในสัดส่วนมากถึงร้อย
ละ 86 และร้อยละ 58 ตามลาดับ
การที่ SMEs จานวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ รัฐจึงมีความจาเป็ นต้องให้ความ
ช่วยเหลือ โดยทัวไปแล้
่
ว รัฐสามารถส่งเสริมให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึน้ ได้ โดยผ่าน
กลไกหลักสามประการ ดังต่อไปนี้
1) การร่วมลงทุนกับ SMEs (Joint venture)
2) การค้าประกันสินเชื่อ และ
3) การปล่อยสินเชื่อผ่าน SFIs (รูปที่ 2.3)
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การสารวจของ OECD17 พบว่า ประเทศทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิก OECD ซึง่ ส่วนมากคือประเทศกาลัง
พัฒนาจะให้ความสาคัญแก่ การค้าประกันสินเชื่อ และการปล่อยสินเชื่อผ่าน SFIs ในสัดส่วนร้อยละ 45
และ 52 ของจานวนผูท้ ไ่ี ด้รบั ความช่วยเหลือจากภาครัฐทัง้ หมด ตามลาดับ ในขณะทีก่ ารร่วมทุนมีเพียง
ร้อยละ 2 เท่านัน้ (รูปที่ 2.3)
รูปที่ 2.3 วิ ธีการส่งเสริ มแหล่งเงิ นทุนแก่ SMEs ของประเทศที่ไม่ใช่สมาชิ ก OECD
การร่วมทุน อื่นๆ
2%
1%

การค้าประกัน
เงินกู้
45%

การปล่อย
สินเชื่อ
52%

ทีม่ า: The SMEs Financing Gap (Vol.1) Theory and Evidence, OECD.

สาหรับประเทศไทยนัน้ ความช่วยเหลือจะอยู่ในรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อดังเช่นในประเทศ
กาลังพัฒนาอื่นๆ เช่นกัน ในขณะทีก่ ารร่วมทุนนัน้ มีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 0.04 กลไกการค้าประกันสินเชื่อ
เพื่อช่วยเหลือให้ SMEs ดาเนินการผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึง่ เป็ น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รฐั จัดตัง้ ขึน้ เพื่อ ให้บริการค้าประกันแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็ นหลัก คิด
เป็ นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 42.87 ในปี พ.ศ. 2555 ค้าประกันให้ SMEs จานวน 54,469 ราย และมีภาระ
ค้าประกันสะสมที่ 180,462 ล้านบาท ในขณะที่การปล่อยสินเชื่อดาเนินการผ่านธนาคารเพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นกัน
ในสัดส่วนร้อยละ 57.10 ในปี พ.ศ. 2555 ปล่อยสินเชื่อให้ SMEs จานวน 79,205 ราย มียอดสินเชื่อคง
ค้าง 96,797.14 ล้านบาท สาหรับการร่วมทุนนัน้ จากข้อมูลการร่วมทุนผ่านสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีจานวนโครงการร่วมทุน ผ่าน สสว. เพียง 53
บริษทั คิดเป็ นวงเงินรวม 1,108.47 ล้านบาท 18 กล่าวโดยสรุป การแทรกแซงตลาดสินเชื่อของภาครัฐ
เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ของไทยไม่ต่างไปจากของประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ
เท่าใดนัก

17

18

OECD (2011), OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, THAILAND: Key Issues and Policies.
บทสรุปผูบ้ ริหาร สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจพืน้ ฐานของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจาปี 2555

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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รูปที่ 2.4 วิ ธีการส่งเสริ มแหล่งเงิ นทุนให้แก่ SMEs ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555
การร่วมทุน
0.04%

การปล่อย
สินเชื่อ
57.10%

การค้าประกัน
เงินกู้
42.87%

ทีม่ า: การประมวลข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, บรรษัทประกันสินเชือ่ เพือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

3. บทบาทของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จของรัฐ
ประเทศไทยมีการจัดตัง้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ขึน้ มาทัง้ หมด 8 แห่ง โดยการจัดตัง้
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกคือในช่วงปี พ.ศ. 2489–2496 ซึง่ เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจไทยยังเป็ น
เศรษฐกิจการเกษตรและระบบการเงินยังไม่พฒ
ั นาจึงมีการจัดตัง้ ธนาคารเพื่อส่งเสริมการออม เพื่อพัฒนา
ระบบการเงินของประเทศ ในขณะที่ในด้านของสินเชื่อนัน้ มีการส่งเสริมการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ช่วงที่สอง จากปี พ.ศ. 2534-2536 เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจไทยมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหัวจักรขับเคลื่อน จึงมีการจัดตัง้ สถาบันการเงิน
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ช่วงสุดท้ายเป็ นช่วง
ตัง้ แต่ ว ิก ฤติเ ศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 เป็ น ต้น มา มีก ารจัด ตัง้ สถาบัน การเงิน ขึ้น มาเพื่อ รองรับ
สถานการณ์และบริบททางเศรษฐกิจและการเมือง โดยมีการจัดตัง้ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อ
ช่วยเสริมสภาพคล่องตลาดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ริม่ ส่อปญั หาฟองสบู่แตกในปี พ.ศ. 2540 และมีการ
จัดตัง้ ธนาคารอิสลามขึน้ มาในปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้าชาวอิสลามเป็นหลัก
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ตารางที่ 3.1 สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จของรัฐ
ชื่อธนาคาร
1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)
5. สานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ต่อมา
เป็ น บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME Bank)
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย (EXIM Bank)

ปี ที่จดั ตัง้
เป้ าประสงค์ในการจัดตัง้
2489 ส่งเสริมการออมเพื่อระดมเงินออมเข้าสูร่ ะบบ
การเงินของระเทศ
2490 ช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรและส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่
ขาดหลักประกันในการกูย้ มื รวมถึงการรับฝากเงิน
2496 สร้างโอกาสให้ผมู้ รี ายได้น้อยมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นของ
ตนเอง
2534 สนับสนุนการกระจายสินเชื่อไปสูอ่ ุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
2534 ให้การสนับสนุนการเงินแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

2536

7. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย (บตท.)

2540

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2545

ให้สนิ เชื่อผูส้ ง่ ออก และ ผูท้ ล่ี งทุนในต่างประเทศ
ค้าประกันการส่งออก ค้าประกันหนี้ และ
รับประกันความเสีย่ งโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
รายย่อย
รับซือ้ สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเพื่อ
แปลงเป็ นหลักทรัพย์เพื่อขายแก่นกั ลงทุนทัง้ ใน
และต่างประเทศ
ให้บริการการเงินตามหลักศาสนาอิสลามแก่
ผูป้ ระกอบการและประชาชนทัวไป
่

ทีม่ า: จากการรวบรวมของคณะผูว้ จิ ยั

บทบาทของ SFIs ทัง้ 8 แห่งในช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่านมานัน้ ขยายมากขึน้ อย่างชัดเจน ดังจะ
เห็นได้จากรูปที่ 3.1 ว่า ปริมาณสินเชื่อคงค้างเพิม่ ขึน้ ถึงกว่า 16 เท่าตัวจาก 2.39 แสนล้านในปี พ.ศ.
2537 เป็ น 3.93 ล้านล้านบาทในระยะเวลาเพียงไม่ถงึ 20 ปี ซึง่ คานวณได้เป็ นอัตราการขยายตัวทีส่ ูงถึง
ร้อยละ 16.38 ต่อปี โดยเฉลี่ยเทียบกับ ธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลาเดียวกันที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 7.2
ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อของ SFIs เพิม่ จากร้อยละ 13 เป็ นร้อยละ 33 จากการคานวณตามวงเงิน
สินเชื่อคงค้าง ตามทีป่ รากฏในรูปที่ 3.2

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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รูปที่ 3.1 การปล่อยสิ นเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์และ SFIs
สินเชือ่ คงค้าง ณ สิน้ ปี (ล้านบาท)
14,000,000

12,013,990

12,000,000

9,782,220

10,000,000

7,807,233

8,000,000

6,228,981

6,037,464

6,000,000

4,585,931

4,701,475

3,939,917

4,000,000

2,572,376

3,430,532
652,384 680,123
2,000,000 239,560

1,566,737

911,564

0

ธนาคารพาณิชย์

SFIs

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รูปที่ 3.2 สัดส่วนของสิ นเชื่อคงค้างของ SFIs ต่อสิ นเชื่อคงค้างทัง้ หมด
ร้อยละ
40
35
30
25
20
15
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16

19

23

27

33

29
23

23

10
5
0

ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์บทบาทของ SFIs ของ สุขุมาลย์ ลัดพลี และคณะ (2552)19 กล่าวว่า SFIs มี
บทบาทในการปล่อยสินเชื่อเพิม่ มากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ (รูปที่ 3.1) นับตัง้ แต่วกิ ฤติการณ์การเงินปี พ.ศ.
2540 ด้วยเหตุผลสองประการ
สุขมุ าลย์ ลัดพลี และ คณะ (2552)19 โครงการวิจยั การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เอกสารดาวน์โหลดได้ทเ่ี วบไซต์
http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Publication/DiscussionPaper/dp082012.pdf
19
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ประการแรก ภาคเอกชนปล่ อ ยสิน เชื่อ ได้ น้ อ ยลง สืบ เนื่ อ งจากการปิ ด บริษัท เงิน ทุ น และ
หลักทรัพย์ 56 แห่งในปี พ.ศ. 2540 กอปรกับปญั หาหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ทาให้ธนาคารพาณิชย์
ต้องตัง้ สารองเงินเผื่อหนี้จะสูญไว้ จึงทาให้วงเงินในการปล่อยสินเชื่อมีจากัด
ประการทีส่ อง รัฐหันมาใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็ นเครื่องมือในการดาเนินนโยบายประชา
นิยม ซึ่งมีการปล่อยสินเชื่อในวงเงินสูง เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านวงเงินกว่า 7 หมื่นล้านบาทในปี
พ.ศ. 2544 ซึง่ มีธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เป็นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินงานตามนโยบาย
ในช่วง 2 ปีทผ่ี ่านมา นโยบายการรับจานาข้าวเปลือกซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 มีผลทาให้วงเงิน
สินเชื่อของ SFIs เพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดดอีกครัง้ โดยสินเชื่อของ ธ.ก.ส. เพิม่ ขึน้ ถึง 2 แสนล้านบาทในปี
เดียวจาก 5.78 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 7.75 แสนล้านบาทใน พ.ศ. 2554 และเพิม่ อีก 1
แสนล้านเป็ น 8.75 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 20 ในลักษณะเดียวกัน วงเงินสินเชื่อคงค้างของ SME
Bank ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการโครงการของรัฐ จากทีเ่ ห็นได้จากรูปที่ 3.3 ว่าสินเชื่อโครงการของรัฐ
เพิม่ จาก 3.5 พันล้านในปี พ.ศ. 2550 เป็ น 6.3 หมื่นล้านในช่วงเวลาเพียง 5 ปี ในขณะที่ วงเงินสินเชื่อ
ทัวไปของธนาคารลดลง
่
6 พันล้านในช่วงเวลาดังกล่าว
การปล่อยสินเชื่อตามโครงการของรัฐ เช่น จานาข้าวเปลือก หรือ โครงการช่วยเหลือธุรกิจที่
ประสบปญั หาอุทกภัยนัน้ ต้องใช้เงินงบประมาณของประเทศในการชาระหนี้ ชดเชยดอกเบีย้ หรือหนี้ท่ี
สูญให้แก่รฐั วิสาหกิจทีถ่ ูกร้องขอให้ดาเนินการทาให้โครงการเหล่านี้มลี กั ษณะทีเ่ ป็ น “นโยบายกึ่งการคลัง
(Quasi-Fiscal Policy)” ซึง่ ทาให้เกิดคาถามว่า สินเชื่อทีเ่ พิม่ มากขึน้ ดังกล่าว สร้างภาระทางด้านการคลัง
มากน้อยเพียงใด และได้นาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจจริงหรือไม่
อนึ่ง ในรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ปี พ.ศ. 2553 ระบุว่า “เนือ่ งจาก
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษาและทบทวนบทบาท
ของธนาคารเหล่านี้เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดความมันใจว่
่ า การดาเนินการของพวกเขาเป็ นการมุ่งเป้าไปทีก่ าร
จัดหาแหล่งเงินกู้ให้แก่ธุรกิจทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงินเอกชนได้โดยเฉพาะ และ
มิได้เป็นการประกอบกิจการทีท่ บั ซ้อนกับธุรกิจเอกชน”21
เนื่องจากรายงานวิจยั ชิ้นนี้มเี ป้าประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพของภาครัฐในการจัดหา
แหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินต่างๆ ทีม่ อี ยูต่ ามกลไกของตลาดได้ การประเมินจึง
จากัดเฉพาะในส่วนของ SFIs ทีม่ ภี ารกิจในการพัฒนาแหล่งเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอันได้แก่
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่ง บสย. ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อเองแต่เป็ นผูค้ ้าประกันให้ และธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

20

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง State Enterprise Review ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปีบญ
ั ชี 2555 (1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556)
21
IMF (2010) Thailand: 2010 Article VI Consultation – Staff Report. Washington D.C., pp 18.
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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อนึ่ง คณะผู้วจิ ยั ตระหนักว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีบทบาท
สาคัญในการให้สนิ เชื่อแก่ธุ รกิจที่อยู่ในภาคการเกษตรและธุรกิจในเขตชนบท แต่เนื่องจาก ธ.ก.ส. มี
ภารกิจหลักในการส่งเสริมเกษตรกร มิใช่ส่งเสริมธุรกิจและโครงการตามนโยบายของรัฐส่วนมาก เช่น
โครงการพักหนี้เกษตรกร หรือโครงการแก้ปญั หาหนี้นอกระบบก็มไิ ด้มุ่งไปทีภ่ าคธุรกิจโดยเฉพาะ ทาให้
ไม่สามารถแยกแยะข้อมูลสินเชื่อภาคธุรกิจออกจากสินเชื่อเพื่อการบริโภคได้
ในลัก ษณะเดียวกัน ธนาคารออมสินมีโ ครงการสินเชื่อ รายย่อ ยหลายโครงการ เช่น สินเชื่อ
ผู้ประกอบการรายใหม่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และสินเชื่อธุรกิจห้องแถวซึ่งมีลูกค้าที่เป็ น
วิสาหกิจรายย่อยจานวนมากเนื่อ งจากวงเงินกู้สูงสุดค่อนข้างต่ า คือ 200,000 หรือ 1 ล้านบาทแล้วแต่
โครงการ หากแต่การดาเนินการดังกล่าวเป็ นส่ว นหนึ่งของธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ทวไปเนื
ั่
่ องจาก
ธนาคารออมสินมิได้มภี ารกิจในการส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะ
รูปที่ 3.3 โครงสร้างเงิ นให้ สินเชื่อคงค้างของ SME Bank
สัดส่วนสินเชือ่ (ร้อยละ)

สินเชือ่ (ล้านบาท)

120,000

61%

100,000

59,385
16,646

60,000

20,000
-

62,891

41,235

50
40
30

3,462

4,183

8%

10%

39,953

39,540

40,269

40,052

38,196

33,906

2550

2551

2552

2553

2554

2555

สินเชือ่ ทัวไป
่

70
60

51%

80,000

40,000

65%

29%

20

สินเชือ่ นโยบายภาครัฐ

10
-

สัดส่วนสินเชือ่

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2555 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

4. การประเมิ นบทบาทและประสิ ทธิ ภาพของรัฐในการปล่อยสิ นเชื่อแก่ SMEs
บทบาทและผลการดาเนินงานของ SFIs ของไทยเป็ นประเด็นที่ได้รบั ความสนใจจากองค์กร
ระหว่างประเทศมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2554 ธนาคารพัฒนาเอเซียได้จดั ทารายงานเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างองค์กรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของไทย22 และในปีเดียวกันนัน้ OECD ก็ได้จดั ทารายงาน

22

ADB (2011). Thailand: Restructuring of Specialized Financial Institutions. ดาวโหลดเอกสารได้ท่ี
http://www.adb.org/sites/default/files/32437-01-THA-PPER.pdf
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เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มและการประกอบธุ รกิจในประเทศไทย 23 รายงานทัง้ สองชิ้น
ดังกล่าวได้มกี ารประเมินว่าบริการสินเชื่อของ SFIs เข้าถึงลูกค้าทีเ่ ป็นธุรกิจ SMEs ตามเป้าหมายได้มาก
น้อยเพียงใด แต่ในรายงานของ OECD จะมีการกล่าวถึงต้นทุนทีเ่ ป็ นภาระทางการคลังในการให้สนิ เชื่อ
แก่ SMEs และผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการปล่อยสินเชื่อ ของ SME Bank และ บสย. ด้วย หากแต่เป็ น
การกล่าวถึงโดยสังเขปเนื่องจากข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ในการประเมินมีจากัด
การประเมินบทบาทและประสิทธิภาพของการปล่อยสินเชื่อ SMEs ของ SFIs ในรายงานชิน้ นี้จะ
ยึดวิธกี ารทีใ่ ช้ในรายงานของ OECD ซึง่ ครอบคลุมการประเมินใน 3 มิตดิ งั นี้
1. ความครอบคลุ ม ของสิน เชื่อ เมื่อ เทีย บกับ จ านวนประชากรของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมาย
(Coverage)
2. ภาระทางการคลังของภาครัฐในการให้สนิ เชื่อแก่ SMEs (Cost)
3. ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการปล่อยสินเชื่อทีใ่ ห้แก่ SMEs (Benefit)
เพื่อทีจ่ ะให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากขึน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลทีส่ ามารถนามาใช้ในการ
ประเมินได้เพิม่ เติมในส่วนของการคานวณต้นทุ นและการวิเคราะห์ผลกระทบตามที่นาเสนอในหัวข้อ
ต่อไป
4.1 ความครอบคลุมของสิ นเชื่อของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ (Coverage)
ในหัว ข้อ นี้ จ ะท าการประเมิน ว่ า บทบาทการปล่ อ ยสิน เชื่อ ของ SFIs สามารถครอบคลุ ม
ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริงหรือไม่ และช่วยปิ ดช่องว่างในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ได้มากน้อยเพียงใด
จากข้อมูลของ ธปท. ในปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนของ SMEs ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ธนาคารพาณิชย์มเี พียงร้อยละ 38 ของจานวนวิสาหกิจทัง้ หมด หรือคิดเป็ นจานวน 1.1 ล้านรายเท่านัน้ 24
จากจานวนประมาณ 2.78 ล้านราย และมี SMEs อีกจานวน 1.67 ล้านรายที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ จากข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs ทีส่ ามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ บสย. EXIM Bank และ SME
Bank พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีจานวน SMEs เพียง 1.39 แสนราย หรือร้อยละ 11 ของ SMEs ทีเ่ ข้าถึง
สินเชื่อทัง้ หมดทีเ่ ป็นลูกค้าของ SFIs ทัง้ 3 แห่งตามทีป่ รากฏในรูปที่ 4.1 หรือคิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้อยละ
11 ของจานวน SMEs ที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ทงั ้ หมด การที่ SMEs อีกกว่า 1.67 ล้านรายยังไม่
สามารถเข้าถึงสินเชื่อสะท้อนว่ า SFIs ไม่สามารถปิ ดช่องว่างของการเข้าถึงสินเชื่อ (Financing Gap)
ให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ได้

23

OECD (2011), OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, THAILAND: Key Issues and Policies.
นิยามของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งอาจแตกต่างกันเนื่องจากไม่มกี ารกาหนดนิยามกลาง
นิยามส่วนมากจะอิงกับขนาดของรายได้ต่อปี มิใช่จานวนการจ้างงานหรือมูลค่าของสินทรัพย์ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึง่ เป็นนิยามทีใ่ ช้เป็นทางการ เกณฑ์รายได้ของธุรกิจขนาดย่อมมักจะอยู่ในช่วง 30-40 ล้านบาท ซึง่ ค่อนข้างสูงเมือ่ เทียบกับเกณฑ์รายได้ท่ี
ใช้ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมิรกา แคนาดา และ ออสเตรเลียซึง่ จะเป็นประมาณ 3 ล้านบาทเท่านัน้
24

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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รูปที่ 4.1 จานวน SMEs ที่ได้รบั บริ การสิ นเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์ 1.1
ล้านราย
89%

อื่นๆ 139,649 ราย
11%

บสย. 59,464 ราย
5%
ธสน. 980 ราย
0%
ธพว. 79,205 ราย
6%

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม และธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

คาถามต่อมาก็คอื ลูกค้าของ SFIs ทัง้ สามแห่งดังกล่าวเป็ นธุรกิจขนาดย่อมทีไ่ ม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของธนาคารพาณิชย์จริงหรือไม่โดยพิจารณาจากวงเงินของสินเชื่อ รูปที่ 4.2 แสดงว่า วงเงิน
ปล่อยกู้ของ EXIM Bank และ SME Bank คือ 13.51 ล้าน และ 1.22 ล้านต่อรายตามลาดับ ในขณะที่
วงเงินค้าประกันสินเชื่อของ บสย. เฉลีย่ 3 ล้านบาทต่อราย
การทีว่ งเงินสินเชื่อของ EXIM Bank ค่อนข้างสูงนัน้ ไม่เป็ นทีน่ ่ าแปลกใจเพราะธุรกิจส่งออกส่วน
ใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มใิ ช่ธุรกิจขนาดย่อม และ EXIM Bank ก็มไิ ด้มเี ป้าหมายในการ
ปล่อยกู้ให้แก่ SMEs เท่านัน้ แต่เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า SME Bank และ บสย. ซึง่ มีภารกิจในการให้สนิ เชื่อ
แก่ธุรกิจทีม่ ขี นาดเล็กทีไ่ ม่สามารถกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ได้กลับมีวงเงินกู้เฉลีย่ ต่อรายสูงกว่าวงเงิน
สินเชื่อต่อรายของลูกค้า SMEs ของธนาคารพาณิชย์ ทีม่ วี งเงินเฉลีย่ ต่อรายเพียง 2.25 แสนบาทเท่านั ้น
ทาให้เกิดคาถามว่า ลูกค้า 1.39 แสนรายของ SFIs สามแห่งนี้เป็ นลูกค้าเป้าหมายจริงหรือไม่
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รูปที่ 4.2 การกระจายสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้า SMEs

วงเงินกู้ต่อราย(ล้านบาท)
15

13.51

10

5
0

3.03
1.22

0.225
ธนาคารพาณิชย์

บสย.

ธพว.

ธสน.

ทีม่ า: จากการคานวณของคณะผูว้ จิ ยั

4.2 ภาระทางการคลังของการปล่อยสิ นเชื่อให้แก่ SMEs (Cost)
เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อแก่ SMEs ทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเอกชนได้นนั ้ มิได้เป็ น
การดาเนินการเชิงพาณิชย์จงึ อาจมีต้นทุนทีร่ ฐั ต้องรับภาระ จึงควรที่จะมีการประเมินต้นทุนดังกล่าวเพื่อ
พิจารณาความคุ้มทุน ของมาตรการของรัฐ ต้นทุนที่รฐั ต้องรับภาระจากสินเชื่อคงค้าง ณ เวลาหนึ่งใด
ได้แก่
- เงินชดเชยที่รฐั ต้องให้ SFIs เพื่อการดาเนินการตามโครงการตามนโยบายของภาครัฐ
ซึ่งมักจะมีการทาข้อตกลงล่วงหน้าว่ารัฐจะชดเชยความเสียหายหรือค่าเสียโอกาสของ
ธนาคารของรัฐอย่างไร เช่น ในกรณีท่รี ฐั ขอให้มกี ารปล่อยกู้เงื่อนไขพิเศษให้แก่ธุรกิจ
เป้าหมาย (เช่น ธุรกิจทีป่ ระสบปญั หาจากเหตุการณ์ทางการเมือง) การปล่อยกู้ในอัตรา
ดอกเบีย้ ทีต่ ่ากว่าปกติ หรือมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ รัฐจะชดเชยส่วนต่างของดอกเบีย้
ให้ธนาคารของรัฐ ในบางกรณีอาจมีการให้เงินชดเชยค่าบิรหารจัดการด้วย
- หนี้เสียสุทธิ (net NPL) ที่ SFIs ของรัฐต้องแบกรับ ซึง่ ได้จากตัวเลขหนี้เสียลบด้วยเงิน
สารองหนี้เผื่อจะสูญ
- ผลการดาเนินงานของ SFIs กล่าวคือ หากธนาคารที่มหี นี้เสียมากหากแต่มกี ารกัน
สารองไว้เกินพอและมีกาไร รัฐอาจไม่ต้องรับภาระหากหนี้เสียทีเ่ กิด ไม่ว่าจะในรูปแบบ
ของการเพิม่ ทุนหรือการให้เงินชดเชย กล่าวโดยสรุป สูตรในการคานวณภาระทางการ
คลังเป็นไปตามสมการทีป่ รากฏด้านล่าง
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สูตรในคานวณภาระทางการคลังของการปล่อยสิ นเชื่อของ SFIs
ภาระทางการคลัง = เงินชดเชย + หนี้เสีย (NPLs) – เงินสารองเผือ่ หนี้จะสูญ – กาไร(ขาดทุน)

ตารางที่ 4.1 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 EXIM Bank ไม่มคี ่าใช้จ่ายทีร่ ฐั ต้องรับภาระแม้ว่าจะมีหนี้
เสีย เนื่องจากมีการกันสารองไว้อย่างพอเพียงและมีกาไรจากการดาเนินการ ต่างจาก บสย. และ SME
Bank ในกรณีของ บสย. นัน้ รัฐมีภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมเป็ นเงิน 1,951.52 ล้านบาท และกรณีของ SME
Bank รัฐมีภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 22,424.27 ล้านบาทเนื่องจากมีหนี้เสียสูงมาก คือ ร้อยละ 32 ของวงเงิน
สินเชื่อคงค้างกว่า 9 หมื่นล้านบาท เมื่อนามาประเมินต้นทุนที่รฐั ต้องแบกรับต่อรายพบว่า สินเชื่อของ
SME Bank สร้างภาระต้นทุนให้แก่รฐั มากทีส่ ุด คือ 320,000 บาทต่อการให้สนิ เชื่อแก่ SMEs 1 ราย ใน
กรณีของ บสย. นัน้ รัฐมีภาระต้นทุน 40,000 บาทต่อรายตามทีป่ รากฏในรูปที่ 4.3 ด้านล่าง อนึ่ง ต้นทุน
ดังกล่าวยังไม่รวมต้นทุนในการดาเนินงานหากแต่เป็ นเหมือน “เงินอุดหนุ น” ทีร่ ฐั ให้แก่ SFIs เพื่อทีจ่ ะ
ปล่อยกูใ้ ห้กบั SMEs
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนที่รฐั ต้ องรับภาระค่าใช้จ่ายในการให้หรือคา้ ประกันสิ นเชื่อของธนาคาร
เฉพาะกิ จทัง้ 3 แห่งในปี พ.ศ. 2555
SFIs
ธพว.
(SMEs Bank)
ธสน.
(EX-IM Bank)
บสย.
(Credit Guarantee)

NPLs

เงินสารองเผือ่
หนี้จะสูญ

กาไร/ขาดทุน

เงินชดเชย
จากรัฐ

ต้นทุนทีต่ อ้ งรับภาระ
ทัง้ หมด

จานวน
SMEs *

31,278.81

12,893.84

-4,039.30

-

22,424.27

70,100

2,812.00

3,206.91

1,100.00

-

-1,494.91

980

6,659.46

5,517.29

304.62

1,113.97

1,951.52

55,622

หมายเหตุ: * จานวนลูกหนี้ในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากหนี้เสียมักไม่เกิดกับลูกหนี้ใหม่
ทีม่ า: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่ การส่งออกและการนาเข้าแห่งประเทศไทย และ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

42

การสัมมนาวิชาการประจาปี 2556 เรือ่ ง “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

รูปที่ 4.3 ภาระทางการคลังของรัฐจากให้สินเชื่อแก่ SMEs ปี พ.ศ. 2555
ภาระทางการคลังของรัฐจากให้สินเชื่อแก่ SMEs (ล้านบาทต่อราย)

350,000

320,000

300,000
250,000
200,000
150,000

100,000
40,000

50,000

0

ธพว. (SMEs Bank)

บสย. (Credit Guarantee)

ธสน. (EX-IM Bank)

ทีม่ า: คานวณโดยคณะผูจ้ ยั (จากตารางที่ 4.1)

รายงานของ OECD (2011)25 เห็นว่า อัตราหนี้เสียของ SME Bank ทีส่ ูงมากดังกล่าวเท่ากับเป็ น
การ “โอนเงิน” จานวนมหาศาลให้แก่ SMEs ไม่ก่รี ายทีส่ ามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของ SME Bank ได้ จึง
จาเป็ นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ท่เี ป็ น NPLs ว่าเป็ นกลุ่มธุรกิจขนาดใด ประกอบ
ธุรกิจแบบใด และเพราะเหตุ ใดจึงไม่สามารถชาระหนี้ได้เพื่อที่จะสามารถดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปญั หาในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากหนี้เสียส่วนมากเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการหรือใน
การตลาดของ SMEs หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ซึง่ มีการจัดการฝึกอบรม SMEs ก็จะต้องเข้ามาให้การฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของผูก้ คู้ วบคู่ไปการปล่อยสินเชื่อของ SME Bank มิฉะนัน้ แล้ว การปล่อยสินเชื่อเพียงอย่างเดียวโดยไม่ม ี
การให้การช่ว ยเหลือ แนะนาในการประกอบธุรกิจ แต่อ ย่างใด ย่อมเป็ นการใช้เงินงบประมาณอย่างไร้
ประโยชน์
รายงานการประเมินการปรับโครงสร้าง SFIs ของไทยของธนาคารเอเซียในปี พ.ศ. 2554 ระบุ ว่า
ข้อมูลทีค่ ณะผูป้ ระเมินได้รบั จาก SME Bank ชีใ้ ห้เห็นว่า โครงการตามนโยบายของภาครัฐมีอตั ราหนี้เสีย
เพียงร้อยละ 5 เนื่องจากส่วนมากเป็ นการปล่อยสินเชื่อวงเงินต่ าให้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รบั
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือความไม่สงบทางการเมืองซึ่งมีวงเงินในการปล่อยกู้ไม่สูงนัก คือ มักไม่
เกิน 1 ล้านบาทต่อราย (ยกเว้นโครงการสินเชื่อไทยเข้มแข็งซึ่งมีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท)
ในทางตรงกันข้าม สินเชื่อปกติซง่ึ มีวงเงินสูงสุดที่สามารถปล่อยกู้ได้สูงถึง 100 ล้านบาท มีอตั ราหนี้เสีย

25

OECD(2011), OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship: THAILAND Key issues and Policies, OECD Publications.
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สูงถึงร้อยละ 41.9 ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวระบุว่าพนักงานของ SME Bank ได้ให้ขอ้ มูลว่าเหตุผลของ
ปญั หาหนี้เสียส่วนหนึ่งมาจากการแทรกแซงทางการเมืองในการอนุ มตั สิ นิ เชื่อปกติของธนาคาร26
อนึ่ง ปญั หาหนี้เสียของ SME Bank มิใช่เป็ นปญั หาทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ หากแต่เป็ นปญั หาทีเ่ รือ้ รังดังที่
ปรากฏในรูปที่ 4.4 ว่า ในช่วง 10 ปีทผ่ี ่านมา กระทรวงการคลังต้องเพิม่ ทุนให้แก่ SME Bank ทัง้ สิน้ 6
ครัง้ เป็ นวงเงิน 9,400 ล้านบาท ล่าสุดกระทรวงการคลังมีแนวคิดว่าจะต้องตัดขายหนี้เสียดังกล่าวไปให้
บริษัทบริห ารสินทรัพ ย์สุ ขุม วิท จากัด (SAM) และให้ SME Bank ออกหุ้นกู้ระยะยาวซึ่ง มี
กระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้าประกันเพื่อแก้ไขปญั หาสภาพคล่อง
รูปที่ 4.4 สิ นเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) และเงิ นเพิ่ มทุนจากภาครัฐ ของ SME Bank
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15,347
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21,148
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31,279

เงินเพิม่ ทุน (ล้านบาท)
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25,000
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-

-
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เงินเพิม่ ทุน

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2554–2555 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คาถามที่สบื เนื่องจากผลการคานวณภาระทางการคลังของภาครัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐมีต้นทุน
ค่อนข้างสูงในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs คือ การดาเนินการดังกล่าวคุ้มค่าหรือไม่ SMEs และ
เศรษฐกิจไทยโดยรวมได้รบั ผลประโยชน์อะไรจากการอานวยแหล่งเงินทุนแก่ SMEs และผลประโยชน์
ดังกล่าวมีมลู ค่ามากหรือน้อยกว่าภาระทางการคลังทีร่ ฐั ต้องแบกรับ

ADB (2011), Performance Evaluation Report: Thailand Restructuring of Specialized Financial Institutions
ดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.adb.org/documents/thailand-restructuring-specialized-financial-institutions-loan-1735tha
26
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4.3 ผลประโยชน์ ที่ได้รบั จากการปล่อยสิ นเชื่อ SMEs
การประเมินว่าเงินงบประมาณทีร่ ฐั ใช้ไปในการส่งเสริมให้ SFIs ปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs นัน้
คุม้ ค่าหรือนัน้ จะต้องมีการประเมินผลประโยชน์ทท่ี งั ้ SMEs และเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้รบั จากสินเชื่อ
SMEs เหล่านัน้ แนวทางการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็ นการวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานของ SFIs จากระบบประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังว่ามีการ
ประเมินผลประโยชน์ ดงั กล่าวหรือไม่ ส่วนที่สองเป็ นการวิเคราะห์ว่าโครงการสินเชื่อตามนโยบายของ
ภาครัฐนัน้ ได้ให้ความสาคัญแก่การยกระดับผลิตภาพของ SMEs ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้เศรษฐกิจ
ไทยสามารถขยายตัวได้อย่างมีคุณภาพได้หรือไม่
4.3.1 ผลการดาเนินงานตามระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง
ระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังซึง่ เริม่ ขึน้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 นัน้ มีการ
กาหนดตัวแปรและเป้าหมายในการดาเนิ นการของรัฐวิสาหกิจแต่ ละแห่ง และมีก ารแบ่ง ผลงานของ
รัฐวิสาหกิจออกเป็น 5 ระดับ (คะแนน 1-5) รัฐวิสาหกิจใดมีผลการดาเนินการดี พนักงานและกรรมการจะ
ได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินโบนัส ในขณะทีห่ น่วยงานได้รบั ประโยชน์จากการได้รบั การผ่อนปรน
ของกฎระเบียบในการกากับดูแลเพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเพิม่ มากขึน้
ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่งจะมีการกาหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ซึง่ มีการถ่วงน้าหนักความสาคัญดังนี้27
การดาเนินงานตามนโยบาย น้าหนักร้อยละ 20-30
ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทัง้ ในด้านการเงิน และด้านอื่นๆ น้าหนักร้อยละ 40-50
การบริหารจัดการองค์กร เช่น คุณภาพของการควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริการจัดการสารสนเทศ ฯลฯ เป็นต้น น้าหนักร้อยละ 30
ตารางการประเมินผลการดาเนินงานของ SME Bank ในปี พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

27

หลักการระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
http://www.sepo.go.th/en/2011-06-07-09-19-39/2011-07-24-05-34-03.htm
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ตารางที่ 4.2 ตารางการประเมิ นผลการดาเนิ นงานประจาปี 2554 ของ SME Bank
เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

1. การดาเนินการตามนโยบาย
1.1 การนาส่งข้อมูล 12 ฐานข้อมูลให้กบั
กระทรวงการคลัง (Data set)
1.2 การจัดทาและดาเนินการตามแผนเพิม่
ประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น
1.2.1 การจัดทาแผนฯ
1.2.2 การดาเนินงานตามแผนฯ
1) จานวนลูกค้าทีไ่ ด้รบั การเติมเต็มด้านการ
บริหารจัดการและมีผลลัพธ์ในเชิงบวกดีขน้ึ
2) สัดส่วนจานวนลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อหลัง
SME Bank เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนยื่นกูต้ ่อ
ลูกค้าทัง้ หมดที่ SME Bank เข้าไปพัฒนา
3) กระบวนการสินเชื่ออนุมตั ภิ ายใน 45 วัน
4) ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานต่อสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดรายได้เฉลีย่
5) การนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ (EVM)
6) การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ
(Synergy)
2. ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2.1 สินเชื่อคงค้าง ณ สิน้ ปี 2554
2.2 การบริหารจัดการลูกหนี้
2.2.1 สัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อคงค้าง
2.2.2 NPLs ทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างปี
2.2.3 NPLs ทีล่ ดลงระหว่างปี
2.2.4 กระแสเงินสดรับจริงหลังปรับโครงสร้าง
หนี้ต่อประมาณการเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
2.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
Core Banking System (CBS)
3. การบริหารจัดการองค์กร
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
3.2 การบริหารความเสีย่ ง
3.3 การควบคุมภายใน
3.4 การตรวจสอบภายใน
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยวัด

ระดับ

น้ าหนัก
(ร้อยละ)
45
5

ค่าเกณฑ์วดั
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ระดับ 1- ไม่สามารถทาแผนได้แล้วเสร็จ
ระดับ 5 – แผนฯ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
และนาเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา
10
ราย

6

580

600

620

660

700

ร้อยละ

4

65

70

75

80

85

ร้อยละ

5

80

85

90

95

100

ร้อยละ

5

1.80

1.75

1.70

1.65

1.60

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ล้านบาท

5
20
5

74,000

79,000

84,000

89,000

94,000

ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท

4
2
2

22
7,000
6,500

20
6,500
7,000

18
6,000
7,500

16
5,500
8,000

14
5,000
8,500

ร้อยละ

2

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

ร้อยละ

5
35
6
7
4
6
6
6
100

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
น้ าหนัก

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจาปีงบประมาณ 2554

จากตารางที่ 4.2 นี้ คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตดังนี้ ประการแรก การประเมินให้ความสาคัญแก่
การบริห ารจัดการองค์ก รมากกว่าผลการดาเนินงานเนื่อ งจากน้ าหนักที่ให้แก่ ผ ลการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจเพียงร้อยละ 20 ในขณะที่การบริหารจัดการองค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
46

การสัมมนาวิชาการประจาปี 2556 เรือ่ ง “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

ภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ได้รบั น้ าหนักมากถึงร้อยละ 35 ถึงแม้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่
วางไว้กาหนดให้น้ าหนักของผลการประเมินด้านผลการดาเนินงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 และน้ าหนักของ
ผลการประเมินในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรไม่เกินร้อยละ 30 ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วก็ดี
ส าหรับ ดัช นี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายซึ่ ง ได้ร ับ น้ า หนั ก ถึง 45 นั น้ ก็ม ิไ ด้ม ีด ัช นี ช้ีว ัด ผล
ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการดาเนินโครงการสินเชื่อตามนโยบายของรัฐต่างๆ แต่กลับเป็ นดัชนีท่เี กี่ยวกับ
การขัน้ ตอนในการกากับดูแลของกระทรวงการคลัง และประสิทธิภาพในการบริหารงานของธนาคารฯ
มากกว่า เช่น การนาส่ง ข้อมูลให้กบั กระทรวงการคลัง การจัดทาแผนฯ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
รัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ฯลฯ แม้จะมีดชั นีทส่ี ะท้อนคุณภาพของบริการบ้าง เช่น จานวน
ลูกค้าทีม่ ผี ลลัพธ์ในเชิงบวกที่ดขี น้ึ จากการเติมเต็มด้านการบริหารจัดการ สัดส่วนจานวนสินเชื่อที่ได้รบั
การอนุมตั ภิ ายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือสัดส่วนจานวนลูกค้าทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั สิ นิ เชื่อหลัง ธพว. เข้าไป
เตรียมความพร้อมแต่กม็ ไิ ด้มตี วั ไหนทีส่ ะท้อนผลประโยชน์จากสินเชื่อ ที่ SME Bank อนุ มตั ิ หรือแม้แต่
กิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
ประการทีส่ อง ในส่วนของผลการดาเนินงานของรัฐวิส าหกิจซึง่ มีน้ าหนักเพียงร้อยละ 20 ตามที่
ได้กล่าวมาแล้วนัน้ ก็มไิ ด้มดี ชั นีใดๆ ที่วดั ผลสัมฤทธิ ์ของการปล่อยสินเชื่อที่เป็ นรูปธรรม ดัชนีช้วี ดั ผล
การดาเนินงานกลับให้ค วามส าคัญ แก่ ปริมาณมากกว่าคุ ณภาพของสินเชื่อ ดังจะเห็นได้ว่าดัชนี 2.1
สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รบั น้ าหนัก 5 คะแนนนัน้ เกณฑ์กาหนดไว้ว่าหากธนาคารมี
วงเงินสินเชื่อคงค้างมากยิง่ ได้คะแนนมาก นอกจากนี้แล้วการขยายสินเชื่อยังช่วยลดสัดส่วน NPLs ต่อ
สินเชื่อคงค้าง ซึ่งเป็ น ดัชนีช้วี ดั ที่ 2.2.2 อีกด้วย แม้การขยายสินเชื่ออย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้ NPLs
เพิม่ ขึน้ ในปีต่อไป แต่ธนาคารฯ ก็สามารถเจรจาต่อรองการกาหนดเป้า NPLs ได้ ส่วนดัชนีในส่วน
ของผลการดาเนินการอีกตัว คือ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเฉพาะโครงการ Core banking
system ซึง่ คือ โครงการจัดซือ้ ระบบสารสนเทศในการติดตามและรายงานผลปฏิบตั กิ ารของธนาคารฯ ก็
มิไ ด้เ ป็ นดัช นีช้วี ดั ผลกระทบจากการปล่ อ ยสิน เชื่อ อีกเช่ นกัน เพราะเป็ นเพียงการด าเนิน การภายใน
เกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลเท่านัน้
การศึก ษาวิเ คราะห์ตารางการประเมินผลการดาเนินงานของ บสย. ก็ไม่แตกต่างไปจากของ
SME Bank เท่าใดนักตามทีป่ รากฏในตารางที่ 4.3 ดัชนีชว้ี ดั ผลการดาเนินงานยังคงเน้นเรื่องการเพิม่
ปริมาณสินเชื่อที่ค้าประกัน (ดัชนีท่ี 1.2) ซึ่งได้รบั น้ าหนักสูงถึงร้อยละ 16 และความสาเร็จในการขยาย
ฐานลูกค้า (ดัชนีท่ี 2.3) ซึง่ ได้รบั น้ าหนักร้อยละ 6 ดัชนีช้วี ดั การพัฒนาและแก้ไขหนี้ภาระการค้าประกัน
หนี้จดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ หรือ NPG (Non-performing Guarantee) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการค้า
ประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ๆ ก็มใิ ช่ดชั นีทว่ี ดั ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการค้าประกันสินเชื่อเช่นกัน

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ตารางที่ 4.3 ตารางการประเมิ นผลการดาเนิ นงานประจาปี 2554 ของ บสย.
เกณฑ์วดั การดาเนิ นงาน

1. การดาเนินการตามนโยบาย
1.1 การนาส่งข้อมูล ให้กบั กระทรวงการคลัง
1.2 การนาระบบบริหารจัดการเพือ่ สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ (EVM)
1.3 การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ
(Synergy)
1.4 จานวนเงินทีอ่ นุมตั คิ ้าประกันสินเชือ่
2. ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

หน่ วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วดั
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

30
4
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5

1

2

3

4

5

ล้านบาท

16
20

22,000

29,000

36,000

37,380

38,760

ร้อยละ

7

0.27

0.24

0.21

0.18

0.15

ระดับ

ตัวชีว้ ดั ทางการเงิน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อภาระการค้า
ประกันสินเชือ่

ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน
2.2 เงินค่าประกันชดเชยทีไ่ ด้รบั คืนต่อเงินค่า
ร้อยละ
8
4.67
4.72
4.77
4.82
4.87
ประกันชดเชยทีจ่ ่ายจริงสะสม
2.3 ความสาเร็จในการขยายฐานลูกค้า
ราย
6
6,000
7,000
8,000
9,000 10,000
2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ระดับ
6
1
2
3
4
5
2.5 การพัฒนาและแก้ไขหนี้ NPGs
ล้านบาท
4
114
121
128
135
2.5.1 จานวน NPGs ทีล่ ดลงจากฐานเดิม
107
2.5.2 จานวนรายของ NPGs ทีล่ ดลงจาก
ราย
4
32
34
36
38
40
ฐานเดิม
3. การบริหารจัดการองค์กร (รายละเอียดของ
35
ดัชนีเหมือนในกรณีของ SME Bank)
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจาปีงบประมาณ 2554

กล่าวโดยสรุป ระบบการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มอี ยู่ ไม่มกี ารประเมินผล
ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการอานวยแหล่งเงินกู้ให้แก่รฐั วิสาหกิจ ทาให้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
รายงานของ OECD (2011)28 ซึ่งวิเคราะห์และประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยพบว่ามีจดุ อ่อนทีส่ าคัญคือ การขาดการประเมินผลกระทบและ
ความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริม SMEs ต่างๆ กว่า 400 โครงการทาให้การใช้จ่ายงบประมาณขาด
ความรับ ผิด ชอบและการก าหนดนโยบายขาดข้อ มูล ที่ส ามารถน ามาใช้ใ นการในการปรับ ปรุง ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ตัวอย่างของการประเมินผลกระทบของสินเชื่อ SMEs ตามนโยบายรัฐมีมากมาย เช่นในกรณี
ของ KODIT (Korea Credit Guarantee Fund) ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีค่ ล้ายกับ บสย. ของ
ไทยนัน้ มีการประเมินผลการดาเนินงานในรายปี โดยหน่ วยงานภายนอกซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงแผนงาน
และงบประมาณ (Ministry of Planning and Budget) การประเมินผลงานดังกล่าวใช้หลักแนวคิดของ
28

อ้างแล้ว
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การประเมินตามผลสัมฤทธิ ์ (Result-based performance) พัฒนาขึน้ มาโดยสถาบันวิจยั นโยบายด้าน
การคลังของภาครัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการประเมินประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณทีม่ ชี ่อื เรียกว่า Korea
Institute of Public Finance (KIPF) การประเมินดังกล่าวจะมีการคานวณต้นทุนในการค้าประกันสินเชื่อ
โดยวิธกี ารที่คล้ายคลึงกับทีม่ กี ารเสนอมาก่อนหน้านี้ และมีการประเมินผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการค้า
ประกัน สิน เชื่อ ที่ม ีก ารตีค่ า เป็ น เงิน ทุ ก ปี เ พื่อ ที่จ ะประเมิน ความคุ้ ม ค่ า ของการปล่ อ ยสิน เชื่อ โดย
ผลประโยชน์ ท่มี ีก ารประเมิน ค่ า ได้แ ก่ รายได้ข อง SMEs ที่เ พิ่ม ขึ้น จากการขยายขนาดการผลิต
ผลกระทบต่อการจ้างงาน และ มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการขยายตัวของ SMEs ทีไ่ ด้รบั
การประกันสินเชื่อ29
4.3.2 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐ
การวิเคราะห์ในหัวข้อทีผ่ ่านมาชีว้ ่า การขยายตัวของ SFIs เป็ นไปตามเกณฑ์ในการวัดผลการ
ดาเนินการทีเ่ น้น “ปริมาณ” มากกว่า “คุณภาพ” แต่การวิเคราะห์ภาพรวมของ SFI ก่อนหน้านี้ชใ้ี ห้เห็นว่า
สินเชื่อทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วนัน้ ส่วนหนึ่งมาจากโครงการตามนโยบายของภาครัฐ (รูปที่ 3.3) ทาให้เกิด
คาถามว่าโครงการสินเชื่อตามนโยบายของรัฐเหล่านี้ ให้ความสาคัญแก่ คุณภาพของการปล่อยสินเชื่อ
มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงการสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ 30 ในที่น้ีจะขอ
กล่าวถึงการดาเนินนโยบายของรัฐจาก SFIs เพียง 2 แห่ง คือ SME Bank และ บสย. เนื่องจาก SFIs 2
แห่งนี้มบี ทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมผูป้ ระกอบการรายย่อยเป็นหลัก
รูปที่ 4.5 และ 4.6 แสดงว่า ในปี พ.ศ. 2555 SME Bank และ บสย. มีสนิ เชื่อคงค้างตาม
โครงการนโยบายของรัฐสูงถึงร้อยละ 65 และร้อยละ 94 ของสินเชื่อคงค้างทัง้ หมดของธนาคารคิดเป็ น
มูลค่า 62,890.79 ล้านบาท 1.69 แสนล้านบาทตามลาดับ

29

Young Pyung Park (2005), Korea Credit Guarantee Fund and It’s Contribution to the Korean Economy สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
www.smeg.org.tw/doc/JSD-1-4.pdfwww.smeg.org.tw/doc/JSD-1-4.pdf
30
ลักษณะของสินเชือ่ ของธนาคารเฉพาะกิจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สินเชือ่ ปกติ และ สินเชือ่ ตามนโยบายรัฐ ซึง่ ธนาคารเฉพาะกิจทุกแห่ง
จะมีการรายงานข้อมูลขนาดของสินเชือ่ ทัง้ สองประเภทนี้โดยแยกออกจากนัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากในบางกรณี การดาเนินโครงการตามนโยบาย
ของรัฐจะได้รบั การชดเชยจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หรือ ได้รบั ชดเชยค่าบริหารจัดการ
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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รูปที่ 4.5 สัดส่วนสิ นเชื่อคงค้างของธนาคารพัฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
สินเชื่อทัวไป
่
35%

สินเชื่อนโยบาย
ภาครัฐ
65%
ทีม่ า: รายงานประจาปี 2555 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รูปที่ 4.6 สัดส่วนภาระคา้ ประกันคงค้างของบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี พ.ศ. 2555
โครงการปกติ
6%

โครงการตาม
นโยบายรัฐ
94%
ทีม่ า: รายงานประจาปี 2555 บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

ในกรณีของ SME Bank ซึ่งมีวงเงินสินเชื่อคงค้างตามนโยบายรัฐที่สูงถึง 62,890.79 ล้านบาท
สามารถจาแนกกลุ่มเป้าหมายได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าไม่ถงึ แหล่งเงินทุน (2) กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ SMEs ตามยุทธศาสตร์ภาครัฐ และ (3) กลุ่มบรรเทาเยียวยาผูป้ ระกอบการ SMEs ที่
ประสบภาวะวิกฤติ หากพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อคงค้าง รูปที่ 4.7 แสดงว่า โครงการส่วนมาก (ร้อยละ
55 ของวงเงินสินเชื่อคงค้างตามนโยบายรัฐ) มุง่ เป้าไปทีก่ ารช่วยเหลือเยียวยา SMEs ทีป่ ระสบปญั หาภัย
พิบตั หิ รือภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในขณะที่นโยบายเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่เข้าไม่ถงึ แหล่งเงินทุนมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 8 ของสินเชื่อคงค้างตามนโยบายรัฐ อีกร้อยละ 27 เป็ นการปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่ ม
ธุรกิจเป้าหมายตามนโยบายของภาครัฐ เช่น สินเชื่อแท็กซีเ่ ข้มแข็ง โครงการสินเชื่อไทยเข้มแข็ง สินเชื่อ
OTOP เป็นต้น (รายละเอียดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐดูได้จากตารางภาคผนวกที่ 1)
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รูปที่ 4.7 สัดส่วนสิ นเชื่อคงค้างตามนโยบายรัฐจาแนกตามกลุ่ม SMEs ผ่าน SME Bank ในปี พ.ศ. 2555

ทีม่ า :
รายงานประจาปี 2555 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สาหรับการดาเนินงานของ บสย. ได้มกี ารโดยมีการดาเนินโครงการค้าประกันสินเชื่อในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เพื่อเป็ นกลไกสาคัญในการการกระตุ้นให้สถาบันการเงินปล่อย
สินเชื่อให้ SMEs ในมิตขิ องการส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามรูปที่ 4.8 บสย. ค้าประกันใน
โครงการทัวไป
่ (โครงการ PGS ค้าประกันสินเชื่อให้ SMEs ทัวไป)
่ ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ในขณะที่
บสย. ค้าประกันเพื่อช่วยเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤติในสัดส่วนร้อยละ 17 และมีการค้าประกันสินเชื่อ
เพื่อช่วยส่งเสริม SMEs เฉพาะราย ได้แก่ ช่วยเหลือ SMEs ทีต่ ้องการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการ
ผลิต ช่วยเหลือ SMEs ใหม่ และช่วยเหลือ SMEs สาขาโลจิสติกส์ ในสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 เท่านัน้
(รายละเอียดโครงการตามนโยบายรัฐดูเพิม่ เติมได้ทต่ี ารางภาคผนวกที่ 2)

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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รูปที่ 4.8 สัดส่วนภาระคา้ ประกันตามนโยบายรัฐของ บสย. จาแนกตามกลุ่ม SMEsใน ปี พ.ศ. 2555

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2555 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

อย่างไรก็ดี จากการประเมินต้นทุนทีร่ ฐั ต้องรับภาระทางการคลังประกอบกับการดาเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือ SMEs ตามนโยบายของรัฐ กรณีของ บสย. นัน้ แม้จะสามารถช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ในสัดส่วนทีส่ ูงถึงร้อยละ 80 หากแต่ไม่สามารถประเมินได้ว่า SMEs ทีเ่ ข้าถึงแหล่งทุนนัน้ จะ
สามารถพัฒนาผลิตภาพในการประกอบอาชีพได้มากน้อยเพียงใด ประการทีส่ อง แม้ บสย. จะมีโครงการ
เพื่อ ช่วยพัฒนาผลิต ภาพของ SMEs หากแต่เป็ นสัดส่ว นที่น้อยมากหากเทียบกับโครงการอื่นตาม
นโยบายรัฐ สาหรับกรณี ของ SME Bank ตามสัดส่วนของสินเชื่อคงค้างที่กระจุกตัวในกลุ่มบรรเทา
เยียวยาผูป้ ระสบภาวะวิกฤติ มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 53 นัน้ หากประเมินจากต้นทุนทีร่ ฐั ต้องแบกรับแล้ว
การช่วยเหลือดังกล่าวไม่อาจช่วยในการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพเท่าทีค่ วร
การดาเนินงานส่วนใหญ่เป็ นเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาในเบื้องต้นเท่านัน้ และไม่ได้มสี ่วนในการ
ช่วยให้เกิดการเติบโตในระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้เลย

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
รายงานการศึกษาชิน้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่าบทบาทของภาครัฐในการปิดช่องว่างสินเชื่อของธุรกิจรายย่อย
โดยการดาเนินการผ่าน SFIs ไม่มปี ระสิทธิภาพเนื่องจากทิศทางและไร้ประสิทธิภาพด้วยเหตุผลสาม
ประการ ประการแรกจานวน SMEs ทีเ่ ข้าถึงบริการของ SFIs ทัง้ สามแห่งซึง่ มีภารกิจในการส่งเสริม
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แหล่งเงินทุนให้ธุรกิจมีเพียง 1.39 แสนราย ในขณะทีจ่ านวนวิสาหกิจทีย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ทางการมีจานวนถึง 1.67 ล้านราย นอกจากนี้ ยงั มีคาถามว่า SMEs ทีใ่ ช้บริการของ SFIs เป็ นธุรกิจทีไ่ ม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริงมากน้อยเพียงใด พิจารณาจากวงเงินกู้หรือวงเงินค้าประกันของ SFIs
ซึง่ มีค่าเฉลี่ยทีค่ ่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ คือ 1.22 ล้านต่อรายสาหรับ SME
Bank และ 3 ล้านต่อรายสาหรับ บสย. เทียบกับเพียง 2.25 แสนต่อรายสาหรับธนาคารพาณิชย์
ประการทีส่ อง ต้นทุนทีร่ ฐั ต้องแบกรับในการอานวยแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs ในกรณีของ SME
Bank สู ง มาก คือ 2.2 หมื่น ล้า นบาท ส าหรับ SMEs
ที่ไ ด้ร บั สิน เชื่อ ประมาณ 7 หมื่น ราย
เท่ากับรายละ 3.2 แสนบาท หากพิจารณาในรายละเอียดอาจพบว่า ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจาก
การปล่อยสินเชื่อปกติท่มี วี งเงินกู้ค่อนข้างสูงไม่ก่ตี ามรายงานของ OECD มิใช่จากสินเชื่อรายย่อยตาม
นโยบายรัฐในการช่วยเหลือผูป้ ระสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจหรื อเหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมือง ในส่วนของ บสย. ทีม่ อี ตั ราภาระค้าประกันหนี้ทส่ี งสัยจะเสียต่อภาระค้าประกันทัง้ หมด
ประมาณร้อยละ 4 ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่ ากว่า SME Bank อย่างมากเพราะเป็ นการค้าประกันเงินกู้ผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ทาให้มภี าคเอกชนเข้ามาช่วยในการกลันกรองโครงการ
่
ประการทีส่ าม การดาเนินการทัง้ หมดไม่มกี ารประเมินผลประโยชน์ท่ี SMEs หรือเศรษฐกิจไทย
ได้รบั ทาให้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าของภาระทางการคลังที่รฐั ต้องแบกรับ การศึกษาพบว่า การ
ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังให้ความสาคัญ แก่การผลสัมฤทธิ ์ของการ
ดาเนินการ (performance-based assessment) หากแต่ให้ความสาคัญกับกระบวนการขัน้ ตอนภายใน
ขององค์กรเป็นหลัก การขาดการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานในส่วนของสินเชื่อทาให้การปล่อย
สินเชื่อหรือการค้าประกันของสินเชื่อขาดเป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่ออุดหนุ นกิจกรรมของ
SFIs ขาดความรับผิดชอบ
ประการที่ส่แี ละประการสุดท้าย การศึกษานี้พบว่า การปล่อยหรือค้าประกันสินเชื่อเพื่อ SMEs
ของ SFIs เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึง่ นโยบายเหล่านี้มุ่งไปทีก่ ารแก้ไขปญั หา
ระยะสัน้ เท่านัน้ มิใช่เป็ นการสร้างขีดความสามารถในการเติบโตของ SMEs ในระยะยาว การขาดความ
ต่อเนื่องในเชิงนโยบายทาให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง SFIs นอกจากไร้ทศิ ทางแล้วยังเกิดความเสีย่ งอีกด้วย
เนื่ อ งจากภาวะการแตกขัว้ ในเชิง การเมือ งท าให้ร ฐั บาลที่ม าจากต่ า งพรรคปฏิเ สธที่จ ะสานต่ อ และ
รับผิดชอบภาระทางการคลังทีเ่ กิดจากรัฐบาลก่อนหน้า
5.2 ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของ SFIs ในการอานวยแหล่งเงินทุนทีผ่ ่านมามีผลในการช่วยให้ SMEs จานวน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึน้ หากแต่ SMEs จานวนมาก โดยเฉพาะที่มขี นาดเล็กมากที่ไ ม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงินทัง้ ของรัฐและของเอกชน เพื่อให้ SFIs สามารถกระจาย
สินเชื่อให้ SMEs รายย่อยมากขึน้ ภายใต้วงเงินสินเชื่อเดิม คณะผูว้ จิ ยั เสนอว่าควรมีการกาหนดวงเงิน
สูงสุดในการปล่อยหรือค้าประกันสินเชื่อทีป่ ระมาณ 3 ล้านบาท สาหรับทัง้ SME Bank และ บสย. ซึง่ เป็ น
เกณฑ์สนิ เชื่อรายย่อยทีใ่ ช้ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียตามทีไ่ ด้กล่าว
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มาแล้ว ทัง้ นี้ ภาครัฐในฐานะผูก้ าหนดนโยบายก็ต้องให้ความชัดเจนแก่ SFIs ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ
กลุ่มใด และการประเมินผลงานจะต้องสะท้อนความสามารถของ SFIs ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ด้วย
ที่ผ่ า นมา กระทรวงการคลัง ได้ ม ีค วามพยายามที่จ ะก าหนดแนวนโยบายที่ช ัด เจนให้ แ ก่
รัฐวิสาหกิจโดยมีการกาหนด “แนวนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (Statement of Directions)” แต่ถงึ กระนัน้
แนวนโยบายที่ก าหนดขึ้น มาค่ อ นข้า งกว้า งและการด าเนิ น นโยบายของภาครัฐ ในทางปฏิบ ัติก็ไ ม่
สอดคล้องกับแนวนโยบายทีก่ าหนดขึน้ มา เช่น กรณีของ SME Bank นัน้ แนวนโยบายของผูถ้ อื หุน้ คือ
“มุง่ สร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง โดยให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการเสริ มสร้าง
องค์ความรูแ้ ละเร่งรัดการแก้ไขปญั หาการบริหารจัดการ” แต่ดชั นีชว้ี ดั ผลงานไม่มตี วั ใดทีแ่ สดงถึงผลงาน
ในการสร้างความเข้มแข็งของ SMEs
ในส่วนของประสิทธิภาพในการดาเนินการนัน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสามข้อ ข้อแรกผูว้ จิ ยั เห็นว่ามี
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องป้องกันมิให้เกิดปญั หาหนี้เสียที่รุนแรงและต่อเนื่องดังเช่นในกรณีของ SME Bank
ซึง่ เป็นการสร้างภาระทางการคลังให้แก่ภาครัฐ อนึ่ง การปล่อยกู้ให้แก่ SMEs ย่อมมีความเสีย่ งสูง แต่ใน
กรณีของ SME Bank มีคาถามว่า NPLs ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจาก SMEs หรือการปล่อยกู้ธุรกิจขนาดใหญ่
เพื่อเป็ นการป้องกันปญั หาหนี้เสียทีส่ ุดท้ายแล้วนาไปสู่การขาดสภาพคล่องของ SFIs ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การ
ดาเนินการของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจของรัฐควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การกากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทวไป
ั ่ แม้ SFIs จะมีภารกิจเชิงสังคมทีไ่ ม่หวังผลกาไร แต่การ
ดาเนินการก็ควรอยูภ่ ายใต้กรอบการกากับดูแลเรือ่ งความเสีย่ งเช่นเดียวกับสถาบันการเงินทัวไป
่
ข้อทีส่ อง ให้การดาเนินมาตรการกึ่งการคลังของภาครัฐผ่าน SFIs มีความรับผิดชอบ ควรมีการ
ประเมินต้นทุนในการจัดสรรเงินทุนให้แก่ SMEs ในรายโครงการด้วยในลักษณะเดียวกับ SFIs ใน
ต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้ต ามที่ไ ด้ก ล่ าวมาแล้ว เพื่อ ที่จะสามารถประเมินความคุ้มทุนของโครงการ
สินเชื่อแต่ละโครงการอันจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบโครงการสินเชื่อในอนาคต
ข้อทีส่ าม การศึกษาชิน้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่า การจัดสรรสินเชื่อให้แก่ SMEs ทีผ่ ่านการดาเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชน ดังเช่นในกรณีของการค้าประกันสินเชื่อของ บสย. นัน้ มีต้นทุนต่ ากว่าในกรณีทร่ี ฐั ดาเนินการ
เองแต่ผเู้ ดียวดังเช่นในกรณีของ SME Bank ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า นโยบายในการอานวยแหล่งเงินทุนให้แก่
SMEs ควรใช้โมเดลที่มกี ารดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อที่รฐั จะสามารถใช้ประโยชน์ จากความ
เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ท่ตี ้องกลันกรองความเสี
่
่ยงและประมาณการผลกาไรของ
ภาคเอกชนได้ เช่น การค้าประกันสินเชื่อ หรือการส่งเสริม venture capital
สุดท้าย ในประเด็นของการประเมินความคุม้ ค่าของการจัดสรรสินเชื่อของ SFIs นัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
มีความสาคัญอย่างยิง่ มิฉะนัน้ แล้ว การใช้จ่ายงบประมาณในการส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่ออาจไม่สร้าง
ประโยชน์ใดๆ ให้แก่ SMEs และเศรษฐกิจไทย หากแต่เป็ นการใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างไร้ความ
รับผิดชอบ อนึ่ง ในการประเมินผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการสิ นเชื่อของ SFIs นัน้ ผู้
ประเมินจะต้องมีภาพยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมขีดความสามารถของ SMEs ในภาพรวมทีช่ ดั เจนว่า การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนนัน้ จะช่วยเสริมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลิต ภาพของ SMEs ได้อย่างไร ซึ่ง
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ต้องการการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องจากหลายภาคส่ว น มิใช่เป็ น
ดาเนินการโดยเอกเทศโดย SFIs แต่ละแห่ง
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ตารางภาคผนวกที่ 1 โครงการตามนโยบายรัฐผ่านธนาคารพัฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าไม่ถงึ แหล่ง
เงินทุน

ผูป้ ระกอบการ SMEs ตาม
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

กลุ่มบรรเทาเยียวยา
ผูป้ ระกอบการ SMEs

58

โครงการ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการราย
ย่อย ทีต่ อ้ งการสินเชือ่ วงเงินไม่
เกิน 5 แสนบาท
พักหนี้ผปู้ ระกอบการรายย่อย
เพือ่ ช่วยเหนือผูม้ รี ายได้น้อย
และมีหนี้คงค้างไม่เกิน 5 แสน
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการขนส่ง
และผูป้ ระกอบการ SMEs ทีช่ ้
รถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติ
โครงการอื่น ๆ เช่น พัฒนา
แท็กซีไ่ ทย โครงการสินเชือ่
สนับสนุนนวัตกรรม เป็นต้น
โครงการสินเชือ่ smePOWER
ไทยเข้มแข็ง 1 และ 2 ที่
ต้องการให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ
สินเชือ่ พัฒนาผลิตภาพการผลิต
(Productivity Improvement
Loan)
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ไทย
โครงการอื่น ๆ เช่น สินเชือ่
แท็กซีเ่ ข้มแข็ง สินเชือ่ OTOP
เป็นต้น
สินเชือ่ ชะลอการเลิกจ้างแรงงาน

สินเชือ่ คงค้าง (ล้านบาท)
1,861.44

จานวน SMEs (ราย)
6,750

819.51

4,960

789.23

572

1,837.76

5,065

14,796.63

1,585

3,094.11

1,391

3,605.84

1,636

1,934.75

2,010

12,465.24
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สินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือ SMEs
จากเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง
สินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือ SMEs
จากอุทกภัย ปี 2553
โครงการอื่นๆ เช่น สินเชือ่ เพือ่
ฟื้นฟูธุรกิจ หลังภัยพิบตั ิ ปี
2554 สินเชือ่ เพือ่ SMEs ที่
ได้รบั ผลกระทบจากค่าเงินบาท
เป็นต้น

6,578.53

14,436

4,879.87

15,206

10,227.88

12,785
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ตารางภาคผนวกที่ 2 โครงการตามนโยบายรัฐผ่านบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2555
นโยบายภาครัฐ
โครงการ PGS 1
โครงการ PGS 2
โครงการ PGS 3
โครงการ PGS 4
โครงการ PGS สาหรับธนาคารพาณิชย์
โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 1
โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2
โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 3
โครงการ PGS สาหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจแฟรนไซส์ และธุรกิจขายตรง
โครงการ PGS สาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โครงการ PGS สาหรับผูป้ ระกอบใหม่
โครงการ PGS สาหรับ SMEs เพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
โครงการช่วยเหลือ SMEs ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
โครงการหนี้นอกระบบ
โครงการ PGS สาหรับ SMEs จากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
โครงการ PGS Flood 2011
รวม
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ภาระคา้ ประกัน
14,745.34
21,908.75
31,750.45
23,760.99
2,673.54
16,450.40
22,025.79
2,210.93
1,259.02
99.84
50.10
3,788.29
140.63
31.15
670.75
27,660.86
169,226.83
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