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บทสรุปผู้บริหาร 

สถาบันการเงิน Non-bank คือธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น เงินกู้ส่วน
บุคคล เช่าซื อ ลีสซิ่งยานยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ และสินเชื่อแฟคตอริ่ง ซึ่งจะต่างกับธนาคาร
พาณิชย์ที่ไม่สามารถระดมทุนจากเงินฝากได้ Non-bank รายใหญ่ส่วนมากจะเป็นบริษัทในเครือของ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทข้ามชาติ แต่ก็มี Non-bank จ านวนมากที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทใดๆ 

กฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม Non-bank จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจ กล่าวคือ Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตจะต้องขึ นทะเบียน
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. ซึ่งจะก าหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการก าหนดอัตราดอกเบี ย การ
ช าระและติดตามทวงถามหนี  การจัดท าบัญชี และการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค อนึ่ง เนื่องจาก Non-
bank ไม่ได้มีการระดมทุนจากประชาชนเนื่องจากไม่สามารถรับเงินออมได้ จึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎกติกา
ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง (prudential regulations) ดังเช่นธนาคารพาณิชย์ ยกเว้น Non-bank 
ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์เท่านั นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง 
เช่น การจัดล าดับชั นหนี เสีย การกันส ารอง หนี เผื่อจะสูญ ฯลฯ เนื่องจากต้องรายงานงบการเงินรวม
ของบริษัทลูกและบริษัทแม่ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ (consolidated) อย่างไรก็ดี Non-bank ขนาด
ใหญ่ที่มิใช่บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์มักรับกฎกติกาในการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้โดยสมัครใจ ในขณะที่ Non-bank รายเล็กอาจไม่มีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน 

ทั งนี  Non-bank มีความส าคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างยิ่ง เนื่องจาก SMEs 
สามารถเข้าถึงสินเชื่อ Non-Bank ได้ง่ายกว่าธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากกฎเกณฑ์ในการขอสินเชื่อมี
ความยืดหยุ่นมากกว่า การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขการกู้ยืมและการช าระเงินสามารถท าได้ง่าย
กว่า นอกจากนี  สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค  าประกัน อย่างเช่น การเช่าซื อยานยนต์มีอัตราดอกเบี ยที่
แท้จริงต่ ากว่าเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ท าให้ SMEs ส่วนมากพ่ึงพาเงินทุนหมุนเวียนทั งระยะสั น
และระยะยาวจาก Non-Bank  

ขนาดของสินเชื่อของ Non-Bank ไม่สามารถประมาณการได้เนื่องจากมี Non-bank หลาย
รายประกอบธุรกิจในรูปแบบที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์โดยมิได้มีการแยกธุรกิจดังกล่าว
ออกเป็นนิติบุคคล ท าให้มีการให้สินเชื่อเช่าซื อและลีสซิ่งประเภทยานยนต์ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
ถูกแฝงไว้กับสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี จากการรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท Non-
bank ที่เป็นนิติบุคคลตามฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปี พ.ศ. 2556 
และจากการประมาณการมูลค่าสินเชื่อที่เป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ พบว่า กลุ่มธุรกิจ Non-Bank มี
ขนาดสินเชื่อประมาณ 824,066 ล้านบาทในปีดังกล่าว แบ่งเป็น สินเชื่อประเภทเช่าซื อและลีสซิ่ง 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

ii 

ยานยนต์เป็นกลุ่มธุรกิจประมาณ 713,534 ล้านบาท และสินเชื่อประเภทเช่าซื อและลีสซิ่งเครื่องจักร
อุปกรณ์ และสินเชื่อแฟคตอริ่ง มีประมาณ 103 ,077 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 6.87 ของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีวงเงินประมาณ 12 ล้านล้านบาท  
อย่างไรก็ดี ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าตัวเลขดังกล่างเป็นเพียงตัวเลขขั นต่ าเนื่องจากมี Non-bank จ านวนหนึ่ง
ที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อ ลีสซิ่งหรือแฟคตอริ่งภายใต้บริษัทแม่ 

 การศึกษาในต่างประเทศพบว่า สถาบันที่ให้บริการค  าประกันสินเชื่อของภาครัฐโดยส่วนมาก
จะให้บริการค  าประกันสินเชื่อของทั งธนาคารพาณิชย์และ Non-bank โดยการค  าประกันสินเชื่อ 
Non-Bank สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การค  าประกันธุรกิจรายย่อยที่เป็นผู้กู้ (retail 
guarantee) หรือค  าประกัน Non-Bank ที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจรายย่อย (wholesale guarantee) 
การเลือกว่าจะค  าประกันแบบใดแบบหนึ่งขึ นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการจะปล่อยสินเชื่อ 
หากเป้าหมายคือ ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจในระบบ (formal sector) ก็สามารถให้
การค  าประกันแก่ผู้กู้โดยตรงได้ เพราะผู้กู้มีตัวตนทางกฎหมาย มีประวัติและหลักฐานในการประกอบ
ธุรกิจที่เป็นทางการท าให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและติดตามทวงถามหนี  ในทาง
ตรงกันข้าม หากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้าถึงคือกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่ประกอบธุรกิจนอกระบบ 
(microenterprise) ซ่ึงไม่มีประวัติในการกู้ยืมเงินในระบบ ท าให้ไม่สามารถเช็ครายชื่อจากเครดิตบูโร 
และธุรกิจไม่มีผลการด าเนินการที่เผยแพร่เป็นทางการก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีการในการค  าประกัน 
Non-Bank ที่เป็นผู้ให้กู้แทน เพราะ Non-Bank ที่กระจายตัวตามพื นที่ต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการ
ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในพื นที่ของตน ท าให้สามารถจัดรูปแบบและเงื่อนไขในการให้สินเชื่อที่
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและรายรับของลูกค้านั นๆ  

เนื่องจาก พันธกิจของ บสย. คือ ช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินจ านวนมากขึ น ดังนั น บสย. จึงควรเริ่มจากการค  าประกัน SMEs ที่ใช้บริการ Non-Bank ก่อน 
(retail guarantee) แล้วในอนาคตอาจมีการพิจารณาขยายการค  าประกันให้แก่ Non-Bank รายย่อย
ในพื นที่ที่มีผลการด าเนินงานในการอ านวยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจนอกระบบที่ประจักษ์ได้ เพ่ือที่จะให้
ธุรกิจเหล่านี ลดการพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ  

อนึ่ง การศึกษานี พบว่า แม้ บสย. จะเข้ามาค  าประกันสินเชื่อลูกค้า SMEs ของ Non-bank 
ในอนาคต แต่การปล่อยสินเชื่อประเภทเช่าซื อและลีสซิ่งในกรณีของอุปกรณ์และเครื่องจักรจะยังคงไม่
สามารถเติบโตได้อย่างที่ควร เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยลีสซิ่งเป็นการเฉพาะยังต้อง
ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับสัญญาลีสซิ่งไว้เป็นการเฉพาะ 
การบังคับใช้สัญญาลีสซิ่งในปัจจุบันนั น ศาลจะใช้บทบัญญัติลักษณะของการเช่าทรัพย์หรือการเช่าซื อ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียง รวมทั งใช้
หลักการตีความสัญญา ท าให้การตีความสัญญาลีสซิ่งมีข้อจ ากัด และมีปัญหาเรื่องการบังคับช าระหนี 
ต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งยึดหลักว่าการบังคับหนี นั นต้องด าเนินการ
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ผ่านกระบวนการทางศาล ไม่สามารถบังคับหนี ได้ด้วยตนเอง (self-help remedies) ต่างจากระบบ
กฎหมายแบบ common law ที่ให้เจ้าหนี สามารถด าเนินการบังคับช าระหนี ได้เองโดยวิธีการขาย
ทอดตลาด หรือกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ชั่วคราวเพ่ือเก็บรวบรวมรายได้จากทรัพย์สินนั น 
เนื่องจากในประเทศไทยกระบวนการทางศาลใช้เวลายาวนาน จึงเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ให้เช่าในกรณีที่ผู้
เช่าค้างช าระค่าเช่า เพราะไม่สามารถยึดทรัพย์สินคืนได้เองท าให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
หลักทรัพย์ค  าประกันไปในตัวได้ ท าให้ต้องหาทรัพย์สินอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือในการค  าประกันหรือการ
ค  าประกันด้วยตัวบุคคลก็ดี ด้วยข้อจ ากัดว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นทรัพย์สินที่บังคับคดีได้ยาก
รวมทั งไม่มีตลาดรอง ท าให้การให้สินเชื่อเช่าซื ออุปกรณ์และเครื่องจักรในปัจจุบันจึงจ ากัดเฉพาะกรณี
ของลูกค้าของบริษัทที่จ าหน่ายเครื่องจักรบางราย เช่น บจ. คูโบต้า เป็นต้น หรือมิฉะนั นก็จะเป็น
ลูกค้าของ Non-bank ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ที่มีบัญชีและประวัติการรับสินเชื่อและการ
ช าระหนี จากบริษัทแม่ท าให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อลีสซิ่งประเภทเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ได้ 

คณะผู้วิจัยเห็นว่า บสย. อาจจัดท าโครงการประกันสินเชื่อเช่าซื อเครื่องจักรและอุปกรณ์ผ่าน 
Non-Bank ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับโครงการ Equipment Financing Programme ของประเทศ
เม็กซิโกที่รัฐบาลให้การค  าประกันแก่ Non-Bank ที่ปล่อยสินเชื่อเช่าซื อให้แก่ เกษตรกร ใน
ขณะเดียวกัน บสย. ควรผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลีสซิ่งเพ่ือที่จะลดความเสี่ยงในการ
ปล่อยสินเชื่ออันจะส่งผลให้มีบริการสินเชื่อเช่าซื อมีความหลากหลาย มีการแข่งขันสูงเช่นในกรณีของ
สินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ในปัจจุบัน อันจะส่งผลประโยชน์โดยตรงให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาด
เงินทุนในการซื อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 

ส าหรับบริการแฟคตอริ่งนั น คณะผู้วิจัยเห็นว่าการค  าประกันจะช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีปัญหาการขาดสภาพคล่องน้อยลงได ้เนื่องจากธุรกิจที่ต้องขายบัญชีลูกหนี การค้าส่วนมาก
เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ขาดสินทรัพย์ที่สามารถน ามาค  าประกันหรือขาดข้อมูลผลการประกอบธุรกิจ ใน
อดีต (ส่วนมากสถาบันการเงินจะเรียกข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) ท าให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ได้จึงมักประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในช่วงเวลาที่รอการช าระเงินจากผู้ซื อสินค้า  ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันที่ส่งสินค้าให้กับลูกหนี การค้าหรือผู้ซื อสินค้า 
ในกรณีดังกล่าว หาก บสย. สามารถเข้ามาช่วยค  าประกันให้แก่ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่ต้อง
ท าแฟคตอริ่งก็จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี แก้ปัญหาสภาพคล่องได้   

อย่างไรก็ดี กฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการท าแฟคตอริ่ง ดังนั น เมื่อเกิดข้อ
พิพาททางกฎหมายในการท าแฟคตอริ่ง จึงต้องน าหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้  ซึ่ งยั งขาดบทบัญญัติที่ จ า เป็นเกี่ ยวกับการประกอบธุรกรรม 
แฟคตอริ่งหลายประการ เช่น วิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามบัญชีลูกหนี  และภาระหน้าที่ของ
บริษัทแฟคเตอร์ ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ขายบัญชีลูกหนี  และลูกหนี  วิธีการแจ้งการโอนสิทธิ ความรับผิดชอบ
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ของผู้ขายบัญชีลูกหนี การค้าในกรณีที่มีการขายบัญชีให้แก่บริษัทแฟคเตอร์หลายรายซ  าซ้อนกัน ฯลฯ 
ดังนั น จึงควรมีการผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง  

คณะผู้วิจัยเห็นว่าการที่ บสย. จะเข้าไปค  าประกันสินเชื่อของ Non-bank นั นน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ SMEs จ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบัน Non-bank ที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อ ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่งไม่ต้องขึ นทะเบียนและไม่ได้อยู่
ภายใต้การก ากับของหน่วยงานใดๆ จึงควรมีการด าเนินการอย่างรอบคอบเพ่ือปิดความเสี่ยงของ 
บสย. ดังนี  

ในช่วงแรกที่ บสย. จะเข้าไปค  าประกันลูกหนี ของ Non-Bank นั นควรเลือก Non-Bank ที่มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี  

1) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เท่านั นเนื่องจากมีตัวตนและมีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในอดีตที่เป็นที่ประจักษ์ 

2) มีหลักเกณฑ์ในการ (1) ตั งส ารองหนี เสีย และ (2) จัดล าดับความเสี่ยงของลูกหนี ที่ดี 

ทั งนี  บสย. สามารถป้องกันมิให้ต้องรับความเสี่ยงมากจนเกินไป โดยให้ Non-Bank ต้องมี
ส่วนที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการเบี ยวหนี  เช่น การก าหนด coverage ratio ที่ไม่สูงเกินไป
นัก รวมทั ง บสย. ต้องออกแบบรูปแบบการค  าประกันในลักษณะ loss sharing เพ่ือป้องกันมิให้ 
Non-Bank ปล่อยสินเชื่อเช่าซื อในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งตามหลักทฤษฎีแล้ว หน่วยงานที่เป็นผู้
ประเมินความเสี่ยงของผู้กู้และคัดกรองผู้ที่ควรได้รับสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงในกรณีของ
การผิดการช าระหนี  ดังนั น หาก บสย. ไม่มีกระบวนการในการกลั่นกรองผู้กู้เองก็ควรที่จะออกแบบ
การค  าประกันที่จ ากัดความเสี่ยงของ บสย. ที่เข้มงวด มิฉะนั นแล้ว บสย. จะต้องมีกระบวนการในการ
กลั่นกรองความเสี่ยงของผู้กู้เอง 

นอกจากนี แล้ว บสย. จะต้องสร้างแรงจูงใจให้ Non-Bank ติดตามทวงถามหนี  แทนที่จะให้ 
บสย. รับภาระในกรณีท่ีเกิดการเบี ยวหนี  เช่น อาจจะต้องออกแบบให้มีการแบ่งเงินช าระหนี แต่ละงวด
ระหว่าง บสย. กับ Non-Bank แทนการที่ให้ บสย. รับหนี ที่คงค้างในกรณีที่ผู้กู้หยุดการช าระหนี  เป็น
ต้น   

ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากหนี เสีย บสย. อาจก าหนดให้ผู้กู้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี  

 มีบุคคลที่ค  าประกัน โดยเฉพาะสมาชิกครอบครัว เพ่ือที่จะสะท้อนความจริงใจใน
การรับภาระหนี  

 มีการวางสินทรัพย์ค  าประกันที่อาจไม่มีมูลค่าสูงแต่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ฯ  
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 ในกรณีของบริการแฟคตอริ่ง ควรจ ากัดการประกันสินเชื่อเฉพาะในรูปแบบของการ
โอนสิทธิสมบูรณ์เพ่ือปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่ผู้ขอสินเชื่อ ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาและเรียกเก็บเงินจากลูกหนี เอง แม้จะได้ท าการขายบัญชีลูกหนี ดังกล่าวแล้วก็
ตาม 

ทั งนี  บสย. ควรท า due diligence กับ Non-Bank ที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมการเช่าซื อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) การก าหนดกระบวนการในการคัดกรอง Non-Bank ดังกล่าวจะช่วยป้องกันการ
แทรกแซงทางการเมืองในการพิจารณาการให้การค  าประกัน Non-Bank ได้ด้วย ซึ่ง Non-Bank ที่จะ
ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจะเป็น Non-Bank รายย่อยที่ต้องการเงินทุน 

อนึ่ง หาก บสย. ต้องการที่จะขยายการค  าประกัน SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อแบบเช่าซื อ  
ลีสซิ่ง หรือ แฟคตอริ่ง จ าเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการค  าประกันดังนี  

ก) คุณสมบัติของ Non-Bank และธุรกรรมที่สามารถค  าประกัน 
1) ก าหนดนิยามของธุรกรรมที่ให้การค  าประกันที่ชัดเจน เช่น ลีสซิ่ง เช่าซื อ และ 

แฟคตอริ่ง เป็นต้น 
2) ก าหนดคุณสมบัติของ Non-Bank ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ เช่น ต้องเป็น 

นิติบุคคลที่มีผลการด าเนินงานที่ดีไม่ต่ ากว่า 3 ปี มีระบบการตั งส ารอง การจัดชั น
ลูกค้าท่ีได้มาตรฐาน ฯลฯ เป็นต้น 

3) ก าหนดคุณสมบัติของธุรกรรมที่มีสิทธิในการขอการค  าประกันตามวัตถุประสงค์ของ
การค  าประกันเพื่อส่งเสริม SMEs เช่น (1) ต้องเป็นธุรกรรมใหม่ (2) ต้องเป็นการเช่า
ซื อหรือลีสซิ่งอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรเพ่ือการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ต้องเป็นการ
ขายบัญชีลูกหนี การค้าส าหรับสินค้าประเภทใดบ้าง หรือ ต้องไม่ประกอบธุรกิจใน
สาขาใดบ้าง (เช่น สุรา ยาสูบ สถานบันเทิง) (3) ต้องมีระยะเวลาของสัญญาไม่ต่ า
กว่า x ปี เช่น หากต้องการที่จะให้สินเชื่อระยะยาวอาจก าหนดให้สัญญาลีสซิ่งหรือ
เช่าซื อนั นต้องมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี ซึ่งจะหมายถึง financial lease ไม่รวม 
operational lease เป็นต้น (4) ต้องมีวงเงินไม่เกิน x บาท เพ่ือให้มีการกระจาย
การค  าประกัน ฯลฯ เป็นต้น 

4) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอรับการค  าประกัน เช่น ต้องเป็น SMEs ที่มีรายได้
ไม่เกิน x บาทต่อปี ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ศาลพิพากษาว่าทุจริตหรือ
ฉ้อโกง ฟอกเงิน ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการยื่นขอสินเชื่อฯลฯ บางประเทศ
ก าหนดให้ต้องเป็น SMEs ที่เพ่ิงก่อตั งกิจการไม่เกิน 7ปีที่มีการลงทุนในการท า
นวัตกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ x ของรายได้ เป็นต้น 
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ข) การก าหนดนิยาม 
1) ก าหนดนิยามของ “เงินต้น” ทั งนี ในกรณีของการเช่าซื อ ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง

เนื่องจากเป็นการปล่อยกู้ที่ต่างไปจากเงินกู้ทั่วไป จึงต้องมีการก าหนดนิยามของค า
ว่า “เงินต้น” เช่น ในกรณีของ InnovFin SME Guarantee ของสหภาพยุโรป จะ
ก าหนดนิยามของเงินต้น (principle) ในกรณีของธุรกิจลีสซิ่งเพ่ือใช้ในการก าหนด
วงเงินประกัน (agree portfolio volume) ว่าให้หมายถึง วงเงินสินเชื่อที่ Non-
Bank ให้แก่ลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามสัญญาลีสซิ่ง เช่น ราคาสุทธิของทรัพย์สิน
ที่ให้เช่าหักด้วยเงินดาวน์เป็นต้น  

2) ก าหนดนิยามของ “อัตราดอกเบี ย” ในกรณีของสัญญาเช่าซื อ ลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง 
3) ก าหนดนิยามของ “หนี ค้างช าระ” ในกรณีของ ลีสซิ่ง อาจหมายถึง เงินต้น ดอกเบี ย 

ไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯลฯ 
ค) การก าหนดเงื่อนไขในการค  าประกัน 

1) ก าหนดอัตราการค  าประกัน เช่น ร้อยละ 50 ของวงเงินหนี ที่ค้างช าระ เป็นต้น 
2) ก าหนดขนาดของวงเงินรวมที่สามารถให้การค  าประกันขั นสูง ในกรณีของ portfolio 

guarantee 
ง) ก าหนดความรับผิดชอบในการบริการ ติดตาม และรายงานหนี  

1) ก าหนดให้ Non-Bank เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและติดตามหนี ตามขั นตอน
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบภายในของ Non-Bank (แปลว่า Non-Bank ที่เข้า
ร่วมโครงการต้องมีระเบียบภายในเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี )  

2) ก าหนดนิยามของมูลหนี ที่ติดตามได้ (recoveries) และวิธีการในการแบ่งมูลหนี ที่
ติดตามได้ระหว่าง บสย. และ Non-Bank เช่น อาจก าหนดให้เป็นไปตามสัดส่วนใน
การค  าประกันความเสียหาย เช่น ร้อยละ 50 เป็นต้น 

3) ก าหนดภาระในการรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการค  าประกันและธุรกรรมที่ได้รับการ
ค  าประกัน 

ทั งนี   เพ่ือให้การด าเนินการในการค  าประกัน Non-Bank มีความโปร่งใส คณะผู้วิจัยเห็นว่า 
บสย. ควรออกระเบียบภายในให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของชื่อและที่อยู่ของธุรกิจที่ได้รับการค  า
ประกัน  ระยะเวลาในการค  าประกัน รูปแบบของธุรกรรมที่ได้รับการค  าประกัน และวงเงินที่ได้การค  า
ประกันดังเช่นในกรณีของ InnovFin SME Guarantee ของสหภาพยุโรปที่ก าหนดให้ European 
Investment Fund (EIF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ค  าประกันต้องด าเนินการ  
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Executive Summary 

Non-bank financial institutions (nonbanks), by definition, are financial 
institutions that do not offer depositing services. In Thailand, nonbanks that provide 
specific financing services such as leasing, hire purchase for equipment and 
machinery and factoring are numerous but large ones are mostly subsidiaries of 
banking institutions, subsidiaries of multinational companies and joint ventures 
between Thai company and foreign company.  

Nonbanks that provide personal loans and credit card services are subject to 
regulation by the Bank of Thailand (BoT). However, since nonbanks do not accept 
deposits -- i.e., they do not use “other people’s money” in providing credits, there 
are no prudential regulations. BoT’s nonbank regulations concern interest rates and 
fee charges, debt collection procedures and information disclosure for consumer 
protection purposes. However, nonbanks that are subsidiaries of commercial banks 
must adopt the same prudential regulations as do their parent companies since the 
financial reports are consolidated. Larger nonbanks tend to adopt the BoT’s 
prudential standards governing the classification of delinquent loans and non-
performing loans reserves. Smaller nonbanks, however, have their own risk 
management rules.  

The rough estimation of the total value of nonbank credits in 2013 is 824 
billion baht. This value is projected from the asset value of nonbanks that year. Of 
the amount, 714 billion baht worth of credits outstanding is from vehicle leasing/ 
hire purchase and 10 billion baht from factoring. It should be noted that the figure 
represents the minimum value of nonbank credits as it does not include credit 
extension of bank-affiliated nonbanks that operate only as a division of the 
commercial bank. 

Nonbanks play an important role in facilitating financial access for SMEs. This 
study finds that nonbank credits in terms of leasing, hire purchase and factoring are 
more accessible for SMEs compared with bank loans because of more flexible 
approval policies and flexible terms and conditions for lending. Moreover, because of 
the intense competition in the market, the effective interest rate for some nonbank 
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services such as vehicle hire purchase is considerably lower than that of bank loans. 
As a result, SMEs rely on both short-term and long-term credits from nonbanks. 

A review of various National Credit Guarantee Agencies overseas reveal that 
credit guarantees for nonbanks’ customers is common. There are 2 types of nonbank 
credit guarantees schemes: the retail guarantee, which provides credit guarantees for 
SMEs that are customers of nonbanks, and the wholesale guarantee, which provides 
credit guarantees to nonbanks that seek loans from commercial banks. The choice 
between the two types of guarantees depends on the nature of the targeted SMEs. If 
the scheme is designed to facilitate financial access of SMEs that operate in the 
formal sector, then a retail guarantee is more appropriate because the credit risks 
can be controlled. On the contrary, if the objective of the scheme is to provide 
financial access for microenterprises operating in the informal sector, then a 
wholesale guarantee would be more appropriate. This is due to the fact that 
microenterprises have neither loans nor business records, so there is a difficulty in 
identifying and classifying credit risks. Some nonbanks, however, specialize in risk 
assessment for the particular group of microenterprises or are familiar with the 
owners and so are able to assess credit risks more accurately and tailor suitable 
credit terms and conditions.  

The research team is of the opinion that the TCG should provide a retail 
credit guarantee scheme to nonbank customers at the initial stage given that its 
statutory mandate focuses on SMEs rather than microenterprises. However, in the 
medium term, the TCG might consider expand the scope of its credit guarantee to 
nonbanks to facilitate on-lending to microenterprises that rely mainly on credits from 
the informal sector that bear very high interest rates. 

It should be noted, however, that the extension of credit guarantee schemes 
to nonbanks may not be able to boost the hire purchase or leasing businesses as it 
should.  This is because Thailand does not yet have a suis generis law for leasing 
services. When disputes about leasing contracts go to the court, judges have to rely 
on the commercial codes which contain statutory provisions only for asset rentals 
and hire purchase. This makes contract enforcement particularly difficult. Should the 
lessee default, the lessor would have to bring the case to court in order to retrieve 
the leased assets. The legal process may take 4-5 years. As a result, equipment hire 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

ix 

purchase is currently limited to customers of captive lessors. For example, Kubota 
Siam Leasing is responsible to provide hire purchase service for those who buy 
Kubota’s agricultural equipment. Researchers are of the opinion that TCG might 
implement an equipment hire purchase guarantee similar to Equipment Financing 
Programme conducted in Mexico, where the government guarantees nonbanks that 
provide hire purchase credit to farmers. At the same time, TCG should advocate the 
promulgation of a law on leasing contracts.    

As for the factoring businesses, researchers are of the opinion that a 
guarantee scheme will help improve access to credit for small and medium size 
businesses, which have comparatively few assets to obtain collateralized loans or 
insufficient business records. Therefore, guaranteeing factoring loans will provide a 
source of short term credit for these businesses. However, factoring businesses face 
the same problem as do leasing businesses. Thailand also needs a factoring law in 
order to specify the rights and obligations of factor and the owner of the invoice as 
well as the right of the factored to collect the unpaid invoice amount from the 
transferor (seller). 

Since nonbanks that provide leasing and factoring services are unregulated in 
Thailand, it is important that the TCG reads carefully in order to contain risks. In the 
first phase of implementation, the TCG should limit its credit guarantee exposure to 
nonbanks that have the following characteristics: 

 Nonbanks that are juristic persons registered with the Ministry of 
Commerce and have promptly submitted their annual financial 
account. 

 Nonbanks that have well-established business records in providing 
credits to SMEs. 

 Nonbanks which have proper classification of customers and loans 
risks as well as loss reserves. 

In addition, TCG may further contain credit risks by limiting the coverage ratio.   
Loss sharing principle is vital to prevent nonbanks to increase risk appetite too much 
that would harm TCG financial position. Theoretically, those responsible for assessing 
risk profiles and approving credit terms should bear the majority of the risks involved. 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

x 

Given that the TCG has limited credit risk assessment capability, it should design a 
prudent scheme to contain its own risk exposure.  

At the same time, in order to reduce the probability of default, the TCG might 
require that the debtor 

 provide additional personal guarantors, especially member of their 
family 

 Provide collateral that is less expensive but is necessary in living such 
as televisions and refrigerators 

 In case of factoring, guarantee should be limited only to recourse 
factoring to reduce risk that sellers collect debt themselves even 
though they transfer the payment rights to the factors. 

Moreover, the TCG should ensure that nonbanks are promptly 
incentivized to follow up on delinquent loans rather than draw on TCG’s guarantee 
facilities. For example, the installment payments and the recovered value of the 
asset should be equally split between the TCG and the nonbank.   

In case of wholesale guarantee, TCG should commission SEC-certified auditors 
to conduct a proper due diligence on nonbanks that apply for the guarantee. This 
process can also prevent political intervention in selecting which nonbanks to be 
eligible for the guarantee and spend limited resources for those in needs.  

In order to implement nonbank guarantee scheme, TCG needs to determine 
the following: 

i) Transaction eligible for guarantee and characteristics of nonbanks 
(1) Define transactions such as financial leasing, hire purchase and 

factoring 
(2) Determine the characteristics of nonbanks eligible for joining the 

program such as nonbanks that are juristic persons with no less than 3 
years of operation, employ proper credit risk classification schemes 
and reserve provision rules for non-performing loans 

(3) Determine the characteristics of transactions eligible for the guarantee 
facility such as  
1) the transaction must involve an extension of credit for a new 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

xi 

project rather than a refinancing of loans 
2) types of equipment for leasing and hire purchase and characteristics 
of account receivables (e.g. not permit to guarantee for accounts 
involved with alcohol, addictive drugs and entertainment services)  
3) maturity of transactions no less than X years in case of mid-long 
term credits 
4) the maximum guarantee for each transaction to disperse the 
guarantee 

(4) Characteristic of SMEs that are eligible for guarantee such as the 
maximum annual revenues, maximum years of establishment, and no 
corruption and money laundering records 

ii) Definition 
(1) Definition of “principle” due to the difference between credit 

provided by nonbanks and banks. InnovFin SME Guarantee in 
European Union defines principle in case of leasing as value of loan 
nonbanks lend to customers at a specific period in the contract, e.g., 
net value of assets minus down payment. 

(2) Definition of “interest rate” in case of hire purchase leasing and 
factoring 

(3) Definition of “unpaid debts”. For example, unpaid debt includes only 
principle and interest rate and excludes fees and penalties in case of 
leasing. 

iii) Condition of the credit guarantee 
(1) Coverage ratio, e.g., 50 percent of unpaid debts 
(2) Amount of maximum guarantee for portfolio guarantee 

iv) Responsibility to manage, collect debt and report 
(1) Nonbanks must be the one who manages and collect debts following 

their standard procedures 
(2) Determine “recoveries” and how to split them between TCG and 

nonbanks, e.g., equal to coverage ratio 
(3) Set the responsibility to report the guaranteed and guaranteed 

transactions 
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In order to make the guarantee process more transparent, it is suggested that 
the TCG discloses the name and address of SMEs that are recipient of the guarantee 
service as well as the terms and conditions of the credit guarantee, the type of credit 
extension and the value of guarantee similar to InnovFin SME Guarantee by the 
European Investment Fund. 

 

 

 

 



 

1-1 

บทที่ 1 
บทน้า 

1.1. หลักการและเหตุผล 

จากการด าเนินการที่ผ่านมาภายใต้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม พ.ศ. 2534 บสย. ได้ให้การค  าประกันสินเชื่อแก่สถาบันการเงิน ตามค านิยามใน พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีคลังเท่านั น อย่างไรก็ตาม บสย. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาการค  า
ประกันให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินกลุ่มใหม่ๆ เนื่องจากในปัจจุบันมีธุรกิจการเงินอีก
หลายประเภท ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ธุรกิจ Non-Bank ในรูปแบบต่างๆ ที่ให้บริการ
ทางการเงินแต่มิได้รับเงินฝาก โดยการประกอบธุรกิจดังกล่าวเกิดขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
สินเชื่อของประชาชนในหลากหลายรูปแบบมากขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs ที่มีคุณสมบัติไม่
เพียงพอต่อการเข้าถึงแหล่งทุนประเภทธนาคาร จะได้เข้ามาใช้บริการทางการเงินกับกลุ่ม Non-Bank   
ซึ่งมีรูปแบบการให้สินเชื่อที่ต่างจากสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ Leasing, 
Hire purchase, Factoring หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งยังมีช่องว่างที่ SMEs จ านวนมากยังเข้าไม่ถึง 
แต่หากน ากลไกการค  าประกันของ บสย. เข้าไปสนับสนุนให้มีการค  าประกัน SMEs ผ่านกลุ่ม Non-
Bank เหล่านั น ก็จะเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับ SMEs มากยิ่งขึ น 

จากความส าคัญของธุรกิจการเงินประเภท Non-Bank ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยปิด
ช่องว่างทางการเงินในระบบที่นับวันจะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ นเนื่องจากสามารถท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้า SMEs ที่ขาดหลักประกันและที่มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติจากกลุ่มสถาบันการเงิน โดย SMEs เหล่านี เป็นกลุ่มที่ บสย. ต้องการให้ความ
ช่วยเหลือตามพันธกิจองค์กรเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ประกอบกับ พ.ร.บ. บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ก าหนดให้ บสย. สามารถค  าประกันสินเชื่อโดยผ่าน
ธนาคารเท่านั น ท าให้ บสย. ต้องเสนอขอแก้ไขกฎหมายจัดตั ง เพ่ือขยายกรอบการค  าประกันไปยัง
ธุรกิจ Non-Bank ซึ่งในการขอเสนอแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ บสย. จะต้อง
มีการเตรียมความพร้อมโดยการศึกษา วิจัย ข้อมูล เกี่ยวกับความส าคัญและขนาดของธุรกิจและ
ธุรกรรมทางการเงินของกลุ่ม Non-Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 
SMEs รวมไปถึงการศึกษาประเด็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ น 

การจัดให้มีโครงการศึกษานี จะท าให้ บสย. มีข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายและมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการค  าประกันตลอดจนการสร้างแนวทางการบริหารจัดการความ
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เสี่ยงจากการค  าประกันในอนาคตผ่านกลุ่ม Non-Bank ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั งต่อการด าเนินการของ 
บสย. ต่อ SMEs กลุ่ม Non-Bank และต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

1.2. วัตถุประสงค ์  

1.1.1. เพ่ือให้มีผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบองค์กร วิธีการด าเนินธุรกิจของธุรกิจการเงิน 
Non-Bank ประเภทต่างๆ 

1.1.2. เพ่ือให้มีการศึกษาและประมาณขนาดของธุรกรรมจากการให้บริการทางการเงิน
ของ Non-Bank ต่อผู้ประกอบการ SMEs 

1.1.3. เพ่ือให้มีการศึกษาถึงประโยชน์และความเสี่ยง กรณี บสย. สามารถขยายการค  า
ประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank ได้ รวมถึงรูปแบบที่ บสย. จะสามารถให้การค  า
ประกันผ่านกลุ่ม Non-Bank เหล่านี  

1.1.4. เพ่ือเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงที่ บสย. จะได้รับหากมีการค  าประกัน
สินเชื่อกับ Non-Bank แต่ละประเภท รวมถึงให้มีข้อเสนอแนะ และค าแนะน าใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นจากการค  าประกันกลุ่ม Non-Bank  

1.1.5. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยที่ให้แนวทาง บสย. ในการบริหาร
ความเสี่ยงจากการให้การค  าประกันกับกลุ่ม Non-Bank จากตัวอย่างของสถาบัน
ประเภท Non-Bank ในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

1.3. ขอบเขตการด้าเนินงาน 

1.3.1 ศึกษาความส าคัญ ขนาดและปริมาณการให้สินเชื่อหรือคล้ายสินเชื่อที่ Non-Bank  
มีต่อระบบการเงินของประเทศและ SMEs  

1.3.2 ศึกษารูปแบบองค์กร วิธีการด าเนินธุรกิจ กฎเกณฑ์การควบคุมธุรกิจการเงิน
ประเภท Non-Bank และรูปแบบการให้บริการทางการเงิน Non-Bank ให้บริการ
ต่อลูกค้าที่เป็น SMEs อาทิ Hire Purchase, Leasing, Factoring สินเชื่อส่วน
บุคคลทั งในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) 

1.3.3 ศึกษาประโยชน์ และ/หรือความเสี่ยงที่ บสย. จะได้รับจากการขยายการค  าประกัน
ไปยังกลุ่ม Non-Bank รวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ น หาก 
บสย. มีการขยายขอบเขตการท าธุรกิจไปยังกลุ่ม Non-Bank 

1.3.4 เสนอแนะรูปแบบการค  าประกันที่เหมาะสมที่ บสย. จะขยายขอบเขตการค  า
ประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank เหล่านั น 
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1.4. วิธีการศึกษา 

1.4.1 ความส้าคัญ ขนาดและปริมาณการให้สินเชื่อหรือคล้ายสินเชื่อที่ Non-Bank มีต่อ
ระบบการเงินของประเทศและ SMEs  

การศึกษาในส่วนนี  คณะผู้วิจัยจะก าหนดค าจ ากัดความของธุรกิจ Non-Bank ก่อนเป็นอันดับ
แรก เพ่ือก าหนดขอบเขตการศึกษากลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่จะให้สินเชื่อแก่ SMEs ให้ชัดเจนยิ่งขึ น 
เนื่องจากธุรกิจ Non-Bank มีความหมายแตกต่างกันไปตามพัฒนาการของแต่ละประเทศ ส าหรับใน
ประเทศไทยนั น อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (2551) กล่าวว่า ธุรกิจ Non-Bank เป็นสถาบันการเงินที่ท า
หน้าที่คล้ายกับธนาคารแต่มิใช่ธนาคาร เพราะเป็นธุรกิจการเงินที่ไม่รับเงินฝาก (Non-deposit 
taking financial intermediaries) อนึ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 
4 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 2) กลุ่มธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
(Leasing) 3) กลุ่มธุรกิจการให้เช่าซื อ (Hire-Purchase) และ 4) กลุ่มธุรกิจแฟคตอริ่ง (Factoring) ซึ่ง
ลักษณะการให้บริการของธุรกิจแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปตามค านิยาม ดังนี  

1) กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นธุรกิจที่ให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคในระยะสั น เพ่ือน าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยไม่จ ำเป็นต้องมี
หลักทรัพย์หรือบุคคลค  ำประกันในกำรขอสินเชื่อ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการน าสินเชื่อดังกล่าวไปใช้อาจ
ไม่ได้เจาะจงแค่การน าไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั น กลุ่มผู้ใช้บางรายอาจน าสินเชื่อดังกล่าวไปใช้
ในการหมุนเงินส าหรับการประกอบธุรกิจก็ได้ 

2) กลุ่มธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) คือ การให้เช่าทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยที่ผู้ให้เช่าจะ
เป็นผู้จัดหามาให้ตามความต้องการของผู้เช่าเพ่ือน าไปประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้เช่ามีสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน
ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเท่านั นแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อนึ่ง บริษัทลีสซิ่งทั่วไป
ตามท้องตลาดของไทย ไม่ได้มีรูปแบบการท าธุรกิจเช่นธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง หากแต่เป็นการ
ประกอบธุรกิจการให้เช่าซื อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ซึ่งเป็นลักษณะธุรกิจการให้เช่าซื อมากกว่า
การให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

3) ธุรกิจการให้เช่าซื อ (Hire-Purchase) คือ การที่เจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินออกให้เช่า 
และมีการตกลงกันว่าจะขายหรือให้กรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื อ เมื่อมีการจ่ายเงินดาวน์และช าระค่างวดรวม
ค่าดอกเบี ยตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาเช่าซื อ ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย หรือบริษัทไฟแนนซ์รถ 

4) ธุรกิจแฟคตอริ่ง เป็นการรับโอนสิทธิในหนี การค้าจากผู้ผลิต โดยจ่ายเงินสดให้กับผู้ผลิต
ก่อนที่จะถึงก าหนดรับช าระหนี จากลูกหนี  
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เมื่อคณะผู้วิจัยได้ขอบเขตของการศึกษากลุ่มธุรกิจ Non-Bank ตามค าจ ากัดความที่ได้กล่าว
ไปข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัยจะศึกษาความส าคัญ ขนาดและปริมาณการให้สินเชื่อของธุรกิจ Non-Bank   
ในภาพรวมของทั งประเทศ โดยจะศึกษาจากข้อมูลจาก 4 แหล่ง ดังนี  

1) ข้อมูลสถิติด้านการเงินและสถาบันการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ผู้ประกอบธุรกิจที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีจ านวนทั งหมด 28 
รายนั น มีจ านวนบัญชีสินเชื่อทั งสิ น 9.32 ล้านบัญชี และมียอดสินเชื่อคงค้างทั งหมด 154,703 แสน
ล้านบาท เฉลี่ยประมาณ 2 หมื่นบาทต่อบัญชี ซึ่งเป็นยอดสินเชื่อส่วนบุคคลของ Non-Bank ที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั งนี ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการแยกประเภทว่าเป็น
สินเชื่อส าหรับอุปโภคบริโภค หรือเป็นสินเชื่อส าหรับธุรกิจแต่ข้อมูลชุดนี จะท าให้ทราบปริมาณและ
ขนาดสินเชื่อส่วนบุคคลในตลาดของประเทศในภาพรวมได้ และสามารถน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

2) รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยเป็นกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจการให้เช่า
แบบลีสซิ่ง ธุรกิจการให้เช่าซื อ และธุรกิจแฟคตอริ่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อนึ่ง จากรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้นั น 
คณะผู้วิจัยจะสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและขนาดสินเชื่อของบริษัทดังกล่าวได้จากงบการเงิน
รวมของแต่ละบริษัท ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลลูกหนี ประเภทต่างๆ ของแต่ละบริษัทได้ 

3) ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BOL 

จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของ BOL ในหมวดกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ซึ่งได้
จ าแนกกิจกรรมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่น สัญญาเช่าทางการเงินด้านยานยนต์ สัญญาเช่าทาง
การเงินด้านเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น จะท าให้ทราบจ านวนผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ที่
ปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มธุรกิจ SMEs รวมทั งขนาดและปริมาณสินเชื่อของแต่ละบริษัทที่มีการปล่อย
สินเชื่อ 

4) ข้อมูลจากสมาคมที่ประกอบธุรกิจ Non-Bank เช่น สมาคมลีสซิ่งไทย เป็นต้น โดย
สามารถสืบค้นได้ตามหน้าเวบไซต์ต่างๆ เพ่ือสามารถน าข้อมูลภาพรวมของธุรกิจแต่ละประเภทมา
ประมวลผลและคาดการณ์ขนาดและปริมาณของสินเชื่อในภาพรวมได้ 

นอกจากการศึกษาข้อมูลตามแหล่งต่างๆ แล้วนั น คณะผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบ

ธุรกิจ Non-Bank ทั ง 4 ประเภท เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาประมาณการขนาดและ

ปริมาณการให้สินเชื่อที่มีต่อระบบการเงินของประเทศและ SMEs  
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อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้เริ่มด าเนินตามมาตรการปล่อย

สินเชื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท (นาโนไฟแนนซ์) ซึ่งผู้

ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยนั นมีเพียง 4 ราย ประกอบด้วย 1) บริษัท เงินสดทันใจ จ ากัด 2) บริษัท ไทย

เอซ แคปปิตอล 3) บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จ ากัด (มหาชน) และ 4) บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จ ากัด 

ดังนั น คณะผู้วิจัยจะเข้าไปสัมภาษณ์เก่ียวกับการด าเนินงานในการปล่อยสินเชื่อของ Non-Bank ทั ง 4 

แห่งนี เป็นอันดับแรก เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญ ขนาดและปริมาณการให้สินเชื่อแก่

กลุ่ม SMEs 

นอกจากนี  คณะผู้วิจัยจะเข้าสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank   

อ่ืนๆ เพิ่มเติมจาก 4 รายที่ให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นี  โดยจะสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจทั งรายใหญ่และ

รายย่อยในตลาด ประมาณ 20 ราย ซึ่งจ าแนกเป็น 1) ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ปล่อยสินเชื่อส่วน

บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 2) ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ด าเนิน

ธุรกิจแบบให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจให้เช่าซื อ และธุรกิจแฟคตอริ่ง ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เช่น บ. ภัทรลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น3) ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนนิติ

บุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 4) ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลหรือ

คณะบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์กับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้วิจัยจะพิจารณา

เลือกเฉพาะรายที่มีบทบาทส าคัญในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs เท่านั น โดยข้อมูลที่คณะผู้วิจัย

ต้องการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ได้แก่  

 ประเภทของบริการที่ให้แก่ SMEs  

 วงเงินที่ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่เป็น SMEs ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและแนวโน้มใน

อนาคต 

 จ านวน ขนาด และลักษณะของ SMEs ที่เป็นลูกค้า 

เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว คณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลเหล่านั นมาประมวลผลร่วมกับ
ข้อมูลในเชิงปริมาณที่ได้จากการสืบค้นตามแหล่งต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เพ่ือประเมิน
ความส าคัญ ขนาด และปริมาณสินเชื่อในภาพรวมทั งหมดของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่มีต่อเศรษฐกิจ
และ SMEs 
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1.4.2 ศึกษารูปแบบองค์กร วิธีการด้าเนินงาน กฎเกณฑ์การควบคุมธุรกิจการเงินประเภท 
Non-Bank และรูปแบบการให้บริการทางการเงิน Non-Bank ให้บริการต่อลูกค้าที่เป็น SMEs 
อาทิ Hire Purchase, Leasing, Factoring และสินเชื่อส่วนบุคคลทั งในประเทศและต่างประเทศ 
(ถ้ามี) 

การศึกษาในส่วนนี คณะผู้วิจัยจะศึกษาและทบทวนจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แนวทางและรูปแบบของกฎหมายเพ่ือการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
(Non-Bank) ของอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (2551) ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ Non-
Bank ในประเทศของ ปกรณ์ วิชยานนท์และคณะ (2551) เป็นต้น รวมทั งสรุปประเด็นเนื อหาที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ตามข้อ 4.1  

อนึ่ง การศึกษาในส่วนนี จะแบ่งเนื อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  

1.4.2.1 ศึกษารูปแบบองค์กรของกลุ่มธุรกิจการเงิน Non-Bank ซึ่งสามารถจ าแนก
ออกเป็นรูปแบบต่างๆ อาทิ 

 บริษัทในเครือของธนาคารไทย/ต่างชาติ 
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 บริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

 บริษัทที่จดทะเบียนแบบบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

 บริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจ (Captive Company) เช่น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น 
ฯลฯ 

ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบขององค์กร ทั งนี  
คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาและทบทวนกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของ Non-
Bank แต่ละรูปแบบ และเปรียบเทียบระเบียบกฎเกณฑ์การก ากับดูแล Non-Bank แต่ละรูปแบบกับ
กฎเกณฑ์การก ากับดูแลที่ใช้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 

1.4.2.2 วิธีการด าเนินธุรกิจและรูปแบบการให้บริการทางการเงินของ Non-Bank โดย
จะมีเนื้อหาครอบคลุม 

 วิธีการด าเนินธุรกิจ 

 แหล่งที่มาของเงินส าหรับการด าเนินธุรกิจ (แหล่งเงินมาจากไหน มีการระดมทุน
หรือไม่ ระดมทุนมาจากใคร) 

 ต้นทุนของแหล่งเงินมีหรือไม่ และมีต้นทุนอะไรบ้าง เช่น ดอกเบี ย เป็นต้น 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 การประเมินความเสี่ยง 
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นอกจากเนื อหาในภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของ Non-Bank   
แล้ว คณะผู้วิจัยจะศึกษาเพ่ิมเติมว่า Non-Bank ส่วนใหญ่ มีรูปแบบการให้บริการแก่ SMEs เป็น
ประเภทใด กฎเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ SMEs เป็นอย่างไร และกฎเกณฑ์การพิจารณา
แตกต่างกันไปตามขนาดและคุณลักษณะของ SMEs หรือไม่  

1.4.3 ศึกษาประโยชน์ และ/หรือความเสี่ยงที่ บสย. จะได้รับจากการขยายการค ้าประกัน
ไปยังกลุ่ม Non-Bank รวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ น หาก บสย. มีการขยาย
ขอบเขตการท้าธุรกิจไปยังกลุ่ม Non-Bank  

การศึกษาในส่วนนี จะแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการศึกษาประโยชน์
จากการขยายการค  าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank โดยคณะผู้วิจัยจะเน้นผลการศึกษาถึงประโยชน์ที่มี
ต่อ SMEs เพราะหาก SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจากธุรกิจ Non-Bank แล้วสามารถไปต่อยอดธุรกิจและท า
ให้ธุรกิจขยายตัวได้แล้วย่อมส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ในภาพรวมด้วย ทั งนี  คณะผู้วิจัยจะ
ศึกษาประโยชน์ที่ SMEs ได้รับ โดยพิจารณาจากข้อมูลทั งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะดู
ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่  

1) ข้อมูลรายงานงบการเงินและงบดุลของกลุ่มลูกค้า SMEs ที่เข้าไปใช้บริการกับ Non-Bank 
จากฐานข้อมูลของ BOL ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้หากได้รับทราบชื่อของ 
SMEs แต่ข้อมูลนี จะจ ากัดเฉพาะ SMEs ที่ใช้บริการในนามของนิติบุคคลเท่านั น  

2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ SMEs จ านวน 20 ราย โดยจะท าการสุ่มส ารวจ SMEs ที่ใช้
บริการจากธุรกิจ Non-Bank แยกเป็น SMEs ที่ใช้บริการสินเชื่อจาก Non-Bank ทั ง 4 ประเภท 
ประเภทละ 5 ราย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการของ Non-Bank แต่ละ
ประเภทให้ครบถ้วนโดยมีเนื อหาครอบคลุมเกี่ยวกับประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ การขยายตัวทาง
ธุรกิจ รวมทั งปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามาขอรับบริการสินเชื่อจาก Non-Bank มีหรือไม่อย่างไร 
ฯลฯ  

นอกจากนี  คณะผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank โดยเฉพาะผู้ประกอบ
ธุรกิจประเภทการให้เช่าซื อ ซึ่งในภาพรวมแล้วธุรกิจประเภทนี ค่อนข้างมีบทบาทกับการปล่อยสินเชื่อ
ให้กับ SMEs และเป็นธุรกิจที่จ าเป็นต้องมีผู้ค  าประกันหรือใช้สินทรัพย์ในการค  าประกัน โดย
คณะผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Hire purchased จ านวน 20 ราย ซึ่งมีเนื อหาเกี่ยวกับ 

 ปริมาณและขนาดของสินเชื่อในธุรกิจ Hire purchased ต่อภาพรวมของสินเชื่อทั ง
ประเทศ 

 ปริมาณและขนาดของสินเชื่อที่ปล่อยให้แก่ SMEs 
 หากมีการค  าประกันจะสามารถเพ่ิมปริมาณและขนาดของสินเชื่อได้มากขึ นหรือไม่ 

และคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มเท่าไหร่และควรมีรูปแบบอย่างไร 
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 หากมีการค  าประกันจะช่วย SMEs ได้เพ่ิมขึ นหรือไม่ และเพ่ิมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 

เมื่อได้ข้อมูลในเชิงปริมาณดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยจะท าการประมาณขนาดของสินเชื่อที่
สามารถช่วยกลุ่ม SMEs ในการด าเนินธุรกิจได้เพ่ิมมากขึ นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่  

การศึกษาในส่วนที่สอง จะเป็นการศึกษาและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นกับ บสย. 
จากการขยายการค  าประกันสินเชื่อไปยังกลุ่ม Non-Bank โดยคณะผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ข้อมูล
จากผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank จ านวน 20 ราย เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

1) ความเสี่ยงในการผิดช าระหนี ของกลุ่ม SMEs ที่เข้ามาใช้บริการ  

2) จ านวนหนี เสียหรือ NPLs ที่กลุ่มธุรกิจ Non-Bank แต่ละแห่งต้องแบกรับภาระ 

3) ปัญหาหรืออุปสรรคในการให้บริการแก่ SMEs ฯลฯ 

นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank แต่ละประเภทที่
ได้จากการสัมภาษณ์แล้ว คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาและทบทวนบทความเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ น
การปล่อยสินเชื่อของธุรกิจ Non-Bank จากตัวอย่างในต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
ข้อเสนอรูปแบบการค  าประกันที่เหมาะสมของ บสย. ต่อไป 

1.4.4 เสนอแนะรูปแบบการค ้าประกันที่เหมาะสมที่ บสย. จะขยายขอบเขตการค ้าประกัน
ไปยังกลุ่ม Non-Bank เหล่านั น 

การเสนอแนะรูปแบบการค  าประกันที่เหมาะสมนั น คณะผู้วิจัยจะพิจารณาว่า บสย. (1) ควร
จะค  าประกันกิจกรรมใดบ้าง (2) ควรจะค  าประกันให้ใคร และ (3) ควรจะค  าประกันอย่างไรเพ่ือปิด
ความเสี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) ค  าประกันกิจกรรมใดบ้าง การศึกษานี จะศึกษาถึงการให้บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ 
ของ Non-Bank อันได้แก่ การให้สินเชื่อส่วนบุคคล, Leasing, Hire-purchase และ 
Factoring จากการศึกษาเบื องต้น พบว่า บริการเหล่านี มีเพียงในกรณีของ Hire-
purchase (ซึ่งในประเทศไทยมักเรียกว่า Leasing) เท่านั นที่อาจมีการค  าประกัน การ
ส ารวจจะให้ข้อมูลว่า ธุรกิจ Leasing นั นมีความต้องการการค  าประกันสินเชื่อมากน้อย
เพียงใดจากการสอบถามจากทั งผู้เช่าซื อและผู้ที่ให้บริการเช่าซื อ 

(2) ค  าประกันให้ใคร การศึกษาการค  าประกันในต่างประเทศ พบว่า การค  าประกันให้แก่ 
Non-Bank นั นมีสองวิธี คือ 
ก. การค  าประกันให้ลูกค้าของ Non-Bank โดยตรงที่เรียกว่า retail guarantee 

scheme เช่น การค  าประกันให้แก่ลูกค้าของบริษัท Leasing ที่เป็น SMEs ในการ
เช่าซื อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิต เป็นต้นโดยทั่วไปแล้ว การค  าประกันให้
โดยตรงควรจ ากัดเฉพาะลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคล 
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ข. การค  าประกันให้ Non-Bank เพ่ือที่จะให้ Non-Bank มีแหล่งเงินทุนที่สามารถน าไป
ปล่อยสินเชื่อต่อให้กับ SMEs ที่อาจไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งท าให้ บสย. ไม่
สามารถค  าประกันให้โดยตรงได้ เช่น ในกรณี Fonds International de Garantie 
(FIG) ของฝรั่งเศส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้การค  าประกันให้แก่ สถาบันสินเชื่อ
รายย่อย หรือ Micro Financing Institutions (MFIs) ใน 17 ประเทศในทวีป
แอฟริกา และอเมริกาใต้ หรือ Belgian International Solidarity Guarantee 
Fund ซึ่งได้สร้างกองทุนประกันสินเชื่อส าหรับ MFIs ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 
เป็นต้น 

ทั งนี  การตัดสินใจว่าจะให้บริการค  าประกัน Non-Bank หรือลูกค้าของ Non-Bank นั น
จะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงของทั งลูกค้าของ Non-Bank และตัว Non-Bank ในการจ ากัด 
ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของตน เช่น ในกรณีที่มี MFI ที่มีประสบการณ์ในการให้สินเชื่อแก่
ธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นที่ประจักษ์ บสย. ก็ควรพิจารณาให้การค  าประกันเงินกู้ของ MFI ดังกล่าวแทนที่
จะค  าประกันลูกค้าโดยตรงเองเนื่องจากขาดข้อมูลและความคุ้นเคยกับลูกค้ากลุ่มนั นๆ 

(3) ค  าประกันอย่างไร การศึกษาจะเสนอรูปแบบต่างๆ ของการค  าประกันเพ่ือจ ากัดความ
เสี่ยงของ บสย. เช่น ในกรณีของการค  าประกันลูกค้าของ Non-Bank โดยตรงอาจ
พิจารณาเสนอบริการให้แก่ลูกค้าแบบแยกกลุ่มตามความเสี่ ยงโดยมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมและก าหนดวงเงินการค  าประกันที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจ
ใหม่ (start-up) อาจต้องก าหนดวงเงินการค  าประกันและค่าธรรมเนียมในการค  าประกัน
ที่ค่อนข้างสูงเพราะมีความเสี่ยงสูงในขณะที่กลุ่มที่มีการประกอบธุรกิจเดิมอยู่แล้วหากแต่
ต้องการขยายก าลังการผลิต (expansion) หรือท าการตลาดเพ่ือส่งออก อาจมีเพดาน
วงเงินและค่าธรรมเนียมในการค  าประกันที่ต่ ากว่า เป็นต้นนอกจากนี แล้ว บสย. อาจ
พิจารณาบริการค  าประกันที่มีความยืดหยุ่น เช่นในกรณีของการค  าประกันการเช่าซื อ
เครื่องจักร หากผู้เช่าซื อสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่เช่าซื อในการสร้างรายได้
อย่างสม่ าเสมอแล้ว ทั งสองฝ่ายอาจพิจารณาที่จะยกเลิกกการค  าประกันก็ได้ เพ่ือเป็น
ประหยัดต้นทุนให้แก่ SMEs ที่เป็นผู้เช่าซื อเครื่องจักร เป็นต้น 
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1.5แผนการด้าเนินงานและระยะเวลาในการด้าเนินงาน 

โครงการนี ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั งสิ น 4 เดือน โดยเริ่มด าเนินการตั งแต่วันที่ 10 
กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดตามแผนในการด าเนินงาน
ดังนี  

แผนงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 

1. ศึกษาความส าคญั ขนาดและปริมาณการใหส้ินเช่ือหรือคล้าย
สินเช่ือท่ี Non-Bank มีต่อระบบการเงินของประเทศและ SMEs  

    

2. ส่งมอบและน าเสนอรายงานขั นตน้ (Inception Report) พร้อม
ตารางแผนงานท่ีมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานของ
แผนงานแต่ละขั นตอนท่ีต้องใช้ในการด าเนินการ (Time 
Schedule) จ านวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 5 ชุด) 

√ 

   

3. ศึกษารูปแบบองค์กร วิธีการด าเนนิธุรกิจ กฎเกณฑ์การควบคุม
ธุรกิจการเงินประเภท Non-Bank และรูปแบบการให้บริการ
ทางการเงิน Non-Bank ให้บริการต่อลูกค้าท่ีเป็น SMEs อาทิ 
Hire Purchas, Leasing, Factoring สินเช่ือส่วนบุคคลทั งใน
ประเทศและตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

    

4. ศึกษาประโยชน์ และ/หรือความเสี่ยงท่ี บสย. จะไดร้ับจากการ
ขยายการค  าประกันไปยังกลุม่ Non-Bank รวมไปถึงการบรหิาร
จัดการความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ น หาก บสย. มีการขยายขอบเขต
การท าธุรกิจไปยังกลุ่ม Non-Bank  

   

 

5. เสนอแนะรปูแบบการค  าประกันท่ีเหมาะสมที่ บสย. จะขยาย
ขอบเขตการค  าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank เหล่านั น 

    

6. ส่งมอบเอกสารร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
พร้อมบทสัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด 
ส าเนา 5 ชุด)  

  
√  

7. ส่งมอบเอกสารและน าเสนอรายงานฉบับสมบรูณ์ (Final 
Report) ที่มีเนื อหาครอบคลมุตามแผนด าเนินงานท่ีเสนอ
รวมทั งงานส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4 ทั งหมด และรายงานสรุป
ส าหรับผู้บรหิาร (Executive Summary) จ านวน 30 ชุด เป็น
(ฉบับ 1 ชุด ส าเนา 29 ชุด) พร้อม CD หรือ DVD (PDF File 
และ Word Document) รวมจ านวน 3 ชุด 

   

√ 
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1.6 ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการวิจัย 

1.6.1  เพ่ือทราบขนาดของธุรกรรมการให้บริการทางการเงินที่ มีในระบบเศรษฐกิจผ่าน
กลุ่ม Non-Bank   

1.6.2  เพ่ือทราบประโยชน์ของการท าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินของกลุ่ม Non-Bank  
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการขยายการค  าประกันของ บสย. ไปยังกลุ่ม 
Non-Bank ซึ่งจะช่วยให้ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ น และเป็นประโยชน์กับ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ น 

1.6.3  เพ่ือทราบแนวทางการบริหารจัดการของ บสย. ในการลดความเสี่ยงจากการ
ให้บริการค  าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านธุรกิจการเงินกลุ่ม Non-
Bank  

เพ่ือให้ บสย. สามารถน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลสนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั ง 
และน าไปพัฒนารูปแบบการค  าประกันให้เหมาะสมกับกลุ่ม Non-Bank  
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บทที่ 2 
รูปแบบองค์กรของธุรกิจ Non-Bank  

ธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank ) คือ ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปตามประเภทของสินทรัพย์ที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อหรือมีการปล่อยสินเชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจง
ต่อธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (2551) ได้รวบรวมรูปแบบของธุรกิจ Non-
Bank ที่ส าคัญของไทยไว้ 6 ประเภท ดังนี  

1) ธุรกิจบัตรเครดิต 

ธุรกิจบัตรเครดิต หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับบัตรเครดิต โดยผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท ผู้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิตหลักตามประกาศธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. 2552 โดยที่ผู้ถือบัตรเครดิตหลักต้องมีรายได้จากแหล่งต่างๆ 
รวมกันไม่ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ ากว่า 180,000 บาทต่อปี หรือมีเงินฝากเป็น
หลักประกันเต็มวงเงินของบัตรเครดิต หรือมีเงินฝากประจ าไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ส าหรับกรณีการพิจารณาบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (Corporate card/business card) ผู้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องพิจารณาถึงความมั่นคงและฐานะทางการเงินขององค์กรหรือกิจการ 
โดยไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรเป็นรายบุคคล ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับ
ดังกล่าวได้เน้นก าชับว่า ผู้ประกอบการบัตรเครดิตมีหน้าที่ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน
เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงเกณฑ์ที่บังคับใช้
กับผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคท่ัวไป 

2) ธุรกิจบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการธุรกิจออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือใช้ช าระสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใดแทนการช าระด้วยเงินสดโดยผู้บริโภคได้มี
การช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใดไว้ล่วงหน้า และมูลค่าเงินที่ช าระล่วงหน้าถูกบันทึกในบัตร 

3) ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 

ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึงนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน เพ่ือน าไปซื อสินค้าและ
บริการเพ่ือการอุปโภคบริโภค แต่ไม่รวมการเช่าซื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท  
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ธุรกิจดังกล่าวมีความแตกต่างจากการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปคือ การกู้ยืมเงิน
ผ่านธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลไม่จ าเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค  าประกัน หรือไม่จ าเป็นต้องมีบุคคลค  าประกัน
ในการขอสินเชื่อ ดังนั น ธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นช่องทางส าคัญส าหรับผู้มีรายได้น้อยในการกู้ยืมเงินใน
ระบบได้ 

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบัน
การเงิน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับดูแลสามารถเรียกเก็บดอกเบี ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราตามที่กฎหมายก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 15ต่อปี และอัตรา
รวมสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี นอกจากนี  ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ต้องเผยแพร่รายละเอียดลงในเว็บไซต์
ของผู้ประกอบธุรกิจ และจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ขอสินเชื่อทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจขอสินเชื่อ 

4) ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

ธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่ง หมายถึง การให้เช่าทรัพย์สินในลักษณะที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน 
(Financial lease) โดยการจัดหาทรัพย์สินตามที่ผู้เช่าต้องการเพ่ือให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ โดยผู้เช่ามี
ภาระหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า1 ทั งนี  ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน ในขณะที่ผู้เช่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามเวลาและด้วยวิธีการช าระค่าเช่า
ตามท่ีตกลงในสัญญาลีสซิ่ง 

5) ธุรกิจการให้เช่าซื อ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 บรรพ 3 ธุรกิจการให้เช่าซื อ หรือ Hire- 
purchase คือ การที่เจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค ามั่นว่าจะขายหรือให้ทรัพย์สิน
นั นตกเป็นสิทธิแก้ผู้เช่าซื อ โดยผู้เช่าซื อจ่ายเงินดาวน์และช าระค่างวด ตามจ านวนและระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญาเช่าซื อ ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งได้โดยการส่งมอบทรัพย์สิน
นั นคืนให้แก่เจ้าของ และหากเกิดการผิดนัดช าระหนี  2 ครั งติดต่อกัน ผู้ให้เช่าทรัพย์สินสามารถบอก
เลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องคืนเงินที่ได้มาก่อนหน้า 

6) ธุรกิจแฟคตอริ่ง 

ธุรกิจแฟคตอริ่ง หมายความถึงธุรกิจที่ลูกค้าโอนหนี ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
แฟคตอริ่ง ทั งนี  หนี ทางการค้านั นสามารถเป็นหนี ทางการค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ได้ 

                                           
1ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เร่ืองการอนุญาตให้ธนาคารพาณชิย์ประกอบธุรกจิให้เช่าซื อและให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
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โดยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งตกลงให้สินเชื่อ และรับด าเนินธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี 2 

วิธีการด าเนินงานของ Non-Bank รูปแบบต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะตัว นอกจากนี  ยังมีความ
แตกต่างในด้านกฎระเบียบการด าเนินการ ซึ่งก าหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย การศึกษาในส่วนนี จะเป็นการศึกษารูปแบบองค์กรของกลุ่มธุรกิจ Non-
Bank วิธีการด าเนินธุรกิจของ Non-Bank แต่ละประเภท รวมทั งศึกษากฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ใน
การควบคุมธุรกิจ Non-Bank แต่ละประเภท ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น 

 บริษัทในเครือของธนาคารไทย/ต่างชาติ 
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 บริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

 บริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจ (Captive Company) เช่น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น 

ทั งนี  ระเบียนกฎเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจของ Non-Bank รวมถึงการด าเนินธุรกิจและ
รูปแบบการให้บริการทางการเงินของ Non-Bank ก็มีความแตกต่างกันด้วย  

อนึ่ง การศึกษาในบทนี จะแบ่งรายงานออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการรูปแบบองค์กร
ของผู้ให้บริการสินเชื่อทั ง 6 ประเภท ส่วนที่สอง เป็นการศึกษา กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจของ
รูปแบบองค์กรของ Non-Bank แต่ละรูปแบบ ส่วนที่สาม เป็นการศึกษา วิธีการด าเนินธุรกิจซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยง แหล่งที่มาของเงินส าหรับการด าเนินธุรกิจ รวมทั งต้นทุนของแหล่งเงินที่
น ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ และการศึกษาส่วนสุดท้าย จะเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบองค์กรของ Non-Bank  

2.1 รูปแบบองค์กรของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank  

ผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย มิได้จ ากัดแค่ธนาคารที่เป็นผู้
ให้บริการหลักเท่านั นแต่ยังมีผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารหรือที่เรียกว่ากลุ่มธุรกิจ  Non-Bank ที่มี
บทบาทส าคัญในตลาดการเงินของประเทศเช่นกัน เพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารได้ ทั งนี  ผู้ประกอบการในธุรกิจ Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแต่มิได้จ ากัดเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัท
มหาชนเท่านั น มีผู้ประกอบการ Non-Bank ที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด นอกจากนี ยังมีกลุ่ม
ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank รายย่อยที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดด้วย 

                                           
2ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณชิย์ประกอบธุรกจิแฟก็เตอริง (Factoring) 
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อนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อให้เช่าซื อ สินเชื่อลีสซิ่ง แฟคตอริ่ง บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลที่ด าเนินการอยู่ในประเทศไทยนั นสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. กลุ่มสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่สามารถระดมเงินฝากจากประชาชน และให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื อ สินเชื่อลีสซิ่ง แฟคตอริ่ง 
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 

2. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ที่เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจสินค้าเฉพาะอย่าง 
ทั งนี  บริษัทในกลุ่มนี มักจะเป็นบริษัทต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อเพ่ือช่วยการขายสินค้า
ของบริษัทในเครือ เช่น 1) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง จ ากัด ที่ด าเนินการให้บริการสินเชื่อเช่าซื อ และ 
ลีสซิ่งแก่ผู้ซื อรถยนต์ของบริษัทโตโยต้า 2) บริษัท คูโบต้าลีสซิ่ง จ ากัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อแก่
กลุ่มลูกค้าของบริษัทคูโบต้า เป็นต้น 

3. กลุ่มบริษัทเช่าซื อเพ่ือการอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคล (Retail Finance) โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจในกลุ่มนี เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อเพ่ือการอุปโภคและบริโภคแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาจากการขายสินค้าเงินผ่อน สินค้าที่ซื อขายในกลุ่มบริษัทเหล่านี จะเป็นสินค้าที่ใช้ใน
ครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ทั งนี บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อเหล่านี  
ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิต เช่น บมจ. บัตรกรุงไทย บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) เป็นต้น 

4. กลุ่มบริษัททั่วไปที่ประกอบธุรกิจ Non – bank ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี เป็นบริษัทที่
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อและลีสซิ่งทรัพย์สินโดยไม่เจาะจงสินค้าและผู้ผลิต มีการปล่อยสินเชื่อโดยมี
ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน โดยส่วนมากแล้วบริษัทเหล่านี จะให้บริการสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รวมทั งการจ านองใบทะเบียนรถยนต์ 

อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัททั ง 4 กลุ่มนี  ต่างก็มีกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน รวมทั งวิธีการในด าเนินงานต่างๆ แตกต่างกันด้วย ซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป 

2.2 กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ Non-Bank  

กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื อ สินเชื่อ
ประเภทลีสซิ่ง หรือสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่ง สามารถประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อได้ภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของ
กฎหมายพิเศษใดๆ ยกเว้นเพียงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อ เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคส่วนบุคคล หรือกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรกดเงินอิเล็คทรอนิกส์ที่ต้อง
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อยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติครั งที่ 58 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ขึ นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยทั งหมด 40 
ราย โดยมีรายชื่อตามท่ีปรากฏในตารางที่ 2.1 ด้านล่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 10 ราย 
2. กลุ่มบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 32 ราย 
3. กลุ่มบริษัทผุ้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 11 

ราย  

ทั งนี  สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือที่เรียกว่า สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-
Finance) เป็นนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินสินเชื่อรายย่อยแต่ละรายไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ประกอบการท าธุรกิจนาโนไฟแนนซ์จ านวน
ทั งหมด 11 ราย ตามท่ีแสดงในตาราง 2.1 ด้านล่าง 

ตารางท่ี 2.1 รายชื่อธุรกิจ Non-Bank ภายใต้การก้ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย 

บริษัท 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

บัตรเครดิต 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล 
ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อ 

นาโนไฟแนนซ์ 
1. บ. แคปปิตอล โอเค จ ากัด / /  

2. บ. เจเนอรลั คาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากัด / /  
3. บ. ซิตี  คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด /   
4. บ. เทสโก้ คารด์ เซอร์วสิเซส จ ากดั / /  
5. บ. บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) / /  

6. บ. บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด / /  
7. บ. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ ากัด /   
8. บ. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด / /  
9. บ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) / /  
10. บ. อีซี่ บาย จ ากัด (มหาชน) / /  
11. บ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั  /  
12. บ. เงินติดล้อ  / / 

13. บ. เงินสดทันใจ จ ากัด  / / 
14. บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน)  /  

15. บ. เจ เอ็ม ที พลัส จ ากดั  /  
16. บ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  /  

17. บ. ซิตี คอร์ป ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  /  
18. บ. ไซเบอรเ์นตตคิส์ จ ากดั  /  
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บริษัท 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

บัตรเครดิต 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล 
ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อ 

นาโนไฟแนนซ์ 

19. บ. โตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  /  
20. บ. ไทยพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  /  

21. บ. ไทยเอซ แคปปิตอล จ ากัด  / / 
22. บ. พรอมิส (ประเทศไทย) จ ากดั  /  

23. บ. มีนาลสีซิ่ง จ ากัด  / / 
24. บ. เมืองไทย ลสีซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  / / 

25. บ. แมคคาเล กรุ๊พ จ ากัด (มหาชน)  /  
26. บ. รีโซลูช่ัน เวย์ จ ากัด  /  

27. บ. วัฒนาธนสินทรัพย์ จ ากัด  /  
28. บ. วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  /  
29. บ. ศักดิ์สยามพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากัด  /  

30. บ. สยามเจเนอรลัแฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน)  /  
31. บ. สินมิตร จ ากัด  /  

32. บ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน)  /  
33. บ. เอเซียเสรมิกิจลสีซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  /  

34. บ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากัด (มหาชน)  /  
35. บ. โดเมสติค แคปปติอล 2015 จ ากัด   / 

36. บ. ทีเค เงินทันใจ จ ากัด   / 
37. บ. แมคคาเล กรุ๊พ จ ากัด (มหาชน)   / 
38. บ. สหไพบูลย์ (2558) จ ากัด   / 

39. บ. อินเทลลิเจนท์ ทีที. พาวเวอร์ จ ากัด   / 
40. บริษัท พี.เอส.เอ็น.ลีสซิ่ง จ ากัด   / 

ที่มา : รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงินและ Non-Bank ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

แม้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank อ่ืนๆ ที่มิได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. จะไม่มี
กฎระเบียบในการก ากับดูแลที่ชัดเจนหรืออยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะเช่นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้
การก ากับของ ธปท. รวมทั งในการประกอบธุรกิจของ Non-Bank ไม่ต้องด าเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์
การด ารงเงินทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยง หรือแม้แต่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั งส ารองหนี สูญตาม
ประกาศของ ธปท. หากแต่ธุรกิจ Non-Bank เหล่านี ต้องประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั งกฎหมายการบังคับใช้เกี่ยวกับการ
ก าหนดอัตราดอกเบี ยภายใต้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475  
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อนึ่ง การประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื อนั นจะต้องด าเนินการในรูปแบบของการท า
สัญญาการเช่าซื อ โดยผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผู้เป็น
เจ้าของและช าระเงินคืนทั งหมด และในกรณีของการผิดนัดไม่ช าระเงินตามสัญญาติดต่อกันเป็นเวลา 
3 งวด เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและเข้าครอบครองทรัพย์นั นได้ 3 อย่างไรก็ตาม 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศ ให้ธุรกิจเช่าซื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา4 โดยมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผิดนัดช าระเงิน การทวงถามและการติดตาม
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื อ เพ่ือมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank เอาเปรียบผู้บริโภคได ้ 

ขณะที่ธุรกิจการให้สินเชื่อแบบลีสซิ่งและแฟคตอริ่งนั นยังคงมีขนาดตลาดค่อนข้างเล็กมิได้มี
การก าหนดให้เป็นสัญญามาตรฐาน มีเพียงการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
สัญญาเช่าทรัพย์และว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องหนี เท่านั น 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ของการขอสินเชื่อโดยใช้หลักประกันทางธุรกิจ 
โดยหลักประกันทางธุรกิจนั นหมายความว่า เป็นสินทรัพย์ค  าประกันที่ไม่จ าเป็นต้องส่งแก่ผู้รับ
หลักประกัน อาทิ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ในการประกอบธุรกิจ (เช่น เครื่องจักร สินค้า
คงคลัง เป็นต้น) และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยทรัพย์สินที่จะน าไปใช้เป็นหลักทรัพย์ทางธุรกิจ
จะต้องมีการจดทะเบียนต่อส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เสียก่อน ทั งนี  ผู้ขอสินเชื่อโดยใช้หลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักทรัพย์ค  าประกัน 
สามารถน าหลักทรัพย์นั นไปใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยต้องมี
ความระมัดระวังและมีหน้าที่ในการซ่อมแซม และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ น ซึ่งเป็น
ทางเลือกด้านกฎหมายส าหรับการกู้ยืมเงินด้วยวิธีแฟคตอริ่งในอนาคตอีกช่องทางหนึ่ง 

2.3 วิธกีารด้าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท Non-Bank  

ความแตกต่างของการด าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื อ สินเชื่อให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
หรือสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่งของกลุ่มบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อทั ง 4 กลุ่มตามที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 
2.1 กลุ่มสถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุมัติจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก ขณะที่กลุ่มบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อส าหรับอุปโภคบริโภค
หรือที่เรียกว่าสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

                                           
3ข้อ 4 (4) ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกจิเช่าซื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
4ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจเช่าซื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
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กระทรวงการคลัง ทั งนี  บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด รวมทั งต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่ง
ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี แล้ว ยังห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทดังกล่าว
จัดหาเงินทุนในการประกอบธุรกิจจากประชาชนเว้นแต่เพียงการออกหุ้นกู้เท่านั น 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั่วไปที่ประกอบธุรกิจ Non-Bank รวมทั งบริษัทใน
เครือของกลุ่มธุรกิจเฉพาะ สามารถด าเนินธุรกิจได้เมื่อจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในรูปแบบของ
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือแม้แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนื่องจากมิได้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของ
กฎหมายพิเศษใดๆ นอกจากกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และ
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่
ไม่ใช่สถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั น 

อนึ่ง วิธีการด าเนินงานของบริษัทต่างๆ ในที่นี จะไม่ขออธิบายถึงวิธีการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการให้สินเชื่อดังกล่าวโดย
ส่วนมากแล้วเป็นสินเชื่อส าหรับประชาชนที่น าไปใช้เพ่ือการอุปโภคและการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ มิได้
เจาะจงให้บริการสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั น ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
ด าเนินงานดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการให้สินเชื่อของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ที่เป็นบริษัทในเครือ
ของกลุ่มธุรกิจสินค้าเฉพาะอย่าง บริษัทในเครือธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั งบริษัททั่วไปที่
ประกอบธุรกิจ Non-Bank ซึ่งขั นตอนและวิธีการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเหล่านี  จะครอบคลุมถึง
การพิจารณาการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ การก าหนดอัตราดอกเบี ย การบริหารความเสี่ยง รวมทั งการ
ระดมทุนเพ่ือใช้ขยายกิจการของกลุ่มบริษัท Non-Bank โดยมีรายละเอียดดังนี  

2.3.1 การพิจารณาการให้สินเชื่อ  

สินเชื่อประเภท Non-Bank ที่ SMEs สามารถใช้ได้โดยส่วนมากจะเป็นสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์
ค  าประกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้สินเชื่อเช่าซื อซึ่งมียานพาหนะเป็นหลักทรัพย์ค  าประกัน การให้สินเชื่อ
แบบแฟคตอริ่งซึ่งมีใบแจ้งหนี เป็นหลักทรัพย์ค  าประกัน และการให้กู้ยืมเงินแบบลีสซิ่งที่สามารถใช้
สินทรัพย์ที่หลากหลายในการค  าประกันสินเชื่อ อาทิ เครื่องจักร รถยนต์ยานพาหนะ เป็นต้น ด้วยเหตุ
ดังกล่าวเกณฑ์การพิจารณาการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัท Non-Bank จึงไม่ได้มีความแตกต่าง
กันมากนัก ส่วนมากการประเมินการให้สินเชื่อในเบื องต้นจะพิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่น ามา
เป็นหลักประกันและพิจารณาวงเงินของสินเชื่อตามมูลค่าของหลักประกัน โดยวงเงินปล่อยสินเชื่อและ
การคิดอัตราดอกเบี ยจะแตกต่างไปตามประเภทสินเชื่อที่ให้บริการด้วย (ตามตารางที่ 2.2) โดย
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถบังคับหลักทรัพย์ได้ง่าย ก็มักจะได้รับสินเชื่อที่มีดอกเบี ยต่ ากว่า 
หรือวงเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินที่สูงกว่า 
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เช่นกรณีการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื อและให้เช่าแบบลีสซิ่งมีลักษณะการให้บริการ
สินเชื่อค่อนข้างคล้ายกัน แตกต่างในส่วนของกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยวัตถุประสงค์
ของการเช่าซื อจะเป็นการให้สินเชื่อเพ่ือเป็นเจ้าของทรัพย์สินเมื่อมีการผ่อนช าระเงินคืนครบตาม
จ านวนที่ตกลงในสัญญา โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  
ส่วนใหญ่มักเป็นการให้สินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ รองลงมาได้แก่ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร โดยวงเงินใน
การให้สินเชื่อเช่าซื อโดยทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 70-80 ของมูลค่าทรัพย์สิน  

ขณะที่ การเช่าแบบลีสซิ่งเป็นการขอเช่าเพ่ือใช้ทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเป็น
เครื่องจักร รองลงมา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้น านักงาน และจะมีก าหนด
ระยะเวลาส าหรับการเช่าแบบลีสซิ่งตั งแต่ 3 ปีขึ นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี ขึ นอยู่กับประเภทของสัญญาเช่า
ลีสซิ่งว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) หรือสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease)
โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคลเกือบทั งหมด ทั งนี วงเงินของการให้สินเชื่อสามารถให้ได้สูงสุดถึง 
100% ของมูลค่าทรัพย์สิน 

อนึ่ง ในการยกเลิกสัญญาสินเชื่อเช่าซื อ ลูกค้าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื อเมื่อใดก็ได้ด้วย
การส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผู้บริษัทผู้ให้เช่าซื อ ขณะที่การยกเลิกสัญญาสินเชื่อลีสซิ่งแบบเช่าทาง
การเงินลูกค้าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องได้รับความยินยอมจาก
บริษัทที่ให้สินเชื่อก่อน ซึ่งต่างจากการยกเลิกสัญญาสินเชื่อลีสซิ่งแบบเช่าด าเนินการที่ลูกค้าหรือบริษัท
ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเมื่อใดก็ได้โดยต้องมีการบอกล่วงหน้าให้อีกฝ่ายทราบ
ก่อน 
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ตารางท่ี 2.2 การด้าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท Non-Bank  

 
สินเชื่อเช่าซื อ 

(Hire puschase) 

สินเชื่อลีสซ่ิง (Leasing) 
สินเชื่อแฟคตอร่ิง 

(Factoring) 
สัญญาเช่าทางการเงิน 
(Financial Lease) 

สัญญาเช่าด้าเนินงาน 
(Operating Lease) 

1) กลุ่มลูกค้า บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล นิติบุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลที่เปดิด าเนินกิจการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปีต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการในระบบภาษีมลูค่าเพิ่ม 
(VAT ) และมผีลประกอบการไม่
ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี และไม่ขาดทุน
เกินทุนท่ีช าระแล้ว 

2) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ส่วนใหญ่มักเป็นการเช่าซื อรถยนต ์
รองลงมาได้แก่ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักร 

เป็นทรัพย์สินที่มรีาคาสูงอายุการใช้
งานนานเช่นเครื่องจักรเครื่องบินเรือ
เดินทะเลและรถยนต ์

เป็นทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
หรือใช้เทคโนโลยีชั นสูงเช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารและ
เครื่องใช้ส านักงาน 

1. เอกสารทางการค้า ได้แก่ ใบส่ง
ของ / ใบแจ้งหนี  / ใบวางบิล / 
ส่งมอบให้บริษัท 

2. เอกสารทางการค้าเพื่อการ
ส่งออก ได้แก่ ใบแจ้งหนี  / 
เอกสารการขนสินค้า 

3) วัตถุประสงค์ของการขอ
สินเช่ือ 

เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อใช้ทรัพย์สินเป็นระยะยาวตั งแต่ 3 ปีขึ นไป เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

4) ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ส่วนใหญ1่-5 ปี ครอบคลมุอายุการใช้งานของ
ทรัพย์สิน หรือไม่เกิน 10 ปี 

เป็นการเช่าในระยะสั น แต่อายุ
สัญญาเช่าจะสั นกว่าอายุการใช้งาน
ของทรัพย์สิน 

7-180 วัน 
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สินเชื่อเช่าซื อ 

(Hire puschase) 

สินเชื่อลีสซ่ิง (Leasing) 
สินเชื่อแฟคตอร่ิง 

(Factoring) 
สัญญาเช่าทางการเงิน 
(Financial Lease) 

สัญญาเช่าด้าเนินงาน 
(Operating Lease) 

5) วงเงินสินเชื่อ  
(คิดเป็น % ของมูลค่า
ทรัพย์สิน) 

70-80% ของมูลค่าทรัพย์สิน สูงสุดถึง100% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สูงสุดไม่เกิน 90% ของยอดเงินรวมที่
ปรากฏในใบแจ้งหนี หรือใบวางบิล   

6) การคิดดอกเบี ย คิดแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) คิดแบบลดต้นลดดอก(Effective Rate)  อัตราไม่ต่ ากว่า MRR ต่อปี ค านวณจาก
เงินล่วงหน้าท่ีเบิกใช้ โดยบวกเพิ่มตาม
ความเสีย่งของลูกค้าแตล่ะราย 

7) การยกเลิกสญัญา/การสิ นสดุ
สัญญาการใหส้ินเช่ือ 

ลูกค้าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื อ
เมื่อใดก็ได้ด้วยการส่งมอบทรัพยส์นิ
คืนแก่ผู้บริษัทผู้ใหเ้ช่าซื อ 

ลูกค้าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบ
ก าหนดเพียงฝ่ายเดยีวไมไ่ด ้

ลูกค้าหรือบริษัทผู้ให้เช่าสามารถบอก
เลิกสญัญาก่อนครบก าหนดเมื่อใดก็
ได้โดยบอกล่วงหน้าให้อีกฝ่ายทราบ 

เมื่อบริษัท ไดร้ับช าระเงินจากผูซ้ื อตาม
ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งหนี  / ใบวางบิล 
ก็จะน าไปหักยอดเงินรับช าระล่วงหน้า
ที่ให้ลูกค้าไปก่อนหน้านี  รวมทั งหัก
ดอกเบี ยและค่าด าเนินการอื่นๆ ก่อน
จะคืนส่วนท่ีเหลือให้กับลูกคา้ต่อไป 

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย5 

                                           
5https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/loans/Pages/hireleasing.aspx, http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/article/fulltext/134.pdf , http://www.ifscapthai.com/services ฯลฯ 
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ขณะทีก่ารให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง เป็นการให้สินเชื่อระยะสั น เพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนทาง
การค้า โดยมีเอกสารทางการค้าเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี  ใบวางบิล 
ใบส่งมอบให้บริษัท เป็นต้น โดยที่บริษัท Non-Bank ที่ให้สินเชื่อจะโอนเงินรับช าระล่วงหน้าให้ผู้ขอ
สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 90% ของยอดเงินรวมที่ปรากฏในใบแจ้งหนี หรือใบวางบิล (ตามรูปที่ 2.1) และจะ
ยกเลิกสัญญาการให้สินเชื่อเมื่อบริษัทได้รับช าระเงินจากผู้ซื อตามยอดที่ปรากฏในใบแจ้งหนี  หรือ 
ใบวางบิล แล้วน าไปหักยอดเงินรับช าระล่วงหน้าที่ให้ลูกค้าไปก่อนหน้านี  รวมทั งหักดอกเบี ยและ  
ค่าด าเนินการอื่นๆ ก่อนจะคืนส่วนที่เหลือให้กับลูกค้า 

 

รูปที่ 2.1 การให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 
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ผู้ขาย ผู้ซื อ 
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1 
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3 

5 

1. ผู้ขายส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้ซื อตามที่ตกลงกันไว้ 

2. ผู้ขายน าเอกสารทางการค้า ได้แก ่ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี /ใบวางบิล มายื่นขอสนิเช่ือแฟคตอริ่งกับ Non-
Bank   

3. Non-Bank พิจารณาหลกัฐาน และคุณสมบัติของผู้ขาย (ผู้ขอสินเชื่อ) กอ่นจะอนุมัติ และโอนเงินรับ
ช าระล่วงหน้าใหก้่อนสูงสุดไม่เกิน 90% ของยอดรวมทีแ่สดงในใบแจ้งหนี /ใบส่งของ/ใบวางบิล 

4. Non-Bank ได้รับช าระเงินจากผู้ซื อ 

5. Non-Bank ได้รับช าระเงินจากผู้ซื อ จะน าไปหักยอดเงินที่ให้แก่ผู้ขาย (ผู้ขอสินเชื่อ) ไปก่อนหน้านี  
รวมทั งหักดอกเบี ยและค่าด าเนินการอื่นๆ ก่อนจะส่งเงินส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ขาย (ผู้ขอสินเชื่อ) 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

2-13 

อนึ่ง ในการก าหนดอัตราดอกเบี ยสินเชื่อของกลุ่ม Non-Bank ที่มิได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักการแล้วต้องก าหนดอัตราดอกเบี ยให้ ไปเป็นตาม
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 แม้ว่าจะไม่มีอัตราเพดานก าหนดอัตรา
ดอกเบี ยในการให้บริการ แต่บริษัทผู้ประกอบการรายใหญ่จะแข่งขันการให้บริการสินเชื่อด้วยดอกเบี ย
อัตราถูก เพื่อดึงดูดการใช้บริการของลูกค้า ทั งนี  การก าหนดอัตราดอกเบี ยของสินเชื่อประเภทเช่าซื อ 
เป็นการคิดดอกเบี ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) และจากภาวะการแข่งขันการให้สินเชื่อเช่าซื อ
รถยนต์ที่ค่อนข้างเติบโตมากกว่าสินเชื่อเช่าซื อประเภทอ่ืน ส่งผลให้อัตราดอกเบี ยที่แท้จริง (Effective 
rate) ส าหรับสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4-5 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี ยสินเชื่อประเภท
เช่าซื อรถยนต์ต่ ากว่าอัตราดอกเบี ยของสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยของธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี ยที่
แท้จริงประมาณร้อยละ 6 และอัตราดอกเบี ยเงินกู้ของลูกค้าชั นดี (MLR rate) ที่ร้อยละ 6.5 – 8.25 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื อรถยนต์ พบว่า การก าหนดอัตรา
ดอกเบี ยของ Non-Bank รายย่อยที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์นั น แตกต่างจากผู้ประกอบการ 
รายใหญ่ คือจะคิดดอกเบี ยในอัตราที่สูงกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณร้อยละ 1 -2 ต่อปี 
เนื่องจากผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อรายย่อยมีกลุ่มเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อที่เป็นกลุ่มลูกค้า 
ขนาดเล็กไม่ได้มีการคัดกรองความสามารถในการช าระหนี คืนของลูกค้ารวมถึงมีการให้สินเชื่อเช่าซื อ
ส าหรับรถยนต์ที่ใช้แล้ว ด้วยการคิดดอกเบี ยในอัตราที่สูงจึงเป็นการชดเชยความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของ
การผิดช าระหนี  (Risk premium) 

ขณะที่การก าหนดอัตราดอกเบี ยของสินเชื่อประเภทลีสซิ่งและแฟคตอริ่งจะแตกต่างจากการ
ให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื อ กล่าวคือ สินเชื่อประเภทลีสซิ่งจะมีการก าหนดอัตราดอกเบี ยคิดแบบ
ลดต้นลดดอก (Effective Rate)6 และสินเชื่อแฟคตอริ่งจะเป็นการก าหนดอัตราดอกเบี ยในอัตราที่ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ MRR7 ต่อปี ซึ่งจะค านวณจากเงินล่วงหน้าที่เบิกใช้ และบวกเพ่ิมตามความเสี่ยงของ
ลูกค้าแต่ละราย  

อย่างไรก็ดี จากการสอบถามผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank บางราย ให้ข้อสังเกตว่า มี
ผู้ประกอบการอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่ขึ นทะเบียนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาเหตุหนึ่งเพราะต้องการก าหนดอัตราดอกเบี ยที่ เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจมี
กระบวนการหรือวิธีการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ในธุรกิจประเภทรับ

                                           
6ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน. “เช่าซื อและลีสซ่ิง คืออะไร”. ธนาคารแหง่ประเทศไทย ดาวโหลดได้ที่  
https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/loans/Pages/hireleasing.aspx 
7MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายยอ่ยชั นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล 
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
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จ าน าทะเบียนรถซึ่งเป็นธุรกิจคล้ายการเช่าซื อรถ แม้ว่าในสัญญาของสินเชื่อจะก าหนดอัตราดอกเบี ย
ไว้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด หากแต่ในทางปฏิบัติอาจมีการหักยอดเงินต้นไว้เป็นค่าด าเนินการ
หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด แล้วแต่จะเรียกเก็บ เป็นต้น 

2.3.2 การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม Non-Bank อาจแตกต่างกันไปตามขนาดของธุรกิจและ
รูปแบบของบริษัท (ตามตารางที่ 2.2) กล่าวคือ ธุรกิจ Non-Bank ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคาร
พาณิชย์ จะอยู่ภายใต้การก ากับของ ธปท. ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ของ ธปท. ไม่ว่า
จะเป็นการด ารงเงินทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยง หรือการตั งเงินส ารองเผื่อหนี จะสูญ แต่ Non-Bank ที่
มิได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ไม่ได้มีกฎระเบียบในการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด ารงเงินทุนและ
การตั งส ารองหนี เสีย ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการ Non-Bank รายใหญ่เลือกที่จะมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหนี ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เช่น กรณีของ บริษัท  
โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีการประเมินความเสี่ยงทุกขั นตอนของการให้บริการสินเชื่อ 
ตั งแต่การพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมีขั นตอนของการเช็คประวัติหนี เสีย ประวัติการช าระเงินกับ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau) รวมทั งมีการจัดการความเสี่ยงเรื่อง
ปัญหาหนี เสียด้วยการตัดบัญชีหนี สูญเมื่อผิดนัดช าระหนี เกิน 6 เดือน และหากได้รับช าระเงินคืน ใน
ภายหลังก็จะบันทึกเป็นรายรับ ท าให้ NPL ของบริษัทไม่สูงเท่ากับธนาคารพาณิชย์ 

ขณะที่ผู้ประกอบการ Non-Bank รายย่อยบริหารความเสี่ยงด้วยการคิดอัตราดอกเบี ยสินเชื่อ
ในอัตราที่สูงแทนการเข้มงวดในการพิจารณาการให้สินเชื่อ ทั งนี เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับ
บริษัทให้สินเชื่อรายใหญ่ โดยมีฐานลูกค้าคนละประเภทกัน การก าหนดอัตราดอกเบี ยสูงนั นจึงเป็น
การป้องกันความเสี่ยงต่อ NPL ที่จะเกิดขึ น  

อนึ่ง ในการประกอบธุรกิจของ Non-Bank ขนาดเล็กนั น ผู้ประกอบการจะต้องมีทักษะใน
การให้บริการสินเชื่อที่เชี่ยวชาญมากกว่า Non-Bank รายใหญ่ เนื่องจาก Non-Bank ขนาดเล็กมักจะ
เสียเปรียบคู่แข่งขนาดใหญ่ เพราะมีต้นทุนของแหล่งเงินที่สูงกว่า ซึ่งส่วนมาก Non-Bank รายเล็กจะ
ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ในประเทศหรือในต่างประเทศ หรือจากธนาคารพาณิชย์ในอัตรา
ดอกเบี ยที่ต่ าจากการเป็นลูกค้าชั นดีได้ แต่ในขณะเดียวกัน Non-Bank ขนาดเล็กมีความคล่องตัวใน
การให้สินเชื่อมากกว่ารายใหญ่เพราะไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎกติกาในการปล่อยสินเชื่อที่
ก าหนดขึ นมาโดยบริษัทแม่ท าให้มีความคล่องตัวในการออกแบบหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการบริหาร
จัดการตามสภาพของตลาดได้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเฉพาะตัว จากการสัมภาษณ์  
พบว่า Non-Bank ขนาดกลางและขนาดเล็กมีกลยุทธ์ในการแข่งขันในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื อดังนี  
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1. ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่แตกต่ำงจำก Non-Bank ขนำดใหญ่ เช่น Non-Bank ราย
หนึ่งที่สัมภาษณ์มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ บุคคลที่ติดชื่อในบริษัทข้อมูลเครดิต (credit 
bureau) ซึ่งมักจะมีปัญหาในการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เนื่องจากการปล่อย
สินเชื่อให้แก่ผู้ที่มีชื่อค้างช าระหนี จะต้องกันส ารองเผื่อหนี สูญสูงท าให้ธนาคารพาณิชย์มี
ต้นทุนสูงจึงมักปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อให้แก่คนกลุ่มนี    

2. ก ำหนดประเภทของสินทรัพย์ที่ให้บริกำรเช่ำซื อที่เฉพำะเจำะจง เช่น Non-Bank ราย
หนึ่งให้บริการลีสซิ่งและเช่าซื อเฉพาะส าหรับรถยนต์มือสองเท่านั น เนื่องจากมีช่างที่มี
ความเชี่ยวชาญในการประเมินสภาพรถยนต์ หรือ Non-Bank อีกรายหนึ่งมีความรู้
เกี่ยวกับตลาดแท่นพิมพ์จึงสามารถให้บริการลีสซิ่งและเช่าซื อแท่นพิมพ์ได้เพราะในกรณี
ที่ลูกค้าไม่สามารถช าระเงินงวดได้ก็จะสามารถน าแท่นพิมพ์ไปขายต่อในตลาดมือสอง
หรือหาลูกค้ารายอื่นๆ ที่ต้องการเช่าได้ 

3. ก ำหนดวิธีกำรในกำรปิดควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงจำกคู่แข่ง เช่น Non-Bank รายหนึ่งซึ่งให้
สินเชื่อส่วนบุคคลเพ่ือที่จะปลดภาระหนี ที่ค้างจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้กู้จะเป็นผู้ช าระหนี คงค้างโดยตรงให้กับเจ้าหนี ของลูกค้าเพ่ือที่จะ
ป้องกันความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไมน่ าเงินกู้ที่ได้มาใหม่ไปใช้จ่ายหนี เดิมตามเป้าประสงค์ 
นอกจากนี แล้ว Non-Bank ยังก าหนดให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ค  าประกันเงินกู้
เพ่ือที่จะป้องกันปัญหาหนี เสียเนื่องจากผู้กู้ย่อมไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้แก่
สมาชิกครอบครัวอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ Non-Bank หลายราย พบว่า อุปสรรคที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ คือ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี  พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ก าหนดเงื่อนไขการทวงถามหนี ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อาทิเช่น การห้ามมิให้แสดงสัญลักษณ์หรือ
ข้อความในการติดต่อสอบถาม ซึ่งอาจท าให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อเพ่ือทวงถามหนี 8 เป็นต้น ทั งนี  เมื่อ
กฎหมายการทวงถามหนี ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายราย ไม่
สามารถด าเนินการต่อลูกหนี ที่ผิดช าระหนี ได้ จึงท าให้สัดส่วนหนี เสียปรับตัวสูงขึ นจากปีที่ผ่านมา (รูป
ที่ 2.3) 

                                           
8พ.ร.บ. การทวงถามหนี  พ.ศ. 2558 มาตรา 8 (3) หา้มใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชือ่ทางธุรกจิของผู้ทวงถามหนี บนซอง
จดหมายในหนังสือ หรือในส่ืออื่นใดที่ใชใ้นการติดต่อสอบถาม ซ่ึงท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี ของลูกหนี  
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ตารางท่ี 2.3 การบริหารความเสี่ยงของ Non-Bank ตามขนาดของธุรกิจและรูปแบบของบริษัท 

ผู้ให้บริการNon-Bank/สินเชื่อ 
ลีสซ่ิง เช่าซื อ แฟคตอร่ิง 

การบริหารความเสี่ยง 

การด้ารงเงินทุน การตั งส้ารองเผ่ือหนี สูญ 
การประเมินความเสี่ยงของ SMEs /

การคัดกรองกลุ่มลูกค้า SMEs 
การตรวจสอบประวัติหนี เสีย 

บริษัทในเครือธนาคารพาณิชย ์ อิงจากเกณฑ์ของ ธปท. อิงจากเกณฑ์ของ ธปท. ซึ่งอิงจาก
ประวัติการช าระเงินหรือประวัติการ
ผ่อนช าระของลูกค้า 

ก าหนดเกณฑ์เอง  
โดยอิงจากข้อมูลของลูกค้า เช่น สถานะ
ทางการเงิน ความสามารถในการช าระ
เงิน ประวัติหนี เสีย แผนธุรกิจ 
สินทรัพย์ในการประกอบกิจการ ฯลฯ 

เช็คข้อมูลจาก  
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากัด (National Credit Bureau 
: NCB) 

บริษัท Captive X ก าหนดเกณฑ์เอง  
เช่น Toyota Leasing ตั งส ารองเผื่อ
หนี สูญโดยใช้ Net loss ซึ่งอิงจาก
ข้อมูลสถิติในอดตี และข้อมูล Credit 
Bureau ของลูกค้า 

ก าหนดเกณฑ์เอง  
โดยอิงจากข้อมูลของลูกค้า เช่น สถานะ
ทางการเงิน ความสามารถในการช าระ
เงิน ประวัติหนี เสีย แผนธุรกิจ 
สินทรัพย์ในการประกอบกิจการ ฯลฯ บางแห่ง เช่น บ.โตโยต้าลีสซิ่ง มี

การเช็คข้อมูลจาก NCB 
  
 

บริษัทในเครือบริษัทข้ามชาต ิ X ก าหนดเกณฑ์เอง ก าหนดเกณฑ์เอง โดยอิงจากข้อมลูของ
ลูกค้า เช่น สถานะทางการเงิน 
ความสามารถในการช าระเงิน ประวัติ
หนี เสีย แผนธุรกิจ สินทรัพย์ในการ
ประกอบกิจการ ฯลฯ 
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ผู้ให้บริการNon-Bank/สินเชื่อ 
ลีสซ่ิง เช่าซื อ แฟคตอร่ิง 

การบริหารความเสี่ยง 

การด้ารงเงินทุน การตั งส้ารองเผ่ือหนี สูญ 
การประเมินความเสี่ยงของ SMEs /

การคัดกรองกลุ่มลูกค้า SMEs 
การตรวจสอบประวัติหนี เสีย 

บริษัท Non-Bank อื่นๆ  X ก าหนดเกณฑ์เอง ก าหนดเกณฑ์เอง  
โดยอิงจากข้อมูลของลูกค้า เช่น สถานะ
ทางการเงิน ความสามารถในการช าระ
เงิน ประวัติหนี เสีย แผนธุรกิจ 
สินทรัพย์ในการประกอบกิจการ ฯลฯ 

บ. รายเล็ก เช่น บ. รีโซลูช่ันเวย์ 
ไม่ได้เช็คจาก NCB โดยตรง แต่ให้
ผู้กู้น ามาใช้ประกอบการพิจารณา 

ธนาคารพาณิชย ์ ตามเกณฑ์ของ ธปท. ตามเกณฑ์ของ ธปท. เกณฑ์การพิจารณาใหส้ินเช่ือท่ีก าหนด
ขึ นของธนาคารแต่ละแห่ง  

เช็คข้อมูลจาก NCB 

ที่มา: จากการรวบรวมขอ้มูลของคณะผู้วิจัย 
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รูปที่ 2.2 สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  

 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 7 ตุลาคม 2558 “ธปท.โล่งหนี เสียเช่าซื อพ้นจดุต่ าสุด ห่วง NPL เอสเอ็มอ-ีสินเชื่อบุคคลลากยาว ศก.
ติดหล่ม” ดาวโหลดได้ที่ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1444021795 

 

2.3.3 แหล่งท่ีมาของเงินในการประกอบธุรกิจ และการระดมทุน 

แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจส าหรับกลุ่มธุรกิจ Non-Bank มี 2 ช่องทางหลัก
ได้แก่ เงินทุนตั งต้นของธุรกิจ และการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งได้แก่ การออกหุ้นกู้
ระยะยาว (Debenture) ตั๋วเงิน (Commercial paper) และการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนอ่ืน อนึ่ง 
จากการสัมภาษณผ์ู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank พบว่า ผู้ประกอบการ Non-Bank ที่เป็นบริษัทต่างชาติ
หรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องการระดม
เงินทุนได้ง่ายกว่าบริษัททั่วไปหลายประการ  

ประกำรแรก กลุ่มบริษัทต่างชาติและกลุ่มบริษัทมหาชน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มี
ต้นทุนต่ ากว่า เนื่องจากตลาดการเงินในต่างประเทศมีอัตราดอกเบี ยในการกู้ยืมเงินที่ต่ ากว่าประเทศ
ไทย จากการสัมภาษณ์บริษัท Non-Bank ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ ท าให้ทราบว่า
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทต่างชาตินั นไม่ ได้มีปัญหาทางด้านต้นทุนทางการเงิน 
เนื่องจากมีการใช้เงินกู้ในต่างประเทศ (Off-shore) โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมี
จ านวนมากถึงครึ่งหนึ่งของเงินทุนที่น ามาปล่อยสินเชื่อ  

ประกำรที่สอง กลุ่มบริษัท Non-Bank ที่เป็นบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทในเครือกลุ่ม
ธุรกิจเฉพาะ (Captive company) จะมีเครือข่ายแหล่งเงินที่สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาที่สั น
กว่าเพราะสถาบันการเงินให้ความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะมีบริษัทแม่ในต่างประเทศถูกจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับสูง เช่น AAA เป็นผู้ค  าประกันสินเชื่อให้แก่บริษัท เป็นต้น นอกจากนี แล้ว กลุ่ม



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

2-19 

บริษัท Non-Bank ที่เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
ต่างประเทศได้ง่ายกว่าและมีต้นทุนของแหล่งเงินที่ถูกกว่าแหล่งเงินในประเทศ 

ประกำรสุดท้ำย กลุ่มบริษัท Non-Bank ที่เป็นบริษัทมหาชน ก็ยังสามารถระดมทุนเพ่ิมเติม
ได้จากขายหุ้นเพ่ิมเติมในตลาดหลักทรัพย์ได ้ 

อนึ่ง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจในสถาบันการเงิน ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หาก
เปรียบเทียบเกี่ยวกับการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank และสถาบันการเงินที่รับเงินฝาก (Bank) 
จะเห็นได้ว่า กลุ่ม Non-Bank ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายนี มิได้มีความเสียเปรียบในการ
ระดมทุนเพ่ือมาประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ แม้ว่าจะไม่สามารถระดมเงินทุนจากการรับ เงินฝากเช่น
ธนาคารได้ แต่กลุ่มธุรกิจ Non-Bank สามารถออกตราสารด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ า หรือน าบริษัท
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพ่ือระดมทุนเพ่ิมเติมมาใช้ในการประกอบกิจการได้รวมทั งไม่
จ าเป็นต้องมีต้นทุนในการบริหารเงินฝากและการน าส่งเงินเข้าสู่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (FIDF) แต่ส าหรับ Non-Bank รายย่อยการระดมทุนยังต้องพ่ึงเงินของตนเองและเงินกู้จาก
ธนาคารอัตราดอกเบี ยสูงกว่าการออกหุ้นกู้ และอาจถูกปฏิเสธเงินกู้เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นคู่แข่ง 

2.4 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ที่ให้สินเชื่อถูกต้องตามกฎหมายโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทั งเป็นบริษัทมหาชน บริษัทจ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ในประเทศสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เป็นบริษัทใน
เครือของกลุ่มธุรกิจสินค้าเฉพาะอย่าง (Captive Company) กลุ่มบริษัทสินเชื่อเช่าซื อเพ่ือการอุปโภค
และบริโภคส่วนบุคคล (Retail Financial) และกลุ่มบริษัททั่วไปที่ให้บริการสินเชื่อ  

ทั งนี  ในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม Non-Bank ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องด าเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ 1) การก าหนด
อัตราดอกเบี ยที่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 2) กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยเรื่องสัญญาที่เป็นธรรม และ 3) พระราชบัญญัติการทวงถามหนี  พ.ศ. 2558 
ดังนั น การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม Non-Bank ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. จึงแตกต่างจาก
การด าเนินธุรกิจของ Non-Bank ภายใต้การก ากับดูแลและธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ เกณฑ์การ
พิจารณาการให้สินเชื่อ การก าหนดอัตราดอกเบี ย รวมทั งการบริหารความเสี่ยงจะขึ นอยู่นโยบายของผู้
ประกอบกิจการแต่ละแห่ง ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

แม้ว่ากฎเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจของ Non-Bank จะแตกต่างกันแต่ก็มิได้หมายความว่า 
การประกอบธุรกิจจะมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันมากนัก โดยกลุ่มธุรกิจ Non-Bank รายใหญ่มี
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ทัดเทียมกับธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี การหาแหล่งเงินทุน
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank รายย่อย อาจมีอุปสรรคเนื่องจาก ต้นทุนของแหล่งเงินทุนหรือ



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

2-20 

ดอกเบี ยอาจสูงกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมทั ง Non-Bank ถูกธนาคารพาณิชย์มองว่าเป็นคู่แข่ง 
และไม่ปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัท Non-Bank  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว Non-Bank รายย่อยจึงมักไม่แข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งรายใหญ่ที่เป็น
บริษัทลูกของสถาบันการเงินทั งในประเทศและจากต่างประเทศ หากแต่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น บางรายให้สินเชื่อเช่าซื อส าหรับรถยนต์มือสอง บางรายให้สินเชื่อส่วนบุคคลกับผู้ที่มี
รายชื่อในเครดิตบูโรที่ไม่สามารถกู้เงินเพ่ิมจากธนาคารพาณิชย์ได้ บางรายมีความเชี่ยวชาญในการให้
สินเชื่อเช่าซื อ หรือสินเชื่อลีสซิ่งส าหรับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์บางประเภท เป็นต้น 
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บทที่ 3 
ความส้าคัญของการให้บริการทางการเงินของธุรกิจ Non-Bank  

ธุรกิจ Non–Bank มีบทบาทส าคัญในการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนรายย่อย เมื่อธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทเงินทุนในระบบการเงินของไทยเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ น ธุรกิจ Non-
Bank จึงเป็นทางออกหนึ่งส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยที่มีหลักทรัพย์ 
ค  าประกันไม่เพียงพอ การไม่มีหลักฐานในการด าเนินธุรกิจและ การขาดประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการ ดังที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ในอดีต 

อีกทั งธุรกิจ Non-Bank มีรูปแบบการเสนอสินเชื่อที่หลากหลายประเภทตามจุดประสงค์ของ
การน าไปใช้ และยังให้บริการส าหรับประชาชนรายย่อยที่มีฐานรายได้ต่ า สามารถกู้ยืมเงินได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็วกว่ากู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนทั่วไปนอกจากนี แล้ว ธุรกิจ Non-
Bank บางประเภทยังสามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค  าประกันสินเชื่ออีกด้วย จึงท าให้
ธุรกิจ Non-Bank เติบโตขึ นอย่างรวดเร็ว 

การศึกษาในส่วนนี  จึงเป็นการศึกษาความส าคัญ ขนาดและปริมาณสินเชื่อหรือคล้ายสินเชื่อ
ของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่มีต่อระบบการเงินของประเทศและ SMEs โดยแบ่งเนื อหาในการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการก าหนดขอบเขตและค าจ ากัดความของการศึกษาขนาดและสินเชื่อ
ของธุรกิจ Non-Bank ที่ใช้ในการศึกษา ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาขนาดและปริมาณสินเชื่อของธุรกิจ 
Non-Bank ที่มีในประเทศ และส่วนสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์และสรุปผลความส าคัญ ขนาดและ
ปริมาณสินเขื่อของธุรกิจ Non-Bank  

3.1 ขอบเขตและค้าจ้ากัดความของการศึกษาขนาดและปริมาณสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจ 
Non-Bank  

ธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชน แต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank financial 
institution) หรือที่เรียกว่า ธุรกิจ Non-Bank หมายถึง ธุรกิจที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่ไม่ได้รับเงิน
ฝาก (Non-deposit taking financial intermediaries) ซึ่งเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มักปล่อยสินเชื่อระยะสั นหรือปานกลาง9 และหากพิจารณาตามความหมายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกิจ Non-Bank จะครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินค่อนข้างหลากหลายรูปแบบ แต่คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่ให้

                                           
9ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

3-2 

สินเชื่อเพ่ือการประกอบธุรกิจแก่ SMEs ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เท่านั น10 เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสินเชื่ออย่างครบถ้วนตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

อนึ่ง ธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) มีธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปตามประเภทของสินทรัพย์ที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อหรือมีการปล่อยสินเชื่อที่มีความ
เฉพาะเจาะจงต่อธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (2551) ได้รวบรวมรูปแบบ
ของธุรกิจ Non-Bank ที่ส าคัญของไทยไว้ 6 ประเภท ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 ได้แก่ 

1) ธุรกิจบัตรเครดิต 

2) ธุรกิจบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

3) ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 

4) ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

5) ธุรกิจการให้เช่าซื อ 

6) ธุรกิจแฟคตอริ่ง 

โดยสรุปแล้ว จากรูปแบบของธุรกิจ Non-Bank ทั ง 6 ประเภทที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนั น หาก
จัดกลุ่มประเภทธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรขอสินเชื่อ จะสามารถจัดกลุ่ม
ธุรกิจ Non-Bank ได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  

1) กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจ 
บัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล  

2) กลุ่มธุรกิจสัญญาเช่าประกอบด้วย ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง และธุรกิจการให้เช่าซื อ 

3) ธุรกิจแฟคตอริ่ง 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาขนาดและปริมาณสินเชื่อของธุรกิจ Non-Bank 
เฉพาะประเภททีจ่ะส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้แก่ SMEs เท่านั น ดังนั น การศึกษานี จึงจ้ากัดเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจสัญญาเช่า ซึ่งประกอบไปด้วย ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจการให้เช่าซื อ และกลุ่ม
ธุรกิจแฟคตอริ่งเท่านั น  เนื่องจากกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อ
เอนกประสงค์ที่มิได้เจาะจงเพ่ือน าไปประกอบธุรกิจ แต่ยังสามารถน าไปใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี  การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนั นไม่ถือว่าเป็นเงินกู้ ดังนั น การเข้าไป  
ค  าประกันส าหรับบัตรเครดิตบริษัทหรือ บัตรเครดิตองค์กรจึงไม่สามารถท าได้ในปัจจุบัน 

                                           
10ศูนย์คุ้มครองผู้รับบริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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อนึ่ง คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เพราะ
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและปริมาณสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจเหล่านี ได้  และเป็นกลุ่มที่มีผล
การด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีการเผยแพร่และสามารถตรวจสอบได้  โดยใช้ฐานข้อมูลจากบริษัท 
บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BOL เป็นหลัก เพ่ือวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสินเชื่อของ
บริษัทเหล่านี ที่ให้บริการแก่ประชาชนรายย่อยและ SMEs ซึ่งจะเลือกข้อมูลในปี พ.ศ. 2556 มาใช้ใน
การวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank เพ่ือให้ได้ขนาดและปริมาณสินเชื่อ
ครอบคลุมกลุ่มบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อตามขอบเขตของการศึกษามากที่สุด เนื่องจากข้อมูลในปี พ.ศ. 
2557 มีบางบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อยังมิได้มีการรายงานข้อมูลผลประกอบการแก่กระทรวงพาณิชย์
แต่อย่างใด โดยรายละเอียดเนื อหาเกี่ยวกับขนาดและปริมาณสินเชื่อที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ของธุรกิจ Non-Bank ทั ง 2 กลุ่มธุรกิจจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดส่วนถัดไป 

3.2 ขนาดและปริมาณสินเช่ือของธุรกิจ Non-Bank  

จากขอบเขตและค าจ ากัดความของการศึกษากลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่ได้กล่าวไปแล้ว ด้วย
ข้อจ ากัดของข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและปริมาณสินเชื่อของบริษัท Non-Bank ซึ่งมิได้รายงานการให้
สินเชื่อแต่ละปีต่อกระทรวงพาณิชย์ แต่เป็นการรายงานงบการเงินของบริษัททั งหมด ดังนั น 
คณะผู้วิจัยจะประมาณสัดส่วนการให้สินเชื่อจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท Non-Bank ดังกล่าว โดยใช้
ตัวประมาณการจากข้อมูลสินเชื่อเช่าซื อและลีสซิ่งตามงบแสดงฐานการะเงิน ในปี พ.ศ. 2553-2557 
ของบริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)11 ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ารายแรกของ Non-Bank ที่มีรายได้สูงสุดของ
ธุรกิจเช่าซื อและลีสซิ่งยานยนต์ตามฐานข้อมูลของ BOL โดยเทียบสัดส่วนจ านวนลูกหนี เช่าซื อกับ
ขนาดของสินทรัพย์บริษัท เพ่ือหาตัวประมาณการของขนาดสินเชื่อ พบว่า บริษัท ฐิติกร จ ากัด 
(มหาชน) มีจ านวนสินเชื่อที่ให้บริการเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 89.20 ของจ านวนสินทรัพย์รวม
ทั งหมด  

ในขณะที่การประมาณสัดส่วนสินเชื่อแฟคตอริ่ง จะใช้ตัวประมาณการจากข้อมูลลูกหนี จาก
การซื อสิทธิเรียกร้อง ตามงบแสดงฐานะการเงิน ในปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท 2 ราย ได้แก่ บริษัท 
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 12 และบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด 
(มหาชน)13 ซึ่งเป็น 2 รายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง โดยจะเปรียบเทียบสัดส่วนลูกหนี กับจ านวน

                                           
11 ข้อมูลส าคัญทางการเงิน บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) ดาวโหลดข้อมูลได้ที่ 
http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/01financial.html 
12 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ดาวโหลด
เอกสารได้ที่ http://ifs.listedcompany.com/misc/FS/20140221-IFS-FSFY2013-TH.pdf 
13 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) ดาวโหลดเอกสารไดท้ี่ 
http://www.airafactoring.co.th/2009/fileupload/files/Year%20End%202013%20%28thai%29.pdf 
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สินทรัพย์รวมของทั ง 2 บริษ ท โดยพบว่ามีลูกหนี จากการซื อสิทธิเรียกร้องในปี พ.ศ. 2556 ทั งสิ น 
5,436.36 ล้านบาท และมีจ านวนสินทรัพย์รวมจ านวน 6,538.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการ
ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งประมาณร้อยละ 83 ของสินทรัพย์รวมทั งหมด 

อนึ่ง จากการประมาณการสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื อและลีสซิ่ง และสินเชื่อแฟคตอริ่งข้างต้น 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื อ/ลีสซิ่งยานยนต์ สินเชื่อ
เช่าซื อ/ลีสซิ่งเครื่องจักร รวมทั งสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่ง มีสินเชื่อที่ให้บริการทั งหมดประมาณ 
824,066 ล้านบาท ซึ่งเทียบจากจ านวนสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ทั งหมด (ตามตารางที่ 
3.1 ด้านล่าง) โดยกลุ่มธุรกิจประเภทสินเชื่อเช่าซื อและลีสซิ่งส าหรับยานยนต์ให้บริการสินเชื่อ
ประมาณ 713,533.99 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสินเชื่อสูงถึงร้อยละ 87 ของสินเชื่อทั ง 3 ประเภท 
ทั งนี  การเช่าซื อรถยนต์นั นส่วนหนึ่งเป็นการเช่าซื อเพ่ือใช้ส าหรับบุคคล และมีส่วนหนึ่งที่เช่าซื อเพ่ือท า
การพาณิชย์ จากข้อมูลการให้บริการสินเชื่อเช่าซื อของ โตโยต้าลีสซิ่ง พบว่า สัดส่วนของการเช่าซื อ
เพ่ือท าธุรกิจ (self-employ) รวมกับภาคการเกษตร) มีขนาดประมาณร้อยละ 51 ซึ่งหมายความว่า 
ขนาดสินเชื่อเช่าซื อยานยนต์เพ่ือประกอบธุรกิจอาจมีขนาดประมาณ 350,000 – 400,000 ล้านบาท 

ขณะที่สินเชื่อประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่ง มีขนาดเพียง 
103,076.84 ล้านบาท และ 7,455.16 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ขนาดของธุรกิจการให้
สินเชื่อประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่ง ยังไม่โตเท่าที่ควรทั งที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบธุรกิจโดยตรง 

อนึ่ง จากการสัมภาษณ์บริษัท Non-Bank หลายแห่งที่ท าธุรกิจประเภทเช่าซื อและลีสซิ่งให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อุปสรรคส าคัญของธุรกิจสินเชื่อประเภทเช่าซื อและลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ 
ข้อจ ากัดเก่ียวกับการยึดทรัพย์กรณีการขาดการช าระหนี ติดต่อกัน เพราะไม่สามารถเข้าไปในพื นที่ของ
ผู้เช่าซื อได้ในกรณีที่มีการเบี ยวหนี  รวมทั งปัญหาในการ “บังคับหนี ” ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินคดี
ยาวนาน จนบางครั งเครื่องจักรและอุปกรณ์เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถน ามาขายทอดตลาดได้ จึงไม่
คุ้มค่าต่อการให้สินเชื่อ  

ขณะที่อุปสรรคของการประกอบธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่ง คือ เงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้อง
ทางการเงิน กล่าวคือ ต้องมีการเซ็นต์ยินยอมโอนสิทธิการเรียกเก็บเงินให้กับบริษัทที่รับท าแฟคตอริ่ง
ก่อน หากการโอนไม่สิทธิไม่สมบูรณ์แล้ว บริษัทจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากใบเสร็จที่มาท า 
แฟคตอริ่งได ้และลูกหนี จะ “เบี ยวหนี ” ที่มาท าแฟคตอริ่ง 
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ตารางท่ี 3.1 ขนาดของธุรกิจ Non-Bank และปริมาณสินเชื่อของธุรกิจประเภทเช่าซื อ/ลีสซ่ิง 
และแฟคตอริ่ง พ.ศ. 2556 

ประเภทธุรกิจ 
สินทรัพย์  
(ล้านบาท) 

ประมาณการ 
รายได้ของธุรกิจ 

(ล้านบาท) 
ปริมาณสินเชื่อ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ของสินเชื่อ 

1.ธุรกิจสัญญาเช่า (ลสีซิ่ง และเช่าซื อ) 915,483 816,610.84  99.10 94,781 

  1.1 สัญญาเช่าทางการเงินส าหรบัยานยนต ์ 799,926 713,533.99  86.59 71,467 

  1.2 สัญญาเช่าทางการเงินส าหรบัเครื่องจักร 
       และอุปกรณ์เพื่อการด าเนินธุรกิจ 

115,557 103,076.84  12.51 9,224 

2.ธุรกิจแฟคตอริ่ง 8,967 7,455.16  0.90 1,054 

รวม 924,450 824,066.00  100.00 176,526 

หมายเหตุ: ประมาณการสินเชื่อค านวณโดยคณะผู้วิจัย 

ที่มา: Business Online 

 

จากข้อมูลขนาดและปริมาณสินเชื่อของธุรกิจประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทั งธุรกิจ
แฟคตอริ่งในข้างต้นนั น เพ่ือเป็นการศึกษารูปแบบบริษัทที่ บสย. ควรจะเข้าไปค  าประกัน จึง
จ าเป็นต้องศึกษาถึงโครงสร้างของธุรกิจทั ง 3 ประเภท ดังนี  

3.3.1 ธุรกิจเช่าซื อ/ลีสซิ่งส้าหรับยานยนต์ 

ธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานยนต์ มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผู้ให้บริการจ านวนมาก
ที่สุด กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวจ านวน 360 ราย มีสินทรัพย์
รวมกันสูงถึง 799,926 ล้านบาท และมีรายได้ 71,467 ล้านบาท โดยที่บริษัทที่มีรายได้มากที่สุด 5 
รายแรกในธุรกิจดังกล่าว ได้แก่  

1) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน)  

2) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  

3) บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)  

4) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด  

5) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จ ากัด  

ทั งนี  จาก 5 รายชื่อบริษัทดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์ บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทในเครือของธุรกิจเฉพาะ (Captive) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
บริษัทดังกล่าวมีกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐาน และอาจเป็นรูปแบบของบริษัท Non-
Bank ที่ บสย. ควรค  าไปค  าประกันหากมีการขยายการค  าประกันสินเชื่อไปให้แก่ SMEs  
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อนึ่ง จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง พบว่า 
บริษัทได้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ประมาณ 7.5 แสนคัน สัดส่วนสินเชื่อประมาณร้อยละ 97 
เป็นสินเชื่อเช่าซื อส าหรับรถยนต์ใหม่ และอีกร้อยละ 3 เป็นสินเชื่อเช่าซื อส าหรับรถยนต์เก่า ทั งนี  การ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 300-400 คันต่อเดือน ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัท
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 97% และเป็นกลุ่มลูกค้าประเภท fleet หรือ big-
lot คือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถเช่าทั งในระยะสั นและระยะยาว คิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 3%  

3.3.2 ธุรกิจเช่าซื อ/ลีสซิ่งส้าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงินส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือการด าเนินธุรกิจ มีจ านวน
บริษัทให้บริการ 14 ราย มีสินทรัพย์และรายได้รวม 115,557 ล้านบาท และ 9,224 ล้านบาท
ตามล าดับ โดยมีบริษัทท่ีให้บริการสินเชื่อประเภทดังกล่าว 5 บริษัทที่มีรายได้สูงสุด คือ  

1) บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด  

2) บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด  

3) บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด  

4) บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด   

5) บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จ ากัด  

ทั งนี  จากผู้ประกอบการ 5 รายแรกที่มีรายได้สูงสุดนั น เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการ
เฉพาะเจาะจงส าหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ได้แก่ 1) บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ซึ่งให้บริการเช่า 
ทางการเงินส าหรับการซื อรถแทรคเตอร์ และรถรูปแบบอ่ืนๆ ที่ใช้ในการเกษตรยี่ห้อคูโบต้า 2) บริษัท  
ยันมาร์ แคปปิตอล ซึ่งให้บริการเช่าทางการเงินส าหรับการซื อรถแทรคเตอร์ เครื่องปั่นไฟ และ
เครื่องยนต์ยี่ห้อยันมาร์ และ 3) บริษัท จอห์นเดียร์ ลีสซิ่ง ซึ่งให้บริการเช่าทางการเงินส าหรับการซื อ
รถแทรคเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมยี่ห้อจอห์นเดียร์ ดังนั น หาก บสย. จะเข้าไปค  า
ประกันให้กับกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเช่าซื อและลีสซิ่งประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว อาจเริ่ม
ด าเนินการขยายการค  าประกันให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเหล่านี  ซึ่งเป็นกลุ่ม SMEs ที่ขอสินเชื่อเพ่ือ
น าไปประกอบธุรกิจจริง 

3.3.3 ธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่ง 

ธุรกิจแฟคตอริ่ง เป็นธุรกิจในการรับซื อสิทธิในการเรียกร้องเงินจากลูกหนี  และจากอุปสรรค
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจแฟคตอริ่งตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์เรียกร้องทางการ
เงินแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อการติดตามทวงถามหนี  ท าให้ธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่งไม่โตเท่าที่ควร จึง
มีจ านวนผู้ประกอบการน้อยรายที่ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง จากฐานข้อมูลของ BOL พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2556 มีจ านวนบริษัท Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งเพียง 34 ราย มีสินทรัพย์รวม 
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8,576 ล้านบาท และมีรายได้รวมกันเพียง 985 ล้านบาท โดยมีบริษัทใหญ่ที่สุด 5 อันดับตามรายได้ 
ได้แก่  

1) บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

3) บริษัท เอส แคปปิตอล จ ากัด 

4) บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ ากัด 

5) บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

อนึ่ง หาก บสย. จะเริ่มด าเนินการขยายการค  าประกันสินเชื่อแฟคตอริ่ ง จ าเป็นต้อง
ก าหนดการค  าประกันให้กับลูกค้า SMEs ที่มีการโอนสิทธิการเรียกร้องทางการเงินแบบสมบูรณ์ให้กับ
บริษัท Non-Bank ที่รับซื อหนี เท่านั น เพ่ือป้องกันความเสียหายซึ่งจะเกิดจากการเบี ยวหนี  ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงที่ บสย. จะต้องแบกรับ 

3.4 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและปริมาณสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ประเภท
ต่างๆ ข้างต้นนั น จะเห็นได้ว่า กลุ่มธุรกิจ Non-Bank ประเภทเช่าซื อและลีสซิ่งยานยนต์เป็นกลุ่มธุรกิจ
ที่มีขนาดสินเชื่อมากที่สุด กล่าวคือ มีสินเชื่อประมาณ 713,534 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินเชื่อให้แก่ SMEs
ประมาณ 350,000 – 400,000 ล้านบาท ขณะที่สินเชื่อประเภทเช่าซื อและลีสซิ่งเครื่องจักร และ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง มีขนาดสินเชื่อ 103,077 ล้านบาท และ7,455 ล้านบาท ตามล าดับ  

ทั งนี  การวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสินเชื่อจากการประมาณการตามสินทรัพย์รวมของกลุ่ม
ธุรกิจ Non-Bank อาจไม่สะท้อนขนาดของตลาดธุรกิจเช่าซื อและลีสซิ่ง และแฟคตอริ่งได้อย่างแท้จริง 
เพราะอาจท าให้เกิดการคลาดเคลื่อน 2 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก คือ ขนาดสินเชื่อที่น าเสนออาจมีมูลค่าเกินจริง หรือ over-estimated เพราะ
กลุ่มบริษัท Non-Bank อาจมีการให้บริการสินเชื่อที่มากกว่าหนึ่งประเภท แต่การประมาณการขนาด
ของสินเชื่อใช้วิธีการเทียบสัดส่วนจากจ านวนลูกหนี สินเชื่อเพียงประเภทเดียวของบริษัทเทียบกับ
จ านวนสินทรัพย์รวม 

 ประการที่สอง คือ ปริมาณสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจ Non-Bank อาจมีขนาดของสินเชื่อน้อย
กว่าความเป็นจริง หรือ under-estimated เนื่องจากสถาบันที่รับเงินฝาก เช่น ธนาคารพาณิชย์  
เป็นต้น อาจมีกลุ่มธุรกิจ Non-Bank ที่ให้บริการร่วมด้วย หรือมีบริษัทลูกให้ประกอบธุรกิจ  
Non-Bank แต่ขนาดของสินเชื่อส่วนนี แฝงอยู่กับสินเชื่อของธนาคาร จึงท าให้ข้อมูลส่วนนี ขาดหายไป 

อนึ่ง กลุ่มบริษัท Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ และยังเป็นกลุ่มบริษัทที่มีรายได้มาก
สุดในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื อ/ลีสซิ่งประเภทยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั งสินเชื่อแฟคตอริ่ง 
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โดยมากแล้วเป็นกลุ่มบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์ เช่น บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส  
บจ. กรุงศรี แฟคตอริ่ง บจ. กรุงไทยลีสซิ่ง เป็นต้น ดังนั น ขนาดและปริมาณสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจ 
Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อรวมทั งประเภทสินเชื่อเช่าซื อ/ลีสซิ่งยานยนต์ สินเชื่อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และสินเชื่อแฟคตอริ่ง อาจมีมูลค่ามากกว่า 824,066 ล้านบาท  

แต่อย่างไรก็ตาม หาก บสย. จะด าเนินการขยายการค  าประกันไปยังกลุ่มธุรกิจ Non-Bank 
เหล่านี  จ าเป็นต้องพิจารณาให้สินเชื่อที่เจาะจงส าหรับการประกอบธุรกิจเท่านั น และต้องค  าประกัน
ให้กับกลุ่มบริษัท Non-Bank ที่มีกฎเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงที่จะอาจเกิดขึ นกับ บสย. ซึ่งจะได้ท าการศึกษาถึงประโยชน์ และความเสี่ยงถ้ามีการขยายการค  า
ประกันในเนื อหาส่วนถัดไป    
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บทที่ 4 
ประโยชน์/ความเสี่ยงจากการค ้าประกันกลุ่มธุรกิจ Non-Bank  

การศึกษาในบทนี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ และความเสี่ยงที่ บสย. จะได้รับจากการ
ขยายการค  าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank โดยโครงสร้างของการน าเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี   

ส่วนแรก เป็นการศึกษาผลประโยชน์จากการขยายการค  าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank โดย
จะศึกษาผลกระทบต่อทั ง SMEs ซึ่งเป็นผู้ได้รับสินเชื่อ และต่อ Non-Bank ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งจะ
ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์ SMEs ที่ใช้บริการจากธุรกิจ Non-Bank เกี่ยวกับประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้บริการสินเชื่อของ Non-Bank รวมทั งปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงหรือใช้บริการ 
รวมทั งวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อหลากหลาย
รูปแบบทั งเช่าซื อ ลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง ทั งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ และที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการผิดนัดช าระหนี  และการด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ น   

ส่วนที่สอง จะเป็นการศึกษาและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นกับ บสย. จากการขยาย
การค  าประกันสินเชื่อไปยังกลุ่ม Non-Bank โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบ
ธุรกิจ Non-Bank ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดช าระหนี ของกลุ่ม SMEs ที่เข้ามาใช้
บริการ และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการผิดนัดช าระหนี  และส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์
และสรุปผลการศึกษา  

4.1 ประโยชน์จากการขยายการค ้าประกันไปยังกลุม่ Non-Bank  

จากการส ารวจ SMEs จ านวน 1,900 ราย ของบริษัท A.C. Nielsen พบว่า มี SMEs ร้อยละ 
28 มีการใช้แหล่งเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน กล่าวคือ มีจ านวนกิจการที่เคยขอและได้รับอนุมัติเงินกู้/
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการและมีการใช้เงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ประมาณร้อยละ 8 ซึ่งคิดเป็นจ านวน 152 ราย และมีจ านวนกิจการที่ใช้เงินกู้จากแหล่งอ่ืนที่
ไมใช่สถาบันการเงิน ร้อยละ 20 คิดเป็นจ านวน 380 ราย (ตามรูปที่ 4.1 ด้านล่าง) ซึ่งในจ านวน
กิจการที่ใช้เงินกู้จากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินทั ง 532 รายดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการศึกษาต่อถึง
ประโยชน์ที่ SMEs ได้รับจากการขยายการค  าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank รวมทั งปัญหาและ
อุปสรรคที่จากการเข้าถึงสินเชื่อ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการค  าประกันที่
เหมาะสมให้กับ บสย. ต่อไป ทั งนี  ในการวิเคราะห์ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึง
สินเชื่อของ SMEs ดังกล่าว จะได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้มีการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินต่างๆ โดยคิดจากจ านวนกิจการ 532 รายที่ได้มีการใช้เงินกู้จากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินในสัดส่วนร้อยละ 10 ของฐานข้อมูลดังกล่าว ทั งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการแบบตัวต่อตัวและการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 
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รูปที่ 4.1 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ้าแนกตามการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
ที่มา : การส ารวจข้อมูล Market Insight ของบริษัท A.C. Nielsen  

 

4.1.1 ข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบทั งสิ นจ านวน 58 รายที่มีการกู้ยืมเงิน พบว่า เป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการประเภทขายส่งและขายปลีก จ านวน 21 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2 ของ
กลุ่มตัวอย่าง ตามด้วย SMEs ประเภทบริการร้านอาหาร และการผลิตสินค้า จ านวน 12 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20.7 (ตามรูปที่ 4.2) 

รูปที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ข้อมูลจ้าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

 
ที่มา : จากการส ารวจของคณะผู้วิจยั 

การขายส่ง ขาย
ปลีก 
36% 

ซ่อมยานยนต์ 
และ

จักรยานยนต์ 
2% บริการร้านอาหาร 

21% 

การผลิตสินค้า 
21% 

การ
ก่อสร้าง 

3% 

เกษตรกรรม การ
ป่าไม้ และการ

ประมง 
2% 

อื่น ๆ 
15% 
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ผู้ประกอบการจ านวน 58 รายที่ได้มีการสัมภาษณ์นั น เป็นผู้ประกอบการที่ได้มีการ 
จดทะเบียนในการประกอบธุรกิจจ านวน 41 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 และอีกจ านวน 17 ราย 
(ตามรูปที่ 4.3) 

รูปที่ 4.3 จ้านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 

 
ที่มา : จากการส ารวจของคณะผู้วิจยั 

  

ทั งนี ในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs ทั ง 58 รายนั น ได้มีการเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่ได้มี
การขอใช้บริการสินเชื่อทั งหมด โดยมีธุรกิจที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์และ/
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 และมีธุรกิจที่กู้ยืมเงินจาก Non-
Bank อีกจ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 โดยแบ่งเป็นธุรกิจที่กู้ยืมเงินจากทั งธนาคารพาณิชย์ 
(และ/หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) และ Non-Bank จ านวน 17 และกู้ยืมเงินจาก Non-Bank เพียง
อย่างเดียว 22 ราย ตามรูปที่ 4.4  

  

จดทะเบียน
การค้า/พาณิชย์ 

71% 

ไม่จดทะเบียน 
29% 
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รูปที่ 4.4 จ้านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ท้าการสัมภาษณ์แบ่งตามการกู้ยืมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมูลของคณะผู้วจิัย 

 

อนึ่ง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งการทั งจากสถาบันพาณิชย์
และ Non-Bank  ให้เหตุผลในการใช้บริการว่า เนื่องจากธุรกิจร้านค้าบางรายมิได้มีการจดทะเบียน
การค้า/ทะเบียนพาณิชย์ จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าไปขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ 
และท าได้เพียงการใช้สินเชื่อจาก Non-Bank ประเภทลีสซิ่ง (จ าน ารถ/ทะเบียนรถ) เท่านั น หรือบาง
รายที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ หากแต่ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลให้รายได้
ลดลงไม่สามารถผ่อนช าระยอดเงินต้นให้กับทางธนาคารได้ จึงจ าเป็นต้องอาศัยการกู้เงินจาก Non-
Bank เพ่ือมาใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ   

4.1.2 การเข้าถึงสินเชื่อ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยืนยันว่าผู้ประกอบการมีการเข้าถึง
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่จ ากัด โดยธุรกิจที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ส่วนมากจะ
เป็นธุรกิจที่อาศัยทรัพย์สินที่มีตัวตนจ านวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจประเภทการผลิต และมีขนาดใหญ่
พอสมควร โดยเมื่อพิจารณาจากขนาดสินเชื่อของผู้ที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แล้ว พบวงเงินกู้ยืม
ตั งแต่ 200,000 บาท ไปจนถึง 80,000,000 บาท โดยมีธุรกิจจ านวนมากที่มีปริมาณเงินกู้จากธนาคาร
พาณิชย์เกินกว่า 1,000,000 บาท14 

                                           
14 อนึ่ง ขนาดของวงเงินกู้ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการพูดถึงการกูย้มืเงินโดยส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์หลายราย
หลีกเล่ียงในการตอบค าถามที่เป็นจ านวนเงินที่ชัดเจน แต่จากการรายงานมานี สามารถสรุปได้ว่าเป็นธุรกิจที่กูย้ืมจาก Non-Bank  มี
ขนาดเล็กกวา่ธุรกจิที่กูย้ืมธนาคารพาณชิย์มาก 

กู้ยืมเงินจาก 

ธนาคารพาณิชย์ 

และ/หรือสถาบันการเงิน 

เฉพาะกิจ 

กู้ยืมเงินจาก 

Non - bank 

19 ราย 17 ราย 22 ราย 

จ านวนผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ทั งหมดที่ท าการกู้ยืมเงิน = 58 ราย 
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ในทางตรงข้าม ธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นั น
จะมีวงเงินการกู้ยืมเงินตั งแต่ 5,000 บาท และสูงสุด 5,300,000 บาท โดยวงเงินกู้ยืมส่วนมากจะอยู่
ในช่วง 200,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท โดยช่องทางหลักในการกู้ยืมเงินคือ  สินเชื่อรถยนต์
ประเภทเช่าซื อ (Hire purchase) โดยพบว่ามีผู้ที่ใช้สินเชื่อรถยนต์ 22 ราย รองลงมาคือการกู้ยืมเงิน
นอกระบบ เงินกู้จากบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด ในขณะที่การกู้ยืมประเภทอ่ืนๆ เช่น Factoring ไม่
เป็นที่แพร่หลาย โดยพบว่าผู้ประกอบการเพียง 2 รายที่ใช้บริการดังกล่าว 

ถึงแม้ว่าขนาดสินเชื่อของการกู้ยืมเงินจากทั งสองแหล่งสอดคล้องกับนิยามการปล่อยสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ ที่ก าหนดไว้ว่าสินเชื่อส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มี
ขนาดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ปริมาณเงินกู้ต่อรายของการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ถือว่าสู ง
กว่าการกู้ยืมเงินจาก Non-Bank เป็นอย่างมาก ท าให้แหล่งเงินทุนสองแหล่งนี จึงมีกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่
แตกต่างกัน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายย่อยทั งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด พบว่ามี
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ มีจ านวน 14 ราย ในจ านวน
นี  มีธุรกิจจ านวน 4 ราย ที่ใช้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs หลายรายได้ระบุถึงปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่ท าให้ Non-Bank มีข้อได้เปรียบ เช่น  

 เงินกู้ยืมจาก Non-Bank ประเภทมีหลักทรัพย์ค  าประกัน เช่น การเช่าซื อรถยนต์ 
เป็นต้น มีอัตราดอกเบี ยที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 

 ธุรกิจ Non-Bank มักเป็นธุรกิจในระดับท้องถิ่นต่างจากธนาคารพาณิชย์จึงมี
ความคุ้นเคยกับธุรกิจรายย่อยมากกว่า ท าให้การกู้ยืมเงินมีความยืดหยุ่นสามารถ
เจรจาต่อรองเรื่องเงื่อนไขในการกู้ยืมและในการช าระเงินได้ง่ายขึ น ซึ่งความ
สะดวกสบายในการกู้ยืมเงินถือเป็นปัจจัยส าคัญข้อหนึ่งที่เลือกใช้ Non-Bank  

 ธุรกิจ Non-Bank เป็นธุรกิจอีกช่องทางในการเพ่ิมเงินทุนให้เพียงพอต่อการ
ประกอบธุรกิจในกรณีที่วงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้จริง 

ผู้ที่กู้ยืม Non-Bank หลายรายโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการเช่าซื อรถยนต์ระบุตรงกันว่า การกู้ยืม
เงินเพ่ือเช่าซื อรถยนต์ผ่าน Non-Bank มีอัตราดอกเบี ยที่ต่ า ท าให้สามารถมีก าลังในการผ่อนช าระได้
จึงตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ให้
ข้อมูลว่าธุรกิจเช่าซื อรถยนต์นั นเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันระหว่างกันสูงมาก ส่งผลให้อัตราดอกเบี ยเช่า
ซื อรถยนต์ในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี ยประมาณร้อยละ 4–5 ต่อปี ในขณะที่อัตราดอกเบี ย 
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MLR ในปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 6.0–8.62515 ซึ่งต่ ากว่าอัตราดอกเบี ยเงินกู้ลูกค้าชั นดีของธนาคาร
พาณิชย์ (Minimum loan rate: MLR) 

กล่าวโดยสรุป การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านทาง Non-Bank มีความแตกต่างกับธนาคาร
พาณิชย์ โดย Non-Bank สามารถเข้าถึงธุรกิจที่มีขนาดเล็กกว่า มีสินทรัพย์น้อยกว่า มีปริมาณเงินกู้ต่อ
รายที่น้อยกว่า เนื่องจากมีการใช้ทรัพย์สินบางชนิดเท่านั นในการขอสินเชื่อ ซึ่งท าให้ธุรกิจที่กู้ยืมเงิน
จากสองแหล่งมีขนาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี  ธุรกิจ Non-Bank ยังเป็นแหล่งเงินทุนเมื่อธุรกิจขนาด
เล็กไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้และเป็นช่องทางในการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมเมื่อวงเงินกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี ยสมเหตุสมผล 
โดยเฉพาะการเช่าซื อ 

4.1.3 คุณลักษณะของธุรกิจที่กู้ยืมเงิน 

การใหกู้้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์และ Non-Bank มีความแตกต่างกัน โดยธนาคารพาณิชย์
มีการประเมินความสามารถในการใช้คืนหนี จากการความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด ในขณะที่ 
Non-Bank เป็นการให้สินเชื่อตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่ใช้ในการกู้ยืมเงิน ผลลัพธ์ก็คือผู้ประกอบการที่
จะกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้นั นมักเป็นมีธุรกิจที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรือว่ามีทรัพย์สินมากกว่า
ผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank  

ข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank ส่วนมากมี
ทรัพย์สินเป็นของตนเองไม่มาก ธุรกิจเพียงร้อยละ 36 ที่มีที่ดินเป็นของตนเอง นอกจากนี ธุรกิจยังไม่มี
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องจักร สาเหตุหนึ่งของการมีทรัพย์สินน้อยคือรูปแบบ
ของธุรกิจที่ประเภทบริการ แต่ก็เป็นเครื่องบ่งชี ได้ว่า การมีทรัพย์สินน้อยเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์เช่นกัน 

การสัมภาษณ์พบผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank จ านวน 14 รายที่กู้ยืมเงินจาก 
Non-Bank เพราะไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งในจ านวนนี  ส่วนมากไม่มีที่ดินไม่ได้มี
สิ่งปลูกสร้างของตนเองและไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องจักร ส่วนใหญ่มีเพียงยานพาหนะที่อยู่ในระหว่าง
การเช่าซื อเพียงเท่านั น  

  

                                           
15 สืบค้นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที ่6 มกราคม พ.ศ. 2559 
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รูปที่ 4.5 ทรัพย์สินที่ธุรกิจถือครองเป็นของตนเอง 

 
หมายเหต:ุ การกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หมายความรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย และยานพาหนะที่อยุ่ระหว่างการเช่าซื อถกู
นับรวมเป็นทรัพย์สินที่ถือครองเป็นของตนเองด้วย 

ที่มา : จากการส ารวจของคณะผู้วิจยั 

 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ธุรกิจที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank จ านวนมากมียานพาหนะเป็นของตนเอง 
หรืออยู่ในระหว่างการเช่าซื อ หมายความว่า ยานพาหนะเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ
ของผู้ประกอบการรายย่อยที่จ าเป็นต้องมี และท าการซื อก่อนทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ เช่น 
ผู้ประกอบการค้าปลีกใช้ยานพาหนะเพ่ือซื อสินค้าจากแหล่งหนึ่งแล้วน ามาขายปลีกในพื นที่ของตนเอง 
หรือผู้ประกอบการร้านอาหารใช้รถยนต์เพ่ือขนย้ายวัตถุดิบที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ จะพบว่า ผู้ประกอบการที่
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์มีความพร้อมทางด้านการเงินสูง โดยมีสินทรัพย์เป็นของตนเองมาก 
แตกต่างจากทรัพย์สินของผู้ที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank โดยธุรกิจที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
มากกว่าร้อยละ 70 มีที่ดินเป็นของตนเอง และธุรกิจจ านวนมากซื อเครื่องจักร อาคาร และ
ยานพาหนะเป็นของตนเอง และเมื่อพิจารณาธุรกิจที่กู้ยืมเงินจากทั งธนาคารพาณิชย์และ Non-Bank 
จะพบว่าธุรกิจกลุ่มนี เป็นกลุ่มที่มีทรัพย์สินของตนเองมากที่สุด โดยธุรกิจที่ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ที่ดิน เครื่องจักร และอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนเอง 

นอกจากนี  ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจจ านวนน้อยมากที่ใช้การเช่าเครื่องจักร โดยจากการลง
พื นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบเพียง 2 รายที่เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ สาเหตุหลักคือตลาดเครื่องจักร
ส าหรับเช่านั นเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กมาก เนื่องจากมีปัญหาในการเข้าไปยึดทรัพย์สินหากเกิดการผิด
นัดช าระ และปริมาณความต้องการของเครื่องจักรแต่ละประเภทและแต่ละรุ่นที่มีน้อย ท าให้
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ผู้ประกอบการให้เช่าเครื่องจักรยังมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช าระหนี คืนและความสูญเสียที่เกิดจาก
การเสื่อมค่าของเครื่องจักรเมื่อขายทอดตลาด ด้วยเหตุนี  ธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักรในประเทศไทยจึง
ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก 

4.1.4 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน 

ผู้ประกอบการรายย่อยมีการกู้ยืมเงินจาก Non-Bank ในการด าเนินธุรกิจทั งการเริ่มต้นธุรกิจ 
การขยายธุรกิจ และเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังรูปที่ 4.6 โดยเป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือการขยายธุรกิจ
มากที่สุดร้อยละ 59 ของผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank ธุรกิจกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนร้อยละ 55 และเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจร้อยละ 41 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่นั นกู้ยืมเงิน
เพ่ือการขยายธุรกิจเป็นหลัก กล่าวคือ ร้อยละ 47 ในขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 16 ระบุว่ากู้ยืมเงิน
เพ่ือการเริ่มต้นธุรกิจ และธุรกิจอีกจ านวนร้อยละ 21 กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่ผู้ที่
กู้ยืมเงินจากทั งธนาคารพาณิชย์และจาก Non-Bank ส่วนมากกู้ยืมเงินเพ่ือการขยายธุรกิจเช่นเดียวกัน 
(ร้อยละ 77) แต่ว่ามีการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือการเริ่มต้นธุรกิจที่มากกว่า
ผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว 

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นั นมีข้อจ ากัด โดย
ผู้ประกอบการส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ และไม่ได้เข้าถึง
สินเชื่อเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเมื่อมีปัญหาสภาพคล่อง ในขณะที่เงินกู้ยืม จาก Non-Bank  
สามารถช่วยผู้ประกอบการได้ในช่วงที่มีปัญหาสภาพคล่อง และช่วยผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ
ได้มากกว่า จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กเลือกใช้เงินสินเชื่อจาก Non-Bank  เป็น
จุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจของตนเอง 
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รูปที่ 4.6 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน 

 
หมายเหต:ุ การกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หมายความรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย และธุรกจิอาจมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในหลาย
วัตถุประสงค์ได้ 

ที่มา : จากการส ารวจของคณะผู้วิจยั 

4.1.5 ประโยชน์จากการกู้ยืมเงิน 

เมื่อพิจารณาความส าคัญของเงินกู้จะพบว่าเงินกู้ยืมจากทั งสองแหล่งมีความส าคัญต่อการ
ขยายธุรกิจมากที่สุด โดยผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank ระบุว่าเงินกู้ช่วยให้ธุรกิจของตนเอง
สามารถเติบโตขึ นจากเดิม โดยสามารถโตเพ่ิมขึ นได้เฉลี่ยร้อยละ 32.5 ในขณะที่ผู้ที่กู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ระบุสามารถเติบโตขึ นได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 27.5 ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีการกู้ยืม
เงินจากทั งสองแหล่งมีการเติบโตที่เพ่ิมขึ นจากเงินกู้มากที่สุด ที่ร้อยละ 55 เมื่อประกอบกับขนาดของ
ปริมาณเงินกู้ยืมแล้วสามารถกล่าวได้ว่า เงินกู้ยืมจาก Non-Bank มีส่วนช่วยให้ธุรกิจรายย่อยสามารถ
เติบโตขึ นได้เช่นเดียวกันกับที่เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ช่วยให้ธุรกิจที่มีขนาดกลางสามารถขยาย
ธุรกิจได้ 

ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์หลายรายระบุว่าเงินกู้ยืมจาก Non-Bank สามารถช่วยให้เริ่มท า
ธุรกิจได้ และในหลายกรณียังช่วยให้ธุรกิจไม่ล้มละลายเมื่อเกิดขาดสภาพคล่อง โดยผู้ที่กู้ยืมเงินจาก 
Non-Bank จ านวน 11 รายที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเงินที่กู้ยืมมาท าให้สามารถท าธุรกิจได้ กล่าวคือ หาก
ไม่ได้รับสินเชื่ออาจไม่ได้มีการท าธุรกิจนี เกิดขึ น ซึ่งสะท้อนว่า สินเชื่อจาก Non-Bank มีบทบาทส าคัญ
ส าหรับการเริ่มธุรกิจใหม่เนื่องจากผู้ประกอบการ ณ เวลานั นยังไม่มีประวัติการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินและไม่มีผลการประกอบธุรกิจที่สามารถน าไปใช้ในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์  
นอกจากนี  ผู้ประกอบธุรกิจจ านวน 7 ราย ระบุว่าเงินกู้ยืมช่วยให้ธุรกิจไม่ล้มละลาย ซึ่งหมายความว่า 
เงินสินเชื่อจาก Non-Bank ส่วนมากมิได้เกี่ยวกับการขยายธุรกิจ แต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้
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ในช่วงที่ประสบปัญหาท าให้ขาดสภาพคล่อง ซึ่งผลประโยชน์ประเภทนี จะไม่ถูกรับรู้ในการประเมินผล
กระทบในเชิงปริมาณ 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พบว่าการกู้ยืมเงินจาก Non-Bank ก็มีปัญหาบางประการ 
อาทิ  

 การได้รับปริมาณสินเชื่อไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการประเมินขนาดวงเงินกู้ตาม
สินทรัพย์ จึงอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 เงื่อนไขการช าระเงินมีรูปแบบที่ไม่เหมาะกับธุรกิจซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอน แต่จะต้อง
ช าระหนี คืนทุกงวดเท่าๆ กนั  

 ผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจาก Non-Bank ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค  าประกันต้องจ่าย 
อัตราดอกเบี ยที่สูง กล่าวคือ อัตราดอกเบี ยเงินกู้ยืมผ่านบัตรเครดิตในปัจจุบันมี 
อัตราดอกเบี ยร้อยละ 20 ต่อปี เช่นเดียวกับผู้กู้ยืมเงินจากเงินกู้นอกระบบที่ให้
สัมภาษณ์ต้องจ่ายอัตราดอกเบี ยสูงถึงร้อยละ 20 ต่อปี  

ดังนั น ประโยชน์ที่ได้จากการกู้ยืม Non-Bank จึงยังได้รับไม่เต็มที่ การมีมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงสินเชื่อจาก Non-Bank ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ นจึงอาจท าให้
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เพิ่มขึ นกว่าที่เคยเป็นในอดีต 

4.1.6 ผลประโยชน์จากการขยายการค ้าประกันสินเชื่อไปสู่ Non-Bank  

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้ทราบว่าการกู้ยืมเงินผ่าน Non-Bank มี
ความส าคัญกับธุรกิจรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่าน
ช่องทางธนาคารพาณิชย์ เงินสินเชื่อจาก Non-Bank สามารถน าไปใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย รวมถึง การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนเมื่อธุรกิจ
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง  

นอกจากนี  การเข้าถึงเงินทุนจาก Non-Bank ยังง่ายและยืดหยุ่นกว่าเพราะผู้ให้กู้มี
ความคุ้นเคยกับธุรกิจขนาดย่อมในพื นที่มากกว่า โดยมีขนาดวงเงินกู้แต่ละรายไม่สูงมาก เนื่องจากเป็น
การปล่อยกู้ตามมูลค่าสินทรัพย์เฉพาะอย่าง (ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี มีสินทรัพย์ที่บริษัทเป็นเจ้าของน้อยกว่า
กลุ่มธุรกิจที่ขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์) ซึ่งท าให้ตัดปัญหาเช่น การประเมินความสามารถในการ
ช าระหนี  ซึ่งธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี อาจเป็นธุรกิจที่ไม่มีกระแสรายได้ กระแสเงินสดที่แน่นอนพอเพ่ือ
ใช้ประกอบการประเมินการให้สินเชื่อ การเข้าไปช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทาง Non-
Bank จึงเป็นวิธีที่ท าให้สามารถเข้าถึงธุรกิจที่ไม่เคยเข้าถึงได้มาก่อน และช่วยเติมเต็มการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนโดยไม่ได้มีความทับซ้อนกับรูปแบบการช่วยเหลือเดิม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Non-Bank ทั งรายเล็กและรายใหญ่ ต่างเห็นตรงกันว่า การ
เข้าไปช่วยค  าประกันจะช่วยให้สามารถขยายปริมาณการให้สินเชื่อให้แก่ธุรกิจได้เพ่ิมขึ น เนื่องจากมี
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การค  าประกันที่มากขึ น ท าให้ Non-Bank มีความเสี่ยงที่ลดลงหากเกิดการผิดนัดช าระหนี  โดย
ส่วนมากผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank เห็นว่าจะสามารถขยายการให้สินเชื่อแก่ SMEs ได้โดยเฉลี่ยร้อย
ละ 20 - 30 หากมีการขยายการค  าประกันไปสู่ Non-Bank  

นอกจากนี  ประเภทของ Non-Bank ที่ผู้ประกอบการ Non-Bank เห็นว่าสมควรเข้าไป 
ค  าประกันให้มากท่ีสุดได้แก่ สินเชื่อลีสซิ่ง สินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ และสินเชื่อเชื่อส่วนบุคคล โดยมีผู้เห็น
ด้วย 6 ราย รองลงมาคือ สินเชื่อเช่าซื อจักรยานยนต์ และแฟคตอริ่ง โดยมีผู้เห็นด้วย 4 ราย อย่างไรก็
ตาม ผู้ประกอบการ Non-Bank ได้เสนอเงื่อนไขในการเข้าค  าประกันสินเชื่อรถยนต์เพ่ือให้จ ากัด
เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจจริงด้วย โดย บสย. อาจก าหนดการค  าประกันเฉพาะรถยนต์ประเภทรถบรรทุก
และรถโดยสาร (รถตู้ รถบัส) เท่านั น หรืออาจก าหนดว่าผู้ใช้สินเชื่อเช่าซื อจะต้องเป็นนิติบุคคลจึงจะ
เข้าค  าประกันให้  

ทั งนี  การเข้าไปค  าประกันส าหรับสินเชื่อส่วนบุคคลอาจท าให้มีผู้ได้รับประโยชน์จ านวนมาก 
แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของการศึกษาเนื่องจากไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าผู้ที่กู้ยืมสินเชื่อประเภทนี 
รายใดจะน าสินเชื่อไปใช้เพื่อการประกอบธุรกิจ และรายใดจะน าสินเชื่อไปใช้เพื่อการบริโภคส่วนตัว 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการเข้าไป 
ค  าประกัน โดยบริษัทใหญ่ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือท ามาให้สินเชื่อต่อธุรกิจรายย่อยได้ง่ายมี
ความต้องการให้ บสย. ช่วยเข้าไปค  าประกันตัวผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้ามาขอสินเชื่อ เนื่องจาก
บริษัทใหญ่ไม่มีปัญหาต้นทุนทางการเงิน เช่น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถใช้เงินกู้จากต่างประเทศ
เพ่ือเข้ามาให้บริการสินเชื่อเช่าซื อ หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถออกตราสารหนี ของตนเอง ก็
สามารถได้รับเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี ยที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคาร การเข้าไปค  าประกันแก่
ธุรกิจ SMEs เป็นการช่วยเพ่ิมหลักทรัพย์ค  าประกันท าให้ผู้ กู้ต้องวางเงินดาวน์น้อยลง ซึ่ง
ผู้ประกอบการที่จะได้ประโยชน์จากวิธีการดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด คือ กลุ่มที่ท าธุรกิจประเภทบริการ
ประเภทค้าปลีกซึ่งใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ไม่มีเงินก้อนใหญ่ในการวางดาวน์ (Down payment) 

การเข้าไปค  าประกันตัวผู้กู้ยืมเงินในลักษณะนี มีข้อดีก็คือ สามารถก าหนดเป้าหมาย 
(Targeting) ของผู้ที่จะได้รับประโยชน์ได้ง่าย โดยใช้การเจาะจงไปยังทรัพย์สินบางประเภท เช่น การ
ค  าประกันเฉพาะผู้ที่ซื อรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์เท่านั น หรือการค  าประกันผู้ที่ท าการลีสซิ่งเครื่องจักร 
ตลอดจนการค  าประกันส าหรับการท าแฟคตอริ่ง ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่จะน าสินเชื่อไปใช้เป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี  การเข้าไปค  าประกันดังกล่าวจะช่วยเหลือให้เกิดการลดการวางเงินดาวน์ 
ท าให้ธุรกิจที่มีเงินก้อนน้อยอย่างธุรกิจค้าปลีกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีมากยิ่งขึ น 

ในทางตรงข้าม ผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank รายเล็กกลับมีความคิดเห็นว่าบริษัทที่ท าธุรกิจ 
Non-Bank ขนาดเล็กนั นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจ ากัด เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารประสบ
ปัญหาธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมให้กู้ยืมเงิน เพราะเห็นว่าเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ มีเพียง
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บางรายเท่านั นที่ยอมให้สินเชื่อแก่บริษัทตนเอง การมีปริมาณเงินส าหรับให้กู้ที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการท าให้ต้องจ ากัดการให้สินเชื่อ ทั งท่ีมีผู้เข้ามาติดต่อจ านวนมากที่มีศักยภาพในการจ่ายคืนหนี  

ดังนั น หาก บสย. เข้ามาช่วยค  าประกันให้แก่ Non-Bank ขนาดเล็ก ก็จะท าให้บริษัทขนาด
เล็กต่าง ๆ มีสภาพคล่องส าหรับการให้สินเชื่อ โดยมีต้นทุนทางการเงินต่ าลง ส่งผลให้น าไปให้สินเชื่อ
ต่อผู้ที่มีความต้องการกู้ยืมเงินได้มากขึ น และด้วยอัตราดอกเบี ยที่ถูกลงกว่าในปัจจุบัน 

นอกจากนี  บริษัท รีโซลูชัน เวย์ ยังได้กล่าวถึงความแตกต่างของการค  าประกันด้วยเครือญาติ
ของผู้กู้ กับการค  าประกันด้วย บสย. กล่าวคือ การค  าประกันด้วยเครือญาตินั นเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้
กู้ยืมเงินมีแรงจูงใจและมีระเบียบวินัยในการช าระคืนหนี  เพราะการผิดนัดช าระหนี ท าให้สมาชิกใน
ครอบครัว หรือเครือญาติของผู้ที่ค  าประกันจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อความเสียหาย แม้ว่าการเข้ามา
ค  าประกันของ บสย. อาจท าให้สามารถปล่อยกู้มากขึ นได้เช่นกัน แต่ต้องระมัดระวังถึงปัญหาการ  
ผิดนัดช าระหนี  เพราะ ผู้กู้ยืมเงินอาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบหากผิดนัดช าระหนี  ท าให้ บสย. อาจสูญเสีย
เงินจ านวนมากในการค  าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวิธีการเข้าไปค  าประกันการกู้ยืมเงินของ Non-Bank ในการจัดหา
เงินทุนเพ่ือให้สินเชื่ออีกทอดเป็นวิธีที่น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากท าให้ต้นทุนทางการเงินของ Non-
Bank ต่ าลงในขณะที่ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันระหว่างกัน ซึ่งน่าจะท าให้เกิดการส่งผ่านต้นทุน
ดอกเบี ยที่ต่ าลงไปยังผู้กู้ยืมเงินได้ แต่ว่าปัญหาของวิธีการดังกล่าวคือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
(Targeting) ที่อาจไม่ตรงกับพันธกิจของ บสย. เอง เนื่องจากธุรกิจ Non-Bank จ านวนมากมีการให้
กู้ยืมเงินเพ่ือการอุปโภคบริโภค หรือแก่ผู้ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ 

4.2 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นจากการขยายการค ้าประกันสินเชื่อไปยังกลุ่ม Non-
Bank  

4.2.1 ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของ Non-Bank  

การให้สินเชื่อของ Non-Bank หลายประเภทมีหลักทรัพย์ในการค  าประกัน เช่น การเช่าซื อ  
ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง เป็นต้น ผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินมูลค่าและ
การขายทอดตลาดส าหรับทรัพย์สินที่ตนเองยอมรับเป็นหลักทรัพย์ค  าประกัน หากเกิดการผิดนัดช าระ
หนี  โดย Non-Bank สามารถด าเนินการเพ่ือยึดทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค  าประกันเพ่ือน าไปขาย
ทอดตลาด ความเสียหายที่เกิดจากหนี ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงมีไม่มาก ดังนั น ผู้ประกอบธุรกิจ Non-
Bank อาจไม่มีแรงจูงใจในการบริหารจัดการรวมถึงคัดกรองความสามารถในการช าระคืนหนี ของผู้กู้
เสมอไป 

หากพิจารณาถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการประกอบธุรกิจ Non-Bank แล้วจะพบว่า 
ธุรกิจ Non-Bank อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ บริษัทที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. และบริษัท 
Non-Bank ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ซึ่งบริษัท Non-Bank ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
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ธปท. และมีระบบในการคัดกรองลูกหนี  เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ท า
การตรวจสอบประวัติรวมถึงการด าเนินกิจการของผู้กู้ยืมเงิน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดนัดช าระหนี 
ในระดับต่ า  

จากการสัมภาษณ์พบว่าการปล่อยสินเชื่อเช่าซื อของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีการตัดหนี ไม่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิเพียงไม่เกินร้อยละ 1 ของการให้สินเชื่อทั งหมด (Net 
delinquency ratio) ในกรณีการให้สินเชื่อแบบรีไฟแนนซ์ของบริษัท รีโซลูชัน เวย์ จ ากัด ก็มี
อัตราส่วนหนี ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการปล่อยสินเชื่อ  

ในขณะที ่Non-Bank กลุ่มท่ีสอง คือ บริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. ไม่ได้มี
ข้อก าหนดดังกล่าว จากการสัมภาษณ์ Non-Bank รายใหญ่ถึงการแข่งขันระหว่างรายใหญ่และราย
เล็ก พบว่า Non-Bank รายเล็กมีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะอย่าง หรือมี 
Niche market ของตนเอง บางรายอาจเป็นผู้ที่รู้จักกับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ท าให้สามารถ
ประเมินลูกหนี ที่เข้ามาขอกู้ยืมเงินและติดตามทวงหนี ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท Non-Bank  ขนาดเล็ก
ไม่ได้มีระบบในการคัดกรองลูกหนี เสมอไป บางรายใช้การก าหนดอัตราดอกเบี ยที่สูง อนุมัติเงินกู้อย่าง
รวดเร็ว แต่ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบประวัติของผู้กู้ยืมเงิน บางรายให้สินเชื่อเช่าซื อแก่รถยนต์มือสอง 
ซึ่งการตีมูลค่าตลาดของรถยนต์เหล่านี มีความยากและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ การกู้ยืมเงินผ่านบริษัท
เล็กจึงมีความเสี่ยงสูง และอาจเกิดการผิดนัดช าระหนี มาก ซึ่งจะเป็นภาระต่องบประมาณของ บสย. 

ทั งนี  การให้สินเชื่อ Non-Bank ที่น่าจะเข้าถึงผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยได้เป็นการให้สินเชื่อที่
มีหลักทรัพย์ค  าประกัน อาทิ การเช่าซื อรถยนต์ประเภทต่างๆ แฟคตอริ่ง และการลีสซิ่งเครื่องจักร ซึ่ง
หากเกิดการผิดนัดช าระหนี แล้วสามารถเข้าไปยึดทรัพย์สินคืนได้ บริษัทเหล่านี จึงมีความเสี่ยงหลัก 2 
ประการ คือ ความเสี่ยงจากการยึดหลักทรัพย์ค  าประกัน และความเสี่ยงจากการเสื่อมมูลค่าของ
สินทรัพย์ 

ความเสี่ยงจากการยึดหลักทรัพย์ค้ าประกัน เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่ท าให้ประเภทของ
ทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้มีจ านวนน้อย โดยจากการสัมภาษณ์บริษัท Non-Bank จะให้
ภาพตรงกันว่าการปล่อยสินเชื่อประเภทรถยนต์นั นมีปัญหาดังกล่าวน้อย เนื่องจากผู้กู้นั นจะใช้รถยนต์
ที่ใช้ค  าประกัน ท าให้สามารถเข้าไปยึดสินทรัพย์หากเกิดการผิดนัดช าระหนี เกิน 3 งวดติดต่อกัน โดย
เมื่อใดที่มีการขับรถยนต์ออกนอกจากพื นที่ ก็สามารถท าการยึดรถคืนได้ 

การให้สินเชื่อส าหรับสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ไม่เป็นที่นิยมใน
ประเทศไทย เนื่องจากการเข้าไปยึดสินทรัพย์เม่ือเกิดการผิดนัดช าระหนี ท าได้ยาก การเข้าไปยึดทรัพย์
ในพื นที่ของผู้กู้ที่ผิดช าระหนี เป็นความผิดในฐานบุกรุกพื นที่ และการใช้กระบวนการศาลในการบังคับ
คดีนั นใช้เวลานานหลายปี ในขณะที่ทรัพย์สินเหล่านั นก็จะเกิดค่าเสื่อมราคา ดังนั น การท า Leasing 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั น Non-Bank จะต้องเลือกเฉพาะลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจเท่านั น และใช้
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ทรัพย์สินที่เป็นที่มีตลาดรอง เช่น แท่นพิมพ์ของยี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับ เป็นต้น การไม่สามารถบังคับคืน
หลักทรัพย์ค  าประกันเหล่านี จึงเป็นความเสี่ยงส าคัญส าหรับผู้ให้บริการเช่าซื อและลีสซิ่ง 

ความเสี่ยงจากการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ เกิดขึ นเนื่องจากการให้สินเชื่อเช่าซื อประเภท
เช่าซื อหรือลีสซิ่งนั น ผู้กู้สามารถน าทรัพย์สินที่ใช้ค  าประกันไปใช้เพ่ือหาผลประโยชน์ได้ เช่น การน ารถ
กระบะไปประกอบธุรกิจ หรือการน าเครื่องจักรไปใช้ในกระบวนการผลิตระหว่างที่อยู่ในการผ่อนช าระ
เงินกู้ ดังนั น หากเกิดการผิดนัดช าระแล้ว สินทรัพย์ที่สามารถยึดคืนมาได้จะมีมูลค่าตลาด ณ วันที่ผู้ให้
กู้สามารถน าไปขายทอดตลาด ซึ่งอาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มกับเงินงวดที่ผู้กู้ได้ผ่อนช าระมาแล้ว เช่น 
รถยนต์ใหม่คันละ 750,000 บาท อาจมีค่าเสื่อมในปีต้นๆ สูงมาก การน าไปขายต่อเป็นรถมือสอง 
จะท าให้ราคาต่ ากว่าราคาตั งต้นมาก  

นอกจากนี ยังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องของตลาดรองของแต่ละสินค้า ซึ่งในประเทศไทยมี
ตลาดรองส าหรับรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ ท าให้มีสภาพคล่องสูง แต่หากเป็นเครื่องจักรจะมีขนาดเล็ก
มาก ท าให้ทรัพย์สินที่ยึดมาขายทอดตลาดอาจได้ราคาต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ดังนั น ผู้ให้กู้จึงต้องมีการ
ค านึงถึงการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ในการตัดสินใจให้สินเชื่อ และจะให้สินเชื่อโดยมีวงเงินต่อมูลค่า
สินทรัพย์ (Loan to value ratio) ในระดับต่ า หรือเรียกวางเงินดาวน์ (Down Payment) ที่สูงเพ่ือ
ปิดความเสี่ยงดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทั งสองประเภทนี เป็นความเสี่ยงที่ผู้ให้สินเชื่อต้องประเมิน และแบก
รับความเสี่ยงไว้ จึงเป็นการสร้างผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ปล่อยสินเชื่อ ซึ่งอาจ
มีกลไกในการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท  

การขยายการค  าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank สามารถลดความเสี่ยงผ่านการลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการผิดนัดช าระหนี  โดยช่องทางที่สามารถมีผลกระทบได้โดยตรงคือ  
ความเสี่ยงจากการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ ที่ท าให้การขายสินทรัพย์ชดเชยความเสียหายจากการ  
ผิดนัดช าระหนี ได้ในจ านวนที่ไม่แน่นอน 

4.2.2 ความเสี่ยงต่อ บสย. ในการขยายการค ้าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank  

จากการศึกษา พบว่า การขยายการค  าประกันไปยังกลุ่ม Non-Bank มี 2 ทางเลือก วิธีแรก
คือการเข้าไปค  าประกันให้กับผู้ขอสินเชื่อ Non-Bank (Retail guarantee) วิธีดังกล่าวเป็นการช่วย
เพ่ิมหลักทรัพย์ค  าประกัน ท าให้ผู้ให้กู้ยืมสามารถปล่อยสินเชื่อโดยต้องการเงินมัดจ าที่ต่ าลง หรือ
สามารถปล่อยสินเชื่อในอัตราส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ นได้ แต่ในวิธีที่สอง คือ การเข้าไป  
ค  าประกัน Non-Bank ในการกู้ยืมเงินหรือระดมทุน (Wholesale guarantee) เพ่ือน ามาปล่อย
สินเชื่ออีกที ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่บริษัท Non-Bank ซึ่งจะช่วยท าให้
เกิดการขยายการให้สินเชื่อได้มากยิ่งขึ น ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ทั งนี  รูปแบบการค  าประกันแหล่งเงินทุน
ให้กับบริษัท Non-Bank อาจเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับอนาคตต่อไปของ บสย.   
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รูปที่ 4.7 ทางเลือกของการขยายการค ้าประกันที่เป็นไปได้ 

 
 

1) กำรเข้ำไปค  ำประกันให้กับผู้ขอสินเชื่อ Non-Bank  

ปัญหาหนึ่งที่ส าคัญในการเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยคือ การให้สินเชื่อที่ไปถึงตัว
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ (Targeting) แต่ถ้าหากใช้วิธีการค  าประกันที่ธุรกิจขนาดย่อมที่ไปขอสินเชื่อ 
การที่ผลประโยชน์จะไปตกแก่ผู้ที่ไม่ต้องการช่วยเหลือจะมีอยู่จ ากัด เพราะ บสย. สามารถก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเข้าค  าประกันโดยใช้ประเภทของทรัพย์สินเป็นเกณฑ์ได้ เช่น การค  าประกันส าหรับ
การเช่าซื อก็อาจเจาะจงเฉพาะรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์เท่านั น การค  าประกันลีสซิ่งและแฟคตอริ่งก็
เป็นสินทรัพย์เพ่ือการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว เป็นต้น 

การเข้าไปค  าประกันให้กับสินเชื่อ Non-Bank นี มีความเสี่ยงที่ส าคัญคือ เมื่อมีการค  าประกัน
แล้วอาจท าให้เกิดการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการคัดกรองผู้กู้ยืมเงินมากขึ น โดยเฉพาะ Non-Bank  
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. ซึ่งไม่ได้มีข้อบังคับในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เมื่อผิดนัดช าระหนี แล้วเกิดการฟ้องร้องต่อศาล ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องเงิน  
ค  าประกันจาก บสย. ได้ ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียงบประมาณไปกับการให้สินเชื่อที่ไม่ก่อรายได้ (Non-
performing Loans: NPL) ในขณะที่ Non-Bank อาจไม่ได้เสียหายมาก เนื่องจากยังสามารถได้รับ
เงินคืนจากการขายสินทรัพย์ทอดตลาดเมื่อยึดคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันกลับมาได้ 

เนื่องจากประเทศไทยมีบริษัทที่ให้สินเชื่อแบบ Non-Bank อยู่ปริมาณมาก ที่ไม่ได้กฎเกณฑ์
ในการประกอบกิจการที่ชัดเจน อาศัยเพียงกฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าซื อ 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิ 

แหล่งเงินทุนตั งต้น 

• ธนาคารพาณิชย์ 

• หุ้นกู้ 

• ตั๋วเงิน 

Non-Bank  ธุรกิจขนาดย่อม 

ค  าประกันให้กับ Non-Bank  
ในการระดมทุน 

ค  าประกันให้กับธุรกิจขนาด
ย่อมเมื่อไปขอสินเชื่อจาก 

Non-Bank  

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 
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ดังนั น บริษัท Non-Bank จึงมีมาตรฐานในการให้บริการที่มีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งแตกต่าง
จากการก ากับดูแลของ ธปท. ที่มีแนวนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการสอบทาน
ธุรกรรมด้านสินเชื่อ ตั งแต่การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระคืนของลูกหนี ตามระยะเวลาที่
ก าหนด การประเมินราคาหลักประกัน และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 

อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ Non-Bank ขนาดใหญม่ักมีระบบการบริหารจัดการตามกฎระเบียบที่
มีความเข้มงวดเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีระบบในการคัดกรองผู้ขอรับสินเชื่อที่เป็นมาตรฐาน 
กล่าวคือ มีการใช้ Credit score การตรวจสอบประวัติการช าระเงินกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากัด มีการตรวจเยี่ยมสถานที่ของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเพ่ือเป็นข้อมูลหนึ่งประกอบการให้
สินเชื่อ การค  าประกันผ่านธุรกิจเหล่านี จึงมีลักษณะเป็นการแบ่งความเสี่ยงระหว่างบริษัทที่ให้สินเชื่อ
และ บสย. เป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้ 

ในทางตรงกันข้าม Non-Bank รายย่อยอาจมีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ออกไป ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ไม่มีการคัดกรองผู้กู้ และยอมรับความเสี่ยงสูงขึ น  (Assumed Risk) แต่
เรียกรับผลตอบแทนที่สูงขึ น อาทิ การปล่อยกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี ยสูงถึงร้อยละ 20 ต่อเดือน 
หมายความว่า บริษัทเหล่านี มีโอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช าระหนี สูงมาก การเข้าไปค  าประกันส าหรับ
บริษัทที่ไม่ได้มีข้อบังคับในการคัดกรองสามารถสร้างความเสียหายแก่ บสย. อย่างมาก การให้สินเชื่อ
ของบริษัทท่ีไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากผู้กู้ที่มีแนวโน้มช าระ
เงินที่ไม่ดี ส่งผลให้เมื่อเกิดการผิดนัดช าระหนี  ผู้ปล่อยกู้สามารถเรียกเก็บเงินค่าค  าประกันจาก บสย. 
ได้โดยง่าย 

ดังนั น เงื่อนไขส าคัญในการป้องกันความเสี่ยงของ บสย. จะต้องท าให้มั่นใจว่าผู้กู้และผู้ปล่อย
กู้ไม่สามารถผลักภาระความเสี่ยงทั งหมดมาให้แก่ บสย. กล่าวคือ 

1. ผู้กู้จะต้องมีการสูญเสียหากไม่ช าระหนี  เช่น การเสียเงินมัดจ า (Down Payment) มีการ
บันทึกประวัติการผิดนัดช าระหนี ในเครดิตบูโร 

2. ผู้ปล่อยกู้จะต้องเกิดการสูญเสียบางส่วนหากผู้กู้ไม่ช าระเงิน เพ่ือที่ให้ผู้ปล่อยกู้คัดกรอง
ลูกค้าท่ีควรให้การค  าประกัน 

การเข้าไปค าประกันด้วยวิธีดังกล่าวจึงต้องเริ่มจากบริษัทที่มีมาตรฐานในการคัดกรอง 
ผู้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นการปิดภาระความเสี่ยงด้านงบประมาณส าหรับ บสย. เช่น การค  าประกันสินเชื่อ 
Non-Bank เฉพาะอย่าง (เช่น สินเชื่อเช่าซื อ สินเชื่อลีสซิ่ง แฟคตอริ่ง) ส าหรับผู้ที่มากู้ยืมเงินกับ Non-
Bank ที่มีมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงที่ดีเท่านั น 
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2) กำรเข้ำไปค  ำประกัน Non-Bank ในกำรกู้ยืมเงินหรือระดมทุน 

การเข้าไปค  าประกันให้กับ Non-Bank ในการกู้ยืมเงินหรือระดมทุน เป็นประโยชน์ต่อการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากท าให้ต้นทุนของเงินที่น ามาปล่อยกู้
ต่ าลงซึ่งจะท าให้อัตราดอกเบี ยเงินกู้เมื่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมไปกู้ยืมเงินต่ าลงด้วยถ้าหากเป็น
ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ท าให้รูปแบบการให้สินเชื่อของธุรกิจ Non-Bank ยังคงเดิม 
กล่าวคือ Non-Bank ยังเป็นผู้ที่ต้องบริหารความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี และบริษัทไม่ได้
ผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมหากเกิดการผิดนัดช าระหนี ของลูกหนี  จึงท าให้ธุรกิจยังมีการคัดกรองลูกหนี 
แบบเดิม ไม่สามารถผลักภาระความเสี่ยงมาให้แก่ บสย. ได้ ในขณะที่สามารถเพ่ิมการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดย่อมได้ 

อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวมีปัญหาในด้านการเข้าถึงเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทที่ท า Non-
Bank หลายรายไม่ได้ปล่อยสินเชื่อให้เฉพาะผู้กู้ที่เป็นผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่มีการให้บริการ
สินเชื่อส าหรับบุคคลด้วย เช่น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง มีทั งสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ซึ่งผู้กู้ยืมประมาณ 
ร้อยละ 36 เป็น SMEs แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้เช่าซื อรถยนต์ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจ านวนมาก 
นอกจากนี  Non-Bank หลายรายอาจท าสินเชื่อหลายประเภทควบคู่กันไป เช่น บริษัท ไทยเอซ 
แคปปิตอล จ ากัด บริษัทและบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด ด าเนินการให้กู้ยืมเงินหลายประเภท ทั งการให้
สินเชื่อเช่าซื อ ลีสซิ่ง และสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคในบริษัทเดียวกัน ดังนั น การเข้าไปค  าประกัน
การกู้ยืมเงินของบริษัทเหล่านี อาจท าให้ บสย. ถูกตั งค าถามว่าผู้ประกอบการขนาดย่อมได้ประโยชน์
จริงหรือไม ่

นอกจากนี  การเข้าไปค  าประกันในรูปแบบดังกล่าวอาจมีปัญหาในการเข้าไปค  าประกัน 
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการค  าประกันส าหรับธุรกิจรายย่อย เนื่องจากบริษัท Non-Bank เป็นบริษัทที่
มีการปล่อยสินเชื่อ ดังนั นจึงมีทรัพย์สินจ านวนมาก จึงอาจไม่เข้าข่ายการค  าประกันส าหรับ SMEs  

ทั งนี  หากบริษัท Non-Bank ที่บสย. เข้าไปค  าประกันเกิดผิดนัดช าระหนี  บสย. จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจ่ายคืนหนี ให้แก่เจ้าหนี  ดังนั น บสย. จะมีความเสี่ยงในการคัดกรองผู้เข้าร่วม
โครงการ และอาจต้องมีการประเมินฐานะทางการเงิน ว่าเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน และ
มีการด ารงส่วนทุนที่มีสภาพคล่องอยู่มากพอหรือไม่ 

4.3 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

ประโยชน์ของ Non-Bank คือการเข้าถึงเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ และสามารถช่วยเสริมให้การเข้าถึงเงินทุนมีความเพียงพอมากยิ่งขึ น โดยสามารถให้กู้ยืมเงิน
แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ หรือที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ไม่
เพียงพอ นอกจากนี  ในธุรกิจ Non-Bank ที่มีหลักทรัพย์ค  าประกัน โดยเฉพาะการซื อมีการแข่งขันสูง 
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ส่งผลให้อัตราดอกเบี ยต่ า และท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่
สมเหตุสมผล 

การกู้ยืมเงินผ่าน Non-Bank มีความส าคัญกับธุรกิจรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย คือ 
เพ่ือน าไปเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเมื่อขาดสภาพคล่อง 
นอกจากนี  การเข้าถึงเงินทุนจาก Non-Bank ยังง่ายกว่าเพราะมีความเชื่อมโยงกับท้องที่มากกว่า
ธนาคารพาณิชย์จึงมีความคุ้นเคยกับธุรกิจรายย่อยมากกว่า ท าให้การกู้ยืมเงินมีความยืดหยุ่นสามารถ
เจรจาต่อรองเรื่องเงื่อนไขในการกู้ยืมและในการช าระเงินได้ง่ายขึ น โดยมีขนาดวงเงินกู้แต่ละรายไม่  
สูงมาก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่มีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการปล่อยกู้
ตามมูลค่าสินทรัพย์ 

การค  าประกันของ บสย. เมื่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมกู้ยืมเงินจาก Non-Bank สามารถ
ช่วยสร้างประโยชน์ได้ เนื่องจากการค  าประกันเป็นการเพ่ิมหลักประกันที่มีมูลค่าแน่นอนให้แก่ผู้ปล่อย
กู้ในกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี  ท าให้ความเสียหายจากการผิดนัดช าระหนี ลดลง ผลลัพธ์ก็คือ  
ผู้ปล่อยกู้สามารถให้กู้ด้วยวงเงินที่สูงขึ นได้ หรืออาจท าให้การกู้ยืมเงินท าได้ง่ายขึ น เช่น ต้องการเงิน
มัดจ า (Down Payment) ที่น้อยลง ตอบสนองต่อข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ 
ขนาดย่อม 

การกู้ยืมเงินผ่าน Non-Bank ของธุรกิจเป็นการใช้สินทรัพย์ที่มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การใช้รถเพ่ือเป็นหลักทรัพย์ค  าประกัน หรือการลีสซิ่งเครื่องจักร การก าหนดกฎเกณฑ์ใน
การค  าประกันจะสามารถท าได้ง่าย เช่น ก าหนดว่าจะค  าประกันส าหรับรถเพ่ือการพาณิชย์เท่านั น 
หรือเข้าค  าประกันเครื่องจักร และใบแจ้งหนี  (Invoice) จึงลดความเสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อที่ไม่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

หาก บสย. เลือกค  าประกันให้กับ Non-Bank ในการกู้ยืมเงินหรือระดมทุน เป็นวิธีที่มีความ
เสี่ยงในการขยายการค  าประกันไปยัง Non-Bank ที่ต่ ากว่า เพราะว่า Non-Bank ยังเป็นผู้ที่ต้อง
บริหารความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี  จึงท าให้ธุรกิจยังมีการคัดกรองลูกหนี แบบเดิม ไม่สามารถ
ผลักภาระความเสี่ยงมาให้แก่ บสย. ได้ แต่วิธีดังกล่าวมีปัญหาในด้านการเข้าถึงเป้าหมาย เนื่องจาก
บริษัทที่ท า Non-Bank หลายรายไม่ได้ปล่อยสินเชื่อให้เฉพาะผู้กู้ที่เป็นผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว 
แต่มีการให้บริการสินเชื่อส าหรับบุคคลด้วย และNon-Bank หลายรายอาจท าสินเชื่อหลายประเภท
ควบคู่กันไป นอกจากนี  การเข้าไปค  าประกันในรูปแบบดังกล่าวอาจมีปัญหาในการเข้ าไปค  าประกัน 
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการค  าประกันส าหรับธุรกิจรายย่อย เนื่องจากบริษัท Non-Bank อาจไม่เข้า
ข่ายเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปค  าประกันผ่านบริษัทที่มีขนาดเล็กและใหญ่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
เนื่องจาก Non-Bank มีความแตกต่างในรูปแบบของการด าเนินธุรกิจสูงมาก โดยเฉพาะความแตกต่าง
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ในด้านการบริหารจัดการของ Non-Bank ที่อยู่และไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลด้านการบริหาร 
ความเสี่ยงของ ธปท. โดยบริษัทที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. มีระบบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการคัดกรองลูกหนี  ท าให้สัดส่วนของผู้ผิดนัดช าระหนี อยู่ในระดับต่ าและสามารถ
ให้บริการด้วยอัตราดอกเบี ยที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีนี จะช่วยลด
ภาระของการค  าประกันของ บสย. ได้ และท าให้การค  าประกันมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
เพ่ือการจ ากัดความเสี่ยงจากการไม่คัดกรองลูกหนี ของบริษัทสินเชื่อที่ปล่อยกู้ การเข้าไปค  าประกัน
ของ บสย. ต้องมีเงื่อนไขส าคัญคือ ผู้กู้จะต้องมีการสูญเสียหากไม่ช าระหนี  และผู้ปล่อยกู้จะต้องเกิด
การสูญเสียบางส่วนหากผู้กู้ไม่ช าระเงิน เพ่ือที่ให้ผู้ปล่อยกู้คัดกรองลูกค้าที่ควรให้การค  าประกัน 

ทั งนี  เพ่ือลดความเสี่ยงของการกู้ยืมเงิน การปรับปรุงกฎหมายเรื่องการทวงถามหนี ให้
สามารถติดตามหนี ในกรณีของผู้ที่จงใจเบี ยวหนี ได้มากขึ น และการบังคับยึดหลักทรัพย์เป็นส่วนส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้เกิดระบบของการช าระเงินที่ดี หรือหากเกิดผิดนัดช าระหนี ขึ นก็สามารถ
ชดเชยความเสียหายจากการขายทรัพย์สินทอดตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี จะท าให้ผู้ให้กู้
กล้าให้สินเชื่อเพ่ิมมากขึ น 

บสย. อาจก าหนดผู้ปล่อยกู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยบริษัทที่สามารถเข้าร่วมกัน
โครงการค  าประกันส าหรับ Non-Bank นั นจะต้องมีมาตรฐานในการให้สินเชื่อ เช่น ต้องเป็นบริษัทที่ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีระบบการให้คะแนนความเสี่ยงหรือเข้าเป็น
สมาชิกของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด เพ่ือคัดกรองผู้ปล่อยที่ไม่ได้มาตรฐานและจะสร้าง
ความเสี่ยงให้กับ บสย. 
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บทที่ 5 
การค ้าประกันธุรกิจ Non-Bank ในต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนนี  เป็นการศึกษาการค  าประกันในธุรกิจ Non-Bank ในต่างประเทศ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบการค  าประกันธุรกิจ Non-Bank ที่เหมาะสมของไทย โดยจะแบ่ง
เนื อหาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก เป็นรูปแบบการค  าประกันที่มีในต่างประเทศ ส่วนที่สอง เป็น
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการค  าประกันธุรกิจ Non-Bank ในต่างประเทศ 
และส่วนที่สาม เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ประกอบธุรกิจ Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง สินเชื่อ
เช่าซื อ และสินเชื่อแฟคตอริ่งในต่างประเทศ  

5.1 รูปแบบการค ้าประกันธุรกิจ Non-Bank ในต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา ทั งนี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 33 ของ
รายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนการจ้างงานในธุรกิจ SMEs สูงถึงร้อยละ 45 ของการจ้างงาน
ทั งหมด16 ภาครัฐจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง
หนึ่งในมาตรการส าคัญคือ การช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  

อย่างไรก็ตาม ยังมี SMEs อีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงินได้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินในระบบได้ ทั งนี จากข้อมูลของกลุ่มธนาคารโลก พบว่า ยังมี SMEs อีกจ านวนมากทั่ว
โลกที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย (รูปที่ 5.1) ทั งนี  ทางออก
ของกลุ่ม SMEs ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบเหล่านี  คือ การพ่ึงพาเงินทุนจากแหล่งอ่ืน เช่น กลุ่ม
ธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-Bank  

  

                                           
16Ghada O. Teima.(September 1, 2015). Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance.The World Bank Group. 
ดาวโหลดได้ที่ http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance 
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รูปที่ 5.1 ช่องว่างของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 

 
ที่มา : Ghada O. Teima.(September 1, 2015). Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance. 

 

ในประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลค่อนข้างให้ความส าคัญกับการส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพราะ
นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักของเกาหลีใต้ในอดีต เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดเครือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอ านาจ
ทางตลาดสูงที่เรียกว่าแชโบล (Chaebol) เป็นภาคธุรกิจที่จะสามารถสร้างความสมดุลให้แก่เศรษฐกิจ
ได้ ดังนั น ภาครัฐจึงจัดตั ง Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) ภายใต้บทบัญญัติของกองทุน
ประกันสินเชื่อเกาหลี (the Korea Credit Guarantee Fund Act) เพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ SMEs 
ในค  าประกันสินเชื่อที่ขาดหลักทรัพย์ค  าประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจให้เติบโต  

ทั งนี  KODIT ให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยการให้บริการค  าประกันสินเชื่อหลายประเภทซึ่ง
จ าแนกตามประเภทของเงินทุนได้ 4 ประเภท (ตามรูปที่ 5.2 ด้านล่าง) ได้แก่ ค  าประกันสินเชื่อ
ทางอ้อม ค  าประกันสินเชื่อโดยตรง ค  าประกันสินเชื่อส าหรับการท าธุรกรรมระหว่างองค์กร และการ
ค  าประกันการช าระภาษี17  

  

                                           
17 http://www.kodit.co.kr/html/english/serv_kodit/credit_guar_serv/type/general_guar.jsp 
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รูปที่ 5.2 ประเภทของการให้บริการค ้าประกันสินเชื่อ ของ KODIT 

 
ที่มา: ประเภทการให้บริการค  าประกันสนิเช่ือ ดาวโหลดได้ที่ 
http://www.kodit.co.kr/html/english/serv_kodit/credit_guar_serv/type/general_guar.jsp 

 

อนึ่ง ในการค  าประกันสินเชื่อทางอ้อมของ KODIT ไม่ได้ให้บริการค  าประกันแค่สินเชื่อส าหรับ
ธนาคารเท่านั น แต่ยังให้บริการสินเชื่อส าหรับ Non-Bank สินเชื่อลีสซิ่ง รวมทั งการค  าประกันใบเสร็จ
ทางการค้า การค  าประกันการท าสัญญาทางการเงิน (execution contract) และค  าประกันลูกหนี 
ทางการค้าด้วย แม้ว่าในภาพรวมการค  าประกันสินเชื่อส าหรับธนาคารจะมีสัดส่วนสูงกว่าการ
ให้บริการสินเชื่อประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 35.18 พันล้านวอน ในปี พ.ศ. 2557 แต่บริการค  า
ประกัน ผ่าน Non-Bank มีมูลค่าประมาณ 2.26 พันล้านวอนซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ นทุกปีจาก พ.ศ. 
2551 (ตามรูปที่ 5.3)   
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รูปที่ 5.3 ปริมาณสินเชื่อของการค ้าประกันสินเชื่อของ KODIT ประเทศเกาหลีใต้ 

 
ทีมา : Outstanding General Guarantees by Type. Credit Guarantee Services. KOREA Guarantee Fund. ดาวโหลดได้ที่ 
http://www.kodit.co.kr/html/english/serv_kodit/performancae1.jsp# 

 

ขณะที่ในประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2557 ครม. ของอินเดียอนุมัติการตั งกองทุนค  าประกัน
สินเชื่อแฟคตอริ่ง ทั งนี ได้มีการกฎหมายว่าด้วยแฟคตอริ่งในปี พ.ศ. 2555 ที่ชื่อว่า The Factoring 
Regulation Act 2012 เพ่ือก าหนดกรอบในการประกอบกิจการและในการก ากับดูแลธุรกิจ 
แฟคตอริ่ง กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดยบรรษัทประกันสินเชื่อแห่งชาติ (National Credit 
Guarantee Trustee Company) การค  าประกันนั นจะมีวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลหนี ใน
บัญชีลูกหนี ที่มีการขาย ในขั นต้น การค  าประกันจะจ ากัดเฉพาะธุรกรรมที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
ก าหนด ในขณะที่อัตราดอกเบี ยที่จะเรียกเก็บจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั นจะเป็นไปตามที่
บริษัทผู้ซื อบัญชีลูกหนี ก าหนดเอง 

นอกจากนี  ในเม็กซิโก มีโครงการ Equipment Financing Programme ซึ่งค  าประกัน
บริษัทลีสซิ่งที่ให้เช่าซื อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตตามนโยบายของภาครัฐ อนึ่ง บริษัท  
ลีสซิ่งที่ได้รับการค  าประกันจะต้องผ่านกระบวนการ การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจน
หนี สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง (due diligence) โดยบริษัทสอบ
บัญชีที่ได้รับการรับรอง และ Kredi Garanti Fonu (KGF) ของประเทศตุรกีมีการค  าประกันสินเชื่อ
เช่าซื อรถยนต์และเครื่องจักร 

25.58 
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5.2 การบริหารความเสี่ยงในการค ้าประกันธุรกิจ Non-Bank 

การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการค  าประกันในต่างประเทศนั นไม่ได้มีการแยกด าเนินการ
ระหว่างความเสี่ยงจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือความเสี่ยงจากการค  าประกัน Non-Bank 
แม้ว่าในหลายๆ ประเทศจะมีรูปแบบการค  าประกันที่หลากหลาย แต่การจัดการความเสี่ยงจะมีระบบ
เพียงระบบเดียวเท่านั น เช่นในกรณีของประเทศเกาหลีใต้แม้ปริมาณสินเชื่อที่ KODIT ให้การค  า
ประกันไม่ว่าทั งจากทางตรงและทางอ้อม หรือแม้แต่การค  าประกันผ่านธนาคารหรือ Non-Bank จะมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น นั่นหมายถึงความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นจากหนี สูญจะมีจ านวน
มากขึ น หากแต่ KODIT เองมีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ค่อนข้างเข้มงวดเพียงระบบเดียว 
ซึ่งเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะเป็นระบบการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร โดย
แบ่งการจัดการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1) การจัดการระดับตัวบุคคลซึ่งจะเกี่ยวกับการประเมินและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดอันดับเครดิตของลูกค้า ก่อนพิจารณาอนุมัติการค  าประกัน 

2) การจัดการความเสี่ยงในระดับสาขา กล่าวคือ ต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปยังสถาบัน
การเงินที่ค  าประกันแต่ละแห่ง มิให้มีการกระจุกตัวเป็นแห่งๆ  

3) การจัดการความเสี่ยงภาพรวมโดยจะพิจารณาจากอัตราความเสี่ยงรวมทั งระบบ  

อนึ่ง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ KODIT ได้น าระบบการจัดอันดับและประเมิน
สินเชื่อ หรือที่เรียกว่า Corporate Credit Rating System (CCRS) (ตามรูปที่ 5.4) มาใช้เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการประเมินและพิจารณาอนุมัติการค  าประกันสินเชื่อ  

รูปที่ 5.4 ระบบการจัดอันดับเครดิตของ KODIT 

 
ที่มา : Korea Credit Guarantee Fund (KODIT). November 2015. Measuring Soundness and KPI of KODIT. ดาวโหลด
เอกสารได้ที่ http://foroiberoamericano.redegarantias.com/documentos/presentaciones/panel_31_2015.pdf 
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ทั งนี  ระบบการจัดอันดับเครดิตของ KODIT ยังได้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทั ง
ด้านการเงิน และปัจจัยที่ไม่ใช่ด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือใช้ประเมินสถานะของผู้ขอค  าประกันด้วย นอกจากนี 
แล้ว ระบบการจัดอันดับเครดิตของ KODIT ดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
อัตราส่วนความรับผิดชอบ (coverage ratio) และอัตราค่าธรรมเนียมค  าประกัน (Guarantee fee) 
ของกระบวนการค  าประกันด้วย18  

อนึ่ง ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการค  าประกัน สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะอิงจากการ
จัดอันดับเครดิตของผู้ยื่นค าขอค  าประกัน โดยมีอัตราขั นต่ าตั งแต่ร้อยละ 0.5 จนถึงร้อยละ 2.0 ของ
จ านวนเงินที่รับค  าประกัน19 ขณะที่การก าหนดอัตราส่วนความรับผิดชอบของการค  าประกันก็ได้มีการ
ก าหนดตามอันดับเครดิตของผู้ยื่นค าขอร่วมกับการพิจารณาระยะเวลาการค  าประกันด้วย (ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.1) 

ตารางท่ี 5.1 อัตราส่วนการค ้าประกันมาตรฐาน 

อันดับเครดิต ระยะเวลาค ้าประกันไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาค ้าประกันเกินกว่า 10 ปี 
S1 50% 50% 
S2 – S3  70% 65% 
A1 – A4 75% 70% 

B1 – B3  80% 75% 
B4 – E3 85% 80% 

หมายเหต:ุ สัดส่วนความรับผิดชอบที่เกดิขึ นจริงอาจแตกตา่งไปจากสัดส่วนมาตรฐาน ทั งนี  ขึ นกับปจัจัยตา่งๆ อาท ิลักษณะและ
วิธีการใช้เงินค  าประกัน ข้อตกลงอื่นๆ ฯลฯ 

ที่มา : Korea Credit Guarantee Fund. (2012). International Review of Credit Guarantee Scheme 

 

5.3 เกณฑ์ในการคัดกรองผู้ประกอบการ Non-Bank  

การก ากับดูแลธุรกิจเช่าทรัพย์ เช่าซื อ หรือแฟคตอริ่งในแต่ละประเทศมีความเข้มงวดที่
ต่างกัน บางประเทศก ากับดูแลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักเนื่องจากเห็นว่า
ธุรกิจดังกล่าว 

                                           
18 Green Energy, Inc. Tuesday, November 18, 2014. Risk Management - Korea Credit Guarantee Fund Organization. 
ดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://koreanfundsgreen.blogspot.com/2014/11/risk-management.html 
19 Yong Pyung Park. 2006. Korea Credit Guarantee Fund and Its Contribution to the Korean Economy. ดาวโหลด
เอกสารได้ที่ http://www.smeg.org.tw/doc/JSD-1-4.pdf 
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 (1) ไม่มีการระดมทุนจากบุคคลอื่น 

 (2) มิใช่แหล่งสินเชื่อที่มีนัยส าคัญค่อระบบการเงินของประเทศ และ 

 (3) มิได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการช าระเงินของประเทศ 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงไม่จ าเป็นต้องก ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ 
(prudential regulations) หากแต่ก ากับเฉพาะในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการ
ก ากับดูแล Non-Bank ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีเพียงประเด็นของการคุ้มครองผู้บริโภค
เท่านั น โดยมีประเด็นส าคัญ เช่น 

 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของเงื่อนไขการเช่าซื อ ลีสซิ่งหรือแฟคตอริ่ง 

 การก าหนดข้อมูลรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยต่อลูกค้า โดยเฉพาะอัตราดอกเบี ย
จะต้องมีการน าเสนอในรูปแบบที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง 

 การก าหนดให้สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื อ หรือ แฟคตอริ่งเป็นสัญญาควบคุม 

 การทวงถามหนี  

 การโฆษณา 

 ฯลฯ 

ตัวอย่างเช่น ในเยอรมนี บริษัทลีสซิ่งต้องขึ นทะเบียบกับ German Federal Financial 
Supervisory Authority (BaFIN) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินทุกประเภท  
โดยทั่วไปแล้ว BaFIN จะอนุญาตการประกอบธุรกิจลีสซิ่งเกือบจะอัตโนมัติโดยพิจารณาเพียงว่า 
ผู้ขออนุญาต20 

 มีแผนการประกอบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 

 มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ 

 มีกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หรือไม่เท่านั น 

อย่างไรก็ดี บางประเทศเช่น สหภาพยุโรป21 เห็นว่า บริษัทลีสซิ่งหรือแฟคตอริ่งมีการ
ประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินเชื่อจึงจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
สภาพคล่องในลักษณะที่คล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์หากแต่เข้มข้นน้อยกว่า ในปี ค.ศ. 2008 USAID 
ได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศแองโกลาในการจัดท าร่างกฎหมายลีสซิ่ง ในร่างกฎหมายที่

                                           
20 Leaseurope (2013), New Supervisory Requirement for Leasing Companies in Germany.  สามารถดาวนโ์หลดได้ที่ 
ww.leaseurope.org/uploads/.../Marijan%20Nemet-December2008.pdf 
21 European Central Bank (2015), Opinion of the European Central Bank on the Regulation of Financial Leasing and 
Financial Leasing Companies (CON/2015/37) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2015_37_f_sign.pdf 
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มีการน าเสนอนั น มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการก ากับควบคุมความเสี่ยงของบริษัทลีสซิ่งที่ไม่ใช่
ธนาคารซึ่ง บสย. อาจพิจารณาน ามาประยุกต์ใช้ในการกลั่นกรอง Non-Bank ที่เข้าร่วมโครงการการ
ค  าประกันสินเชื่อเช่าทรัพย์ เช่าซื อและแฟคตอริ่งในอนาคตได้ดังนี 22 

 การเงินกองทุนขั นต่ า หรือ core capital (ในกรณีของประเทศศรีลังกาซึ่งมี
กฎหมายลีสซิ่ง ได้ก าหนดให้บริษัทลีสซิ่งต้องด ารงเงินกองทุนขั นต่ าเริ่มจาก 150 
ล้านรูปีศรีลังกา (ประมาณ 37 ล้านบาท) ในปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้ จนกระทั่ง 
300 ล้านรูปี (ประมาณ 74 ล้านบาท) ในปีที่สี่ 23 

 การด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามสัดส่วนที่ก าหนด  

 ข้อห้ามในการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายเดียวเกินกว่าอัตราร้อยละของเงินกองทุนที่
ก าหนด (เช่น ร้อยละ15) 

 ข้อห้ามการเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ยกเว้นในบริษัทลูก 

 ข้อห้ามการการท าธุรกรรมลีสซิ่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลีสซิ่ง เช่น ผู้บริหาร
หรือกรรมการและครอบครัว (party related to leasing company) 

 ข้อห้ามมิให้ค  าประกันบุคคลที่สาม 

 

                                           
22 USAID (2008), Financial Leasing: Financial Sector Program in Angola.  ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnady426.pdf 
23 Central Bank of Sri Lanka (2013), Directions, Rules, Notices and Guidelines Applocable to Licensed Financial 
Companies and Specialized Leasing Corporations.  สามารถดาว์นโหลดได้ที www.sbsl.gov.lk 
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บทที่ 6  
รูปแบบการค ้าประกันที่เหมาะสม 

การศึกษาในส่วนนี  เป็นการเสนอแนะรูปแบบการค  าประกันที่เหมาะสมที่ บสย. จะขยาย
ขอบเขตการค  าประกันสินเชื่อไปยังกลุ่มธุรกิจ Non-Bank โดยจะพิจารณาความเป็นไปได้ 3 ประการ 
ประการแรก บสย. ควรจะค  าประกันกิจกรรมใดบ้าง ประการที่สอง บสย. ควรจะค  าประกันให้ใคร 
และ ประการสุดท้าย บสย. ควรจะค  าประกันอย่างไรเพื่อปิดความเสี่ยง  

6.1 รูปแบบการค ้าประกันที่เหมาะสม 

การค  าประกันสินเชื่อ Non-Bank สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การค  าประกันธุรกิจ
รายย่อยที่เป็นผู้กู้ (retail guarantee) หรือค  าประกัน Non-Bank ที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจรายย่อย 
(wholesale guarantee) การเลือกการค  าประกันแบบใดแบบหนึ่งขึ นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ 
บสย. ต้องการจะปล่อยสินเชื่อ หากเป้าหมายคือ ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่มีการประกอบธุรกิจในระบบ 
(formal sector) ก็สามารถให้การค  าประกันแก่ผู้กู้โดยตรงได้ เพราะผู้กู้มีตัวตนทางกฎหมายและมี
ประวัติและหลักฐานในการประกอบธุรกิจที่เป็นทางการท าให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการให้
สินเชื่อและในการติดตามทวงถามหนี ได้ ในทางตรงกันข้าม หากกลุ่มลูกค้าที่ บสย. ต้องการจะเข้าถึง
คือกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่ประกอบธุรกิจนอกระบบ ไม่มีประวัติในการกู้ยืมเงินในระบบ  (ท าให้ไม่
สามารถเช็ครายชื่อจากเครดิตบูโรได้) และธุรกิจไม่มีผลการด าเนินการที่เป็นทางการก็อาจจะต้อง
เลือกใช้วิธีการในการค  าประกัน Non-Bank ที่เป็นผู้ให้กู้แทน เพราะ Non-Bank จะมีความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าที่ไม่อยู่ในระบบ และสามารถจัดรูปแบบและเงื่อนไขในการให้
สินเชื่อที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและรายรับของลูกค้านั นๆ   

การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่ามีการค  าประกันทั งสองรูปแบบ เช่น ในกรณีของ
เม็กซิโกโครงการ Equipment Financing Programme ให้การค  าประกันบริษัทลีสซิ่งที่ให้เช่าซื อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตตามนโยบายของภาครัฐ อนึ่ง บริษัทลีสซิ่งที่ได้รับการค  าประกัน
จะต้องผ่านกระบวนการ การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี สินของบริษัทว่ามีมูลค่า
ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง (due diligence) โดยบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง 
ในขณะที่ Kredi Garanti Fonu (KGF) ของประเทศตุรกีจะให้การค  าประกันแบบ portfolio แก่ผู้ให้กู้
ซึ่งอาจประกอบด้วยเงินกู้และสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์และเครื่องจักรได้ด้วย24   

                                           
24 GIZ, SME Credit Guarantee Schemes in Developing and Emerging Economies  ดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ 
ww.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=CFE/SME(2012)1/FINAL&docLanguage=En 
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6.2 ประเภทของค ้าประกันสินเชื่อ  

การศึกษานี พบว่า ตลาดสินเชื่อที่ธุรกิจขนาดย่อมเข้าไม่ถึงคือตลาดสินเชื่อเช่าซื อและ  
ลีสซิ่งในกรณีของอุปกรณ์และเครื่องจักรเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ยึดได้ยากและไม่มีตลาดรอง การให้
เช่าซื ออุปกรณ์และเครื่องจักรในปัจจุบันจะจ ากัดเฉพาะกรณีของลูกค้าของบริษัทที่จ าหน่ายเครื่องจักร
บางราย เช่น คูโบต้า หรือ จอห์น เดียร์ เป็นต้น หรือ ลูกค้าของ Non-Bank ที่มีประวัติการกู้ยืมเงิน
จาก Non-Bank นั นๆ ท าให้มีประวัติทางด้านการเงิน คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า บสย. อาจจัดท าโครงการ
ประกันสินเชื่อเช่าซื อเครื่องจักรและอุปกรณ์ผ่าน Non-Bank ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับโครงการ 
Equipment Financing Programme ของประเทศเม็กซิโกที่รัฐบาลให้การค  าประกันแก่ Non-Bank 
ที่ปล่อยสินเชื่อเช่าซื อให้แก่เกษตรกร ในขณะเดียวกัน บสย. ควรผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการบังคับคดีเพ่ือที่จะให้ผู้ให้กู้สามารถยึดสินทรัพย์ค  าประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ได้ในเขตพื นที่
ของผู้กู้เพ่ือที่จะลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่ออันจะส่งผลให้มีบริการสินเชื่อเช่าซื อที่หลากหลาย มี
การแข่งขันสูงเช่นในกรณีของสินเชื่อเช่าซื อรถยนต์ในปัจจุบัน อันจะส่งผลประโยชน์โดยตรงให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดเงินทุนในการซื อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 

ส าหรับบริการแฟคตอริ่งนั น คณะผู้วิจัยเห็นว่าการค  าประกันจะช่วยให้ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีปัญหาการขาดสภาพคล่องน้อยลงเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจที่ต้องขายบัญชีลูกหนี การค้า
ส่วนมากเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ขาดสินทรัพย์ที่สามารถน ามาค  าประกันหรือขาดข้อมูลผลการประกอบ
ธุรกิจในอดีต (ส่วนมากสถาบันการเงินจากเรียกข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) ท าให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ได้จึงมักประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในช่วงเวลาที่ รอการช าระเงินจากผู้ซื อ
สินค้า ซึ่งโดยทั่วไปมีระยะเวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันที่ส่งสินค้าให้กับลูกหนี การค้าหรือผู้ซื 
สินค้า 

 นอกจากนี แล้ว ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งส่วนมากเลือกที่จะปิดความเสี่ยงจากการ
ปล่อยกู้โดยการปฏิเสธที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ลูกหนี  (เช่น ห้างสรรพสินค้าที่สั่งซื อสินค้า) 
ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิในการเรียกร้องหนี ท าให้  Non-Bank มีความเสี่ยงว่า 
ลูกค้าท่ีขายบัญชีลูกหนี อาจมีเจตนาฉ้อโกงโดยการเก็บหนี จากลูกหนี และไม่ส่งต่อให้แก่ Non-Bank ที่
ใหเ้งินกู้ล่วงหน้าไปแล้ว ต่างจากการปล่อยกู้แฟคตอริ่งแบบโอนสิทธิสมบูรณ์ที่ลูกหนี ของลูกค้าตอบรับ
ที่จะช าระสินค้าให้แก่บริษัทที่รับโอนสิทธิในหนี โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรท าให้ Non-Bank 
สามารถไล่เบี ยกับลูกหนี ของลูกค้าของตนได้ในกรณีที่มีการค้างช าระค่าสินค้าเนื่องจากมีสถานภาพ
เป็นเจ้าหนี ตามกฎหมาย ในกรณีดังกล่าว หาก บสย. สามารถเข้ามาช่วยค  าประกันให้แก่ธุรกิจขนาด
กลางหรือขนาดย่อมที่ต้องท าแฟคตอริ่งหากแต่ผู้ซื อสินค้าปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ ก็จะช่วยให้
ธุรกิจเหล่านี แก้ปัญหาสภาพคล่องได้   
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6.3 ค ้าประกันอย่างไรที่จะปิดความเสี่ยง 

เนื่องจากธุรกิจเช่าซื อหรือลีสซิ่งมิได้เป็นธุรกิจที่ต้องขึ นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ต่างจาก Non-Bank ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ สินเชื่อบัตรเครดิตท าให้ไม่ได้อยู่ภายใต้ 
กฎกติกาในการก ากับดูแลความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจ 
ทั งสองประเภทดังกล่าว ยกเว้นในกรณีของผู้ให้บริการเช่าซื อ ลีสซิ่ง หรือ แฟคตอริ่งที่เป็นบริษัทลูก
ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้กับการปล่อย
เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทแม่เนื่องจากสินทรัพย์และหนี สินตลอดจนผลการประกอบธุรกิจ
ของหน่วยธุรกิจที่ให้บริการเช่าซื อ ลีสซิ่ง หรือ แฟคตอริ่งจะปรากฏอยู่ในงบดุลรวม (consolidated 
balance sheet) ของบริษัทแม่ 

ส าหรับบริษัทลีสซิ่ง แฟคตอริ่งที่ไม่ได้เป็นบริษัทลูกของธนาคารนั นสามารถก าหนดเกณฑ์ใน
การให้สินเชื่อหรือวิธีการตั งส ารองหนี เสียได้เองตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางราย
ก็เลือกที่จะใช้เกณฑ์เดียวกับธนาคารพาณิชย์ แต่บางรายอาจก าหนดเกณฑ์ที่แตกต่างไปตามข้อมูล
สถิติของการปล่อยสินเชื่อของตนเองในอดีต       

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในช่วงแรกที่ บสย. จะเข้าไปค  าประกันลูกหนี ของ Non-Bank นั น
ควรเลือก Non-Bank ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี  

1) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เท่านั นเนื่องจากมีตัวตนและมีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในอดีตที่เป็นที่ประจักษ์ 

2) มีหลักเกณฑ์ในการ (1) ตั งส ารองหนี เสีย และ (2) จัดล าดับความเสี่ยงของลูกหนี ที่ดี 

ทั งนี  บสย. ควรท า due diligence กับ Non-Bank ที่สมัครเข้าโครงการส่งเสริมการเช่าซื อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) การก าหนดกระบวนการในการคัดกรอง Non-Bank ดังกล่าวจะช่วยป้องกันการ
แทรกแซงทางการเมืองในการพิจารณาการให้การค  าประกัน Non-Bank ได้ด้วย Non-Bank ที่จะ
ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจะเป็น Non-Bank รายย่อยที่ต้องการเงินทุน 

นอกจากนี แล้ว บสย. ยังสามารถป้องกันมิให้ บสย. ต้องรับความเสี่ยงมากจนเกินไป โดยให้ 
Non-Bank ต้องมีส่วนที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการเบี ยวหนี  เช่น การก าหนด coverage 
ratio ที่ไม่สูงเกินไปนัก คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในกรณีที่ บสย. เลือกที่จะปล่อยกู้แก่ผู้ต้องการ
สินเชื่อโดยตรงนั น บสย. ควรถ่ายโอนภาระในการกลั่นกรองผู้กู้ให้แก่ Non-Bank เนื่องจาก Non-
Bank มีความคุ้นเคยกับผู้กู้มากกว่าจึงสามารถประเมินความเสี่ยงได้ดีกว่า โดย บสย. ท าหน้าที่ในการ
ออกแบบรูปแบบการค  าประกันในลักษณะ loss sharing เพ่ือป้องกันมิให้ Non-Bank ปล่อยสินเชื่อ
เช่าซื อในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง ตามหลักทฤษฎีแล้ว หน่วยงานที่เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงของผู้กู้และคัด
กรองผู้ที่ควรได้รับสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงในกรณีของการผิดการช าระหนี  ดังนั น หาก 
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บสย. ไม่มีกระบวนการในการกลั่นกรองผู้กู้เองก็ควรที่จะออกแบบการค  าประกันที่จ ากัดความเสี่ยง
ของ บสย.  ที่เข้มงวด มิฉะนั นแล้ว บสย. จะต้องมีกระบวนการในการกลั่นกรองความเสี่ยงของผู้กู้เอง   

นอกจากนี แล้ว บสย. จะต้องสร้างแรงจูงใจให้ Non-Bank ติดตามทวงถามหนี  แทนที่จะให้ 
บสย. รับภาระในกรณีท่ีเกิดการเบี ยวหนี  เช่น อาจจะต้องออกแบบให้มีการแบ่งเงินช าระหนี แต่ละงวด
ระหว่าง บสย. กับ Non-Bank แทนการที่ให้ บสย. รับหนี ที่คงค้างในกรณีที่ผู้กู้หยุดการช าระหนี  เป็น
ต้น   

ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากหนี เสีย บสย. อาจก าหนดให้ผู้กู้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี  

 มีบุคคลที่ค  าประกัน โดยเฉพาะสมาชิกครอบครัว เพ่ือที่จะสะท้อนความจริงใจในการรับภาระ
หนี  

 มีการวางสินทรัพย์ค  าประกันที่อาจไม่มีมูลค่าสูงแต่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ฯ  

 ในกรณีของบริการแฟคตอริ่ง ควรจ ากัดการประกันสินเชื่อเฉพาะในรูปแบบของการโอนสิทธิ
สมบูรณ์เพ่ือปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกเก็บ
เงินจากลูกหนี เอง แม้จะได้ท าการขายบัญชีลูกหนี ดังกล่าวแล้วก็ตาม 

6.4 ข้อพึงระวัง และเกณฑ์ในการค ้าประกันสินเชื่อเช่าซื อแก่ธุรกิจ 

Credit Enhancer Scheme ของบริษัท Credit Guarantee Corporation (CGC) ใน
มาเลเซียซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย เป็นรูปแบบการค  าประกันรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถเข้าไปค  าประกันสินเชื่อได้หลากหลาย รวมถึงการท าลีสซิ่งและเช่าซื อ โดยธุรกิจที่จะ
สามารถเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวได้จะต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีขนาดตามนิยาม SMEs ของประเทศมาเลเซีย ถ้าหากเป็นธุรกิจประเภทการผลิต 
(Manufacturing) มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านริงกิต (ประมาณ 500 ล้านบาท) หรือมีจ านวน
พนักงานประจ า ไม่เกิน 200 คน และในกรณีของธุรกิจบริการและอ่ืนๆ (Services and other 
sectors) จะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 20 ล้านริงกิต (ประมาณ 200 ล้านบาท) หรือมีพนักงานประจ า
ไม่เกิน 75 คน ในขณะที่ Kredi Garanti Fonu (KGF) ของประเทศตุรกีมีเกณฑ์เพ่ิมเติมว่าจะต้อง
ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีด้วย จึงจะมีสิทธิในการขอค  าประกัน  

จากการศึกษาพบว่า ต่างประเทศไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่แบ่งแยกระหว่างสินเชื่อประเภท Bank 
และ Non-Bank แต่จะมีเกณฑ์ว่า SMEs แบบใดสามารถเข้าร่วมได้บ้าง ทั งนี  SMEs ในต่างประเทศจะ
เป็น SMEs ที่มีการจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจหรือเป็นธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต จึ งมีปัญหาใน
ด้านการคัดกรองที่แตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมี SMEs รายย่อยที่ไม่ได้จด
ทะเบียนอยู่เป็นจ านวนมาก 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

6-5 

ด้วยเหตุนี  เกณฑ์การคัดเลือก ที่ขอรับการค  าประกันส าหรับสินเชื่อประเภท Bank และ 
Non-Bank ควรเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานส าหรับธุรกิจที่ต้องการขอกู้ยืมเงิน กล่าวคือ  
เป็นธุรกิจ SMEs ก็สามารถใช้การค  าประกันสินเชื่อได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทใด แต่ว่าเนื่องจาก
การกู้ยืมแบบเช่าซื อยานพาหนะสามารถท าได้กับยานพาหนะหลายประเภท (เช่น มอเตอร์ไซค์ 
รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ และเครื่องบิน เป็นต้น) ดังนั น อาจต้องมีการก าหนด
กฎเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของทรัพย์สินที่จะท าการเช่าซื อ เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณได้ผลลัพธ์ต่อ
การช่วยเหลือ SMEs รายย่อยของประเทศไทยอย่างแท้จริง ดังตารางที่ 6.1 นี ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน
ที่ใช้ในการก าหนดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 

ตารางท่ี 6.1 ตัวอย่างเกณฑ์ของรถยนต์ที่ SMEs สามารถขอค ้าประกันจาก บสย. ได้ 

ประเภท เง่ือนไข 

กระบะ  
รถบรรทุก  
รถตู ้ ต้องจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง 
รถทัวร ์ ต้องจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง 

รถมอเตอรไ์ซค ์ ดูจากวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือ อาชีพท่ีประกอบ 
รถส่วนบุคคล จ ากัดขนาดเครื่องยนต์ เช่น ไม่เกนิ 2,000 cc และพิจารณาวัตถุประสงค์ประกอบ 

รถประเภท PPV 
และ SUV 

จ ากัดขนาดเครื่องยนต์ เช่น ไม่เกนิ 3,250 cc และพิจารณาวัตถุประสงค์ประกอบ 

ที่มา : จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 

 

6.5 การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการค ้าประกันสินเชื่อ 

การศึกษาในส่วนนี สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการน าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง และ ส่วนที่สองเป็นการน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ในการค  าประกัน Non-Bank ในการให้บริการลีสซิ่ง เช่าซื อ หรือสินเชื่อ
แฟคตอริ่ง 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

 6-6  

1 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกรรมลีสซ่ิงและแฟคตอริ่ง 

ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยสัญญาลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง มีเพียง
กฎหมายว่าด้วยการเช่าทรัพย์ ตามมาตรา 53725 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เช่าซื อ
ตามมาตรา 572 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์26 

อนึ่ง ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับลีสซิ่งไว้เป็นการเฉพาะ สัญญาลีสซิ่งคือสัญญาที่
เจ้าของทรัพย์สิน (Leasor) ตกลงให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง (Leasee) ใช้
ประโยชน์จากทรัพย์นั นได้ โดยผู้เช่าอาจเลือกที่จะซื อทรัพย์สินที่ให้ลีสซิ่งนั นเมื่อสัญญาเช่าสิ นสุดลง
หรือไมก่็ได้ตามราคาท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 

แต่ปัญหาที่ส าคัญของลีสซิ่งคือ การบังคับช าระหนี  เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบกฎหมาย
แบบ civil law ซึ่งยึดหลักว่า การบังคับหนี นั นต้องด าเนินการผ่านกระบวนการทางศาล ไม่สามารถ
บังคับหนี ได้ด้วยตนเอง (self-help remedies) ต่างจากระบบกฎหมายแบบ common law ที่ให้
เจ้าหนี สามารถด าเนินการบังคับช าระหนี ได้เองโดยวิธีการขายทอดตลาด กลับเข้าครองทรัพย์สิน
ชั่วคราวเพ่ือเก็บรวบรวมรายได้จากทรัพย์สินนั น และการครอบครองทรัพย์สินโดยผ่านทางเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เนื่องจากกระบวนการทางศาลมีความยุ่งยากซับซ้อนรวมทั งใช้เวลานานใน
ประเทศไทย จึงเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ให้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าค้างช าระค่าเช่าเพราะไม่สามารถยึดทรัพย์สิน
คืนได้เองท าให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ค  าประกันไปในตัวได้ ท าให้ต้องหา
ทรพัย์สินอื่นๆ มาเป็นการค  าประกัน หรือ ค  าประกันส่วนบุคคลก็ดี 

  

                                           
25 มาตรา 537 อันว่าเช่าทรัพย์สินนั น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินอยา่งใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั น 
26 มาตรา 572 อันว่าสัญญาเช่าซื อนั น คือสัญญาซ่ึงเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เชา่ และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั น หรือว่าจะให้
ทรัพย์สินนั นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเง่ือนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั นเท่านี คราว 
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แม้ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับกระบวนการคุ้มครองเจ้าหนี ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลก่อนที่จะมีค าพิพากษาเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สินที่ให้เช่าตามมาตรา 254 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง27 และโจทก์สามารถร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ในเหตุฉุกเฉินเพ่ือที่จะให้ศาลพิจารณาค าขอและไต่สวนเป็นการเร่งด่วนได้ตามความในมาตรา 266 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ก็เป็นการคุ้มครองระหว่างการพิจารณาของศาลเท่านั น 
และศาลคุ้มครองจะต้องเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ตามประเด็นค าฟ้อง เพ่ือบังคับคดีตามค าพิพากษา
เท่านั น ถ้ายังไม่มีการฟ้องคดีศาลก็ไม่สามารถที่จะมีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองได้ท าให้มีความเสี่ยง
ว่าผู้เช่าอาจยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้ให้เช่าก่อนที่จะมีการฟ้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรมีการ
ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจลีสซิ่ง พ.ศ. .... เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิลีสซิ่งให้กับทั งเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นผู้ให้เช่าและผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว 

อนึ่ง ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยลีสซิ่งที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติจนตราเป็นกฎหมาย
นั นมีบทบัญญัติที่ก าหนดนิยามศัพท์ "ธุรกิจลีสซิ่ง" มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจลีสซิ่งที่
ต้องการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในการส่งมอบทรัพย์สินที่
ให้เช่า การบอกเลิกสัญญาสีสซิ่ง การเพิกถอนทะเบียนธุรกิจลีสซิ่งได้เมื่อเห็นว่าคุณสมบัติของ  
ผู้ประกอบธุรกิจลีสซิ่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ฯลฯ  

ในลักษณะเดียวกัน บริการแฟคตอริ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษที่เป็นการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะ
สั น โดยผู้ขายบัญชีลูกหนี การค้าตกลงโอนสิทธิ เรียกร้องให้ช าระหนี เงินตามบัญชีลูกหนี การค้าให้แก่  
ผู้ซื อบัญชีลูกหนี การค้า เรียกว่า บริษัทแฟคเตอร์ ซึ่งจะช าระเงินให้แก่ผู้ขายบัญชีลูกหนี การค้าตาม

                                           
27 มาตรา 254 ในคดีอื่นๆ นอกจากคดีมโนสาเร่ โจทก์ชอบที่จะยื่นต่อศาลพร้อมกบัค าฟ้องหรือในเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษา ซ่ึงค าขอฝ่าย
เดียว ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งภายในบังคับแห่งเง่ือนไขซ่ึงจะกล่าวต่อไป เพื่อจัดใหม้ีวิธีคุ้มครองใด ๆ ดังต่อไปนี  
(1) ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่พิพาทหรอืทรัพย์สินของจ าเลยทั งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนพิพากษา รวมทั งจ านวนเงินหรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกซ่ึงถึงก าหนดช าระแก่จ าเลย 
(2) ให้ศาลมีค าสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จ าเลยกระท าซ  าหรือกระท าต่อไป ซ่ึงการละเมิดหรือการผิดสัญญาหรอืการกระท าทีถู่กฟ้องร้อง หรือ
มีค าสั่งอื่นใดในอันที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทก์อาจได้รับ ต่อไปเน่ืองจากการกระท าของจ าเลยหรือมีค าสั่งห้ามชั่วคราวมิ
ให้จ าเลยโอน ขาย ยักย้ายหรือจ าหน่ายซ่ึงทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลย หรือมีค าสั่งให้หยุดหรือปอ้งกันการเปลืองไปเปล่า
หรือการบุบสลายซ่ึง ทรัพย์สินดังกล่าว ทั งนี  จนกวา่คดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมคี าสั่งเป็นอย่างอื่น 
(3) ให้ศาลมีค าสั่งให้นายทะเบยีน พนกังานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบยีน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนที่เกีย่วกบัทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของ จ าเลยหรอืทีเ่กี่ยวกบัการ
กระท าที่ถูกฟ้องร้องไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่ สุดหรือศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ทั งนี  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบญัญัติแห่ง
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
(4) ให้จับกุมและกักขังจ าเลยไว้ชัว่คราว 
ในระหว่างระยะเวลานับแต่ศาลชั นต้นหรือศาลอุทธรณ์ได้อ่านค าพิพากษา หรือค าสั่งชี ขาดคดีหรือชี ขาดอุทธรณ์ไปจนถงึเวลาที่ศาล
ชั นต้นได้ส่งส านวนความที่อุทธรณ์หรือฎีกาไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎกีา แลว้แต่กรณี ค าขอตามมาตรานี ใหย้ื่นต่อศาลชั นต้น ให้ศาล
ชั นต้นมีอ านาจทีจ่ะสั่งอนุญาตหรือยกค าขอเช่นว่านี  
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สัดส่วนที่ตกลงกัน และติดตามเรียกเก็บเงินจากลูกหนี เมื่อหนี ถึงก าหนด แต่เนื่องจากกฎหมายไทยยัง
ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการท าแฟคตอริ่ง ดังนั น เมื่อเกิดข้อพิพาททางกฎหมายในการท า 
แฟคตอริ่ง จึงต้องน าหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ ซึ่ง
ยังขาดบทบัญญัติท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมแฟคตอริ่งหลายประการ เช่น วิธีการโอนสิทธิ
เรียกร้องตามบัญชีลูกหนี  และภาระหน้าที่ของบริษัทแฟคเตอร์ ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ขายบัญชีลูกหนี  และ
ลูกหนี  วิธีการแจ้งการโอนสิทธิ ความรับผิดชอบของผู้ขายบัญชีลูกหนี การค้าในกรณีที่มีการขายบัญชี
ให้แก่บริษัทแฟคเตอร์หลายรายซ  าซ้อนกัน ฯลฯ ดังนั น จึงควรมีการผลักดันให้มีออกร่าง
พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติสัญญาแฟคตอริ่ง พ.ศ. 
.... 

2 การปรับปรุงกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการค้ าประกันของ บสย. 

หาก บสย. ต้องการที่จะค  าประกัน SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อแบบเช่าซื อ ลีสซิ่ง หรือ  
แฟคตอริ่ง จ าเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการค  าประกันดังนี  

ก) คุณสมบัติของ Non-Bank และธุรกรรมที่สามารถค  าประกัน 
1) ก าหนดนิยามของธุรกรรมที่ให้การค  าประกันที่ชัดเจน เช่น ลีสซิ่ง เช่าซื อ และ 

แฟคตอริ่ง เป็นต้น 
2) ก าหนดคุณสมบัติของ Non-Bank ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ เช่น ต้องเป็นนิติ

บุคคลที่มีผลการด าเนินงานที่ดีไม่ต่ ากว่า 3 ปี มีระบบการตั งส ารอง การจัดชั น
ลูกค้าท่ีได้มาตรฐาน ฯลฯ เป็นต้น 

3) ก าหนดคุณสมบัติของธุรกรรมที่มีสิทธิในการขอการค  าประกันตามวัตถุประสงค์
ของการค  าประกันเพ่ือส่งเสริม SMEs เช่น (1) ต้องเป็นธุรกรรมใหม่  
(2) ต้องเป็นการเช่าซื อหรือลีสซิ่งอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรเพ่ือการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการ ต้องเป็นการขายบัญชีลูกหนี การค้าส าหรับสินค้าประเภทใดบ้าง หรือ 
ต้องไม่ประกอบธุรกิจในสาขาใดบ้าง (เช่น สุรา ยาสูบ สถานบันเทิง)   
(3) ต้องมีระยะเวลาของสัญญาไม่ต่ ากว่า x ปี เช่น หากต้องการที่จะให้สินเชื่อ
ระยะยาวอาจก าหนดให้สัญญาลีสซิ่งหรือเช่าซื อนั นต้องมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 
ปี ซึ่งจะหมายถึง financial lease ไม่รวม operational lease เป็นต้น  
(4) ต้องมีวงเงินไม่เกิน x บาท เพ่ือให้มีการกระจายการค  าประกัน ฯลฯ เป็นต้น 

4) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอรับการค  าประกัน เช่น ต้องเป็น SMEs ที่มี
รายได้ไม่เกิน x บาทต่อปี ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ศาลพิพากษาว่า
ทุจริตหรือฉ้อโกง ฟอกเงิน ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการยื่นขอสินเชื่อ ฯลฯ บาง
ประเทศก าหนดให้ต้องเป็น SMEs ที่เพ่ิงก่อตั งกิจการไม่เกิน 7 ปีที่มีการลงทุน
ในการท านวัตกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ x รายได้ เป็นต้น 
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ข) การก าหนดนิยาม 
1) ก าหนดนิยามของ “เงินต้น” ทั งนี ในกรณีของการเช่าซื อ ลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง

เนื่องจากเป็นการปล่อยกู้ท่ีต่างไปจากเงินกู้ท่ัวไป จึงต้องมีการก าหนดนิยามของ
ค าว่า “เงินต้น” เช่น ในกรณีของ InnovFin SME Guarantee ของสหภาพ
ยุโรป จะก าหนดนิยามของเงินต้น (principle) ในกรณีของธุรกิจลีสซิ่งเพ่ือใช้ใน
การก าหนดวงเงินประกัน (agreed portfolio volume) วา่ให้หมายถึง วงเงิน
สินเชื่อที่ Non-Bank ให้แก่ลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามสัญญาลีสซิ่ง เช่น 
ราคาสุทธิของทรัพย์สินที่ให้เช่าหักด้วยเงินดาวน์ เป็นต้น  

2) ก าหนดนิยามของ “อัตราดอกเบี ย” ในกรณีของสัญญาเช่าซื อ ลีสซิ่งและ 
แฟคตอริ่ง 

3) ก าหนดนิยามของ “หนี ค้างช าระ” ในกรณีของ ลีสซิ่ง อาจหมายถึง เงินต้น 
ดอกเบี ย ไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯลฯ 

ค) การก าหนดเงื่อนไขในการค  าประกัน 
1) ก าหนดอัตราการค  าประกัน เช่น ร้อยละ 50 ของวงเงินหนี ที่ค้างช าระเป็นต้น 
2) ก าหนดขนาดของวงเงินรวมที่สามารถให้การค  าประกันขั นสูง ในกรณีของ 

portfolio guarantee 
ง) ก าหนดความรับผิดชอบในการบริการ ติดตาม และรายงานหนี  

1) ก าหนดให้ Non-Bank เป็นผู้รบัผิดชอบในการบริหารและติดตามหนี ตาม
ขั นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบภายในของ Non-Bank (แปลว่า 
Non-Bank ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีระเบียบภายในในประเด็นเหล่านี )  

2) ก าหนดนิยามของมูลหนี ที่ติดตามได้ (recoveries) และวิธีการในการแบ่งมูลหนี 
ที่ติดตามได้ระหว่าง บสย. และ Non-Bank เช่น อาจก าหนดให้เป็นไปตาม
สัดส่วนในการค  าประกันความเสียหาย เช่นร้อยละ 50 เป็นต้น 

3) ก าหนดภาระในการรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการค  าประกันและธุรกรรมที่ได้รับ
การค  าประกัน 

ทั งนี  เพ่ือให้การด าเนินการในการค  าประกัน Non-Bank มีความโปร่งใส คณะผู้วิจัยเห็นว่า 
บสย. ควรออกระเบียบภายในให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของชื่อและที่อยู่ ของธุรกิจที่ได้รับการค  า
ประกัน ระยะเวลาในการค  าประกัน รูปแบบของธุรกรรมที่ได้รับการค  าประกัน และวงเงินที่ได้การค  า
ประกันดังเช่นในกรณีของ InnovFin SME Guarantee ของสหภาพยุโรปที่ก าหนดให้ European 
Investment Fund (EIF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ค  าประกันต้องด าเนินการ 

 

 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

 6-10  

 



 

บ-1 

บรรณานุกรม 

ข้อมูลสถิติเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC). ธนาคารแห่งประเทศไทย
สืบค้นจาก http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=787&language=TH 

โครงสร้างระบบการเงินไทย. ธนาคารแห่งประเทศไทย.สืบค้นจาก 
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/Documents/financialstructure.pdf 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 7 ตุลาคม 2558 “ธปท.โล่งหนี เสียเช่าซื อพ้นจุดต่ าสุด ห่วง NPL เอสเอ็มอี-
สินเชื่อบุคคลลากยาว ศก.ติดหล่ม” ดาวโหลดได้ที่ 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1444021795 

ปกรณ์ วิชยานนท์และคณะ (2551).ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ Non-Bank ใน
ประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ม.ล. พงศ์ระพีพร อาภากร. (3 เมษายน 2558). มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของประชาชนรายย่อย (มาตรการสินเชื่อ Nano–Finance). ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง. 

มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-
Finance). (2557). สืบค้นจาก http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/ 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน. ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank ). ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย.สืบค้นจาก
https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/nonbank.aspx 

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี. (2551).  แนวทางและรูปแบบของกฎหมายเพื่อการก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจ การเงิน  ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank ).  การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหาร ระดับสูง, สถาบันพระปกเกล้า.   

Central Bank of Sri Lanka (2013), Directions, Rules, Notices and Guidelines Applocable 
to Licensed Financial Companies and Specialized Leasing Corporations.  
สามารถดาว์นโหลดได้ที www.sbsl.gov.lk 



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

บ-2 

Credit Guarantee Services. (2014). Outstanding General Guarantees by Type KOREA 
Guarantee Fund. ดาวโหลดได้ที่ 
http://www.kodit.co.kr/html/english/serv_kodit/performancae1.jsp# 

Ghada O. Teima.(September 1, 2015). Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance. 
World Bank. 

GIZ, SME Credit Guarantee Schemes in Developing and Emerging Economies 
ดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplay 
documentpdf/?cote=CFE/SME(2012)1/FINAL&docLanguage=En   

Korea Credit Guarantee Fund (KODIT). November 2015. Measuring Soundness and KPI 
of KODIT. ดาวโหลดเอกสารได้ที่ 
http://foroiberoamericano.redegarantias.com/documentos/presentaciones/pa
nel_31_2015.pdf 

Korea Credit Guarantee Fund . (2012). International Review of Credit Guarantee 
Scheme 

  Leaseurope (2013), New Supervisory Requirement for Leasing Companies in 
Germany.  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
ww.leaseurope.org/uploads/.../Marijan%20Nemet-December2008.pdf 

European Central Bank (2015), Opinion of the European Central Bank on the 
Regulation of Financial Leasing and Financial Leasing Companies 
(CON/2015/37) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2015_37_f_sign.pdf 

USAID (2008), Financial Leasing: Financial Sector Program in Angola.  ดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnady426.pdf 

 

http://www.kodit.co.kr/html/english/serv_kodit/performancae1.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 





 

ผ-2 

ภาคผนวกที่ 2.1 ประเด็นค้าถามในการขอนัดสัมภาษณ์กับกลุ่มธุรกิจ Non-Bank  

1) ความส าคัญ ขนาดและปริมาณการให้สินเชื่อ 
a. ประเภทของสินเชื่อที่ให้บริการแก่ SMEs 
b. ขนาดและปริมาณสินเชื่อแต่ละประเภทโดยประมาณท่ีบริษัทด าเนินการปล่อยกู้

ให้แก่ 
ธุรกิจ SMEs  
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต 

c. ขนาดและปริมาณสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์โดยประมาณท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปแล้ว 
d. ลักษณะ จ านวน และขนาดของ SMEs ที่เป็นลูกค้า 
e. ขนาดของตลาดสินเชื่อแต่ละประเภท เช่น ลิสซื่ง, hire purchase, นาโนไฟแนนซ์ 

ฯลฯ (ถ้าท่านมีข้อมูล) 
f. การแข่งขันของตลาดการให้สินเชื่อแต่ละประเภท 

2) วิธีการด าเนินธุรกิจและรูปแบบการให้บริการทางการเงิน 
a. วิธีการด าเนินธุรกิจ 
b. แหล่งที่มาของเงินส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
c. ต้นทุนของแหล่งเงิน 
d. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

3) การประเมินความเสี่ยง 
a. ความเสี่ยงในการผิดช าระหนี ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 
b. จ านวนหนี เสีย หรือ NPLs ที่ต้องแบกรับภาระ 
c. ปัญหาหรืออุปสรรคในการให้บริการแก่ SMEs 

4) หากมีการค  าประกัน จะสามารถเพ่ิมปริมาณและขนาดของสินเชื่อได้มากขึ นหรือไม่ และคิด
เป็นสัดส่วนเพิ่มเท่าไหร่ และควรมีรูปแบบอย่างไร 

5) หากมีการค  าประกันจะช่วย SMEs ได้เพ่ิมขึ นหรือไม่ และ SMEs จะเพ่ิมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 
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ตารางภาคผนวกที่ 2.2รายช่ือสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื อไทย 

ล้าดับ บริษัท ต้าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร/แฟกซ์ 
1.  บริษัท อามานะฮ์ ลีสซิ่ง จ ากดั 

(มหาชน) 
พลตรณีัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท อามานะฮ์ ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

16-16/1 ซอยเกษมสันต ์1 ถนนพญาไท แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร.02-612-3233 
แฟกซ์.02-612-3255  
Website:  www.amanah.co.th 

2.  บริษัท ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) 

นายปลิว มังกรกนก 
ประธานคณะกรรมการ 

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั น 1 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร.02-633-6000      
แฟกซ์.02-633-6800      
Website:  www.tisco.co.th 

3.  บริษัท ตรีเพชรอีซูซลุีสซิ่ง จ ากัด  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั น 5 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทร.02-792-2000      
แฟกซ์.02-966-2282-4      
Website:  www.isuzuleasing.com 

4.  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

นายสุพลวัธนเวคิน 
ประธานกรรมการ 

500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั น 11 ถนนเพลิน
จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร.02-680-3333      
แฟกซ์.02-256-9165      
Website:  www.kiatnakin.co.th 

5.  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง 
จ ากัด 

 968 ชั น 10 อาคารอื อจือเหลยีง ถนน
พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500         

โทร.02-637-5444      
แฟกซ์.02-632-4520      
Website:  www.scal.co.th     

6.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

นายวานิช ไชยวรรณ 
ประธานกรรมการ 

123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400     

 โทร.02-247-0247          
 แฟกซ์.02-246-9646      
Website:  www.thailife.com 
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ล้าดับ บริษัท ต้าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร/แฟกซ์ 
7.  บริษัท เอเซียเสรมิกิจลสีซิ่ง จ ากัด 

(มหาชน) 
นายโล จุน ลอง 
ประธานกรรมการ/ประธานกรรการบริหาร/
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

175 อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 24 ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

โทร.02-679-6241-3      
แฟกซ์.02-679-6226, 
Website:  www.ask.co.th   

8.  ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 
รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ชั น 15-18 และ 20 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 
10330 

โทร.02-217-8000      
แฟกซ์.02-217-9642      
Website : 
www.thanachartbank.co.th 

9.  บริษัท เมโทรโพลสิ ลีสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

ประธานกรรมการ 358/1 ชั น 11 อาคารบุญวสิุทธ์ิ ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400   

โทร.02-642-5031-40 
แฟกซ์.02-642-5043           

10.  บริษัท โตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ โตโยต้า ลสีซิ่ง 990 อาคารอับดลุราฮิม ชั น 18-19 ถนนพระราม 
4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500        

โทร.02-634-6400      
แฟกซ์.02-636-1408      
Website:  www.tlt.co.th 

11.  บริษัท พิธานยูไนเตด็ จ ากัด  2479 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ10310                  

โทร.02-318-4058     
แฟกซ์.02-314-2083 

12.  บริษัท ชยภาค จ ากัด นายประพล พรประภา   
กรรมการผู้จดัการ 

71 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

โทร.02-319-7000      
แฟกซ์.02-318-3339      
Website:  www.tkw03.thespi.com 

13.  บริษัท พระนคร ยนตรการ จ ากัด คุณบรรเทิงจึงสงวนพรสุข 
กรรมการบริหาร 

108 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

โทร.02-561-4610      
แฟกซ์.02-579-9826 
 

14.  บริษัท บีเอ็มดับเบลิยู ลีสซิ่ง  87/2 ชั น 44,45 และ 50 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์  โทร.02-305-8999      



โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

ผ-5 

ล้าดับ บริษัท ต้าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร/แฟกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 
แฟกซ์.02-305-8998      
Website:  www.bmw.co.th 

15.  บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

นายวิรัตน์ ชินประพินพร   
ประธานกรรมการ 

77/35-36 ชั น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถ.
กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600 

โทร.02-440-0844      
แฟกซ์.02-440-0848      
Website:  www.ratchthani.com 

16.  บริษัท ฮอนด้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
 

 2784 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260 

โทร.02-736-4288      
แฟกซ์.02-736-4277      
Website:  www.hondaleasing.co.th 

17.  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

 183 อาคารรัจนาการ ชั น 19 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร.02-614-8888      
แฟกซ์.02-676-5483,02-676-6234      
Website : www.mercedes-benz-
leasing.co.th 

18.  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสีซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) 
 

 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลอง
สามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 
10310 

โทร.02-641-5252      
แฟกซ์.02-641-5994-5      
Website:  www.ecl.co.th 

19.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 
จ ากัด (มหาชน) 
 

 87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซซีั่นส์ เพลส ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 

โทร.02-627-6010,02-627-6060      
แฟกซ์.02-627-8211      
Website: www.krungsriauto.com 
 
 

http://www.krungsriauto.com/


โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

ผ-6 

ล้าดับ บริษัท ต้าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร/แฟกซ์ 
20.  บริษัท คลังเศรษฐการ จ ากัด 

 
 238/16 อาคารคลังเศรษฐการ ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทร.02-274-0111      
แฟกซ์.0-2274-0311      
Website:  www.klangsetagarn.com 

21.  บริษัท กรุงไทย ออโต้ ลสี จ ากัด 
 
 

 92/5 ม.8 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทร.02-902-9555,02-902-9524-29      
แฟกซ์.02-902-9568-69    
Website: www.kta.co.th 

22.  บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากัด 
 

 400/22 ชั น 17 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถ.
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ  
10400 

โทร.02-696-9999      
แฟกซ์.02-696-9966      
Website: www.kasikornleasing.com            

23.  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จ ากัด 
 

 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั น 32 ห้อง 327-9 
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ 
10120 
 

โทร.02673-9111-8,02-673-9127      
แฟกซ์.02-673-9092 

24.  บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 
 

 1122 อาคารเค.พี.ไอ.ทาวเวอร์ ชั น 15 ถ.เพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 
10400 

โทร.02-207-4000      
แฟกซ์.02-207-4001      
Website:  www.icbcleasing.com 

25.  บริษัท นิสสัน ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

 161 อาคารนันทวัน ชั น 15 ถนนราชด าริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ  10330   

 โทร.02-207-4011      
แฟกซ์.02-207-4001      
Website:  www.nissan.co.th 
 
 

http://www.nissan.co.th/


โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

ผ-7 

ล้าดับ บริษัท ต้าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร/แฟกซ์ 
26.  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  จ ากัด 

 
 20 ชั น 6-8 อาคารสวนมะลิ ถนนยุคล 2 แขวงวัด

เทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศตัรูพ่ายกรุงเทพฯ  
10100 

โทร.02-299-3800      
แฟกซ์.02-299-3801      
Website:  www.ktbleasing.co.th 

27.  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
จ ากัด (มหาชน) 
 

 123 ชั น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400     

โทร.02-697-5454      
แฟกซ์.02-642-3048      
Website: www.tcrbank.com 

28.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 

 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

โทร.02-544-1111      
แฟกซ์.02-544-3802      
Website:  www.scb.co.th 

29.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 

 1 อาคารคิวเฮาส์ลมุพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร.02-359-0000      
แฟกซ์.02-677-7221      
Website:  www.lhbank.co.th 

30.  บริษัท สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จ ากดั 
 

 101/19-24 หมู่ 20 อาคาร 2 ถนนนวนคร ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทร.02-833-3555      
แฟกซ์.02-520-3836      
Website:  www.siamkubota.co.th 

31.  บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จ ากัด 
 

 89/170 อาคารจุฑามาศ ชั น 4,5,9,10 ถนน
วิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่
      กรุงเทพฯ 10210 

โทร.02-792-1888      
แฟกซ์.02-792-1494      
Website:  www.srisawad.com 
 
 
 

http://www.srisawad.com/


โครงการศึกษาประโยชน์การค  าประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับฝากเงิน (Non-Bank ) 

ผ-8 

ล้าดับ บริษัท ต้าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร/แฟกซ์ 
32.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

 
 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถ.สุขุมวทิ 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
โทร.02-650-6999      
แฟกซ์.02-664-3345      
Website:  www.ibank.co.th 

33.  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 
 
 

 2013 อิตัลไทยเฮ้าส์ ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร.02-319-1031      
แฟกซ์.02-716-6645      
Website: www.italthaigroup.com 

 

  



 

ผ-9 

ภาคผนวกที่ 2.3 

บริษัท ประเภทสัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
จ้าแนกตามประเภทธุรกิจของนิติบุคคล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ปีงบการเงิน จ้านวนบริษัท (ราย)  

2556 66 

2555 77 

2554 79 
2553 78 

2552 74 

 

50 บริษัทแรกที่มีรายได้รวมสูงสุด ประเภทสัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับสินค้าอุปโภค 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 

50 บริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุด รายได้รวม (บาท) 

บริษัท ลีสซิง่กสิกรไทย จ ากัด 4,649,733,572.00 
บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต ้ลีสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด)์ จ ากัด 1,640,859,952.00 

บริษัท บางกอก มิตซูบิช ิยูเอฟเจ ลิส จ ากัด 1,236,383,045.00 
บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ ากดั 1,158,633,248.00 

บริษัท ไมดา้ แอสเซ็ท จ ากัด (มหาชน) 1,117,595,262.00 
บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 905,982,763.00 

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จ ากัด 787,042,888.00 
บริษัท กรุงไทย ไอ บี เจ ลีสซิ่ง จ ากัด 542,386,831.00 

บริษัท โคมัตสุ บางกอก ลีสซิ่ง จ ากัด 420,053,809.00 

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จ ากัด (มหาชน) 354,264,058.00 
บริษัท ควิก ลีสซิ่ง จ ากัด 202,369,869.13 

บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ ง จ ากดั 171,063,718.05 
บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จ ากัด (มหาชน) 165,965,720.00 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 154,035,916.00 
บริษัท ราชด าริ พลาซ่า จ ากัด 129,784,194.65 

บริษัท สแกนเนีย สยาม ลีสซิ่ง จ ากัด 118,778,308.00 
บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จ ากัด 106,004,436.78 

บริษัท สมุทรธนาคม จ ากัด 52,060,341.91 
บริษัท อ าพันยุทธ์ ลสีซิ่ง จ ากัด 32,387,520.86 



สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท� 02-718-5460
โทรสาร 02-718-5461-2
Website: http://tdri.or.th


