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การศึกษาประโยชน์
ของการค�้าประกันสินเชื่อ
ของธุรกิจการเงินที่
ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชน 
แต่ไม่ได้รับเงินฝาก 
(Non-Bank)

ภายใต้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 บรรษัทประกันสิน

เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้การค�้าประกัน

สนิเชือ่แก่สถาบันการเงนิตามค�านยิามในพระราชบัญญตัิ

ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด โดยความเห็น

ชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม 

บสย. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการค�า้ประกัน

ให้ครอบคลุมกลุ ่มผู ้ให้บริการทางการเงินกลุ่มใหม่ๆ 

เนื่องจากในปัจจุบันมีธุรกิจการเงินอีกหลายประเภทที่มี

ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ธุรกิจการเงินที่ไม่รับ

เงนิฝาก (Non-Bank) ในรูปแบบต่างๆ ท่ีให้บริการสนิเชือ่ 

การประกอบธุรกิจดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
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ต้องการสินเชื่อของประชาชนที่มีรูปแบบหลากหลาย

มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการเข้า

ถึงแหล่งทุนของธนาคารพาณิชย์ จะได้เข้ามาใช้บริการ

ทางการเงินกับกลุ่ม Non-Bank ซึ่งมีรูปแบบการให้สิน

เชื่อต่างจากธนาคารพาณิชย์ 

จากความส�าคัญของธรุกจิการเงินประเภท Non-

Bank ซึง่มีบทบาทในการปิดช่องว่างทางการเงนิในระบบ 

เนื่องจากท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางทางการเงินให้กับกลุ่ม

ลูกค้า SMEs ที่ขาดหลักประกันและมีคุณสมบัติไม่ครบ

ตามเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์ โดย 

SMEs เหล่านีเ้ป็นกลุ่มที ่บสย. ต้องการให้ความช่วยเหลือ

ตามพันธกิจขององค์กร เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง

แหล่งทุน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสิน

เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ก�าหนดให้ บสย. 

ค�้าประกันสินเชื่อโดยผ่านธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ท�าให้ 

บสย. ต้องเสนอขอแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายกรอบการ

ค�้าประกันไปยังธุรกิจ Non-Bank ซึ่งการขอเสนอแก้ไข

กฎหมายในประเด็นดังกล่าว จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ บสย. จะ

ต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาวิจัยข้อมูล

เก่ียวกับความส�าคัญและขนาดของธุรกิจและธุรกรรม

ทางการเงินของกลุ่ม Non-Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการ

ศึกษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

ความส�าคัญของการให้บริการทางการเงินของ
ธุรกิจ Non-Bank

ธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่

ได้รับเงินฝาก (Non-Bank Financial Institution) หรือที่

เรียกว่าธุรกิจ Non-Bank หมายถึงธุรกิจท่ีเป็นตัวกลาง

ทางการเงินที่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Deposit Taking 

Financial Intermediaries) ซึ่งเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อโดย

อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมักปล่อยสินเชื่อ

ระยะสั้นหรือระยะปานกลาง

ธุรกิจ Non–Bank มีบทบาทส�าคัญในการให้

บริการสนิเช่ือแก่ประชาชนรายย่อย เม่ือธนาคารพาณชิย์

และบริษทัเงนิทนุในระบบการเงนิของไทยเข้มงวดในการ

ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ธุรกิจ Non-Bank จึงเป็นทางออก

หนึ่งส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะธุรกิจราย

ย่อยที่มีหลักทรัพย์ค�้าประกันไม่เพียงพอ ไม่มีหลักฐาน

ในการด�าเนินธุรกิจ และผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ 

ดังที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร

พาณิชย์ในอดีต อีกทั้งธุรกิจ Non-Bank มีรูปแบบการ

เสนอสินเชื่อหลากหลายประเภทตามจุดประสงค์ของ

การน�าไปใช้ และให้บริการประชาชนรายย่อยท่ีมีฐาน

รายได้ต�่า ท�าให้ประชาชนกู้ยืมเงินได้ง่าย สะดวก และ

รวดเร็วกว่ากู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน

ทั่วไป นอกจากนี้ ธุรกิจ Non-Bank บางประเภทยังกู้ยืม
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เงินได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้าประกันสินเชื่อ จึงท�าให้

ธุรกิจ Non-Bank เติบโตอย่างรวดเร็ว

รูปแบบของธุรกิจ Non-Bank ที่ส�าคัญของไทย

มี 6 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจบัตรเครดิต

2. ธุรกิจบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์

3. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

4. ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง

5. ธุรกิจการให้เช่าซื้อ

6. ธุรกิจแฟคตอริ่ง

จากรูปแบบของธุรกิจ Non-Bank ทั้ง 6 ประเภท 

หากจัดกลุ ่มของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ “ตาม

วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ” จะจัดกลุ่มธุรกิจ Non-

Bank ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจบัตรกดเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 

2. กลุ่มธุรกิจสัญญาเช่า ประกอบด้วย ธุรกิจการ

ให้เช่าแบบลีสซิ่งและธุรกิจการให้เช่าซื้อ

3. ธุรกิจแฟคตอริ่ง

อย่างไรกต็าม คณะผูว้จิยัท�าการศกึษาขนาดและ

ปริมาณสินเชื่อของธุรกิจ Non-Bank เฉพาะประเภทที่จะ

ส่งเสริมการประกอบธรุกิจของ SMEs เท่านัน้ ดังนัน้ การ

ศึกษานี้จึงจ�ากัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจสัญญาเช่า ซึ่งประกอบ

ด้วยธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจการให้เช่าซื้อ และ

กลุ่มธุรกิจแฟคตอริ่ง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและ

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ท่ีมิได้เจาะจง

เพื่อน�าไปประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อ

การอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ การใช้จ่ายผ่านบัตร

เครดิตไม่ถือว่าเป็นเงินกู้ ดังนั้น การค�้าประกันส�าหรับ

บัตรเครดิตบริษัทหรือบัตรเครดิตองค์กรจึงไม่สามารถ

ท�าได้ในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลสนิทรัพย์ของบริษทั Non-

Bank ท่ีเป็นนิติบุคคลตามฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
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ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2556 และจากการ

ประมาณการมูลค่าสินเชื่อที่เป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ 

พบว่ากลุ่มธุรกิจ Non-Bank มีขนาดสินเชื่อประมาณ 

824,066 ล้านบาทในปีดังกล่าว แบ่งเป็นสินเชื่อประเภท

เช่าซื้อและลีสซิ่งยานยนต์ประมาณ 713,534 ล้านบาท 

และสินเชื่อประเภทเช่าซื้อและลีสซิ่งเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 

และสนิเชือ่แฟคตอริง่ ประมาณ 103,077 ล้านบาท วงเงนิ

สินเชื่อดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.87 ของสินเชื่อ

ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีวงเงินประมาณ 12 ล้านล้าน

บาท อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขขั้นต�่า 

เนือ่งจากมี Non-Bank จ�านวนหนึง่ทีใ่ห้บริการสนิเชือ่เช่า

ซือ้ ลสีซิง่ หรือแฟคตอร่ิง ภายใต้บริษทัแม่ซึง่เป็นธนาคาร

พาณิชย์ที่ให้บริการรับเงินฝากด้วย

ประโยชน์และความเสี่ยงของการขยายการค�้า
ประกันไปยังธุรกิจ Non-Bank

ประโยชน์ของธรุกิจ Non-Bank คือการเข้าถงึเป้า

หมายอกีกลุม่หนึง่ทีธ่นาคารพาณชิย์ไม่สามารถเข้าถงึได้ 

และช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้เงินกู้ยืม

แก่ธรุกิจขนาดเล็กท่ีไม่สามารถกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์ 

หรือที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ไม่เพียงพอ 

การกู ้ยืมเงินผ่าน Non-Bank มีความส�าคัญ

กับธุรกิจรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่

สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนผ่านช่องทางธนาคารพาณชิย์ 

ซึ่งการกู้ยืมเงินผ่าน Non-Bank มีวัตถุประสงค์ท่ีหลาก

หลาย คือเพือ่น�าไปเร่ิมต้นประกอบธรุกจิ ขยายธรุกิจ และ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเมื่อขาดสภาพคล่อง นอกจากนี้ 

การเข้าถงึเงนิทนุจากธรุกิจ Non-Bank ยังง่ายกว่า เพราะ

มีความเชื่อมโยงกับท้องที่มากกว่าธนาคารพาณิชย์ จึง

มีความคุ้นเคยกับธุรกิจรายย่อยมากกว่า ท�าให้การกู้ยืม

เงินมีความยืดหยุ่น สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขการกู้

ยืมและการช�าระเงินได้ง่ายขึ้น โดยมีขนาดวงเงินกู้แต่ละ

รายไม่สูงมาก 

การขยายการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. ไปยัง

กลุ่มธุรกิจ Non-Bank มี 2 ประเภทคือ
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ประเภทท่ีหนึง่เป็นการค�า้ประกันผูป้ระกอบธรุกิจ

ขนาดย่อมในการขอสินเชื่อจากธุรกิจ Non-Bank (Retail 

guarantee) เป็นการเพิม่หลกัประกันทีมี่มูลค่าแน่นอนให้

กับผูป้ล่อยกู้ในกรณท่ีีเกิดการผดินดัช�าระหนี ้ท�าให้ความ

เสียหายจากการผดินดัช�าระหนีล้ดลง ผลลัพธ์ก็คือผูป้ล่อย

กู้ให้กู้ในวงเงินที่สูงขึ้น หรืออาจท�าให้การกู้ยืมเงินท�าได้

ง่ายขึ้น เช่น ต้องการเงินมัดจ�าน้อยลง ซึ่งตอบสนองต่อ

ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดย่อม

ประเภทที่สอง คือ การเข้าไปค�้าประกันให้ธุรกิจ 

Non-Bank ในการกู้ยืมเงินหรือระดมทุน (Wholesale 

guarantee) เพื่อน�ามาปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs อีกที 

วธินีีเ้ป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงนิให้แก่บรษิทั Non-

Bank และท�าให้ขยายการให้สินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น รวมถึง 

Non-Bank อาจคิดดอกเบ้ียสินเชื่อน้อยลงด้วย ซึ่งวิธีนี้

บริษทั Non-Bank จะต้องรักษามาตรฐานการบริหารความ

เส่ียงให้เหมือนเดิม คัดกรองลูกหนีต้ามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้

เช่นเดิมเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ของ SMEs และ

ภาระความเสีย่งก็จะไม่ตกแก่ บสย. ทัง้ยงัเป็นการช่วยให้ 

SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นด้วย 

ทัง้นีว้ธีิดังกล่าวยงัมีปัญหาในด้านการเข้าถงึเป้า

หมาย เนื่องจากบริษัท Non-Bank หลายรายไม่ได้ปล่อย

สินเชื่อให้กับผู้กู้ที่เป็นผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่

มีการให้บริการสินเชือ่ส�าหรับบุคคลด้วย และธรุกิจ Non-

Bank หลายรายท�าสินเชื่อหลายประเภทควบคู่กันไป 

นอกจากนี ้การค�า้ประกนัในรูปแบบดังกล่าวอาจมีปัญหา

ในการค�้าประกัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการค�้าประกัน

ส�าหรับธรุกิจรายย่อย เนือ่งจากบริษทั Non-Bank อาจไม่

เข้าข่ายเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม

อย่างไรก็ตาม การค�้าประกันผ่านบริษัทขนาด

เล็กและขนาดใหญ่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน เนื่องจากรูป

แบบการด�าเนินธุรกิจของบริษัท Non-Bank มีความแตก

ต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะความแตกต่างในด้านการ

บริหารจดัการของธรุกิจ Non-Bank ทีอ่ยู่และไม่ได้อยูภ่าย

ใต้การก�ากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

แห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการ

ความเส่ียงและมีการคัดกรองลูกหนี้ ท�าให้สัดส่วนของ

ผู้ผิดนัดช�าระหนี้อยู่ในระดับต�่า และให้บริการด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแข่งขันได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการความ

เส่ียงท่ีดีจะช่วยลดภาระการค�้าประกันของ บสย. และ

ท�าให้การค�า้ประกนัมปีระสทิธิภาพ เพือ่จ�ากดัความเสีย่ง

จากการไม่คัดกรองลูกหนี้ของบริษัทสินเชื่อที่ปล่อยกู้ 

การค�้าประกันของ บสย. ต้องมีเงื่อนไขส�าคัญ

คือผู้กู้จะต้องมีการสูญเสียหากไม่ช�าระหนี้ และผู้ปล่อยกู้

จะต้องมีการสูญเสยีบางส่วนหากผูกู้้ไม่ช�าระหนี ้เพือ่ให้ผู้

ปล่อยกู้คัดกรองลูกค้าที่ควรให้การค�้าประกัน

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการกู้ยืมเงิน การ

ปรับปรุงกฎหมายเร่ืองการทวงถามหนี้ให้ติดตามหนี้ใน

กรณีของผู้ที่จงใจเบ้ียวหนี้ได้มากขึ้นและการบังคับยึด
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หลักทรัพย์เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากท�าให้เกิด

ระบบการช�าระเงินที่ดี หรือหากมีการผิดนัดช�าระหนี้ก็

สามารถชดเชยความเสียหายจากการขายทรพัย์สินทอด

ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะท�าให้ผู้ให้กู้กล้า

ให้สินเชื่อมากขึ้น

บสย. อาจก�าหนดให้ผูป้ล่อยกู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ค�า้ประกันส�าหรับธรุกิจ Non-Bank ต้องมีมาตรฐานในการ

ให้สินเชื่อ เช่น ต้องเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีระบบการให้คะแนนความ

เสีย่ง หรือเข้าเป็นสมาชกิของบรษิทัข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

จ�ากัด เพื่อคัดกรองผู้ปล่อยกู้ที่ไม่ได้มาตรฐาน

รูปแบบการค�้าประกันที่เหมาะสม

การค�้าประกันสินเชื่อ Non-Bank จ�าแนกได้เป็น 

2 ประเภท คือการค�้าประกันธุรกิจรายย่อยที่เป็นผู้กู้ และ

การค�้าประกัน Non-Bank ที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจรายย่อย 

การเลือกการค�้าประกันแบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายท่ี บสย. ต้องการจะปล่อยสินเชื่อ หาก

เป้าหมายคือลูกค้าทีเ่ป็นนติบุิคคลซึง่มีการประกอบธรุกิจ

ในระบบ ก็ให้การค�้าประกันแก่ผู้กู้โดยตรงได้ เพราะผู้กู้

มีตัวตนทางกฎหมาย รวมท้ังมีประวัติและหลักฐานการ

ประกอบธุรกิจที่เป็นทางการ ท�าให้ประเมินความเสี่ยง

ในการให้สินเชื่อและติดตามทวงถามหนี้ได้ ในทางตรง

กันข้าม หากกลุ่มลูกค้าที ่บสย. ต้องการจะเข้าถงึคอืกลุ่ม

ธรุกิจรายย่อยท่ีประกอบธรุกจินอกระบบ ไม่มีประวัตกิาร

กู้ยมืเงนิในระบบ (ท�าให้ไม่สามารถเชค็รายชือ่จากเครดิต

บูโรได้) และธุรกิจไม่มีผลการด�าเนินการที่เป็นทางการ ก็

อาจจะต้องเลือกใช้วิธีการค�้าประกัน Non-Bank ที่เป็นผู้

ให้กู้ เพราะ Non-Bank มีความเชี่ยวชาญในการประเมิน

ความเสี่ยงของลูกค้าที่ไม่อยู่ในระบบ และสามารถจัดรูป

แบบและเงือ่นไขการให้สนิเช่ือทีส่อดคล้องกับระดับความ

เสี่ยงและรายรับของลูกค้านั้นๆ 

การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่ามี

การค�้าประกันทั้งสองรูปแบบ เช่น ในกรณีของเม็กซิโก 

โครงการ Equipment Financing Programme ให้การค�้า
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ประกันบริษทัลสีซิง่ท่ีให้เช่าซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ช้

ในการผลิตตามนโยบายของภาครัฐ อนึง่ บริษทัลีสซิง่ท่ีได้

รับการค�้าประกันจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและ

ประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่า

ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง (due diligence) 

โดยบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง ในขณะที่ Kredi 

Garanti Fonu (KGF) ของตุรกีให้การค�้าประกันแบบ 

portfolio แก่ผู้ให้กู้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเงินกู้และสินเชื่อ

เช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักรได้ด้วย

ประเภทของการค�้าประกันสินเชื่อ

จากการศึกษาพบว่าตลาดสินเชื่อท่ีธุรกิจขนาด

ย่อมเข้าไม่ถึงคือตลาดสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งในกรณี

ของอุปกรณ์และเคร่ืองจักร เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่

ยึดได้ยากและไม่มีตลาดรอง การให้เช่าซื้ออุปกรณ์และ

เครื่องจักรในปัจจุบันจ�ากัดเฉพาะกรณีของลูกค้าของ

บริษัทที่จ�าหน่ายเคร่ืองจักรบางราย หรือลูกค้าของ 

Non-Bank ที่มีประวัติการกู้ยืมเงินจาก Non-Bank นั้นๆ 

ท�าให้มีประวัติทางด้านการเงิน คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า 

บสย. อาจจดัท�าโครงการประกันสนิเชือ่เช่าซือ้เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ผ่าน Non-Bank ในลักษณะที่คล้ายคลึง

กับโครงการ Equipment Financing Programme ของ

เม็กซิโก ซึ่งรัฐบาลให้การค�้าประกันแก่ Non-Bank ที่

ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อแก่เกษตรกร ในขณะเดียวกัน บสย. 

ควรผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบังคับ

คดี เพื่อให้ผู้ให้กู้สามารถยึดสินทรัพย์ค�้าประกันท่ีเป็น

สังหาริมทรัพย์ได้ในเขตพื้นที่ของผู้กู้เพื่อลดความเสี่ยง

ในการปล่อยสินเชื่อ อันจะส่งผลให้มีบริการสินเชื่อเช่า

ซ้ือท่ีหลากหลายและมีการแข่งขันสูงเช่นในกรณีของสิน

เชือ่เช่าซ้ือรถยนต์ในปัจจบัุน ซึง่จะเป็นประโยชน์โดยตรง

ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดเงินทุนในการซื้อ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

ส�าหรับบริการแฟคตอร่ิง คณะผู้วิจัยเห็นว่าการ

ค�้าประกันจะช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี

ปัญหาการขาดสภาพคล่องน้อยลงเช่นกัน เนือ่งจากธรุกจิ

ท่ีต้องขายบัญชีลูกหนี้การค้าส่วนมากเป็นธุรกิจขนาด

เล็กที่ขาดสินทรัพย์ซึ่งสามารถน�ามาค�้าประกัน หรือขาด

ข้อมูลผลการประกอบธุรกิจในอดีต (สถาบันการเงินส่วน

ใหญ่จะเรียกข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) ท�าให้ไม่สามารถกู้ยืม

เงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ จึงมักประสบปัญหาการขาด

สภาพคล่องในช่วงเวลาที่รอการช�าระเงินจากผู้ซื้อสินค้า 

ซึ่งโดยทั่วไปมีระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน นับจากวัน

ที่ส่งสินค้าให้กับลูกหนี้การค้าหรือผู้ซื้อสินค้า

นอกจากนี ้ผูใ้ห้บริการสนิเชือ่แฟคตอริง่ส่วนมาก

เลือกท่ีจะปิดความเสีย่งจากการปล่อยกู้โดยการปฏิเสธท่ี

จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ (เช่น ห้างสรรพ

สนิค้าทีส่ัง่ซือ้สนิค้า) ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบรับการ

โอนสิทธิในการเรียกร้องหนี้ ท�าให้ Non-Bank มีความ

เสี่ยงว่าลูกค้าท่ีขายบัญชีลูกหนี้อาจมีเจตนาฉ้อโกง โดย

การเก็บหนี้จากลูกหนี้และไม่ส่งต่อให้กับ Non-Bank ที่

ให้เงินกู้ล่วงหน้าไปแล้ว ต่างจากการปล่อยกู้แฟคตอร่ิง

แบบโอนสิทธิสมบูรณ์ ซึ่งลูกหนี้ของลูกค้าตอบรับที่จะ

ช�าระค่าสินค้าให้กับบริษัทท่ีรับโอนสิทธิในหนี้โดยตรง

เป็นลายลักษณ์อักษร ท�าให้ Non-Bank สามารถไล่เบี้ย

กับลูกหนี้ของลูกค้าของตนในกรณีที่มีการค้างช�าระค่า

สินค้า เนื่องจากมีสถานภาพเป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมาย 

ในกรณีดังกล่าว หาก บสย. ช่วยค�้าประกันให้กับธุรกิจ

ขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่ต้องท�าแฟคตอร่ิง แต่ผู้ซื้อ

สินค้าปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ ก็จะช่วยให้ธุรกิจเหล่า

นี้แก้ปัญหาสภาพคล่องได้ 
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ค�้าประกันอย่างไรที่จะปิดความเสี่ยง

เนื่องจากธุรกิจเช่าซื้อหรือลีสซิ่งมิได้เป็นธุรกิจ

ที่ต้องขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างจาก 

Non-Bank ทีใ่ห้บริการสนิเชือ่ส่วนบุคคลหรือสนิเชือ่บัตร

เครดิต ท�าให้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎกติกาในการก�ากับดูแล

ความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงินของ Non-Bank 

ที่ประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทดังกล่าว ยกเว้นในกรณี

ของผู้ให้บริการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง หรือแฟคตอริ่งที่เป็นบริษัท

ลูกของธนาคารพาณชิย์ ซึง่มีระบบการควบคุมความเส่ียง

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้กับการปล่อยเงินกู้ของ

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทแม่ เนื่องจากสินทรัพย์และ

หนี้สิน ตลอดจนผลการประกอบธุรกิจของหน่วยธุรกิจท่ี

ให้บริการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง หรือแฟคตอริ่ง จะปรากฏอยู่ใน

งบดุลรวม (consolidated balance sheet) ของบริษัทแม่

ส�าหรับบริษัทลีสซิ่งหรือแฟคตอร่ิงที่ไม่ได้เป็น

บริษัทลูกของธนาคารนั้นสามารถก�าหนดเกณฑ์ในการ

ให้สินเชื่อหรือวิธีการตั้งส�ารองหนี้เสียได้เองตามความ

เหมาะสม อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางรายก็เลือกที่จะ

ใช้เกณฑ์เดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ แต่บางรายอาจ

ก�าหนดเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปตามข้อมูลสถิติของการ

ปล่อยสินเชื่อของตนเองในอดีต 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าในช่วงแรกที่ บสย. จะ

เข้าไปค�้าประกันลูกหนี้ของ Non-Bank ควรเลือก Non-

Bank ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

เท่านั้น เนื่องจากมีตัวตนและมีข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ในอดีตเป็นที่ประจักษ์

2. มีหลักเกณฑ์ในการ (1) ตั้งส�ารองหนี้เสีย และ 

(2) จัดล�าดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่ดี

ท้ังน้ี บสย. ควรท�า due diligence กบั Non-Bank 

ท่ีสมัครเข้าโครงการส่งเสริมการเช่าซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณ์โดยบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

การก�าหนดกระบวนการคัดกรอง Non-Bank ดังกล่าวจะ

ช่วยป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองในการพิจารณา

การให้การค�า้ประกัน Non-Bank ได้ด้วย ซึง่ Non-Bank ท่ี

จะได้รบัประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจะเป็น Non-Bank 

รายย่อยที่ต้องการเงินทุน

นอกจากนี้ บสย. ยังสามารถป้องกันมิให้ บสย. 

ต้องรับความเสี่ยงมากจนเกินไป โดยให้ Non-Bank ต้อง

มีส่วนรับภาระค่าใช้จ่ายในกรณทีีมี่การเบ้ียวหนี ้เช่น การ

ก�าหนด coverage ratio ท่ีไม่สงูเกินไป คณะผูว้จิยัมีความ

เหน็ว่าในกรณทีี ่บสย. เลอืกท่ีจะปล่อยกู้ให้กับผูท้ีต้่องการ

สนิเช่ือโดยตรง บสย. ควรถ่ายโอนภาระในการกล่ันกรอง

ผูกู้ใ้ห้กับ Non-Bank เนือ่งจาก Non-Bank มีความคุ้นเคย

กับผู้กู้มากกว่า จึงประเมินความเสี่ยงได้ดีกว่า โดย บสย. 

ท�าหน้าทีอ่อกแบบรูปแบบการค�า้ประกันในลักษณะ loss 

sharing เพือ่ป้องกนัมิให้ Non-Bank ปล่อยสนิเชือ่เช่าซือ้

ในลักษณะที่สุ่มเส่ียง ในทางทฤษฎี หน่วยงานที่เป็นผู้

ประเมินความเสี่ยงของผู้กู้และคัดกรองผู้ที่ควรได้รับสิน

เชื่อจะต้องเป็นผู้ท่ีรับความเสี่ยงในกรณีของการผิดนัด

ช�าระหนี้ ดังนั้น หาก บสย. ไม่มีกระบวนการกลั่นกรอง

ผู้กู้ ก็ควรออกแบบการค�้าประกันที่จ�ากัดความเสี่ยงของ 

บสย. อย่างเข้มงวด มิฉะนั้น บสย. จะต้องมีกระบวนการ

กลั่นกรองความเสี่ยงของผู้กู้ 

นอกจากนี้ บสย. จะต้องสร้างแรงจูงใจให้ Non-

Bank ติดตามทวงถามหนี้ แทนที่จะให้ บสย. รับภาระใน

กรณทีีเ่กดิการเบ้ียวหนี ้เช่น อาจจะต้องออกแบบให้มีการ

แบ่งเงินช�าระหนี้แต่ละงวดระหว่าง บสย. กับ Non-Bank 

แทนการให้ บสย. รับหนี้ที่คงค้างในกรณีท่ีผู้กู้หยุดการ

ช�าระหนี้ 
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ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากหนี้

เสีย บสย. อาจก�าหนดให้ผู้กู้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

• มี บุคคลค�้ าประกัน โดยเฉพาะสมาชิก

ครอบครัว เพื่อสะท้อนความจริงใจในการรับ

ภาระหนี้

• มีการวางสินทรัพย์ค�า้ประกันทีอ่าจมีมูลค่าไม่

สูง แต่มีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�า

วัน เช่น โทรทัศน์หรือตู้เย็น 

• ในกรณีของบริการแฟคตอร่ิง ควรจ�ากัดการ

ประกันสินเชื่อเฉพาะในรูปแบบของการโอน

สิทธิสมบูรณ์ เพื่อปิดความเส่ียงท่ีอาจเกิด

จากการที่ผู ้ขอสินเชื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา

และเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เอง แม้จะท�าการ

ขายบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวแล้วก็ตาม

การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบและหลัก
เกณฑ์ในการค�้าประกันสินเชื่อ

1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

ธุรกรรมลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง

ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วย

สัญญาลีสซิ่งและแฟคตอร่ิง มีเพียงกฎหมายว่าด้วยการ

เช่าทรัพย์ ตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ และว่าด้วยการเช่าซือ้ ตามมาตรา 572 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สัญญาลีสซิ่งคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สิน (Lea-

sor) ตกลงให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้เช่าทรัพย์สิน

แบบลีสซิ่ง (Leasee) ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นได้ 

โดยผู้เช่าอาจเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินท่ีให้ลีสซิ่งนั้นเม่ือ

สัญญาเช่าสิ้นสุดลงหรือไม่ก็ได้ตามราคาท่ีก�าหนดไว้ใน

สัญญา แต่ปัญหาที่ส�าคัญของลีสซิ่งคือการบังคับช�าระ

หนี้ เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบ civil 

law ซึ่งยึดหลักว่าการบังคับหนี้ต้องด�าเนินการผ่าน

กระบวนการทางศาล ไม่สามารถบังคับหนี้ได้ด้วยตนเอง 

(self-help remedies) ต่างจากระบบกฎหมายแบบ com-

mon law ท่ีให้เจ้าหนีด้�าเนนิการบังคบัช�าระหนีไ้ด้เองโดย

วิธีการขายทอดตลาด กลับเข้าครองทรัพย์สินชั่วคราว

เพื่อเก็บรวบรวมรายได้จากทรัพย์สินนั้น และการครอบ

ครองทรัพย์สินโดยผ่านทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

เนื่องจากกระบวนการทางศาลในประเทศไทยมีความยุ่ง

ยากซับซ้อน รวมท้ังใช้เวลานาน จึงเกิดความเส่ียงแก่ผู้

ให้เช่าในกรณทีีผู่เ้ช่าค้างช�าระค่าเช่า เพราะไม่สามารถยึด

ทรพัย์สนิคืนได้เอง ท�าให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สนิดังกล่าว

เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันไปในตัวได้ จึงต้องหาทรัพย์สิน 

อื่นๆ มาค�้าประกัน หรือค�้าประกันส่วนบุคคลก็ดี

แม ้ประ เทศไทยจะ มีบทบัญญัติ เกี่ ยว กับ

กระบวนการคุ้มครองเจ้าหนีร้ะหว่างการพจิารณาของศาล

ก่อนที่จะมีค�าพิพากษา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ

เกิดแก่ทรัพย์สินที่ให้เช่า ตามมาตรา 254 แห่งประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง และโจทก์สามารถร้องขอ

ต่อศาลให้มีค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวในเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้

ศาลพิจารณาค�าขอและไต่สวนเป็นการเร่งด่วนได้ ตาม

ความในมาตรา 266 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง แต่ก็เป็นการคุ้มครองระหว่างการพิจารณา

ของศาลเท่านั้น และการคุ้มครองจะต้องเป็นไปตาม

สิทธิประโยชน์ตามประเด็นค�าฟ้องเพื่อบังคับคดีตามค�า

พิพากษาเท่านั้น ถ้ายงัไม่มีการฟ้องคดี ศาลก็ไม่สามารถ

มีค�าสั่งเก่ียวกับวิธีการคุ้มครองได้ ท�าให้มีความเส่ียงว่า

ผู้เช่าอาจยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้ให้เช่าก่อนที่จะมี

การฟ้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรมีการผลักดันร่าง

พระราชบัญญตัปิระกอบธรุกิจลีสซิง่ พ.ศ. .... เพือ่อ�านวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจลีสซิ่งให้กับทั้งเจ้าของ
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ทรัพย์สินที่เป็นผู้ให้เช่าและผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว

ในลักษณะเดียวกัน บริการแฟคตอร่ิงซึ่งมี

ลักษณะพิเศษตรงท่ีเป็นการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะ

สั้น โดยผู้ขายบัญชีลูกหนี้การค้าตกลงโอนสิทธิเรียกร้อง

ให้ช�าระเงินตามบัญชีลูกหนี้การค้าให้กับผู้ซื้อบัญชีลูก

หนี้การค้า เรียกว่าบริษัทแฟคเตอร์ ซึ่งจะช�าระเงินให้

กับผู้ขายบัญชีลูกหนี้การค้าตามสัดส่วนที่ตกลงกัน และ

ติดตามเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เม่ือหนี้ถึงก�าหนด แต่

เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับ

การท�าแฟคตอริ่ง ดังนั้น เมื่อเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

ในการท�าแฟคตอริง่ จงึต้องน�าหลักการโอนสิทธเิรียกร้อง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ ซึ่งยัง

ขาดบทบัญญัติที่จ�าเป็นเก่ียวกับการประกอบธุรกรรม

แฟคตอร่ิงหลายประการ เช่น วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

ตามบัญชีลูกหนี้ และภาระหน้าที่ของบริษัทแฟคเตอร์ 

ลกูค้าซึง่เป็นผูข้ายบัญชลูีกหนีแ้ละลูกหนี ้วธิกีารแจ้งการ

โอนสทิธ ิความรับผดิชอบของผูข้ายบัญชลูีกหนีก้ารค้าใน

กรณทีีมี่การขายบัญชใีห้แก่บริษทัแฟคเตอร์หลายรายซ�า้

ซ้อนกัน ฯลฯ ดังนั้นจึงควรผลักดันให้มีการออกร่างพระ

ราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัติสัญญาแฟคตอริ่ง พ.ศ. ....

2. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ว่าด้วย

การค้�าประกันของ บสย.

หาก บสย. ต้องการค�้าประกัน SMEs ที่ต้องการ

ขอสินเชื่อแบบเช่าซื้อ ลีสซิ่ง หรือแฟคตอริ่ง จ�าเป็นต้อง

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการค�้าประกันดังนี้

ก) คุณสมบัติของ Non-Bank และธุรกรรมที่

สามารถค�้าประกัน

1. ก�าหนดนิยามของธุรกรรมที่ให้การค�้าประกัน

ที่ชัดเจน เช่น ลีสซิ่ง เช่าซื้อ และแฟคตอริ่ง 

2. ก�าหนดคุณสมบัติของ Non-Bank ที่สามารถ

เข้าร่วมโครงการ เช่น ต้องเป็นนิติบุคคล

ท่ีมีผลการด�าเนินงานท่ีดีไม่ต�่ากว่า 3 ปี มี

ระบบการตั้งส�ารองและการจัดชั้นลูกค้าที่ได้

มาตรฐาน 

3. ก�าหนดคุณสมบัติของธุรกรรมที่มีสิทธิในการ

ขอการค�า้ประกนัตามวตัถปุระสงค์ของการค�า้

ประกันเพื่อส่งเสริม SMEs เช่น 

(1) ต้องเป็นธุรกรรมใหม่ 

(2) ต้องเป็นการเช่าซื้อหรือลีสซิ่งอุปกรณ์

หรือเครื่องจักรเพื่อการผลิตสินค้าหรือให้

บริการ ต้องเป็นการขายบัญชีลูกหนี้การ

ค้าส�าหรับสินค้าประเภทใดบ้าง หรือต้อง

ไม่ประกอบธรุกิจในสาขาใดบ้าง (เช่น สุรา 

ยาสูบ สถานบันเทิง)

(3) ต้องมีระยะเวลาของสัญญาไม่ต�่ากว่า x ปี 

เช่น หากต้องการให้สินเชื่อระยะยาว อาจ

ก�าหนดให้สญัญาลสีซิง่หรือเช่าซือ้นัน้ต้อง

มีระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 1 ปี ซึ่งจะหมายถึง 

financial lease ไม่รวม operational lease 

(4) ต้องมีวงเงินไม่เกิน x บาท เพื่อให้มีการ 

กระจายการค�้าประกัน 

4. ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีมีสิทธิขอรับการค�า้

ประกัน เช่น ต้องเป็น SMEs ทีมี่รายได้ไม่เกิน 

x บาทต่อปี ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนติบุิคคลท่ี

ศาลพิพากษาว่าทุจริตหรือฉ้อโกง ฟอกเงิน 

ไม่ให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จในการยื่นขอสินเชื่อ 

ฯลฯ บางประเทศก�าหนดให้ต้องเป็น SMEs 

ที่ก่อตั้งกิจการไม่เกิน 7 ปี และมีการลงทุน

ในการท�านวัตกรรมไม่ต�่ากว่าร้อยละ x ของ

รายได้ เป็นต้น



16 รายงานทีดีอาร์ไอ

ข) การก�าหนดนิยาม

1. ก�าหนดนิยามของ “เงินต้น” ทั้งนี้ ในกรณีของ

การเช่าซื้อ ลีสซิ่ง และแฟคตอร่ิง เนื่องจาก

เป็นการปล่อยกู้ท่ีต่างไปจากเงินกู้ทั่วไป จึง

ต้องมีการก�าหนดนิยามของค�าว่า “เงินต้น” 

เช่น ในกรณีของ InnovFin SME Guarantee 

ของสหภาพยุโรป จะก�าหนดนยิามของเงนิต้น 

(principle) ในกรณีของธุรกิจลีสซิ่ง เพื่อใช้ใน

การก�าหนดวงเงินประกัน (agreed portfolio 

volume) ว่าหมายถึงวงเงินสินเชื่อที่ Non-

Bank ให้กับลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตาม

สัญญาลีสซิ่ง เช่น ราคาสุทธิของทรัพย์สินที่

ให้เช่าหักด้วยเงินดาวน์ เป็นต้น

2. ก�าหนดนิยามของ “อัตราดอกเบ้ีย” ในกรณี

ของสัญญาเช่าซื้อ ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง

3. ก�าหนดนิยามของ “หนี้ค้างช�าระ” ในกรณีของ

ลีสซิง่อาจหมายถงึเงนิต้น ดอกเบ้ีย ไม่รวมค่า

ธรรมเนียม ค่าปรับ ฯลฯ

ค) การก�าหนดเงื่อนไขในการค�้าประกัน

1. ก�าหนดอัตราการค�้าประกัน เช่น ร้อยละ 50 

ของวงเงินหนี้ที่ค้างช�าระ 

2. ก�าหนดขนาดของวงเงินรวมที่สามารถให้การ

ค�้าประกันขั้นสูง ในกรณีของ portfolio guar-

antee

ง) ก�าหนดความรับผดิชอบในการบริหาร ตดิตาม 

และรายงานหนี้

1. ก�าหนดให้ Non-Bank เป็นผูรั้บผดิชอบในการ

บริหารและตดิตามหนีต้ามขัน้ตอนและวธิกีาร

ทีก่�าหนดไว้ในระเบียบภายในของ Non-Bank 

(แปลว่า Non-Bank ที่เข้าร่วมโครงการต้องมี

ระเบียบภายในในประเด็นเหล่านี้) 

2. ก�าหนดนิยามของมูลหนี้ที่ติดตามได้ (recov-

eries) และวิธีแบ่งมูลหนี้ที่ติดตามได้ระหว่าง 

บสย. และ Non-Bank เช่น อาจก�าหนดให้เป็น

ไปตามสดัส่วนในการค�า้ประกนัความเสียหาย 

เช่น ร้อยละ 50 

3. ก�าหนดภาระในการรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ได้

รับการค�้าประกันและธุรกรรมท่ีได้รับการค�้า

ประกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การค�้าประกัน Non-Bank มีความ

โปร่งใส คณะผู้วิจัยเห็นว่า บสย. ควรออกระเบียบภายใน

ให้มีการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของธุรกิจที่ได้รับการค�้า

ประกัน ระยะเวลาการค�้าประกัน รูปแบบของธุรกรรมที่

ได้รับการค�้าประกัน และวงเงินที่ได้รับการค�้าประกัน ดัง

เช่นในกรณขีอง InnovFin SME Guarantee ของสหภาพ

ยโุรปทีก่�าหนดให้ European Investment Fund (EIF) ซึง่

เป็นหน่วยงานที่ค�้าประกันต้องด�าเนินการเรื่องดังกล่าว


