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บทสรุปผู้บริหาร
ทีผ่ ่านมา แหล่งทุนจะประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ SME โดยให้น้ำหนักและความสำคัญ
กับ ปัจ จัย ด้านการเงิน เป็น หลั ก มีการคำนึงถึงปั จจัย ด้านที ่ไ ม่ ใช่ก ารเงิน ไม่ม ากนั ก ซึ่งไม่ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะ และบริบทของระบบข้อมูลผู้ประกอบการ SME ของไทย ทำให้ SME จำนวนมากไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนได้ การศึกษานี้จึงได้ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาแบบจำลองในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ SME โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) มากขึ้น โดย
คณะวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาในต่างประเทศทั้งในรูปแบบการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดย
การสัมภาษณ์ และการสืบ ค้น ข้อมูล ทุติ ย ภูมิ รวมทั้งการสัมภาษณ์ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอั น
ประกอบด้วยแหล่งทุน หน่วยงานสนับสนุน และผู้ประกอบการ SME
การเก็บข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ
การสัมภาษณ์หน่วยงานในประเทศ
ปัญหาหลักในการประเมินความน่าเขื่อถือของ SME คือยังขาดระบบฐานข้อมูลและหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เป็นการเฉพาะ หน่วยงานในประเทศไทยที่ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของ SME ส่วนใหญ่เป็นแหล่งทุน มักใช้ข้อมูลด้านการเงิน โดยเฉพาะ งบดุลบัญชีและงบกำไรขาดทุน ในการ
ตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อให้แก่ SME อย่างไรก็ดี เริ่มมีหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น
เทคโนโลยี ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME
นอกจากนี้ ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนแก่ SME อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะระดับ micro
enterprise ซึ่งมีจำนวนมากและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ความช่วยเหลือของภาครัฐอาจจะ
ไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครบ ในขณะเดียวกัน ecosystem ของไทยก็ไม่จูงใจให้ SME เข้าสู่ระบบ
ส่วนความช่วยเหลือด้านการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME ของไทยนั้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวของรัฐที่ทำหน้าที่ ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME ก็มีข้อจำกัดเรื่อง
งบประมาณที่นำมาใช้ค้ำประกัน รวมทั้งการขาดหน่วยงานที่รับประกันต่อ (re-guarantee) ทำให้เป็นข้อจำกัด
ทางการเงินอีกประการแก่บสย. และการเข้าถึงสินเชื่อของ SME
กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
SME ในสามประเทศมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิ จในด้านการจ้างงาน สัดส่วนของผู้ประกอบการ
และการส่งออก คณะวิจัยได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใ ต้ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
หน่วยงานจัดการฐานข้อมูล SME หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อ และ
สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิของประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของแต่ละ
ประเทศมาปรับให้เข้ากับบริบทของไทย ทั้งนี้ 3 ประเทศข้างต้นมีประเด็นเชิงเปรียบเทียบที่น่าสนใจดังนี้
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ประเทศ
หน่วยงานเก็บ
ข้อมูล SME
ระดับประเทศ

ฝรั่งเศส
ฐานข้อมูลสินเชื่อ FIBEN เป็นฐานข้อมูล
สินเชื่อของ SME ที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้ให้กู้และ
นักลงทุนสามารถที่จะประเมินความ
สามารถในการจ่ายและผิดนัดชำระหนี้ได้

ญี่ปุ่น
ฐานข้อมูลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงเพื่อที่จะ
นำมาสู่การประเมินความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ Probability of
default : PD) ของ SME เช่น CRD

เกาหลีใต้
ฐานข้อมูลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงซึ่งจะถูก
นำมาวิเคราะห์และประเมินหาค่า PD
เช่น KED

การประเมินความ
น่าเชื่อถือ

บริษัทต่างๆ ที่มียอดขายสูงกว่า 0.75
ล้านยูโรและตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
มักจะถูกจัดอันดับโดยธนาคาร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักวิเคราะห์จากทัว่
ประเทศ ทำให้มีความเชี่ยวชาญเชิงพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจน
ฐานข้อมูลสินเชื่อ FIBEN

แสดงระดับความน่าเชื่อถือหรือความ
น่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ของ
บริษัทที่ถูกจัดอันดับ ซึ่งอาศัยทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจน
ข้อมูลจากฐานข้อมูล SME เป็นหลัก

หน่วยงานค้ำประกันเป็นผู้ประเมินความ
น่าเชื่อถือก่อนสถาบันการเงิน เพราะมี
ศักยภาพในการประเมินที่สูงเนื่องจากมี
ข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยการประเมิน
จะอาศัยทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ตลอดจนข้อมูลจากฐานข้อมูล
SME เป็นหลัก

การสนับสนุนของ
ภาครัฐ

1) องค์กรในระดับท้องถิ่นให้ความ
ช่วยเหลือ SME ซึ่งมีอำนาจตาม
กฎหมาย

1) โครงการ Marukei เป็นสินเชื่อที่ไม่
ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำ
ประกัน

1) หน่วยงานกลาง หน่วยงานท้องถิ่น
และสถาบันการเงินให้การอุดหนุน
ทางการเงินกับหน่วยงานค้ำประกัน
SME

2) การปรับแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของ 2) บรรษัทวิสาหกิจขนาดกลางและ
ภาครัฐเพื่อให้ SME สามารถเข้าร่วม
ขนาดย่อมแห่งประเทศญี่ปุ่น และ
แข่งขันได้
รัฐบาลระดับท้องถิ่น ซึ่งร่วมกันให้เงิน
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการจัดทำ
3) การแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อ
แผนธุรกิจ และจัดหาเงินกู้ดอกเบีย้ ต่ำ
จัดการระงับข้อพิพาทระหว่าง SME
ระยะยาวเพือ่ ดำเนินธุรกิจ
กับธนาคารหรือบริษัทประกันความ

2) หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการประกันต่อให้กับ
หน่วยงานค้ำประกันหลัก

น่าเชื่อถือ
ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่
การเงิน (nonfinancial data)

1) ด้านกิจการ/สถานประกอบการ แบ่งเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ดำเนินกิจการ การบริหารจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ด้านการตลาด แบ่งเป็นความสามารถในการแข่งขัน การขายสินค้า/บริการ ความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
3) ด้านการผลิตสินค้าและบริการ แบ่งเป็นความสามารถในการผลิตหรือให้บริการ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ความเป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
4) ข้อมูลดิจิทลั อื่นๆ

การให้น้ำหนัก

ข้อมูลด้านการเงิน > ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยใช้ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data)
ในการศึกษานี้ คณะวิจัยได้เสนอแนวทางการจัด อันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยใช้ข้อมูลด้านที่
ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ด้วยการพัฒนา pilot model อันประกอบปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ 1. ด้าน
กิจการ/สถานประกอบการ 2. ด้านการตลาด 3. ด้านการผลิตสินค้า/บริการ และ 4. ด้านข้อมูลอื่นๆ ซึ่งใน
แต่ละปัจจัยหลักจะประกอบด้วยปัจจัยย่อย ทั้งนี้ การกำหนดน้ำหนักของแต่ละปัจจัยจะมีค่าที่ ใกล้เคียงกัน
ระหว่างร้อยละ 20-25 อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจัยหลักในด้านข้อมูลอื่นๆ นี้ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องความพร้อม
ของข้อมูล ที่ย ังไม่ไ ด้จ ัด เก็บ อย่า งเป็น ระบบหรื อยั งไม่มี การจั ดเก็บ จึงยังไม่ได้เสนอให้นำมาคำนวณใน
แบบจำลอง รายละเอียดปัจจัยหลัก ปัจจัยย่อยและการกำหนดน้ำหนักแสดงในรูปภาพด้านล่าง
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ด้านกิจการ/สถาน
ประกอบการ (25%)

ด้านการตลาด
(20%)

ด้านการผลิต
สินค้า/บริการ
(20%)

เจ้าของกิจการ/
ผู้ดาเนินกิจการ
(10%)

ความสามารถ
ในการแข่งขัน (5%)

ความสามารถ
ในการผลิต/การ
ให้บริการ (10%)

แนวโน้มการขาย
สินค้า/บริการ
(10%)

การพัฒนาด้าน
การวิจัย/พัฒนา
และนวัตกรรม (5%)

ความสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ
(5%)

ความเป็นเจ้าของ
สินค้า/กระบวน
การผลิต (5%)

บริษัท/ธุรกิจ (10%)
การบริหารจัดการ
พนักงาน (3%)

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (2%)

ด้านอื่นๆ
(ยังไม่ได้นามา
คานวณ)

ข้อมูลดิจิทัล (0%)

ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณความน่าเชื่อถือของ SME ในแบบจำลองนั้น ประกอบด้วย
หลายรูปแบบ ได้แก่ การเก็บข้อมูล แบบ offline โดยผู้ประกอบการ SME กรอกแบบสอบถามเมื่อมายื่นขอ
สินเชื่อกับแหล่งทุน หรือยื่นขอรับการส่งเสริม/บริการจากหน่วยงานสนับสนุน SME แบบ online โดยมี
application สำหรับให้ผู้ประกอบการ SME กรอก หรือเก็บข้อมูลจาก platform ที่ SME เข้าไปใช้ในการ
ดำเนินกิจการ การทำแบบสอบถาม เช่น Psychometric survey ข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางที่เกี่ยวข้อง
เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิ ตแห่งชาติ และการเยี่ยมชมกิจการ เป็นการลงพื้นที่เพื่อสอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่
ข้อมูลที่ได้จากช่องทางอื่นๆ ยังไม่ครบถ้วนหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่เก็บมาแล้ว ทั้งนี้
เนื่องจากข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินที่จะนำมาใช้ในแบบจำลอง (pilot model) มีหลายปัจจัย ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่มี
การจัดเก็บอยู่แล้ว และข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ในการจัดเก็บข้อมูลจึงค วรทำเป็นระยะ
(phase) โดยเริ่มจากข้อมูลที่มีพร้อมอยู่แล้ว และค่อยๆ เพิ่มข้อมูลที่จะต้องมีการจัดเก็บหรือจัดให้เป็นระบบใน
อนาคต
สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะมีการกำหนดคะแนนระหว่าง 1-3 สำหรับ
แต่ละปัจจัยย่อยเรียงตามความน่าเชื่อถือจากน้อยไปมาก แล้วจึงนำคะแนนปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินที่ถ่วง
น้ำหนักมาแปลงจากระดับ 1-3 ให้เป็นคะแนนเต็ม 65 และนำมารวมกับคะแนนปัจจัยด้านการเงิน (คะแนน
เต็ม 35) เพื่อให้อยู่ในช่วงคะแนน 1-100 และนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดระดับความน่าเชื่อถือ (rating scale)
ของ SME ซึ่งมี 8 ระดับ คือ AA A BB B CC C DD และ D เรียงจากความน่าเชื่อถือมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้
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ระดับ
AA
A
BB
B
CC
C
DD

ช่วงคะแนน
86-100
76-85
66-75
51-65
46-50
41-45
36-40

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางการส่งเสริมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
• เพิ่มความสำคัญของข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินในการประเมินความน่าเชื่อถือเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและคุณลักษณะของ SME โดยเฉพาะในระดับ S และ micro enterprise ทีม่ ีขนาดเล็ก ดำเนินธุรกิจมา
ไม่นาน และไม่ค่อยมีความรู้ความชำนาญในการทำบัญชี จึง ไม่ค่อยมีข้อมูลด้านการเงิน ตัวอย่างของการใช้
ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินมาประเมินความน่าเชื่อถือ เช่น การปล่อยสินเชื่อซื้อของแก่ผู้รับเหมาของ Credit OK
โดยพิจารณาจากประวัติการซื้อวัสดุก่อสร้า ง และการปล่อยสินเชื่อซื้อรถของ Grab ที่พิจารณาจากพฤติกรรม
การหารายได้จากค่าบริการขับรถ
• ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ SME เข้าสู่ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือ เช่น การที่ภาครัฐให้
เงินสนับสนุนค่าประเมิน (ประเทศเกาหลีใต้) การให้สิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการจากภาครัฐสำหรับ SME ที่
มี rating สูง (ประเทศจีน) การได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและ/หรือค่าธรรมเนียมพิเศษในการขอสินเชื่อ/ค้ำ
ประกันสินเชื่อ และการสร้างเครื่องมือ (application) ให้ SME สามารถประเมินตนเองเบื้องต้น ได้ (ประเทศ
เกาหลีใต้และญี่ปุ่น)
• สนับสนุนหน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME เช่น ภาครัฐมีกฎเกณฑ์ให้สถาบันการเงินจ่ายเงิน
สนับสนุนให้แก่หน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อ (เช่น KODIT) เป็นสัดส่วน 0.225% ของยอดสินเชื่อรายเดือน การ
ตั้งหน่วยงาน re-guarantee (ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
• มีกระบวนการขอสินเชื่อ (package) แบบครบวงจร เช่น หลังจาก SME ทำการประเมินความ
น่าเชื่อถือ และผ่านเกณฑ์ แล้วก็จ ะมีบ ริการหาแหล่งทุน (matching fund) และบริการค้ำประกันสินเชื่อ
(credit guarantee) ให้ด้วย
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• ส่งเสริมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ โดยส่งเสริม/จูงใจให้แหล่งทุนยอมรับทรัพย์สิน SME
โดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ดำเนินธุรกิจ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก หรือการให้มูลค่าแก่สิทธิบัตรของ SME เพื่อ
นำมาใช้เป็นหลักประกันได้
• กำหนดเป้าการให้สินเชื่อ ให้มีทั้งเป้าจำนวนเงินและเป้าจำนวนรายควบคู่กัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้
SME ได้รับสินเชื่อมากขึ้น เพราะการกำหนดเป้าเฉพาะจำนวนเงินอาจทำให้แหล่งเงิน ทุนเลือกที่จะปล่อย
สินเชื่อเพียงไม่กี่ราย แต่ในปริมาณมาก เพราะมีต้นทุนในการปล่อยที่ต่ำกว่า
• สนับสนุนช่วยจ่ายดอกเบี้ย เงินกู้บางส่วนให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจที่ต้องการส่งเสริม/
สนับสนุนหรือประสบปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เหมือนกับกรณีของเทศบาลกรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้
การเพิ่มศักยภาพให้ SME
• การสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยในการ
ดำเนินธุรกิจของ SME ได้ เพราะในกรณีที่อยู่ใน supply chain เดียวกันก็จะสามารถสนับสนุนเกื้อกูลกัน
สามารถปรึกษาหารือกันในกรณีที่ประสบปัญหา
• นำผลการประเมินความน่าเชื่อถือมาใช้ในการส่งเสริม SME โดยพิจารณาจากจุดอ่อนจุดแข็งของ
SME และให้การสนับ สนุน ส่งเสริมสำหรับ ปัจจัย ด้านที่มี rating ต่ ำ เช่น การตลาด การผลิต เทคโนโลยี
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ (capacity building) การสนับสนุนด้านเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ เช่น
software การให้ความรู้ด้าน financial literacy โดยเฉพาะกลุ่ม S และ micro enterprise
• สร้าง ecosystem ให้ SME ยินดีเข้าสู่ระบบด้วยการสร้างแรงจูงใจ (incentive) มากกว่าการใช้
บทลงโทษ เช่น ให้เงินสนับสนุนค่าทำบัญชีใน 3 ปีแรก ลดค่าธรรมเนียม/ภาษี เพิ่ม credit rating/scoring
การสร้างฐานข้อมูล SME/national database
• ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
สร้างฐานข้อมูล SME ระดับชาติ ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้เงินทุนเริ่มต้นในการสร้างระบบฐานข้อมูลเหมือน Credit
Risk Database ของประเทศญี่ ปุ่ น และ Korea Enterprise Data ของประเทศเกาหลี ใ ต้ เพื ่ อ เป็ น แหล่ ง
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SME มีข้อมูลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์
ต่างๆ โดยเฉพาะการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME
• รูปแบบการเก็บข้อมูล ในกรณีของแหล่งทุน ซึ่งเก็บจาก SME ที่มาขอสินเชื่อ หรือรับบริการค้ำ
ประกัน ก็จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานเก็บข้อมูล ที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งการแชร์ข้อมูลหรือ pool data นั้นควรเป็นแบบ
anonymous เหมือนกรณีของประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันเรื่องความเป็นข้อมูลส่วนตัว
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• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างข้อมูลดิจิ ทัล เพื่อ
เป็นข้อมูลในการประเมินความน่าเชื่อถือ โดยมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น เพิ่ม credit rating/scoring
สิ่งที่ควรต้องทำต่อไปในอนาคต (Future work)
การศึกษานี้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจำลอง pilot model ที่นำข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินมาใช้ใน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป เพื่อให้ได้แบบจำลองที่มี
ความสมบูรณ์และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อไปในอนาคตได้แก่
• การนำแนวทางการสร้างแบบจำลอง pilot model ไปพัฒนาใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของ
SME โดยนำข้อมูลของผู้ประกอบการ SME มาใส่ในแบบจำลองเพื่อคำนวณหาค่า rating scale และนำไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลหรือสถานการณ์จริง ของผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้จะช่วยในการตรวจสอบความแม่นยำ
ของแบบจำลองที่สร้างขึ้นมา โดยสามารถวัด ได้จากค่า Accuracy Ratio (AR) และ/หรือ ค่า Probability of
Default (PD) ดังตัวอย่างของหน่วยงาน Korea Enterprise Data (KED) และ Korea Technology Finance
Corporation (KOTEC) ในประเทศเกาหลีใต้
• การปรับปรุงแบบจำลองทั้งในส่วนของข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (ปัจจัยย่อย ตัวชี้วัด) การกำหนด
น้ำหนักของแต่ละปัจจัยย่อย และการกำหนดระดับคะแนน (credit rating) โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของ SME
ทั้งในเรื่องประเภทธุรกิจ ขนาด และอายุของกิจการ เพื่อให้แบบจำลองมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
• การนำผลการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME (rating score/scale) มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งทุนสามารถนำไปใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หน่วยงานค้ำประกันนำไปใช้ใน
การกำหนด guarantee fee, guarantee limit, coverage ratio ผู้ป ระกอบการ SME นำไปใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของตนโดยดูจากปัจจัยที่ได้คะแนนน้อย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อใน
อนาคต ภาครัฐนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการและความช่วยเหลือได้ตรงตามจุดอ่อนและจุดแข็งของ SME
• หากทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลด้านที่ ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) มาใช้ใน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ก็ควรจะมีการศึกษารูปแบบการจัดตั้ง national database ของ SME
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องกฎหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูล และหน่วยงานที่จะเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบเป็น
การเฉพาะซึ่งอาจจะเป็ น สำนั กงานส่ งเสริมวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมซึ่งเป็นหน่ว ยงานหลั ก ที่
รับผิดชอบในเรื่อง SME
จากแนวทางการพัฒนาแบบจำลองที่ได้นำเสนอในการศึกษานี้ คณะวิจัยคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่
นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้จัดอัน ดับ ความน่าเชื่อถือของ SME ในการปล่อยสินเชื่อ โดยควรจะเริ่มจาก
หน่ว ยงานภาครัฐภายใต้ความร่ว มมือกัน ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น
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และเมื่อหน่วยงานภาครัฐได้ทำประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เพื่อปล่อยสินเชื่อไประยะหนึ่ง ก็จะ
ทำให้มีข้อมูลมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ของ rating/scoring กับ credit risk (ค่า
PD) เพื่อวัดความแม่นยำของแบบจำลองได้ เหมือนในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ทั้งนี้ หากพบว่าแบบจำลอง
มีความแม่นยำระดับหนึ่งก็จะทำให้แบบจำลองนี้ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประเมิน SME ได้ และเป็น แรงจูงใจให้แหล่งทุนนำข้อมูล ด้านที่ไม่ใช่การเงิน มาใช้ใ นการจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถือของ SME มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นอั นเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
โครงการนี้
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บทที่ 1: บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการในเรื่องการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ SME (SME Credit Rating) และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SME
จากภาครัฐ โดยพิจารณาจากข้อมูลจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ สสว. ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งได้หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสมาคมธนาคารไทย พบว่า การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ SME ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลด้านการเงิน (financial data) และด้านที่ไม่ใช่
การเงิน (non-financial data) โดยข้อมูล ด้านการเงิน สถาบันการเงินแต่ล ะแห่งมีข้อมูล และระบบการ
วิเคราะห์ภายในหน่วยงานอยู่แล้ว แต่ข้อมูล ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ที่มีความสำคัญในการนำมาวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของ SME ยังมีไม่เพียงพอ ในขณะที่การดำเนินงานด้านสินเชื่อในต่างประเทศได้มีการพิจารณานำ
ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) มาประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ SME โดยเฉพาะรายที่
มีขนาดเล็ก หรือเริ่มธุรกิจใหม่ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60-70
เมื่อพิจารณาจากบริบทของข้อมูลและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดี เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) มากขึ้น
เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการจัดทำ Big Data ข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มี
การจัดเก็บมากขึ้น ผู้ให้บริการ e-Marketplace/Application/Platform/Fintech มีมากขึ้น เป็นต้น จึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนสำหรับ SME มี
ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งแหล่งเงินทุนหลัก ได้แก่ ธนาคารรัฐ -เอกชน Non-bank และแหล่งเงินทุน
ทางเลือก (alternative finance) ใหม่ๆ เช่น Peer to peer lending Crowdfunding เป็นต้น อีกทั้งยังมี
แหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการฟื้นฟู กิจการ SME (สสว.) กองทุนพัฒนา SME ตามแนว
ประชารัฐ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ดังนั้น ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) จึงมีความสำคัญ
และบทบาทที่สามารถนำไปใช้กับแหล่งเงินทุนที่หลากหลายขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ ได้อีก เช่น หน่วยงานภาครัฐ ใช้สำหรับการ
กำหนดนโยบาย มาตรการ โครงการ สิทธิประโยชน์ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ SME
รวมทั้ง จัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SME อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ SME ได้รับทราบข้อมูลศักยภาพ
ธุรกิจของตนเอง สามารถแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและแข่งขันในตลาดได้
1

ดังนั้น การศึกษาการจัดอัน ดับ ความน่าเชื่อถือของ SME ด้ว ยข้อมูล ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (nonfinancial data) จะช่วยให้ สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งใช้ เป็นข้อมูล สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติการส่ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
• เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย มาตรการ โครงการ สิทธิประโยชน์ที่
สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ SME รวมทั้ง จัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SME อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับทราบข้อมูลศักยภาพธุรกิจของตนเอง ก่อนการเข้าขอสินเชื่อ หรือ
เข้าร่วมโครงการภาครัฐ รวมทั้งใช้พัฒนาธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
• เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม / การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ทั้งในส่วนของธนาคารรัฐ
ธนาคารเอกชน Non-bank และแหล่งเงินทุนทางเลือก (alternative finance) ใหม่ๆ เช่น Peer to
peer lending Crowdfunding เป็นต้น
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งเงินทุน1 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบการ SME มีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
SME สำหรับใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.4 กรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คณะวิจัยมีกรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินงานดังนี้

ครอบคลุมทั้งธนาคารรัฐ หรือธนาคารเอกชน หรือ non-bank หรือกองทุนภาครัฐที่ให้สินเชื่อ/เงินอุดหนุนแก่ SME หรือแหล่งเงินทุนทางเลือก
(alternative finance) ต่างๆ เช่น Peer to Peer lending Crowdfunding
1

2

1.4.1 ปัจจัยนำเข้า (Input): ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยประกอบด้วย
• ข้อมูลปฐมภูมิปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ของต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า
2 ประเทศ โดยคัดเลือกจากประเทศที่มีอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing
business) ปี 2019 ด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) สูงกว่าประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5
อันดับ ในกรณีอันดับด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) เท่ากัน ให้พิจารณาอันดับด้านการ
ชำระภาษี (Paying Taxes) ที่สูงกว่าประเทศไทย หรือใช้หลักเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมในการกำหนด
ประเทศเป้าหมาย เช่น ประเทศที่มีประสบการณ์/best practice ด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ/
ระบบฐานข้อมูล SME การสนับสนุน/ส่งเสริม SME โดยเฉพาะด้านสินเชื่อสำหรับ SME
• ข้อมูลทุติยภูมิปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ของต่างประเทศ โดยคัดเลือกจาก
ประเทศที่มีการจัดทำ SME Credit Rating หรือ SME Credit Scoring หรือ Creditability Index
for SME จำนวน 3 ประเทศ โดยครอบคลุมไม่น้อยกว่า 2 ทวีป
ทั้งนี้ การกำหนดประเทศเป้าหมายในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านที่ไม่ใช่การเงินนั้น คณะวิจัย
จะได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม และปรึกษากับสสว. ก่อนทำการเก็บข้อมูล
• รูปแบบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การสนับสนุนและส่งเสริม SME โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.4.2 การดำเนินการ (Process): วิธีการได้ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และแนวทางการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
• การทบทวนวรรณกรรม: คณะวิจัยจะทำการทบทวนวรรณกรรมทั้งไทยและต่างประเทศในเรื่องการ
จัดอับดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน และการสนับสนุนและ
ส่งเสริม SME
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• การศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ของต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ คณะวิจัยจะสืบค้นข้อมูลและจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยการเดินทางไป
สัมภาษณ์ ณ ประเทศเป้าหมาย/การจัดส่งแบบสอบถาม/การทำ video call
• การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยครอบคลุม หน่วยงานสนับสนุน แหล่งเงินทุน
ผู้ประกอบการ SME และ/หรือภาควิชาการ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน ในประเด็นต่างๆ เช่น
ความเหมาะสมของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ในปัจจุบัน ความคิดเห็นต่อการนำข้อมูล
ด้านที่ไม่ใช่การเงินมาเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของ SME รวมทั้งรูปแบบ แนวทาง ข้อดี/ข้อ เสีย
ปัญหา/อุปสรรคของการนำมาใช้
• การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน คณะวิจัยนำผลการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของต่างประเทศ และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อ
จัดทำข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้ง การกำหนด
เกณฑ์ในการให้คะแนน น้ำหนักของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
• การจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ เอกชน แหล่งเงินทุน และ SME จำนวน
1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 15 ราย หลังจากคณะวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ไทยด้วยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น
ปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน เกณฑ์ในการให้คะแนน การกำหนดน้ำหนักของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว คณะวิจัยจะจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน แหล่งเงินทุน และ ผู้ประกอบการ SME เพื่อระดมความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้การศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.4.3 ผลผลิต (Output): ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ (หัวข้อที่ 1.2) และนำมาซึ่งประโยชน์ที่คาดไว้
(หัวข้อที่ 1.3) โดยจัดทำในรูปของรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)
1.5 การศีกษาข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ของต่างประเทศ
การศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) จากประเทศที่มีประสบการณ์และ
ประสบผลสำเร็จหรือมี best practice ในการจัดอับดับความน่าเชื่อถือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการ
ส่งเสริม SME จะเป็นองค์ความรู้และแนวทางสำหรับคณะวิจัยในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลปัจจัยด้านที่
ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป การศึกษาข้อมูลในส่วนนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) สำหรับข้อมูล
ปฐมภูมิครอบคลุม 2 ประเทศ โดยคณะวิจัยวางแผนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ณ ประเทศ
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เป้าหมาย ส่วนข้อมูลทุติยภูมินั้น ครอบคลุม 3 ประเทศใน 2 ทวีป โดยเป็นการเก็บข้อมูลร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ
เสริมด้วยการทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้การศึก ษาข้อมูลจะครอบคลุมประเด็น
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ รู ป แบบการจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของ SME ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การให้ ส ิ น เชื ่ อ แก่ SME
แนวทางการส่งเสริม SME โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อย่างไรก็ดี ในการกำหนดประเทศเป้าหมาย คณะวิจัยไม่ได้ให้ความสำคัญของเกณฑ์ อันดับความยาก
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) เป็นหลัก แต่จะคัดเลือกประเทศจากเกณฑ์ที่ว่า SME มี
ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และมีการสนับสนุน ส่งเสริม SME ทั้งในรูปของการเข้าถึงสินเชื่อ การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ การจัดทำระบบฐานข้อมูล โดยประเทศที่คัดเลือกยัง คงมีอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of doing business) ด้านการได้รับสินเชื่อที่ไม่แตกต่างจากประเทศไทยมากนัก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และการกำหนดประเทศเป้าหมายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.5.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศเป้าหมาย
การคัดเลือกประเทศเป้าหมายที่จ ะนำมาเป็น best practice สำหรับประเทศไทยในการศึกษาข้อมูล
ปั จ จั ย ด้ า นที ่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น (non-financial data) นั ้ น คณะวิ จ ั ย ได้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ห ลั ก 4 ประการคื อ
(1) ความสำคัญของ SME ต่อเศรษฐกิจของประเทศ (2) การเข้าถึงสินเชื่อของ SME (3) การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของ SME และ (4) นโยบายและมาตรการในการสนับสนุน SME โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความสำคัญของ SME ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจาก SME มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากรวมถึงประเทศไทย การคัดเลือก
ประเทศเป้าหมายที่จะไปศึกษาข้อมูลจึงควรเป็นประเทศที่ SME มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน
โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น จำนวนผู้ประกอบการ การจ้างงาน สัดส่วน GDP ที่มาจาก SME
และการส่งออก
2. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME
ปัจ จัย หลักอัน หนึ่งที่ทำให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้คือ SME ต้องมีความน่าเชื่ อถือ
มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อได้ การที่แหล่งเงินทุนจะเข้าถึงข้อมูล
เหล่านี้ได้ต้องมีหน่วยงานที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ credit rating agency และหน่วยงานที่เก็บข้อมูล
หรือ credit database/bureau คณะวิจัยจึงคัดเลือกประเทศที่มีหน่วยงานดังกล่าวที่แพร่หลายและน่าเชื่อถือ
เพื่อสอบถามรูปแบบ/ปัจจัยที่นำมาใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยเฉพาะปัจจัยด้านที่ไม่ใช่
การเงิน (non-financial data) และแนวทางที่จะนำมาปรับใช้กับประเทศไทย รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะ
จัดตั้ง credit database/bureau โดยเฉพาะสำหรับ SME ในประเทศไทยอันสอดคล้องกับแนวคิดที่สสว.
มีแผนที่จะจัดทำระบบฐานข้อมูล SME
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3. นโยบายและมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริม SME
การเรียนรู้จากประเทศกลุ่มเป้าหมายที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับ SME และประสบผลสำเร็จในการ
กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ส่งเสริม SME โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อ
ให้แก่ SME จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้เพื่อช่วยให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึ้น อันจะช่วยให้ SME มีความมั่นคง สามารถขยายกิจการ สร้างรายได้ และสร้างการเจริญเติบโตให้แก่
เศรษฐกิจไทย
4. การเข้าถึงสินเชื่อของ SME
SME ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะจากสถาบันการเงินในระบบ
ประสบการณ์ของประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการปล่อยสินเชื่อหรือแก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของ SME โดย
พิจารณาจากจำนวน/สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อ
1.5.2 การกำหนดประเทศเป้าหมาย
ประเทศเป้าหมายในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวถึงข้างต้น คณะวิจัยได้คัดเลือกประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ เป็น
ประเทศเป้าหมายในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เนื่องจากมีความเหมาะสมดังสรุปไว้ในตารางที่ 1.1 โดยทั้งสอง
ประเทศมีอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) ด้านการได้รับสินเชื่อต่ำกว่า
ประเทศไทยไม่เกินสามอันดับ (ภาคผนวก ก)
ทั้งนี้ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้น พบว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
ประเทศไทยหลายประการ คือ
1. ประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงานที่เก็บข้อมูล non-finance ชัดเจนและเป็นระบบ และมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตทั้งในส่วนของ credit bureau และ credit rating agency ได้แก่ 1) Private
credit bureau เช่น TSR, TDB, Teikoku Databank และ 2) Private credit risk agency/database เช่น
Japan Credit Rating Agency Ltd. ( JCR) , CRD association, Risk Data Bank of Japan ( RDB) , Credit
Risk Information Total Service of Regional Bank Association of Japan (CRITS), Shinkin Database
of Shinkin Central Bank (SDB) เป็นต้น2
2. ประเทศญี่ปุ่นออกกฎหมายรองรับ SME หลายฉบับ โดยเฉพาะ Small and Medium Enterprise
Basic Act และ Small Enterprise Promotion Act มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ SME โดยตรงคือ The Small
and Medium Enterprise Agency: SMEA หรือ SME Agency รวมทั้งมาตรการส่งเสริม SME ด้านการเงิน
การคลัง การผลิตและการตลาด นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการส่งเสริมด้านสินเชื่อในรูปแบบ credit

2 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175583/adbi-wp547.pdf
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insurance และ credit guarantee ผ่ า นหน่ ว ยงาน Japan Finance Corporation (JFC) และ Credit
Guarantee Corporation3
3. จำนวนผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดคิดเป็น 99% และมีการจ้างงานจาก SME อยู่ที่
70% และสัดส่วนการส่งออกของ SME คิดเป็น 30%
4. ยอดสินเชื่อคงค้างสำหรับ SME ในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 2.38 พันล้าน US$ ในปี
ค.ศ. 2011 เป็น 2.52 พันล้าน US$ ในปี ค.ศ. 2015
ส่วนประเทศเกาหลีใต้นั้น ก็มีคุณ ลักษณะที่ตรงกับหลักเกณฑ์และมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
ประเทศไทยหลายประการเช่นกัน กล่าวคือ
1. ประเทศเกาหลีใต้มีหน่วยงานที่ค้ำประกันสินเชื่อและเก็บข้อมูล non-finance หลายแห่ง ได้แก่
KODIT, KOTEC, KOREG & CGFs, KCB ตลอดจนภาคเอกชนที่จัดทำรายงานความน่าเชื่อถือ และการจั ด
อันดับความน่าเชื่อถืออย่าง บริษัท Korea Enterprise Data Co., Ltd., NICE
2. ประเทศเกาหลีใต้มีความร่วมมือกับหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวกับ SME หลายหน่วยงาน เช่น สสว.
ได้ทำ MOU ร่วมกับ SMBA เพื่อจัดตั้ง TKTEC ทำให้คณะวิจัยสามารถติดต่อประสานงานได้เพราะมีความ
ร่วมมือผ่าน MOU อยู่แล้ว นอกจากนี้ บสย. ก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ KODIT ในเรื่องการค้ำประกัน
สินเชื่อ และ KOTEC ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สวทช. ในการจัดตั้งศูนย์ระบบประเมินเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย (Thailand Technology Rating System-TTRS) สำหรับประเมิน SME ในด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3. จำนวนผู้ประกอบการเกือบทั้งหมด 99% เป็น SME มีการจ้างงาน 88% มูลค่าเพิ่มของ SME คิด
เป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของ GDP และสัดส่วนการส่งออกของ SME คิดเป็น 33% หรือ 183 พันล้าน US$
4. รัฐบาลเกาหลี ใต้มีนโยบายสนับสนุน SME เหมือนประเทศไทยและมีอุปสรรคทางด้าน SME ที่
คล้ายคลึง กับ ประเทศไทย 4 เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ การผิดนัดชำระหนี้ส ูง ต้นทุนในการ
ดำเนินการสูง ข้อมูลที่ไม่สมมาตร (asymmetric information) เป็นต้น
5. สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์สำหรับ SME ในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นจาก 262 พันล้าน US$ ในปี
ค.ศ. 2006 เป็น 500 พันล้าน US$ ในปี ค.ศ. 2015 หรือเกือบ 2 เท่าในช่วง 10 ปี
ประเทศเป้าหมายในการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมินั้น คณะวิจัยจะได้ทำการศึกษา 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
เกาหลีใต้ (ทวีปเอเชีย) และประเทศฝรั่งเศส (ทวีปยุโรป) โดยในส่วนของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะทำการ
เก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กับข้อมูลปฐมภูมิ
3
4

http://forochile.redegarantias.com/documentos/presentaciones/PANEL3_3.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Panel%202-2.%20KODIT_Mr.%20Jong-goo%20Lee.pdf
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การเก็บข้อมูลของประเทศฝรั่งเศสนั้น เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีความ
คล้ายคลึงกับประเทศไทยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดคิดเป็น 99.9%5 และมี
การจ้างงานจาก SME อยู่ที่ 61.6% และ SME มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มประมาณ 529.1 พันล้านยูโร หรือคิดเป็น
55.2% ของ GDP ในส่วนของนโยบายนั้น ก็พบว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็สนับสนุน SME ผ่านหลายช่องทาง เช่น ทาง
กฎหมายโดยได้มีการปรับแก้กฎหมายจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐเพื่อให้ SME สามารถเข้าร่วมแข่งขันเพื่อให้
บริการกับหน่วยงานของรัฐได้ การแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ท่าน โดยหนึ่งในนั้นแต่งตั้งขึ้นมา
เพื่อจัดการระงับข้อพิพาทระหว่าง SME กับธนาคารหรือบริษัทประกันความน่าเชื่อถือเป็นการเฉพาะ และอีก
คนรับผิดชอบการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการค้าระหว่างภาครัฐ บริษัทขนาดใหญ่ และผู้รับเหมาช่วงตาม
สัญญาซึ่งจะเกี่ยวพันกับบริษัทระดับ SME และการลดอัตราภาษีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 33.3% แต่จะลดลงมาอยู่ที่
25% ภายในปี ค.ศ. 20226 อย่างไรก็ดี SME ในประเทศฝรั่งเศสมีแนวโน้มเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารที่ดขี ึ้น
โดยสัดส่วนคำขอสินเชื่อที่ถูกปฏิเสธในปี ค.ศ. 2017 ลดมาอยู่ที่ 4.3% เทียบกับปี ค.ศ. 2016 ที่สินเชื่อถูก
ปฏิเสธอยู่ประมาณ 7.3%7
นอกจากนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้ร ิเริ่มโครงการ Euro-Secured Notes Initiative (ESNI) ขึ้นโดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่จ ะแก้ไขปัญหาข้อมูล ที่ไม่ส มมาตร (asymmetric information) ซึ่งไปลดทอนการพัฒ นา
ศักยภาพของ SME โดยมาตรการริเริ่มดังกล่าวทำผ่านธนาคาร Banque de France ซึ่งเป็นผู้ประเมินความ
น่าเชื่อถือให้กับภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่นเดียวกับการจัดอันดับภายในของธนาคาร มาตรการ ESNI
ได้ดำเนินการเมื่อปี ค.ศ. 2014 โดยเป็น นิติบุคคลเฉพาะกิจ ของกลุ่มธนาคารเพื่อให้ข้อบังคับที่มีอยู่ถูกนำไป
ปฏิบัติ8 นอกจากนี้ ประเทศฝรั่งเศสมีหน่วยงานที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่ง 9 ทั้งที่เป็นบริษัทของ
ฝรั่งเศสเอง ได้แก่ Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) และ
Spread research รวมทั้งบริษัทจัดอันดับข้ามชาติ ได้แก่ Fitch France และ Moody’s France
ด้ว ยภาพรวมที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศฝรั่งเศสจึงมีความเหมาะสมที่จะทำการศึกษาและเป็ น
ประโยชน์สำหรับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ คณะวิจัยจะได้นำเสนอรายละเอียดของการเก็บข้อมูลปัจจัยด้านที่
ไม่ใช่การเงินของประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1.1

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/11/translations/en/renditions/native
http://www.gouvernement.fr/en/action-plan-for-company-investment-and-growth ในปี ค.ศ. 2018 เฉพาะบริษัทที่มกี ำไรมากกว่า
500,000 ยูโรถึงจะได้รับการลดอัตราภาษีจาก 33% มาเหลือ 28% ส่วนอัตราภาษีอื่นที่บังคับใช้ในปี ค.ศ. 2017 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
7 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/11/translations/en/renditions/native
8 https://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/documents/2018-SME-Ministerial-Conference-Plenary-Session-2.pdf
9 https://www.wikirating.org/wiki/List_of_credit_rating_agencies
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ตารางที่ 1.1 คุณลักษณะของประเทศสำหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ประเทศ

ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
ฝรั่งเศส
• Private credit bureau เช่น • หน่วยงานที่ค้ำประกันสินเชื่อ • หน่วยงานที่จัดอันดับความ
TSR, TDB, Teikoku
และเก็บข้อมูล non-finance
น่าเชื่อถือทั้งที่เป็นบริษัทของ
Databank
เช่น KODIT, KOTEC,
ฝรัง่ เศสเอง ได้แก่ Compagnie
การจัดอันดับ
KOREG & CGFs, KCB
Française d'Assurance pour
• Private credit risk agency/
ความ
le Commerce Extérieur
น่าเชื่อถือของ database เช่น Japan Credit • หน่วยงานการจัดอันดับความ
(COFACE) และ Spread
Rating Agency Ltd. (JCR),
น่าเชื่อถือ เช่น Korea
SME
research รวมทั้งบริษัทจัดอันดับ
CRD association, Risk Data
Enterprise Data, NICE
ข้ามชาติ ได้แก่ Fitch France
Bank of Japan (RDB)
และ Moody’s France
• กฎหมายรองรับ SME: Small
and Medium Enterprise
Basic Act และ Small
Enterprise Promotion Act
นโยบายและ
• หน่วยงานที่รับผิดชอบ SME
มาตรการใน
โดยตรงคือ The Small and
การสนับสนุน
Medium Enterprise
และส่งเสริม
Agency: SMEA หรือ SME
SME
Agency
• ระบบการส่งเสริมด้านสินเชื่อ
ในรูปแบบ credit insurance
และ credit guarantee
• สัดส่วนผู้ประกอบการ SME
99%
ความสำคัญ
• การจ้างงานจาก SME อยู่ที่
ของ SME ต่อ
70%
เศรษฐกิจของ
• สัดส่วนการส่งออกของ SME
ประเทศ
คิดเป็น 30%

• มีนโยบายสนับสนุน SME
• การปรับแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
เหมือนประเทศไทย
ของภาครัฐเพื่อให้ SME สามารถ
เข้าร่วมแข่งขันเพื่อให้บริการกับ
• มีอุปสรรคทางด้าน SME ที่
หน่วยงานของรัฐได้
คล้ายคลึง เช่น หลักทรัพย์ค้ำ
ประกันไม่เพียงพอ การผิดนัด • การลดอัตราภาษีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่
ชำระหนีส้ ูง ต้นทุนในการ
33.3% ลดลงมาอยูท่ ี่ 25%
ดำเนินการสูง ข้อมูลที่ไม่
ภายในปี ค.ศ. 2022
สมมาตร (asymmetric
information) เป็นต้น

• ยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 2.38
พันล้าน US$ ในปี ค.ศ. 2011
เป็น 2.52 พันล้าน US$ ในปี
ค.ศ. 2015
ที่มา: จากการรวบรวมของคณะวิจยั

• สินเชื่อ SME เพิ่มขึ้นจาก
• สัดส่วนคำขอสินเชื่อที่ถูกปฏิเสธ
262 พันล้าน US$ ในปี
ในปี ค.ศ. 2017 ลดมาอยู่ที่ 4.3%
2006 เป็น 500 พันล้าน US$ เทียบกับปี ค.ศ. 2016 ที่สินเชื่อ
ในปี 2015
ถูกปฏิเสธอยู่ประมาณ 7.3%

การเข้าถึง
สินเชื่อของ
SME

• สัดส่วนผู้ประกอบการ SME
99%
• การจ้างงาน 88%
• มูลค่าเพิม่ ของ SME คิดเป็น
60% ของ GDP
• สัดส่วนการส่งออกของ SME
คิดเป็น 33%
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• สัดส่วนผู้ประกอบเกือบทั้งหมด
คิดเป็น 99.9%
• การจ้างงานจาก SME อยู่ที่
61.6%
• สัดส่วนมูลค่าเพิ่มประมาณ 529.1
พันล้านยูโร หรือคิดเป็น 55.2%
ของ GDP

1.6 การสัมภาษณ์เชิงลึกในประเทศไทยและรายชื่อหน่วยงานหรือบุคคล
การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย จะเป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนให้เกิดความ
เข้าใจในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ตลอดจนการส่งเสริม SME โดยเฉพาะ
การเข้าถึงแหล่งทุน โดยจะได้สัมภาษณ์หน่วยงานไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน ใน 3 กลุ่ม คือ
1. แหล่งเงินทุน ประกอบด้วยแหล่งเงินทุนภาครัฐ และแหล่งเงินทุนภาคเอกชน ในการพิจารณาให้
สินเชื่อเงินกู้สำหรับ SME โดยสัมภาษณ์ในประเด็นหลักดังนี้
• Position ของแหล่งทุนในการให้สินเชื่อ SME
• หลักเกณฑ์การพิจารณาในการให้สินเชื่อ SME เจาะประเด็น ปัจจัยด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่
การเงิน (non-financial data)
• โครงการ กลุ่มลูกค้า และแนวโน้มการให้สินเชื่อที่ผ่านมา
• ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของแหล่งทุน และการให้สินเชื่อ SME ในอนาคต
• ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันแหล่งเงินทุนสำหรับ SME มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา จากที่แหล่ง
เงินทุนหลักมีเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ ปัจจุบันมีแหล่ง
เงินทุนประเภทอื่นๆ ผลิตภัณฑ์และโครงการที่มีความหลากหลาย ตามความก้าวหน้าทางการเงิน และรองรับ
ความหลากหลายของ SME อาทิ ช่องทางตลาดทุน คือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
(venture capital) Private Equity Trust Fund กลุม่ นักลงทุนอิสระ (Angel Investor) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุน
ที่สำคัญสำหรับ start-up ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ที่เน้นการให้สินเชื่อ
เชื่อมต่อผู้ขอสินเชื่อ SME และนักลงทุน Accredited ผ่านแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย ตลอดจน nano finance
ที่ให้กแู้ ก่ผู้ทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น โดยในการพิจารณาเลือก
สัมภาษณ์แหล่งเงินทุนจะพิจารณาจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ที่ให้สินเขื่อ SME รวมทั้ง
แหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆ ตามร่างรายชื่อแหล่งเงินทุน ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 รายชื่อแหล่งเงินทุนในการให้สินเขื่อ SME
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1. ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย
3. ธนาคารออมสิน
4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารพาณิชย์
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

แหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆ
1. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

2. ธนาคารกรุงไทย

2. ยูนิจิน เวนเจอร์ส

3. ธนาคารกรุงเทพ
4. ธนาคารกสิกรไทย

3. ดิจิทัล เวนเจอร์ส
4. กองทุน 500 Tuk Tuks Thailand
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สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)

ธนาคารพาณิชย์
5. ธนาคารไทยพาณิชย์
6. ธนาคารทหารไทย
7. ธนาคารธนชาต

แหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆ
5. เอเอเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส
6. เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
จำกัด
7. ไอทีทีพี จำกัด
8. HappyMoney Co.,Ltd.
9. เพียร์พาวเวอร์
10. BKK fastcash

ที่มา: จากการสำรวจของคณะวิจัย

2. หน่วยงานส่งเสริม SME โดยเน้นนโยบาย/โครงการส่งเสริมและสนับสนุน SME ในด้านการเข้าถึง
แหล่งทุนของ SME โดยสัมภาษณ์ในประเด็นหลักดังนี้
• แนวคิดทางนโยบาย/โครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SME ในด้านการเข้าถึงแหล่งทุน
• การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน SME ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางนโยบาย
• การพัฒนาการส่งเสริม SME ในอนาคต
หน่วยงาน/โครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ที่สำคัญ ที่จะได้พิจารณาเข้าสัมภาษณ์ อาทิ
ศู น ย์ ร ะบบประเมิ น เทคโนโลยี ข องประเทศไทย (Thailand Technology Rating System-TTRS) โดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการ SME Financial intelligence โดย
สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้านการ
กำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับ SME เป็นต้น
3. ผู้ประกอบการ SME โดยพิจารณาเลือกกลุ่ม SME ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าใจแง่มุมที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการและการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ได้อย่างรอบด้าน ทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าผู้ที่
มีปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้รับโอกาสทาง
การเงิน โดยสัมภาษณ์ในประเด็นหลักดังนี้
• ประเภทธุรกิจ
• ความจำเป็นในการใช้สินเชื่อ ขนาดสินเชื่อที่ต้องการ/ที่ใช้ จำนวนแหล่งทุนที่ใช้
• วิธีการเข้าถึงแหล่งทุน เหตุผลในการเลือกแหล่งทุน และแหล่งทุนที่ได้รับ/ถูกปฏิเสธสินเชื่อ
• ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุน และข้อเสนอแนะ
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ประเภทของ SME ที่นำมาพิจารณาประกอบด้วย
• ประเภทการจัดตั้ง คือ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา และวิสาหกิจชุมชน
• ประเภทธุรกิจหลักของ SME คือ การพาณิชย์ อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ
• ขนาดธุรกิจ คือ รายย่อย (Micro) ขนาดย่อม (Small) ขนาดกลาง (Medium)
• กลุ่ม/ช่วงอายุ/ศั กยภาพ ของธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการรายใหม่ (early-stage) ผู้ประกอบการ
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ (start-up) กลุ่มฐานราก กลุ่มที่ต้องการการฟื้นฟู เป็นต้น
โดยการเข้าสัมภาษณ์ผ ู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งจะอาศัยช่องทางผ่านสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ SME
(ตารางที่ 1.3) ประกอบกับข้อมูลจากแหล่งเงินทุน และหน่วยงานสนับสนุน SME ด้วย
ตารางที่ 1.3 ตัวอย่างสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ SME
สมาคม
สมาคมผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
สมาพันธ์ SME ไทย

สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่
สมาคมการค้า เอสเอ็มอี ไทย
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย
สมาคม Thailand Tech Start up
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ไทย
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

สมาชิก
ผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยทุกสาขาวิชาชีพ
ทั่วประเทศ
กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ
สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และ
ผู้ประกอบการทั่วไป
กลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่และทายาทธุรกิจ
ผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากภาครัฐทีม่ าจากหลากหลาย
หน่วยงาน
ผู้ประกอบการค้าปลีก
ผู้ประกอบการค้าปลีก
ผู้ประกอบการ tech start up
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางค์ไทย ทั้งผู้ผลิต ผู้ขาย
เครื่องสำอางค์ วัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ นักวิจัย
และผู้ทำงานด้านเครื่องสำอางค์
ผู้ประกอบการด้านอาหารสำเร็จรูป ผู้ผลิตและผู้ค้า
อาหารสำเร็จรูป และวัตถุดบิ
ผู้ประกอบการด้านยานยนต์และชิ้นส่วน
ทั้งผู้ประกอบ/ผลิตรถยนต์ จักรยานยนต์ ชิน้ ส่วน
และเครื่องยนต์
ผู้ประกอบการด้านการผลิต การค้าและการส่งออก
สินค้าเครื่องนุ่งห่ม

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการรวบรวมโดยคณะวิจยั
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1.7 แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน
การศึกษาใช้ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งหมด 7 เดือน ตั้งแต่ มีนาคม - กันยายน 2562 เริ่มจากการ
ทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในเดือนที่สอง (เมษายน 2562) จะเริ่มรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิของปัจจัยที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) โดยทีมวิจัยจะประสานเพื่ อติดต่ อขอ
สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในต่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณารายงานขั้นต้นแล้ว ซึ่งคาด
ว่าน่าจะเดินทางได้ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 รวมทั้งจะดำเนินการเก็บข้อมูลทุติยภูมิให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม
ในขณะเดียวกัน ช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม จะเตรียมการนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มที่
เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย แหล่งทุน หน่วยงานส่งเสริม SME (ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน) และ SME รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง และเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อจัดเตรียมเป็นรายงานขั้นกลาง
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน 2562 พร้อมทั้งเตรียมทำ
รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งภายในเดือนกันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินงาน* ดังต่อไปนี้

กิจกรรม
1 ทบทวนวรรณกรรม
2 เก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
3. สัมภาษณ์เชิงลึก
4. จัดประชุมระดมความคิดเห็น
5. ส่งรายงาน
5.1 รายงานขั้นต้น
5.2 รายงานขั้นกลาง
5.3 รายงานฉบับสมบูรณ์

มีนาคม
2562
เมษายน
2562
พฤษภาคม
2562
มิถุนายน
2562
กรกฎาคม
2562
สิงหาคม
2562
กันยายน
2562

เดือน

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

หมายเหตุ: *แผนการดำเนินงานสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
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1.8 ผลลัพธ์จากการศึกษา
ในการศึกษานี้ คณะวิจัยจะมีข้อเสนอแนะสำหรับ สสว. ในประเด็นดังต่อไปนี้
• ปัจจัยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ที่นำมาใช้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME
o ปัจจัยหลัก/ปัจจัยย่อยและตัวชี้วัดที่นำมาคำนวณ
o แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
o การกำหนดน้ำหนักข้อมูล
o เกณฑ์การให้คะแนน
o แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
• แนวทางการส่งเสริมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ
• แนวทางการส่งเสริมให้ SME ในด้านอื่นๆ
1.9 คณะวิจัย
ในการศึกษานี้ คณะวิจัยประกอบด้วย
1. นายยศ วัชระคุปต์

หัวหน้าโครงการ

2. นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ

นักวิจัย

3. นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล
4. นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์

นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

5. นางสาวณิชมน ทองพัฒน์

ผู้ช่วยนักวิจัย

6. นางสาววิมลรัตน์ เหมือนกูล

เลขานุการ
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บทที่ 2: ทบทวนวรรณกรรม
บทนี้คณะวิจัยจะอธิบายถึงที่มาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญใน
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ลักษณะรูปแบบของ SME ที่เกิดใน
ปัจจุบัน อุปสรรคและข้อจำกัดของ SME ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ทราบถึง
สาเหตุที่ภาครัฐต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุน SME ให้สามารถประกอบธุรกิจได้ อย่างยั่งยืน และเป็น
พื้น ฐานสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนหลักการพื้ น ฐานด้านการดำเนินการตลาดในส่วนประสมทาง
การตลาด10 โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้วิเคราะห์กับธุรกิจของตนเองเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้กระบวนการวิจัยดำเนินไปอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ คณะวิจัยจึงทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระสำคัญดังนี้
2.1 ที่มาและความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เอกสารชิ้นแรกที่มีการพูดถึงหลักการของธุร กิจหรือวิสาหกิจขนาดเล็กถูกค้นพบเมื่อ 4,000 ปีก่อน
โดยเอกสารดังกล่าวได้กำหนดข้อตกลงทั่ วไปและเงื่อนไขในการเข้าถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารของ “ธุรกิจ
ขนาดเล็ก (Small business)” โดยฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งเมืองบาบิโลน ทำให้ประวัติศาสตร์โลกได้รู้จักกับ
กฎหมายธุรกิจเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขนึ้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากพ่อค้าที่ไม่สุจริต11 ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดเล็กถูกพิจารณาในฐานะที่เป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจจาก
การผลิตสินค้าและบริการ
พรศิริ ประคองธรรม (2559) 12 กล่าวว่า หลักการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือ
องค์กรธุรกิจหรือวิสาหกิจในรูปแบบอย่างง่ายที่เกิดขึ้ นจากคนเดียวหรือหลายคน มีความเป็ นอิสระ เจ้าของ
ดำเนินการด้วยตนเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนใน
การดำเนินงานต่าและมีพนักงานจำนวนไม่มากเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร โดยแต่ละประเทศจะมีการแบ่งแยกขนาดของวิสาหกิจภายในประเทศออกเป็นขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาค

10http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0

%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%
A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
11 Petronela Evelin, "The role of small and medium enterprise in economy" [ออนไลน์ ] เข้ า ถึ ง เมื ่ อ 5 มิ ถ ุ น ายน 2562. แหล่ ง ที ่ ม า:
http://search.proquest.com/openview/db35f33b6cd8a076c53a9b7628955458/1.pdf?pq-origsite=gscholar
12 พรศิริ ประคองธรรม (2559). มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
วิทยานิพนธ์. คณะนิติศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริการ ค้าปลีกค้าส่ง ภาคการผลิตที่เกี่ยวกับ จำนวนการจ้างงาน มูลค่าการขายหรือสินทรัพย์ เนื่องจากง่ายต่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์การจ้างงานเป็นตัวกำหนดขนาดของวิสาหกิจ13
อนึ่ง แนวคิดของการพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือผู้ประกอบธุรกิจได้เริ่มเป็นที่รู้จัก
จากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นกลุ่ม บริษัทตั้ งแต่ช่วงปี ค.ศ.194014
ในช่วงต้น การให้คำจำกัดความของธุรกิจขนาดเล็กค่อนข้างกว้ างและคลุมเครือ โดยหลักการสำคัญที่อยู่
เบื้องหลังการจำกัดความของสหรัฐอเมริกา คือ พระราชบัญญัติการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดเล็ก ปี ค.ศ.1942 ได้
กำหนดให้ธุรกิจขนาดเล็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเพราะกลุ่มธุรกิจนี้ไม่สามารถเผชิญหน้า
กับธุรกิจอื่นได้ และเป็นองค์กรที่มีความเสียเปรียบด้านส่วนแบ่งตลาดและอำนาจต่อรอง 15 โดยได้จัดตั้ ง
หน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐขึ้ นมาเพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ในประเทศอื่นอย่างประเทศ
ญี่ปุ่นก็ได้จัดตั้ง สถาบันการเงินของรัฐขึ้นในปี ค.ศ.1948 ที่สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1953 อินเดียในปี ค.ศ.1954
แทนซาเนียในปี ค.ศ. 1966 ฯลฯ สำหรับวิวัฒนาการการพัฒนา แม้จะมีความพยายามการในพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1980-1990 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ถูกมองว่าไม่ได้มี ความสำคัญต่อการพัฒ นาสังคมเศรษฐกิจ เท่าใดนัก อี กทั้ง การอำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักจะถูกปฏิเสธ
การสนับสนุนด้านการลงทุน เนื่องมาจากความยากจน จนกระทั่งได้มีการเรียกร้องของกลุ่มนี้อย่างมีนัยสำคัญ
ในช่วงศตวรรษที่ 70 โดยในยุคนั้น บริษทั ขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือมีบทบาท
ลดลง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อ การบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่ท ำให้นายจ้างต้องจ่าย
ค่าแรงสูงขึ้น รวมถึงธุรกิจในแถบคาบสมุทรแปซิฟิกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง องค์กรขนาดใหญ่จึงลดคนงาน และ
หันมาใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต บางบริษัทประสบปัญหาล้มละลายและขายกิจการ ขณะที่ธุรกิจขนาด
ใหญ่บางส่วนได้ย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (Chaston & Mangles, อ้างใน ณิชชา โชค
พิทักษ์กุล (2557))16
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1980 ผู้คนจำนวนมากในหลายชาติตะวันตกจำเป็นต้องเริ่มประกอบธุรกิจด้วย
ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไม่มีงานทำ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของ Margaret Thatcher ในประเทศ
อังกฤษ โดยเรียกการประกอบธุรกิจในลักษณะนี้ว่า Enterprise economy นอกจากนี้ รัฐบาลคอมมิวนิสต์ใน
ยุโรปตะวันออกนั้นไม่สามารถอุดหนุนอุตสาหกรรมของรัฐ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้าและการต่อเรือได้อีก
ต่อไป จึงมีนโยบายเปเรสตรอยกา (Perestroika) ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนประสบปัญหาว่างงานและต้องหันมา
พรศิริ ประคองธรรม (2559), มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,
วิทยานิพนธ์, คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 Maria Carmen Iordache, "The Role of SME in The Context of a Country’s Economy Development" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 5
มิถุนายน 2562. แหล่งที่มา: https://old.upm.ro/cci3/CCI-03/Eco/Eco%2003%2008.pdf
15 The Association of Chartered Certified Accountants, “small business: a global agenda”[online] เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2562.
แหล่งที่มา: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/pol-afb-sbaga.pdf
16 ณิชชา โชคพิทก
ั ษ์กุล (2557). การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์. คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ดำเนินธุรกิจของตนเอง แนวทางการดำเนินธุรกิจแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงถือกำเนิดขึ้นและ
ได้ทวีความสำคัญเป็นลำดับ เนื่องจากวิสาหกิจเช่นนี้มีบทบาทในการสร้างงานเป็นอย่างมาก (Chaston &
Mangles, อ้างใน ณิชชา โชคพิทักษ์กุล (2557))17
จากจุดเริ่มต้นนี้ เอง ทำให้เริ่มเกิดมีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และจากงานวิ จ ั ย เฉพาะทาง ก็ ไ ด้ ใ ห้ น ิ ย ามของวิ ส าหกิ จ ไว้ ห ลากหลายตามระดั บ การพั ฒ นาประเทศที่
ผู้ประกอบการดำเนินงานและตั้ งอยู่ (ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป) อาจกล่าวได้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมนั้นมีที่มาจากความต้องการแก้ปั ญหาอันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก
จึงทำให้มีการกำหนดความหมายของ วิส าหกิจประเภทนี้ไว้อย่างหลากหลายตามบริบททางเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆ
2.1.1 ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีการให้ความหมายวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมไว้แตกต่ างกัน ไปในแต่ล ะประเทศ โดย
พิจารณาจากสินทรัพย์รวม (Total assets) สินทรัพย์ถาวรรวม (Total fixed assets) ปริมาณการขาย (Sales
volume) จำนวนพนักงาน (The number of employees) เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง หรือใช้หลายเกณฑ์ร่ว มกัน
(Terdpaopong & Mihret, 2011)18
โดย Centeno และ Hart (2012)19 ได้จำแนกการให้ความหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้
2 ประเภท คื อ 1) การให้ ค วามหมายจากคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative characteristics) โดย
พิจารณาจากอัตราการจ้างงาน ยอดขาย และงบการเงิน และ 2) การให้ความหมายจากคุณลักษณะเชิง
คุณภาพ (Qualitative characteristics) ซึง่ กำหนดจากรูปแบบการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ทางการดำเนิน
ธุรกิจ และการทำการตลาด
สหภาพยุโรปและสมาชิกส่วนใหญ่ของ OECD จะกำหนดเพดานขั้นสูงของจำนวนการจ้างงานของ
SME ระหว่าง 200-250 คน ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดเอาไว้ที่ 300 คน และ
500 คน ตามลำดับ โดยจำนวนต่ำสุดของลูกจ้างในภาคของ SME ที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวหรือธุรกิจขนาด
เล็ก เกณฑ์การจ้างงานจะน้อยกว่า 10 คน โดยไม่คำนึงถึงระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจ 20 โดยตารางที่ 2.1
แสดงดังรายละเอียดของข้อมูลตามประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้
Ibid
Terdpaopong, K., & Mihret, D. (2011). Modelling SME credit risk: Thai empirical evidence. Small Enterprise Research, 18(1),
63-79.
19 Centeno, E., & Hart, S. (2012). The use of communication activities in the development of small to medium-sized
enterprise brands. Marketing Intelligence & Planning, 30(2), 250-265.
20 Organization for Economic Co-operation and Development, "PROMOTING ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVE SMEs IN A
GLOBAL ECONOMY: TOWARDS A MORE RESPONSIBLE AND INCLUSIVE GLOBALISATION" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2562.
แหล่งที่มา: https://www.oecd.org/cfe/smes/31919590.pdf
17
18
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ตารางที่ 2.1 คำนิยามของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศต่างๆ
ประเทศ
แคนาดา

ออสเตรเลีย

ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

ไต้หวัน

มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์

ลักษณะอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
- มิใช่อุตสาหกรรมผลิต
- อุตสาหกรรมผลิต
ขนาดกลาง
- มิใช่อุตสาหกรรมผลิต
- อุตสาหกรรมผลิต
ขนาดย่อม
- อุตสาหกรรมผลิต
- อุตสาหกรรมการบริการ
ขนาดกลาง
- อุตสาหกรรมผลิต
- อุตสาหกรรมการบริการ
ขนาดย่อม/กลาง
- เหมืองแร่ อุตสาหกรรมผลิต ฯลฯ
- ค้าส่ง
- ค้าปลีกและบริการ
ขนาดย่อม/กลาง
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขนส่ง
- ก่อสร้าง
- พาณิชย์และธุรกิจบริการอื่นๆ
ขนาดย่อม/กลาง
- อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
- อุ ต สาหกรรมบริ ก าร ก่ อ สร้ า ง
เหมืองแร่
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม/กลาง
- อุตสาหกรรมการผลิต
- อุตสาหกรรมการบริการ

การจ้างงาน
(คน)

อืน่ ๆ
ยอดขายไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ แคนาดา

<50
<100
50 – 499
100-499

ยอดขายไม่ เ กิ น 5 - 20 ล้ า นเหรี ย ญ
แคนาดา

<100
<20
100 - 499
20 - 499
<300
<100
<50

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านเยน
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 30 ล้านเยน
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านเยน
สินทรัพย์รวม 20 - 80 พันล้านวอน

<300
200
<20

<75
<75
10-99
100-199
<100

18

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 40 ล้านเหรียญ
NT หรือสินทรัพย์รวมไม่เกิน 120 ล้าน
เหรียญ NT
ยอดขายไม่เกิน 40 ล้านเหรียญ NT
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 500,000 RM
ส่วนของผู้ถือหุ้น 500,000-2.5 ล้าน RM
สินทรัพย์รวม 1.5 - 15 ล้านเปโซ
สินทรัพย์รวม 15 - 60 ล้านเปโซ
สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 12 ล้านเหรี ย ญ
สิงคโปร์

ประเทศ

ลักษณะอุตสาหกรรม

อินโดนีเซีย

ขนาดย่อม/กลาง

จีน

ขนาดย่อม/กลาง

ฮ่องกง

ขนาดย่อม/กลาง
- มิใช่อุตสาหกรรมการผลิต
- อุตสาหกรรมการผลิต

การจ้างงาน
(คน)

อืน่ ๆ
สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 0.2 พันล้านรูเปีย
ยอดขายไม่เกิน 1.0 พันล้านรูเปีย
ขึ ้ น กั บ ผลผลิ ต ของผลิ ตภัณ ฑ์ หลักของ
บริษัท บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดจะ
ถูกกำหนดตามมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

<50
<100

ที่มา: เอกสารบ่ระกอบการประชุม "The APEC Congress on Entrepreneurship in the 21st Century ในหัวข้อเรื่อง
"The Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in some APEC Countries" ณ โรงแรมแซงกรี
ลา วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2540 อ้างในจินตนา บุญบงการ และคณะ21

ประเทศไทยนั้นกำหนดความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ โดยใช้จ ำนวนการจ้าง
งานและมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์ ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของกิจการ ดังรูปที่ 2.1
รูปที่ 2.1 ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยตามประเภทของกิจการ

หมายเหตุ: ในกรณีที่จำนวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะ
ของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจำนวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่มลู ค่าสินทรัพย์ถาวรเข้า
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจำนวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่นอ้ ยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ที่มา: ดัดแปลงจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2554). นิยาม SMEs. วันที่เข้าถึงข้อมูล 5 มิถุนายน
2562, แหล่งที่มา http://www.sme.go.th/Pages/Define/Define.aspx

จินตนา บุญบงการ และคณะ (2550), รูปแบบของการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
21
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ณิชชา โชคพิทักษ์กุล (2557)22 ได้อธิบายความหมายของกิจการแต่ละประเภท ดังนี้
กิจการผลิตสินค้า หมายถึงการผลิตที่เป็นการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการผลิตคือ
การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ์ ซึ่งใช้เครื่องจักรหรือทำด้วยมือ
ทั้งนี้ ยังรวมไปถึง การแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่ างง่ายที่เป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลั กษณะเป็น
วิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (สสว., 2544, ย่อหน้าที่ 2)23
กิจการการบริการ หมายความถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้าง และ
อสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและ
ร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน
บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (สสว., 2544,
ย่อหน้าที่ 3)
กิจการค้าส่งและค้าปลีก หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยการค้าส่ง คือ การขายสินค้าใหม่
และสินค้าใช้แล้วให้แก่ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ รวมทั้ง
ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง ส่วนการค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่เปลี่ยนรูปสินค้า ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้
ประชาชนเพื่อการบริโภค หรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้ายังหมายรวมถึง การเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขายสถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค (สสว., 2544, ย่อหน้าที่ 4)
จากการกำหนดความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นต่างจากธุรกิจ
ขนาดใหญ่ในด้านจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรั พย์ถาวร อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างประการอื่นๆ
อีกมาก ดังจะกล่าวต่อไป
2.1.2 ความแตกต่างระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีลักษณะแตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งในด้านรูปแบบการ
จัดการ กระบวนการดำเนินงาน และหน้าที่ทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจ (Knight, 2000)24 โดยเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิสาหกิจขนาดใหญ่แล้ว Gibson และ Van der Vaart (2008)25 พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มี คุณลัก ษณะด้ า นองค์ กรและการดำเนิ น งาน (Organizational and behavioral attributes) ที่แตกต่ า ง
ออกไป กล่าวคือ
22 ณิชชา

โชคพิทกั ษ์กุล (2557). การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์. คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). (2544). บทบาทของ SMEs ต่อ เศรษฐกิจไทย. วันที่เข้าถึงข้อมูล 5 มิถุนายน,
2562, แหล่งที่มา http://www.sme.go.th/ SiteCollectionDocuments/White%20Paper/2544/ch1.pdf
24 Knight, G. A. (2000). Entrepreneurship and marketing strategy: The SME under globalization. Journal of International
Marketing, 8(2), 12–32.
25 Gibson, T., & Van der Vaart, H. J. (2008). Defining SMEs: A less imperfect way of defining small and medium enterprises in
developing countries. Brookings Global Economy And Development, 1-29.
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1. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงิน ได้น้อย
กว่า ดังนั้น จึงได้รับสิทธิพิเศษทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นไม่มากนัก และด้วยเหตุนี้ ธุรกิจขนาดเล็กจึงไม่
ค่อยเกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงินของหน่วยงานราชการ
2. ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่นั้นบริหารจัดการโดยเจ้าของกิจการ และรวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่
ผู้บริหาร ทั้งยังไม่มีการแบ่งส่วนงานชัดเจน
3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ระยะสั้น และคาดคะเนแผนการ
ทางธุร กิจ ในระยะกลาง ต่างจากธุร กิจ ขนาดใหญ่ที่มองผลกำไรในระยะยาวและการครองส่ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด
4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ และอาจไม่
สามารถทำตามนโยบายที่วางไว้ได้ทั้งหมด
5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนน้อยกว่า และเข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัด
6. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความยืดหยุ่นสูงกว่า ทั้งยังปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้รวดเร็วกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
7. ธุรกิจที่เล็กกว่ายังขาดแรงงานที่มีฝีมือ เนื่องจากมีศักยภาพเพียงการจ้างแรงงานที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
คัดเลือกจากบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องมีการฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอ และ
8. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผูกพันกับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งในท้องถิ่น มากกว่าธุรกิจขนาด
ใหญ่ การดำเนินธุรกิจจึงต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ประกอบการ แรงงาน และกลุ่มลูกค้า
นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีคุณลักษณะทางธุรกิจ (Business attributes) ที่
แตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจขนาดใหญ่
คุณลักษณะ
ผู้บริหาร
สถานที่ดำเนินธุรกิจ
การจัดการ
รูปแบบกิจการ
ความสัมพันธ์ในองค์กร
ความเสี่ยงต่อการเลิกกิจการ

ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดใหญ่
เจ้าของธุรกิจ
ผู้อื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในท้องถิ่น หรือ มีสาขาแต่ไม่มาก
ครอบคลุมทั่วประเทศ
เรียบง่าย
ซับซ้อน
กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว
บริษัทจดทะเบียน
เจ้าของกิจการใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าของมักรู้จักพนักงานเพียงบางส่วน
สูง
ต่ำ

ที่มา: ดัดแปลงจาก อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2549). ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดย่อม: ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรม ปลูกสร้างและพัฒนา. แบบเสนอโครงการวิจยั สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, หน้า 8.
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จะเห็นได้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่อย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงมี
การศึกษาวิจัยเชิ งเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจทั้งสองประเภทนี้ในหลายแง่มุม เช่น ด้านการจัดการความรู้
(Knowledge management) (McAdam & Reid, 2001)26 ด้านบรรษัทภิบาล (Russo & Tencati, 2009)27
เป็นต้น
2.1.3 ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากการศึกษาเอกสารประเภทงานวิจัย และตำราวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตและวิเคราะห์
ลักษณะการประกอบการของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม 28 ทำให้ส ามารถสรุป คุณลัก ษณะการ
ดำเนินงานที่เป็นเอกลักษณ์ของวิสาหกิจประเภทนี้ได้ ดังนี้
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มคื อ วิ ส าหกิ จ ที ่ ม ี น วั ต กรรม (Innovative) ซึ ่ ง หมายถึ ง การ
สร้างสรรค์สิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือการทดลองใช้เป็นรายแรกโดยที่ยังไม่แน่ใจในผลที่จะตามมา เนื่องจาก
วิสาหกิจประเภทนี้ มีที่มาจากบุคคลที่ต้องการเป็นนายตนเอง (Self-employment) รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นระดั บ สูง และการกล้ า เสี ่ ย งในการประกอบธุ ร กิ จ (ทาดาโอะ คิ โ ยนาริ , 2542)29
นอกจากนี ้ เจ้ า ของกิ จ การขนาดเล็ ก ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบธุ ร กิ จ ของตนอย่ า งมาก (Loecher, 2000)30 จึ ง
จำเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปนิสัยกล้าคิดริเริ่ม (Innovative characteristic)
(Verhees & Meulenberg, 2004)31 โครงสร้างองค์กรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ม่เป็นทางการ
นักยังเอื้อต่อการทดลองสิ่งใหม่ๆ (Carroll, 2002)32 อีกด้วย และเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องเผชิญความซับซ้อน (Complexity) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และภัยคุกคาม (Hostility) หลาย
ด้าน จึงต้องค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆ อยู่เสมอ (Freel, 2005)33 ซึ่งนวัตกรรมต่างๆ นั้นทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและ

McAdam, R., & Reid, R. (2001). SME and large organisation perceptions of knowledge management: Comparisons and
contrasts. Journal of Knowledge Management, 5(3), 231–241.
27 Russo, A., & Tencati, A. (2009). Formal vs. informal CSR strategies: Evidence from Italian micro, small, medium-sized, and
large firms. Journal of Business Ethics, 85(2), 339-353.
28 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล (2557). การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์. คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 ทาดาโอะ คิโยนาริ. (2542). ทฤษฎีธุรกิจขนาดกลางย่อม (ไว จามรมาน, แปล.). กรุงเทพมหานคร.
30 Loecher, U. (2000). Small and medium-sized enterprises – Delimitation and the European definition in the area of
industrial business. European Business Review, 12(5), 261-266.
31 Verhees, F. J., & Meulenberg, M. T. (2004). Market orientation, innovativeness, product innovation, and performance in
small firms. Journal of Small Business Management, 42(2), 134-154.
32 Carroll, D. (2002). Releasing trapped thinking in colleges. Part 2: Managing innovation and building innovation into ordinary
work. Quality Assurance in Education, 10(1), 5-16.
33 Freel, M. S. (2005). Perceived environmental uncertainty and innovation in small firms. Small Business Economics, 25(1),
49-64.
26
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ขนาดย่อมประสบความสำเร็จ เนื่องจากสิ่งที่คิดขึ้นใหม่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาด จึงสามารถจับกลุ่ม
ลูกค้าจากตลาดเฉพาะที่ไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์กระแสหลักของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ (Katz & Green, 2007)34
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นยังยืดหยุ่นและตอบสนองฉับไว (Flexible and responsive)
เนื่องจากมีโ ครงสร้างองค์กรแนวราบ ไม่มีขั้นการบังคับบัญชาหลายชั้น และไม่เป็นทางการ จึงสามารถ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการของตลาด (Gilmore, Carson, & Grant, 2001)35 สอดคล้องกับ
คำอธิบายของ Levy และ Powell (1998)36 ที่ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่ท ำให้ธุรกิจประเภทนี้มีความยืดหยุ่น นั้น
เป็นเพราะเจ้าของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจศักยภาพของกิจการเป็นอย่างดี และโครงสร้างการบริหารจัดการ
ของธุรกิจมีแนวโน้ มเป็นแนวราบ ผู้บริหารเป็นคนกลุ่มเล็กๆ ที่ท ำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด ทั้งยังผลิตสินค้า
ครั้งละจำนวนน้อย จึงไวต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความยืดหยุ่นทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถปรับข้อเสนอและกิจกรรมของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างเต็มที่อย่าง
ที ่ ธ ุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ไ ม่ ส ามารถทำได้ (Kuhn, 1982; Sandberg, 1986, as cited in Carson & Maclaran,
1996)37 อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทเหล่านี้จะสามารถปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตได้อย่างยืดหยุ่น แต่ก็ยังคงไว้ซึ่ง
ความชำนาญในการผลิ ต สิ น ค้ า ซึ ่ ง เป็ น ไปตามแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเชี ่ ย วชาญที ่ ย ื ด หยุ ่ น (Flexible
specialization) (Tambunan, 2009)38 นอกจากจะอาศัยความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่าง
และตรงใจผู้บริโภคออกสู่ตลาดอย่างฉับไวแล้ว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังสร้างความแตกต่างด้านการ
บริการที่เป็นส่วนตัว (Personal) กว่า และมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า ตลอดจนสามารถรับฟังความต้องการ
ของลูกค้าได้ใกล้ชิดกว่า ทั้งยังแก้ไขปรับปรุงตามคำร้องเรียนได้อย่างฉับไว ขณะที่ ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถ
ให้บริการเป็นรายบุคคลและยืดหยุ่นเช่นนี้ได้ จึงทำให้ผู้บริโภคประทับใจการบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมากกว่า เนื่องจากทุกคนย่อมต้องการเป็นคนสำคัญ (Katz & Green, 2007)39
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีคุณลักษณะที่มีกลิ่นอายแห่งท้ องถิ่น (Local flavor) โดย
สามารถนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบฉบับของท้ องถิ่น เนื่องจากมีต้นทุน
การขนส่งต่ำ และได้วัตถุดิบที่สดใหม่ ทั้งยังเป็นการบุกเบิก (Pioneering) ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้
เนื่องจากจะทำให้ตราสินค้าที่สร้างขึ้นไม่มีความสม่ำเสมอ (Katz & Green, 2007)40 ถือเป็นการนำเสนอสิ่งที่
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของธุรกิจขนาดใหญ่อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก
ธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถให้ได้
Katz, J. A., & Green, R. P. (2007). Entrepreneurial small business. Boston: McGraw- Hill/Irwin.
Gilmore, A., Carson, D., & Grant, K. (2001). SME marketing in practice. Marketing Intelligence & Planning, 19(1), 6-14.
36 Levy, M., & Powell, P. (1998). SME flexibility and the role of information systems. Small Business Economics, 11, 183–196.
37 Carson, D., & Maclaran, P. (1996). Customer service for small firms: A conceptual framework and some empirical evidence.
Journal of Small Business and Enterprise Development, 3, 128-135.
38 Tambunan, T. (2009). SMEs in Asian developing countries. UK: Palgrave MacMillan.
39 Katz, J. A., & Green, R. P. (2007). Entrepreneurial small business. Boston: McGraw- Hill/Irwin.
40 อ้างแล้ว
34
35
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีการผลิตคราวละมากๆ (No mass production) เพราะเป็น
การดำเนินกิจการในระยะเริ่มต้น จึงมีก ำลังการผลิตและเงินทุนที่ไม่มากเท่าธุรกิจขนาดใหญ่ และไม่สามารถ
แข่งขันเรื่องราคา (Price) โดยตรง (Dickinson & Shipp, 2001)41 เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่มีต้นทุนการผลิต
ต่ำกว่า แต่ต้องแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ อุตสาหกรรมการผลิตนั้นสามารถแบ่ง
สินค้าตามการนำไปใช้ได้สองประเภท ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพเพีย งพอที่จะผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่
พร้อมออกสู่ตลาดได้ และสามารถแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ในชนิดผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ในแง่ของการสร้าง
ความแตกต่างให้สินค้าของตน และสร้างตลาดเฉพาะ (Niche market) ขึ้น (Tambunan, 2009)42 ทาดาโอะ
คิโยนาริ (2542)43 สรุปไว้ว่า ธุรกิจขนาดใหญ่นั้นได้เปรียบในการผลิตสินค้าน้อยชนิดในปริมาณมาก แต่ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นจะได้เปรียบจากการผลิตสินค้า ปริมาณน้อยแต่มีหลากหลายชนิด และอาจกล่าว
ได้ว่า ความหลากหลาย (Diversity) คือ กุญแจสำคัญของธุรกิจขนาดเล็ก (Katz & Green, 2007)44
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยัง มีเอกลักษณ์ (Unique) เพราะธุรกิจเช่นนี้มักเกิดขึ้นจากความ
บังเอิญ โดยมีจุดเริ่มต้นจากบุคคลที่มีแรงบันดาลใจ และมีความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตัว (Spence &
Essoussi, 2010)45 ผู้ประกอบการของวิสาหกิจประเภทนี้จึงเป็นผู้ก ำหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร และ
พัฒนาเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งขององค์กรขึ้นจากบุคลิกภาพของตน (Rode & Vallaster, 2005)46 ทำให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทุก แห่ งล้ว นโดดเด่น มีเอกลักษณ์ เฉพาะ เนื่องจากธุรกิจได้สะท้อนตัวตนของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายออกมาอย่างไม่ซ้ ำกัน นอกจากนี้ เจ้าของกิจ การส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ตัดสินใจ และ
รับผิดชอบงานหลายตำแหน่งหน้าที่ภายในองค์กร เช่น บัญชี โฆษณา คัดเลือกบุคลากร จนถึงจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงานโดยแทบไม่มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก รูปแบบการบริหารจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจึงมีเอกลักษณ์ แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน (Culkin & Smith, 2000)47 บุคลิกของ
ผู้ก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็กนั้นทำให้กิจการเติบโตอย่างมีเอกลักษณ์ และก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมไปถึง
นวัตกรรมทางการผลิต และการขนส่ง (Hill & Wright, 2001)48 ที่ผู้บริโภคไม่อาจหาได้จากตลาดขนาดใหญ่

Dickinson, P., & Shipp, J. (2001). It's not about size: Bigger brands for smaller businesses. London: Virgin.
42 Tambunan, T. (2009). SMEs in Asian developing countries. UK: Palgrave MacMillan.
43 ทาดาโอะ คิโยนาริ. (2542). ทฤษฎีธุรกิจขนาดกลางย่อม (ไว จามรมาน, แปล.). กรุงเทพมหานคร.
44 Katz, J. A., & Green, R. P. (2007). Entrepreneurial small business. Boston: McGraw- Hill/Irwin.
45 Spence, M., & Essoussi, L. H. (2010). SME brand building and management: An exploratory study. European Journal of
Marketing, 44(7/8), 1037-1054.
46 Rode, V., & Vallaster, C. (2005). Corporate branding for start-ups: The crucial role of entrepreneurs. Corporate Reputation
Review, 8(2), 121-135.
47 Culkin, N., & Smith, D. (2000). An emotional business: A guide to understanding the motivations of small business decision
takers. Qualitative Market Research, 3(3), 145–157.
48 Hill, J., & Wright, L. T. (2001). A qualitative research agenda for small to medium-sized enterprises. Marketing Intelligence
& Planning, 19(6), 432-443.
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถอยู่รอด และประสบความสาเร็จในการแข่งขันได้นั้นต้อง
มีคุณลักษณะด้านนวัตกรรม มีความเป็นท้องถิ่น ทั้งยังต้อ งยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันความต้องการใหม่ๆ ของ
สังคม และตอบสนองต่อความต้องการของลู กค้ารายบุคคลอันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์และการบริการที่แตกต่าง
(Differentiation) และหลากหลาย (Diversity) ซึ่งถือเป็นความสามารถหลัก (Core competence) ที่ต้อง
รักษาไว้ เพราะหากวิสาหกิจประเภทนี้ไม่มีความแตกต่างที่พิเศษเพียงพอก็จะไม่สามารถยืนหยัดในตลาดได้
(ทาดาโอะ คิโยนาริ, 2542)49 ความแตกต่างที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสร้างขึ้นนั้นต้องเป็นไปตามความ
ต้องการและคุณค่าในใจผู้บริโภค (Porter, 1980, 1985, as cited in Douglas, Douglas, & Davies, 2010)50
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) (Appiah-Adu & Singh, 1998)51 เนื่องจากการสร้างและการ
รักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้ก็จะนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าในที่สุด (Douglas et al., 2010)52
2.1.4 ปัญหาและข้อจำกัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พรศิริ ประคองธรรม (2559)53 ได้อธิบายว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจขนาดเล็กการ
ดำเนินการต้องอาศัยเงินทุน ทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจให้อยู่รอด โดยปัญหาและข้อจำกัด
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทั่วไป มีดังนี้
ปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลิตสินค้าหรือบริการที่เน้นความ
ต้องการของตลาดในท้องถิ่นเป็นสำคัญและยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดต่างประเทศ เมื่อเปิ ด
เสรีทางการค้าอันทำให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมทั้ งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นที่
ผลิตโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัญหาด้านการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมี
ผลมาจากการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำกัด โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทำ
ตลาดเองหรือมีบริษัทในเครือทำตลาดให้ มีเพียงส่วนน้อยที่จ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดโดยตรง และ
ส่วนใหญ่ยังขาดหน่วยงานการตลาดที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดี ขาดการ
กำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจน และยังไม่มีการกำหนดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

ทาดาโอะ คิโยนาริ. (2542). ทฤษฎีธุรกิจขนาดกลางย่อม (ไว จามรมาน, แปล.). กรุงเทพมหานคร.
Douglas, A., Douglas, J., & Davies, J. (2010). Differentiation for competitive advantage in a small family business. Journal of
Small Business and Enterprise Development, 17(3), 371-386.
51 Appiah-Adu, K., & Singh, S. (1998). Customer orientation and performance: A study of SMEs. Management Decision, 36(6),
385-394.
52 Douglas, A., Douglas, J., & Davies, J. (2010). Differentiation for competitive advantage in a small family business. Journal of
Small Business and Enterprise Development, 17(3), 371-386.
53 พรศิริ ประคองธรรม (2559). มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
วิทยานิพนธ์. คณะนิติศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
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รวมทั้งยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสำรวจความพอใจของลูกค้า และมีความสามารถในการขายสินค้าสู่
ผู้บริโภคปลายทางได้น้อย ส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งหรือตัวแทนการค้ามากกว่า54
ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปัญหาการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุนขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไม่มีการทำบัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้ค้ำประกันเงินกู้ ทำให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
และจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ ูง
ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีปัญหาการเข้าออกสูง เพราะ
เมื่อคนงานทำงานจนมีฝี มือและมีความชำนาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปทำงานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบ
และผลตอบแทนที่ดีกว่า ทำให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่าเสมอ การพัฒนาไม่ต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า
ปัญหาข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิต การผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมัก ใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อนเพราะใช้เงินลงทุนต่ำ และผู้ประกอบการหรือพนักงานมักขาดความรู้พื้ นฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทำให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสินค้าและบริการ
ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากเป็นการ
จัดตั้งกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบ้าน จึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการของรัฐ
เนื่องจากข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมหรือรักษาความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ แม้ว่าภาครัฐจะสนับสนุนการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโดยลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงานเพื่อจูงใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ตาม แต่
ปรากฎว่ามีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้อยรายที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ
นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีข้อจำกัดด้านการจัดการ โดย
มักเกิดจากการบริหารจัดการในรูปแบบกิจการครอบครัว อาศัยญาติพี่น้องมาช่วยกันดำเนินงาน ซึ่งมีข้อดี เรื่อง
การดูแลที่ทั่วถึง แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตัว หากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้
2.2 นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของต่างประเทศ
จากปัญหาและข้อจำกัดทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหา
การดำเนินธุรกิจแทบจะในทุกด้านและเป็นปัญหาที่ภาครัฐพยายามออกนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อลดภาระและ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมและภาคการบริการนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม ธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในส่วนของ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, “จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใน
ภาพรวม”[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2562. แหล่งที่มา: http://122.155.9.68/talad/index.php/home/thai-sme/110-thai-sme/235thai-smeswot
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ข้อมูล เทคโนโลยี การตลาดและเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมดังตัวอย่างในแต่ละประเทศ ดังนี้
2.2.1 กลุ่มประเทศในยุโรป55
สหภาพยุโรปมีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีพลวัตและสามารถแข่งขันบนพื้นฐานความรู้และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออำนวยต่อนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาตลาดภายในยุโรป หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ได้แก่ Enterprise Director-General ซึ่งได้จัดทำ Work Program สำหรับนโยบายวิสาหกิจในช่วงปี
พ.ศ. 2543-48 โดยใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งเป็นการประมวลและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการให้คำแนะนำ
เพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการสร้างมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ทั้งนี้
แผนงานดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐสภายุโรป จำนวน 317 ล้านยูโร ผ่าน European Investment
Bank นอกจากนี้ คณะกรรมมาธิการฯ ยังมีแผนงาน Go Digital ที่สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจใหม่ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจัดทำระบบข้อมูล
เกี่ยวกับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตและจัดฝึกอบรมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.2.1.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 99.3 ของบริษัทในเยอรมนี โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 56 ของรายได้ประชาชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างทางภาษี การให้เงินทุนสนับสนุนแก่บริษัทใหม่ การส่งเสริมช่องทางในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางระบบการฝึกอบรมที่จะช่วยพัฒนา
องค์ความรู้ การปรับลดแนวทางกฎระเบียบในราชการ โดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของสหพันธ์ฯ ได้
ร่วมกับภาคเอกชนในการจัดทำ SME Action Program ได้แก่
• โครงการ Junior ทีร่ ัฐบาลกลางร่วมกับสถาบันวิจัยทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทขนาดเล็ก
• โครงการ EXIST ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ เน้นการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
• การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินในรูปแบบต่างๆ
• โครงการ Venture Capital for Small Technology Companies เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาเทคโนโลยีของ SME
• กระทรวงเศรษฐกิ จ ฯ ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา e-commerce โดยขอให้ Centre of
Excellence ประจำภูมิภาคให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้หันมาใช้
อินเทอร์เนต
จินตนา บุญบงการ และคณะ (2550), รูปแบบของการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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• ปรับปรุงความโปร่งใสและปัญหาด้านกฎหมายให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป
• ส่งเสริมระบบการศึกษาที่ควบคู่ไปกับการฝึก ฝนทักษะ เพื่อให้ครอบคลุมกับการศึกษาต่อเนื่องใน
สาขาเฉพาะทาง
• โครงการช่วยเหลือ SME ในธุรกิจบริการที่ประสบความสำเร็จสูง
2.2.1.2 สหราชอาณาจักร
รั ฐ บาลได้ จั ด ทำโครงการ Small Business Service (SBS) และจั ด ตั้ ง Small Business Council
(SBC) เพื่อเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมี
การบริหารที่เป็นเอกเทศ รายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุ ตสาหกรรม โดยคุณสมบัติของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในเกณฑ์ คือ มีการจ้างงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือ ธุรกิจที่มีเงินทุน
หมุนเวียนอย่างน้อย 1 ล้านปอนด์หลั งจากประกอบกิจการมาแล้ว 4 ปี นอกจากนี้ รัฐบาลประกาศแผนที่จะ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการเงินการคลังเพิ่มเติม ได้แก่
• ลดภาษีเงินได้บุคคลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
• SME ที่มียอดขายไม่เกิน 54,000 ปอนด์ จะได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ลด Capital Gain Tax ของลูกจ้างทีถ่ ือหุ้นในบริษัทสำหรับการลงทุนระยะยาว
• ปฏิรูป tax incentive สำหรับ SME ที่ลงทุนในเขตที่ว่างงานสูงหรือลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
• เสนอ A New Community Investment Tax Credit และตั้ ง กองทุ น Venture Capital ร่ ว ม
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และองค์กรการกุศลต่างๆ จำนวน 40 ล้านปอนด์ เพื่อปล่อยเงิ นกู้
สำหรับ SME
2.2.1.3 ฝรั่งเศส
รัฐบาลสนับสนุนด้านการเงินเพื่อจัดตั้งบริษัทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ก่อให้เกิดการ
จ้างงานในเขตที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ เขตพื้นที่ชนบทและเขตเมืองระดับปานกลาง โดยการลงทุนในโครงการ
อุตสาหกรรม รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือโครงการที่ มีมูลค่า 15 ล้านฟรังก์ แก่สาขาบริการ โดยให้ความ
ช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 21.5-33 ของเงินลงทุน ส่วนสาขาการวิจัยและพัฒนา
สูงถึงร้อยละ 60 โดยการลงทุนในสาขาบริการหรือการวิจัยและพัฒนาต้องไม่อยู่ในเขตเมืองลียงส์และปารีส
2.2.1.4 อิตาลี
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมักเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือกึ่งเอกชน และอุตสาหกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมักจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน การให้การ
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สนับสนุนของหน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ ด้านการตลาด การแนะนำแหล่งเงินทุน การติดต่อกับต่างประเทศและ
สหภาพยุโรป การค้นคว้าวิจัย และให้คำปรึกษา
2.2.1.5 เนเธอร์แลนด์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด การจ้างงานคิดเป็นร้อยละ
60 ของแรงงานทั้งหมด และคิดเป็นรายได้ประชาชาติร้อยละ 52 นอกจากนี้ ยังมีสมาคมผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (The Royal Association MKB-Nederiena) เป็นองค์กรช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ให้แก่
นายจ้างที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เอื้อ
ประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีการประสานงานใกล้ชิดกับองค์กรอื่นๆ ในยุโรป
2.2.2 กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์56
2.2.2.1 ออสเตรเลีย
บริษัทที่จดทะเบียนทำธุรกิจในออสเตรเลีย ร้อยละ 96 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
ลูกจ้ างไม่เ กิ น 20 คน รายได้ธ ุร กิจ ขนาดเล็ ก ทั้ ง หมด คิดเป็นประมาณร้ อ ยละ 25 ของผลผลิต มวลรวม
ภายในประเทศ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชักชวนและสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสนับสนุน
การอยู่รอดและการขยายตัวของธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้ามามีส่วนร่ว มใน
โครงการที่สำคัญของรัฐบาลออสเตรเลีย ปั ญหาสำคัญในการดำเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ
ขาดความคล่องตัวของเงินทุน (liquidity) และความเชี่ยวชาญในการบริหาร (management skill) รัฐบาลจึง
พยายามฝึ ก อบรมในลั ก ษณะรู ป แบบการจั ด ตั ้ ง และดำเนิ น ธุ ร กิ จ SME (formula-based training) ซึ่ ง
ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมีความเห็นว่า การฝึกอบรมน่าจะเป็นในลักษณะการแก้ปัญหาธุรกิจ และรัฐบาลได้จัดทำ
website เพื่อเป็นโครงข่ายสำหรับธุรกิจ SME ทั้งในและต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME เริ่มให้
ความสำคั ญ กั บ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ อิ น เทอร์ เ นตมากยิ ่ ง ขึ ้ น โดยมี เ ว็ ป ไซต์ ท ี ่ ส ำคั ญ ดั ง นี้
https://www.business.gov.au/,
https://www.industry.gov.au/,
http://www.ato.gov.au/,
http://www.accc.gov.au/
2.2.2.2 นิวซีแลนด์
รัฐบาลนิวซีแลนด์มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ความสามารถแข่งขัน ได้ในระดับโลก โดยช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการ
เติ บ โตสู ง โดยมี โ ครงการที ่ ส ำคั ญ ต่ า งๆ ดั ง นี ้ 1) International Business Exchanges เปิ ด โอกาสให้
ผู ้ ป ระกอบการและพนั ก งานที่ มี ศ ั ก ยภาพของธุ ร กิ จ นั้ น ๆ ได้ เ รี ย นรู ้ จ ากผู ้ เ ชี่ ย วชาญในองค์ ก รต่ า งๆ ใน
ต่างประเทศ โดยการเข้าไปทำงาน ฝึกงาน หรือดูงาน เป็นเวลา 6 เดือนหรืออาจนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
จินตนา บุญบงการ และคณะ (2550), รูปแบบของการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่นิวซีแลนด์ 2) International Business Missions มุ่งเน้นการพัฒนาหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ การได้มาซึ่งความรู้ และความเป็นผู้นำของกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมนิวซีแลนด์ โดยนำคณะ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไปดูงานในต่างประเทศ และ 3) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยจะให้การสนับสนุนด้าน
การเงินสำหรั บ ค่าใช้จ ่ายบางอย่าง เช่น ค่าตั๋วโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก นอกจากนั้ น จะช่วยหา
ผู้เข้าร่ว มโครงการที่เหมาะสมในต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของรัฐ บาลและเอกชนของ
นิวซีแลนด์ในต่างประเทศ
2.2.3 กลุ่มประเทศในเอเชีย57
2.2.3.1 กลุ่มประเทศในอาเซียน58
คณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating
Committee on Micro, Small and Medium Enterprises : ACCMSME) จากคว ามร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนา SME ใน ค.ศ. 1995 ส่งผลให้การสนับสนุน SME เป็นประเด็นสาคัญด้านนโยบาย
โดยจั ดตั้ ง ASEAN SME Agencies Working Group (SMEWG) ขึ้น ประกอบด้ว ย ผู้แทนจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก เพื่อกาหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรมในการพัฒนา SME โดย SMEWG
อีกทั้งเป็นเวทีที่ให้คาปรึกษาและประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา SME ในกลุ่มอาเซียนอย่างบูรณาการ โดย
ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 ได้เปลี่ยนชื่อ SMEWG เป็นคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่ อ ม และรายย่ อ ย (ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises:
ACCMSME) โดยขยายขอบเขตการทางานให้ครอบคลุมวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของอาเซี ย นปี ค.ศ. 2016-2025 (ASEAN Strategic Action Plan for SME
Development 2016-2025: SAP SMED) โดยความร่วมมือจากผู้วางนโยบาย SME ของประเทศอาเซียน
องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คู่เจรจา และองค์กรพหุภาคี โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก
คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and
Industrial Cooperation Committee : AEMICC) วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิ บัติการ มาจากการที่ Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs) ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของปัญหาและความท้าทายต่างๆ
มากขึ้น ส่งผลให้การกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา MSMEs ต้องคานึงถึงความสาคัญตามลาดับเวลาของการ
ปฏิบัติการ นอกจากจะต้องคานึงถึงประเด็นความท้าทายต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังต้องพิจารณาถึง
ความท้าทายในอนาคตซึ่ง MSMEs จะต้องประสบในช่วง 10 ปีข้างหน้าอีกด้วย
จินตนา บุญบงการ และคณะ (2550), รูปแบบของการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
58 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง “รายงานการศึกษา Micro Enterprise ในอาเซียน+8 และการจัดทา Credibility Index for MSMEs”
https://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=121&id=1192
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แนวทางการปฏิบัติภายใต้แต่ละเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ จะกาหนด Implementation Roadmap ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาในปัจจุบันและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับ
การจัดหาโอกาสสาหรับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships) ในการออกแบบ
โครงการต่างๆ อีกด้วย โดยกลไกการติดตามและประเมินผลมีความสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในทางปฏิบัติ
(Successful Implementation) จ าเป็นต้องประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่ อน าไปสู่เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ การมี KPIs ที่เหมาะสม และมีการกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะที่ชัดเจน
ASEAN SMEWG ได้กาหนดเป้าหมายร่วมกันว่าภายใน ค.ศ. 2025 อาเซียนจะมีความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก MSMEs มีความยืดหยุ่น และความสามารถด้านนวัตกรรม (Resilient and Innovative)
ประชาคมอาเซียนร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (Inclusive Development) ใน
ภูมิภาค จึงกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission Statement) ในการพัฒนา MSMEs ร่วมกัน
ในภาคปฏิบัติ จะได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดนโยบายในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการร่วมกับอาเซียนให้มีส่วนร่วมในการร่างนโยบาย อันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ การปรับปรุงประโยชน์ของ
MSMEs ซึ่งจะส่งเสริมและให้ MSMEs มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบและนโยบาย โดยจะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ ยังได้จัด
โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย โดยปรับปรุงการขยายการส่งเสริมด้าน
การเงิน รวมทั้งการเพิ่มการเข้าถึงทั้งระบบการเงินแบบดั้งเดิมและทางเลือก การปรับปรุงการส่งเสริมความรู้
ทางการเงินและความสามารถของ MSMEs เพื่อมีส่วนร่วมในระบบการเงิน ซึ่งเป้าหมายการเข้าถึงด้านการเงิน
จะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2020 เช่นกัน
2.2.3.2 ไต้หวัน
SME ของไต้หวันได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของไต้หวันจนถึง ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 97.97 ของวิสาหกิจทั้งหมด มีอัตราการจ้างงาน ร้อยละ
79.95 และมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 50.65 ของมูลค่าการส่งออกรวมของวิสาหกิจทั้ งหมด โดย SME
ด้านพาณิชย์มีจำนวนมากที่สุดร้อยละ 60 ของจำนวน SME
รัฐบาลไต้หวันเริ่มให้ความช่วยเหลือ SME ในปี 1946 โดยมีหน่วยงานหลัก คือ Small and Medium
Enterprise Administration (SMEA) สังกัดกระทรวงเศรษฐกิ จไต้หวัน มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือ 2
ประการ ดังนี้
1. นโยบายการชี้นำ (Guidance Policy) เน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ SME และ
ยกระดับความสามารถในการผลิต ของ SME เช่น การปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวน
กฎหมายกำกับ SME การช่วยให้ SME เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อของรัฐ การก่อตั้ง SME Incubation
Center เพื่อ ให้บ ริการ SME ที่เพิ่ง ตั้งขึ้ น ใหม่ การยกระดับความสามารถในการผลิ ต การจัดตั้ง Instant
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Solution Center และ SME Service Center เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหา ตลอดจนให้การฝึ กอบรม จัดสัมมนา
บริการด้านข้อมูลแก่ SME เป็นต้น
2. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กองทุนที่ไ ด้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวัน ได้แก่
1) SME Development Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้และเข้าไปลงทุนใน SME 2) กองทุนประกันสินเชื่อ
Credit Guarantee Fund (CGF) สำหรับ เป็นเงินค ้าประกันแก่ SME ที่ต้องการกู้เงินจากธนาคารแต่ขาด
หลักทรัพย์ ค้ ำ ประกัน 3) กองทุน ร่ว มค้ ำ ประกัน Mutual Guarantee System (MGF) เพื่ อลดภาระด้ า น
งบประมาณของรัฐบาลไต้หวันจากการให้ความช่วยเหลือ SME และ 4) การจัดตั้งหลักทรัพย์ SME (Second
OTC Board) เพื่อช่วยให้ SME ในกิจการเทคโนโลยีระดับสูงและประเภทการวิจัยและพัฒนาสามารถระดม
เงินทุนจากตลาดทุนได้โดยตรง
เครื่องมือที่ช่วยให้ SME เข้าถึงตลาดทุน (Capital Market) ประกอบด้วยตลาดทุนสำหรับธุรกิจที่มี
นวัตกรรมและกำลังเติบโต Innovative Growing Entrepreneurs (TIGER) Market และนักลงทุนร่วมทุน
(Venture Capitalist) นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรเงินกู้จากกองทุนข้างต้นและธนาคารพาณิชย์สำหรับ SME
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ
2.2.3.3 สิงคโปร์
SME มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ร้อยละ 92 ของธุรกิจสิงคโปร์เป็น SME ซึ่ง
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของ SME มีสัดส่วนร้อยละ
50 ของธุรกิจประเภทอื่นๆ
สำหรับมาตรการส่งเสริม SME นั้น ในอดีตที่ผ่านมา กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ไ ด้
ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ SME 21-a Strategic Action Plan เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่ SME โดยมีเป้าหมาย คือ 1) ส่งเสริมการเติบโตของ SME โดยเพิ่มจำนวน SME จาก 2,000 แห่งในปี
พ.ศ. 2544 เป็น 6,000 แห่งในปี พ.ศ. 2553 2) พัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคต่างๆ ของ SME และ 3)
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่ง เสริมความรู้และสนับสนุนวิสาหกิจ โดยเพิ่มจำนวน SME ที่ใช้ e-commerce จาก
8,000 แห่งในปี พ.ศ. 2544 เป็น 32,000 แห่งในปี พ.ศ. 2553 ในด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น สมาคมวิสาหกิจ
ขนาดเล็ ก และขนาดกลางของสิ ง คโปร์ (Association of Small and Medium Enterprises - ASME) ได้
จัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ASME Institute of Entrepreneurship Development - ASME
INSEND) เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์
2.2.3.4 ญี่ปนุ่
ในปี ค.ศ. 2014 ญี่ปุ่นมีบริษัททั้งหมด 3.82 ล้านบริษัท โดยเป็ นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่ อม
(SME) ทั้งหมด 3.81 ล้านบริษัท คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจานวนบริษัททั้งหมด ซึ่งในจานวนนี้มีบริษัท ขนาด
เล็ก (Small Enterprises) เป็ น จ านวนมากถึง 3.23 ล้ านบริษัท ทั้งนี้ SME ในญี่ ปุ่นมีบทบาทในการสร้ าง
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มูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมกว่ าร้อยละ 50 อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศสูงถึงร้ อยละ 70
ของจานวนแรงงานทั้งหมด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการ ค้ าปลีก โรงแรม และก่อสร้าง (มีสัดส่วนรวมกัน
ร้อยละ 65) จึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นได้มีการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (Intermediate Input) ที่ผลิตโดย SME ญี่ปุ่นซึ่งเป็ น
คู่สัญญากันค่อนข้างมาก จึงถือได้ว่า SME ในญี่ปุ่นเป็นกลไกสาคัญหรือเป็นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจญี่ปุ่น
สมาคมส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ชาติ (National Association of Trade
Promotion for Small and Medium Enterprises) มี บ ทบาทส าคัญ ในการรวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อมูล
สถานะปัจจุบันของ SME และ Micro Enterprises โดยอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น Ministry of
Economy, Trade and Industry (METI), Ministry of Finance (MOF) และ Ministry of Internal Affairs
and Communications (MIC) นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลจากการสารวจที่ดาเนินการโดยภาคเอกชนหลายแห่ ง
(ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก The Small and Medium Enterprise Agency) เพื่อจัดทาเป็นรายงาน White
Paper on Small and Medium Enterprises in Japan รายปี โดยได้จัดทารายงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน และในปี ค.ศ. 2015 ยังได้เริ่มจัดทา White Paper on Small Enterprises in
Japan เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของ Small และ Micro Enterprises ในประเทศเป็นการเฉพาะเช่นกัน
สำหรับ SME Agency นั้น เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI)
ซึ ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ตั ว หลั ก สำคั ญ ในการกำกั บ ดู แ ลหน่ ว ยงาน SME โดยเฉพาะ Japan Small and Medium
Enterprise Corporation (JASMEC) ซึ่งเป็นหน่ว ยงานในการแนะนำด้ านการบริห าร จัดการ การลงทุ น
การตลาด เทคโนโลยี และสนับสนุนด้านการเงินต่างๆ โดยมีมาตรการ ดังนี้
• ด้านการเงิน รัฐบาลได้จัดตั้ งสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน SME ใน 2 รูปแบบ คือ การให้กู้ยืมเงิน
และการคา้ ประกันเงินกู้
• ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี รัฐบาลให้ การสนับสนุนโดยส่งผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ
แก่ SME และ JASMEC ร่ว มกั บ หน่ว ยงานในระดั บภูมิภ าค จังหวัด และหอการค้าจังหวัดต่างๆ จัดการ
ฝึกอบรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ SME
• การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการลงทุ น และการลงทุ น ของธุ ร กิ จ ที ่ เ กิ ด ใหม่ (emerging business)
ดำเนินการโดย Small Medium Business Investment Consultation เป็นหลัก
• มาตรการสนับสนุนด้านภาษี รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยลดภาษีรายได้นิติบุคคลให้แก่ กิจการที่มีทุน
จดทะเบียนน้อยกว่า 100 ล้านเยนลงมา และมาตรการพิเศษอื่นๆ เพื่อสนับสนุน SME
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2.2.3.5 ฮ่องกง
จากการสำรวจโดย The Census and Statistics Department (C&SD) ณ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 มีจำนวน SME ในฮ่องกงทั้งสิ้น 340,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของวิสาหกิจทั้งหมด โดยก่อให้เกิดการ
จ้างงานมากกว่า 1.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 46 ของการจ้างงานในภาคเอกชน SME อยู่ทั้งในภาคการค้า
นำเข้า/ส่งออก การค้าส่ง ตามมาด้วยธุร กิจการให้บริการเชิงวิช าชีพและธุรกิจ 59 ทั้งนี้ หน่ว ยงานหลักที่
สนับสนุน SME ในฮ่องกงประกอบด้วย 1) The SME office of the trade and Industry Department60 2)
SME Centre of Hong Kong Productivity Council 61 3 ) SME Training of Hong Kong Trade
Development Council62 และ 4) Support and Consultation Centre For SME63
รัฐบาลฮ่องกงตระหนักถึงความสำคัญของ SME ที่จะพัฒนาให้มีการเติบโตและภายใต้ตลาดการค้าเสรี
ของฮ่องกงที่ยึดมั่นในปรัชญาที่ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องแข่งขันกันบนพื้ นฐานที่เสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมี
ขนาดเล็กหรือใหญ่ รัฐบาลพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่ SME สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้างเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจมหภาค การสนับสนุนทางด้าน
สาธารณูปโภค การลงทุนทางด้านการตลาด การฝึกอบรม และการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุ ษย์ รวมทั้งการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินผ่านทางกระบวนการทางกฎหมายทีมีประสิท ธิภาพ การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือ SME ของรัฐบาลมี 9 ด้าน ดังนี้
การสนับสนุนผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ (Business start-up) โดยให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่จะ
เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่การขออนุญาตก่อตั้ง ด้านการบัญชี กฎหมาย การเงิน บรรษัทภิบาล การจัดการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและการแสวงโอกาสขยายตลาด
ด้านการเงิน โดยช่วยให้ SME มีความรู้เรื่องบัญชี ความโปร่งใสด้านการเงินเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกโดยให้มีสัดส่วนค้ ำประกันในระดับที่แตกต่างกันตาม
ระดับความเสี่ยงของธุรกิจ และให้มีรูปแบบการประกันสินเชื่อที่ หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกองทุน
เพื ่ อ สนั บ สนุน SME ในด้ า นต่ า งๆ ตลอดจนจั ด ตั้ ง SME Business Installations and Equipment Loan
Guarantee Scheme เพื่อช่วยให้ SME ได้รับสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในการจัด ซื้อและติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ์
การเข้า ถึงแหล่งข้อมูล (Information Access) โดยช่วยเหลือ SME ในการเข้าถึงแหล่งข้อมู ล
ข่าวสารโดยตรงที่เกีย่ วข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล
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https://www.success.tid.gov.hk/english/aboutus/sme/service_detail_6863.html

60 https://www.tid.gov.hk/english/smes_industry/smes/smes_content.html

https://www.hkpc.org/en/
https://www.hktdc.com/
63 https://www.success.tid.gov.hk/
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้มีการฝึกอบรมบุคลากร SME เพื่อให้สนองตอบความต้องการและ
มีการกระตุ้นให้ SME ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรม
การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยมีกองทุนเทคโนโลยี (Technology Funds) รูปแบบต่างๆ
ได้แก่ โครงการช่วยเหลือการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small Entrepreneur Research Assistance
Program-SERAP), กองทุ น วิ จ ั ย ประยุ ก ต์ (Applied Research Fund-ARF), เงิ น สมทบการร่ ว มวิ จั ย
(Matching Grant for Joint Research) และเงินอุดหนุนการยื่นจดสิทธิบัตร (Patent Research Grant) และ
จัดตั้งศูนย์เพิ่มผลผลิตฮ่องกง (Hong Kong Productivity Center - HKPC) ให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ SME
ในภาคการผลิต ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ตลอดจนมีระบบฐานข้อมูล Tech
Link บนอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการสร้างหุ้นส่วนธุรกิจ ระหว่างบริษัทท้องถิ่นหรือบริษัทต่างชาติที่เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี SME ที่ต้องการเทคโนโลยี และนักลงทุนร่วมทุน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายสำหรับ SME ในฮ่องกงเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของตนอีกด้วย
การสนับสนุนด้านคุณภาพ โดยกระตุ้นให้ SME ตระหนักถึงการจัดการด้านคุณภาพและการส่งเสริม
ด้านการประกันคุณภาพ
การสนับสนุน ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ SME รับเทคโนโลยีการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับต่างประเทศ
การเข้าถึงแหล่งตลาด ประกอบไปด้วยการช่วยเหลือในการส่งเสริมสินค้าและบริการของ SME การ
ส่งเสริมให้ SME ขยายตลาดไปต่างประเทศ และการส่งเสริมให้ SME มีการจับคู่ทางธุรกิจ
การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน โดยฮ่องกงกำลังเร่งเตรียมโครงสร้างพื้ นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมวิจัย
และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เช่ น Science Park, Cyberport, Applied Science and
Technology Research Institute (ASTRI)
2.2.3.6 มาเลเซีย
มาเลเซียให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะร้อยละ 90 ของโรงงานที่
ตั้งขึ้นเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมาก
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา หากพิจารณาในแง่มูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมยังให้ผลน้อย ไม่ว่าจะเป็นด้านมูลค่าเพิ่ม ผลผลิต หรือการจ้างงาน โดยจากข้อมู ลปี พ.ศ. 2544 การจ้าง
งานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 31.2 ของการจ้างงานรวม ก่อให้เกิดผลผลิตร้อย
ละ 15 ของผลผลิตมวลรวม และเป็น อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพียงร้อยละ 18 ภาครัฐจึงพยายามที่
จะพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยระบุ ไ ว้ ใ นแผนการพั ฒ นามาเลเซี ย ฉบั บ ที ่ 8 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความเติบโตของภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรม ICT
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ทัง้ นี้ การสนับสนุนจากภาครัฐจะเน้นเป็นพิเศษในส่วนของการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเพิ่ม
การผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้64
จากแนวทางดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของมาเลเซียได้เติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ โดยการจ้างงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 66 ของการจ้างงานรวม
อีกทั้ง SME ช่วยให้ GDP เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ ร้อยละ 7.2 ของผลผลิตมวลรวม เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ
5.265 ทั้งนี้ หน่วยงานหลักของภาครัฐที่สนับสนุน SME ในมาเลเซียประกอบด้วย 1) Small and Medium
Industries Development Corporation (SMIDEC)66 สั ง กั ด กระทรวงการค้ า ระหว่ า งประเทศและ
อุตสาหกรรม (MITI) จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีภารกิจหลักที่จะนำระบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมุ่งเน้นเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมไม่ ครอบคลุมถึงภาคบริการ
สำหรับบริษัทที่มีชาวมาเลเซียถือหุ้นตั้ งแต่ 60% ขึ้นไป และ 2) Ministry of Entrepreneur Development
(MED)67 จัดตั้งเมื่อปี 2538 เพื่อเป็นหน่วยงานแนวหน้าในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ภูมิบุตรา (เป็นชาวมาเลเซียทั้งสิ้น) ครอบคลุมธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
การสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ของรัฐบาลมีทั้งสิ้น 2 ด้าน ดังนี้
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้ง สิ้น 6 ภารกิจย่อย ได้แก่
1) การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 2) การพัฒนาเทคโนโลยี 3) การพัฒนาทักษะของบุคลากร 4) การพัฒนาตลาด
5) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และ 6) บริการให้คำปรึกษาแนะนำ
ความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยรูปแบบความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 รู ปแบบหลัก คือ การให้ทุน
และการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่า ทั้งนี้ ในส่วนของการให้เงินทุน นั้นสามารถจำแนกทุนออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
Industrial Technical Assistance Fund (ITAF), Upgrading Engineering Design, factory Auditing, และ
ICTS Application
2.3 SME ในประเทศไทย
2.3.1 สถานการณ์ภาพรวม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) หรือ SME ถือว่าเป็นหน่วย
เศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมกิจการผลิต
สินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่งและค้าปลีก ช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมดีขนึ้ เนื่องจากเป็น
จินตนา บุญบงการ และคณะ (2550), รูปแบบของการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
65https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=159&bul_id=cEI0bklpZHJaTlhRNDB3d2ozbnFIUT09&
menu_id=TE5CRUZCblh4ZTZMODZIbmk2aWRRQT09
66 http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/
67 http://www.med.gov.my/portal/index.php#
64
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แหล่งผลิต แหล่งสร้างงาน ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สำหรับขนาดของ SME นั้นกำหนดจาก
มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร หรือจำนวนการจ้างงานไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยมูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ถาวร
(ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,046,793 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของจำนวน
วิสาหกิจทั้งประเทศ มีการจ้างงาน 12,155,647 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.2 ของการจ้างงานทั้งประเทศ
และสร้างมูลค่าเพิ่มจำนวน 6,551,718 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
(ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 สถานการณ์ SME
ปี 2560

วิสาหกิจ
วิสาหกิจ
วิสาหกิจ
ไม่ วิสาหกิจ
ขนาดย่อม ขนาดกลาง
SME
ขนาดใหญ่
รวม
ระบุ อื่นๆ
(SE)
(ME)
(LE)
3,028,495
18,298 3,046,793
6,662 16
3,053,471
10,729,124 1,426,523 12,155,647 2,629,525 14,785,172
15,452,882

จำนวนวิสาหกิจ (ราย)
จำนวนการจ้างงาน (คน)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจำปี
- ภาคเกษตร
มูลค่า (ล้านบาท)
1,337,284
สัดส่วน (ร้อยละ)
8.7
- ภาคนอกเกษตร
มูลค่า (ล้านบาท)
4,637,330 1,914,388 6,551,718 6,647,993 - 915,887 14,115,598
สัดส่วน (ร้อยละ)
30.0
12.4
42.4
43.0 5.9
91.3
หมายเหตุ : วิสาหกิจอื่นๆ คือ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานประกันสังคม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประมวลผลโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

การให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME จึงมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะเป็นปัญหาพื้นฐาน
ของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่แท้จริงและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนด้วย หรือเมื่อธุรกิจ SME อยู่รอดและ
เติบโตได้ ภาคอุต สาหกรรมการผลิตที่แท้จริง (Real Sector) ก็จะอยู่รอดได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่งจึงได้ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลในการดำเนินงานและแหล่ง
เงินทุน มีการออกนโยบาย มาตรการ โครงการ ตลอดจนกฎหมายส่งเสริม SME โดยมีสาระสำคัญในการเข้า
ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของ SME รวมทั้งจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME
ขึ้นมาอีกหลายแห่ง เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพั ฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ ก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับ SME
มากขึ้น เนื่องจากหากกลุ่มผู้ป ระกอบการ SME มีความแข็งแกร่ง สามารถยืนหยัดและแข่งขันกับสินค้า
ต่างประเทศได้ก็จะกลายเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
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อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดของ SME ยังคงมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินที่สำคัญ คือ
งบการเงินไม่น่าเชื่อถือ ขาดระบบบัญชีที่ดี และไม่เก็บเอกสารการค้ า68 จึงส่งผลให้ความน่าเชื่อถื อของ
งบการเงินในกลุ่ม SME มีแนวโน้มที่จะลดลง และส่งผลต่อการได้มาซึ่งสินเชื่อ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการมีหลายประเภทไม่แน่นอนซึ่งในแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกัน หากพิจารณาจาก SME ของประเทศไทยที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 3 ล้านราย จำแนกตามประเภทการ
จัดตั้งธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ (รูปที่ 2.2) ได้แก่
1) กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็นนิติบุคคล ส่วนใหญ่จัดตั้งในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ซึ่งมีจำนวน
ประมาณ 675,633 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22
2) วิสาหกิจชุมชน มีจำนวน 85,429 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของจำนวน SME ทั้งประเทศ ยัง
เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ว่า ปัจจุบันสถาบันการเงินเริ่มให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าว
มากขึ้น มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเป็นการเฉพาะ ทั้งที่ใช้หลักทรัพย์ค้ ำประกันหรือใช้เฉพาะบุคคลค้ำประกัน แต่ก็ยัง
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เท่าที่ควร เพราะประสบปัญหาการเตรียมตัวก่อนที่จะขอสินเชื่อ
3) ธุรกิจส่วนบุคคลและอื่นๆ มีจำนวน 2,285,731 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวน SME
รวมทั้งประเทศ เป็นร้านค้าที่จัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของ SME ส่วนใหญ่จัดตั้งธุรกิจ
อย่างไม่เป็นทางการ (ไม่จดทะเบียนพาณิชย์) กลุ่มดังกล่าวมีปัญหามากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะ
จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูง วงเงินที่ขอสินเชื่อต่ำไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์
รูปที่ 2.2 SME จำแนกตามประเภทการจัดตั้งธุรกิจ
ธุรกิจส่วนบุคคล
และอื่นๆ ,
2,285,731 , 75%

กลุ่มธุรกิจที่เป็น
นิติบุคคล ,
675,633 , 22%
วิสาหกิจชุมชน ,
85,429 , 3%

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ปี 2561, สสว.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สืบค้นจาก :
http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Northeast/Research/DocLib_Research/SME%20Complete.pdf. (29
พฤศจิกายน 2554)
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2.3.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ SME
ต้องปรับตัวโดยเงินทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ทั้งนี้ SME แต่ละขนาด อายุ และประเภทของกิจการ พึ่งพิง
แหล่งเงิน ทุน ที่ มี ร ูป แบบ แตกต่ างกัน ไป เช่น สำหรับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ ความรู้ ในระดั บ สู ง
(knowledge-intensive industry) หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (intangible assets) เช่น
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญา การระดมทุนในรูปแบบการร่วมทุน
(venture capital, angel finance, speed capital) น่ าจะเหมาะสมที่ส ุด ส่ ว นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่อาศัยสินทรัพย์ที่มีตัวตน (basic industries tangible assets) หรือในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้
แรงงานเป็นหลัก (labor-intensive industry) แหล่งเงินทุนหลักๆ มาจากการกู้ ยืม (micro credit, credit
guarantee, leasing, credit, debt, loan) เป็นสำคัญ ทั้งนี้การกู้ยืมจากสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์นั้น (loan
commitment, long term debt) เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่มีข้อมูลการเดินบัญชีกับสถาบัน
การเงินมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง (medium size, moderate track record) (รูปที่ 2.3)
รูปที่ 2.3 แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อธุรกิจในแต่ละขนาดและประเภท

ที่มา: Szabo (2005)

สำหรับโครงสร้างการระดมทุน ของ SME ไทย พบว่า การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ถือเป็นช่ อง
ทางการ ระดมทุนที่สำคัญที่สุด โดยในปี พ.ศ. 2556 SME มียอดการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์รวม 4 ล้านล้าน
บาท และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่าร้อยละ 10 ต่อปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รองลงมา
เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4.3 แสนล้านบาท นอกจากนี้กิจการขนาดกลางยังมีทางเลือกในการ
ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) ด้วย โดยมียอดรวม
1.8 แสนล้าน บาท ทั้งนี้การกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มีปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นโดยมียอด
รวมทั้งสิ้น 8.6 พันล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจของสสว. จากกิจการทั้งสิ้น 805 ตัวอย่าง ซึ่งพบว่า
แหล่งเงินทุนหลักของกิจการส่วนใหญ่มาจากเงินกู้สถาบันการเงิน (ร้อยละ 42)69
69

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak/article/view/38260

39

ปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์นับว่าเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการ การที่ธนาคารพาณิชย์
จะปล่อยสินเชื่อได้ นั้น จะต้องมีหลายปัจจัยเป็นตัวกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อของแต่ละธนาคารเพื่อให้
สอดคล้องกับความสามารถของตั วธนาคารเองในการปล่อยกู้ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน SME ของไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาไม่ ส ามารถใช้ บริการทางการเงินของสถาบัน
การเงินในระบบได้เท่าที่ควร โดยสินเชื่อ SME ต่อยอดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 มี
แนวโน้มลดลงและมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 34-35 (รูปที่ 2.4) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนสินเชื่อ SME ต่อยอด
สินเชื่อรวมพบว่าของไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ 50.5 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหลายๆ
ประเทศ (รูปที่ 2.5)
รูปที่ 2.4 สัดส่วนสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ให้แก่ SME ต่อสินเชื่อทั้งหมด
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35.5%
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34.3%

34.2%

34.0%
33.5%
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2558

2559

2560

2561

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (สืบค้น เมษายน 2562)

รูปที่ 2.5 สัดส่วนสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อทั้งหมดในกลุ่มประเทศเอเชีย (ร้อยละ)
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ที่มา: Financing SMEs and Entrepreneurs 2019, OECD
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2557
ญี่ปุ่น

2558

2559
เกาหลีใต้

2560

ผลการสำรวจโดย สสว. ในปี พ.ศ. 2556 ชี้ให้เห็นว่าวิสาหกิจขนาดย่อมมีสัดส่วนการระดมทุนผ่านการ
กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงร้อยละ 35.7 ของการระดมทุนทั้งหมด ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางมีสัดส่วน
ดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 72.0 (รูปที่ 2.6) อนึ่ง แม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชย์แล้ว แต่จากการวิเคราะห์ภายในของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า วิสาหกิจขนาดกลาง
ยังคงประสบกับปัญหาทางด้านราคา อาทิ ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินควรหรือต้องวางหลักประกันใน
ระดับที่สูงเกินควร70 เป็นต้น
รูปที่ 2.6 โครงสร้างการระดมทุนของวิสาหกิจไทยแต่ละขนาด

ที่มา: Panyanukul, Promboon and Vorranikulkij (2014)

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ SME ประสบกับข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์สามารถ
จำแนกออกได้เป็น 3 ข้อหลัก คือ
1) SME บางรายมีขนาดค่อนข้างเล็ก ซึ่งรูปแบบการให้บริการ (business model) ของธนาคาร
พาณิชย์ยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จ ะให้บริการแก่ SME รายเล็กเหล่านี้ ทำให้มีรายได้ไม่คุ้มกับต้นทุ นการ
ดำเนินงานที่สูง โดยเฉพาะในบริการด้าน Financing ซึ่งการติดตามดูแลลูกหนี้รายเล็ก มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
เนื่องจากมีการกระจายตัวมากกว่าลูกหนี้รายใหญ่
2) ธนาคารพาณิชย์ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เนื่องจาก SME
หลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายเล็ก หรือรายที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจได้ไม่นาน มักจะมีประวัติทางการเงิ นที่
สั้น ไม่มีข้อมูลการเดินบัญชีกับสถาบันการเงินมาก่อน หรืองบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้ในบางกรณี
ธนาคารพาณิชย์ตัดสินใจไม่ปล่อยสินเชื่อ แม้ใ นความเป็นจริง ลูกค้าจะมีศักยภาพ หรือ จะกำหนดราคา/คิด
ค่าบริการแพง หรือเรียกหลักประกันเป็นจำนวนสูงไว้ก่อนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่ไม่สามารถประเมินได้จ าก
ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่
70https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/SymposiumDocument/Paper3_SME2557.pdf
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3) SME ส่วนใหญ่มสี ินทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะใช้วางเป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารพาณิชย์ โดยจากการ
สำรวจข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME โดย สสว. เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่า การขาดหลักทรัพย์ค้ ำ
ประกันเป็นเหตุผลที่ SME ระบุว่าทำให้ไม่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์มากที่สุดถึ งร้อยละ 24 รองลงมา
เป็นเพราะไม่มีแผนธุรกิจ และขาดประวัติการชำระเงิน
2.3.3 การค้ำประกันสินเชื่อ SME
จากข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การค้ำประกันสินเชื่อจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ SME
และธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความเสี่ยงและขาดประวัติทางการเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งการค้ำประกัน
สินเชื่อช่วยให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่ธนาคารในเรื่องปัญหา การดำเนินธุรกิจของ SME เพื่อช่วยในการ
พัฒนาการบริหารสินเชื่อของ SME อีกทั้งการค้ำประกันสินเชื่อจะช่วยให้ธนาคารรับรู้ว่าการปล่อยสินเชื่อให้แก่
SME ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงอย่างที่ธนาคารคิด เนื่องจากหาก SME และธุรกิจสตาร์ทอัพผิดนัดชำระ บริษัทที่ให้
การค้ำประกันจะเป็นผู้ชำระเงินแทน นอกจากนี้การค้ำประกัน ยังมีส่วนเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย เช่น การ
สนับสนุนการค้ำประกันการจ้างงานของประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผลการศึกษาของ Panyanukul, Promboon and Vorranikulkij (2014) พบว่าการค้ำประกันสินเชื่อ
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มที่จะได้รับสินเชื่อเพิ่ม (+) อัตราส่วนความต้องการหลักประกัน (-) การจ่ายดอกเบี้ย
(-) และการเติบโตของสินทรัพย์ของ SME (+) แต่อาจเกิดการบิดเบือนของแรงจู งใจ กล่าวคือ การค้ำประกัน
สินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee เป็นเครื่องมือจัดสรรสินเชื่อสู่ SME ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมืออื่น
ด้วยการทำให้ SME มีโอกาสได้รับสินเชื่อมากขึ้น ขณะที่ใช้หลักประกันน้อยลงและได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง
เมื่อเทียบกับ SME ที่ไม่ได้รับการค้ำประกัน แต่โอกาสการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับการค้ำประกันสูง
กว่าลูกหนี้ที่ไม่ได้รับการค้ำประกัน ทว่าประโยชน์ของการค้ำประกันมีความแตกต่างกันในแต่ล ะภาคธุรกิจและ
แต่ละสถาบันการเงิน จึงอาจต้องพิจารณารูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อพิเศษสำหรับบางภาคธุ รกิจที่ ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าภาคธุรกิจอื่น และอาจพิจารณากำหนดกลไกสร้างแรงจูงใจให้สถาบันการเงินบริหารสินเชื่อที่
ได้รับการประกันอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้ลูกหนี้ยังต้องวางหลักประกันจำนวนหนึ่ง เพื่อลดแรงจูงใจในการผิด
นัดชำระหนี้
ทั้งนี้ ความสำเร็จของกองทุนการค้ำประกันขึ้นอยู่กับการออกแบบและโครงสร้างของการค้ำประกัน
เช่น การกำหนดแรงจูงใจและการลงโทษ วิธีการควบคุมกองทุน ในการดำเนินงานในต่างประเทศมีการกำหนด
ราคาตามความเสี่ยงและการใช้กลไกการจัดการความเสี่ยง สำหรับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) มีเพียงกลไกการจัดการความเสี่ยงเท่านั้นที่นำมาใช้ในการควบคุมปัญหาการขัดต่อหลักจริยธรรม
(moral hazard) คือ อัตราส่วนครอบคลุมอยู่ที่ 18% ฉะนั้นหากต้องการเพิ่มอัตราส่วนครอบคลุมเพื่ อให้ได้
สินเชื่อเพิ่มขึ้น จะต้องพิจารณากลไกเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งกลไกนี้ ควรมีการออกแบบเพื่อ
ลดปัญหาการขัดต่อหลักจริยธรรมโดยให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละธนาคาร (การประเมินสินเชื่อ
การติดตามสินเชื่อ การทวงหนี้) เช่น การกำหนดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันตามผลการดำเนินงานของ SME
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หรือการกำหนดอัตราส่วนครอบคลุมตามผลงานที่ผ ่านมาของสถาบัน การเงิน การกำหนดเงินสมทบของ
ธนาคารที่ดำเนินงานกับบสย. เพื่อลดปัญหาการขัดต่อหลักจริยธรรม การให้ธนาคารรับผิดชอบการผิดนัดชำระ
ครั้งแรกโดยอาจกำหนดตามอัตราการสูญเสีย ซึ่งในกรณีของประเทศไทยคือประมาณ 5% การทำเช่นนี้จะทำ
ให้ธนาคารประเมินผู้กู้อย่างระมัดระวังมากขึ้น
2.3.4 สินเชื่อ SME
จากการสำรวจสิน เชื่อที่แหล่งเงินทุนปล่อยให้แก่ SME ในช่ว งเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พบว่า
สถาบันการเงินให้วงเงินสินเชื่อแก่ SME สูงกว่าผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ non-bank โดยสถาบัน
การเงิน ส่ว นใหญ่จ ะมีวงเงิน ประมาณ 10-20 ล้านบาท ซึ่ งสถาบั น การเงินของรัฐจะมีวงเงินสูงสุดสูงกว่า
ภาคเอกชน ในขณะที่ non-bank มีวงเงินเพียง 1-5 แสนบาท (ตารางที่ ข-1 ในภาคผนวก ข) เนื่องจากมีขนาด
เล็กจึงมีกลุ่มเป้าหมายไปที่ SME ขนาดเล็กและ/หรือเพิ่งเริ่มต้นกิจการจึงมีความต้องการเงินสินเชื่อไม่มากนัก
ทั้งนี้ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ SME นั้น ทั้งสถาบันการเงินและ non-bank ยังคงให้ความสำคัญแก่
ข้อมูลที่เป็นการเงิน (financial data) ดังจะเห็นได้จาก เกือบทุกแห่งมีการขอเอกสารแสดงรายได้ 6 เดือน
ย้อนหลัง สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี สำเนาใบเสร็จการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมีผลกำไรจาก
การดำเนินกิจการล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างไรก็ดี แหล่งทุนบางแห่งก็มีการกำหนดเงื่อนไขในด้าน
ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่การเงิน (non-financial data) ด้วยเช่นกัน ได้แก่ หลักฐานการมีตัวตนของผู้กู้ (สำเนาใบทะเบียน
การค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์/จดทะเบียนนิติบุคคล) อายุของกิจการ (ระยะเวลาการประกอบกิจการ) การมีผู้ถือ
หุ ้ น หลั ก (เกิ น ร้ อ ยละ 20) ภาคธุ ร กิ จ (ประกอบธุ ร กิ จ ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมตามที ่ ธ นาคารกำหนด) ค่ า
สาธารณูปโภค (ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 3 เดือนล่าสุด ) และแผนการดำเนินธุรกิจ (ตารางที่
ข-2 ในภาคผนวก ข)
2.3.5 การส่งเสริม SME ในประเทศไทย
แนวคิดเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นเรื่องที่หลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเห็นว่าจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ โดยเริ่มมีการส่งเสริมและ
สนับสนุน SME อย่างจริงจังหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 มีการประกาศใช้พระราชบั ญญัติส่ง เสริม
วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในปี พ.ศ. 2543 ในส่ว นของมาตรการที่นำมาใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุน SME มีทั้งมาตรการทางการเงิน มาตรการทางการคลัง (ภาษี) และมาตรการที่ไม่ใช่การเงินการคลัง
(พัฒนาศักยภาพ)
จนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาว เพื่อให้แผนพัฒนาและยุทธศาสต์ต่างๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รูปที่ 2.7
แสดงการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาระดับต่างๆ
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รูปที่ 2.7 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจยั

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) เกิดจากปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการบริหารประเทศของ
รัฐบาล เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่มักนำเอานโยบายที่หาเสียงไว้มาขับเคลื่อน โดยไม่สนใจโครงการที่รัฐบาล
ก่อนหน้าทำไว้ ทำให้โครงการดีๆ ที่มีอยู่แล้วถูกยกเลิกไป
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาตินี้
จะกำหนดกรอบไว้อย่างกว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆ กับแผนปฏิรูปประเทศ
และให้สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบัน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เน้นการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยในอนาคต มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
มีคุณธรรม
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
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(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความ
ยั่งยืน ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ เ ป็ น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
แผนบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) เริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 และได้มีการ
ปรับปรุงแผนฯ ให้มีความสอดคล้องและทันสมัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนด
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพของประชาชนชาวไทย
ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาฯ เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่ วนในสังคม โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รบั ผิดชอบหลักในการจัดทำ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน โดยการจัดทำบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้ อมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาในการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความ
เท่าเทียมภายในสังคมและมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
แนวทางสำคัญในการพัฒนาเพื่อสร้างความเท่าเทียมภายในสังคมและสร้างความมั่ นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน คือการให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายภายในสังคม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับธุรกิจลักษณะดังกล่าวใน
ฐานะกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ ง โดยปรากฏอยู่ใน 10 ยุทธศาสตร์หลักของการ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการผลิตและการบริการ พร้อมทั้งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและ
สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561-2562
งบประมาณบูร ณาการปรากฎอยู่ ในทุ กยุ ทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SME สูส่ ากล

• แผนงานบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล

แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2561 มีโครงการหลัก 40 โครงการ ประกอบด้วย
• โครงการงานอบรมใน กทม. 5 โครงการ
• โครงการที่มีหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 24 โครงการ เป็นการสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่ง
เป็นโครงการส่วนมากที่อยู่ในแผน ทั้งนี้หลายโครงการเป็นโครงการที่จัดทำในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
• โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ SME 2 โครงการ
• โครงการอื่นๆ 8 โครงการ
• โครงการที่เป็นกองทุนที่ให้เงินสนับสนุน 1 โครงการ
ในส่วนของแผนปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 45 โครงการหลัก ซึ่งโดยส่วนมากเป็นโครงการเดียวกับปี
ก่อน และมีบางโครงการทีเ่ กิดขึ้นใหม่ แต่มลี ักษณะโครงการที่ใกล้เคียงกับแผนปีก่อนหน้า
รายละเอียดหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี
พ.ศ. 2561 และแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล ปี พ.ศ. 2562 แสดงไว้ในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 หน่วยงานรับผิดชอบแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จำนวนโครงการ
ปี 2561 ปี 2562
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
รวมทั้งหมด
ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจยั
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จำนวนโครงการ
ปี 2561 ปี 2562
7
10
1
2
1
4
6
1
1
1
22
20
1
2
3
2
2
1
1
1
2
2
4
4
1
4
8
4
1
1
1
1
11
12
1
1
9
11
1
8
10
8
10
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
62
65

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564)
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุน
และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศไทย โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (สสว.) เป็นผู้เสนอการใช้แผนงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี โดยแผนดังกล่าวจะ
ครอบคลุ ม ถึ ง แนวทางในการส่ ง เสริ ม การดำเนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ ขนาดย่ อ ม
พร้อมทั้งการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) มีเป้าหมาย
สำคัญในการสร้างสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เพิ่ มขึ้น
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564 โดยให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฐานะ
เครื่องสร้างความสามารถในการแข่งขันและบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด (Competitive
Growth) พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ในสังคมอีกด้วย
การดำเนินงานภายใต้แผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 จะครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานในหลายมิติ
ได้แก่ การปรับปรุงให้การดำเนินงานของ SME มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น (Easy of doing business) การ
ส่งเสริมให้ SME มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชี พ (Smart SME) และการพัฒนา SME รุ่น
ใหม่ให้ก้าวเข้าสู ่ก ารเป็น ผู้ป ระกอบการที่ ส ร้า งคุณ ค่า และมู ล ค่ า (High value startup) นอกจากนั้ น ยั ง
ครอบคลุมถึงการสนับสนุนอื่นที่จะช่วยขับเคลื่อน สร้างความก้าวหน้าให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุทธศาสตร์การดำเนิน งานประกอบด้ วย 3 ยุ ทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การส่งเสริมและพัฒนา SME
รายประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละธุรกิจที่มีความต้องการในการรับการสนับสนุนที่แตกต่างกัน
(2) การเสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม และ (3) การพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
SME อย่างเป็นระบบ โดยทั้งหมดจะเป็นแนวทางสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น
2.4 ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
การที่ SME จะเข้าถึงสินเชื่ อเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของตนได้นั้น แหล่งเงินทุน โดยเฉพาะสถาบัน
การเงินหรือธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องแน่ใจว่า SME นั้นมีความสามารถในการชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด โดยเครื่องมือที่จะนำมาพิจารณาคือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ทั้งนี้ ตัวชี้วัดในการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของ SME สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัด ข้อมูลด้านการเงิน (financial
data) และตัวชี้วัดข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) แน่นอนว่าตัวชี้วัดด้านการเงินย่อมมีความ
เหมาะสมมากกว่าในการนำมาคิดประเมิน อันดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ของ SME ทว่ า ในความเป็นจริง SME
(โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา) ไม่ได้มีความพร้อมทางด้านข้อมูลและบัญชีทางการเงินถึงขนาดที่จะนำมา
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วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่จะเสริมหนุน
ให้ SME มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ตัวชี้วัดข้อมูลด้านการเงินเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ส่วนใหญ่มาจากงบแสดงฐานะ
การเงิ น (Balance sheet) งบกำไรขาดทุ น (Income statement) และงบกระแสเงิ น สด (Cash flow
statement) ซึง่ ประกอบด้วย กำไร ความสามารถในการชำระหนี้ สภาพคล่อง สินทรัพย์ ความสมดุลโดยเฉลี่ย
ทางสถาบันการเงิน (ธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร) เป็นต้น ในขณะทีต่ ัวชี้วัดข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินจะเป็นข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative data) ซึ ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ลั ก ษณะและประสบการณ์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
องค์ประกอบและสภาวะการขาย ประวัติของบริษัท จำนวนปีที่เปิดบริษัท นวัตกรรม ประวัติการชำระหนี้
นโยบายรัฐ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อมูลการเงิน) และเชิงคุณภาพ (ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน ) มีข้อดี
และข้อเสียที่แตกต่างกัน ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่มีพร้อมที่จะนำไปใช้งานและมีความตรงไปตรงมาในการ
วิเคราะห์ แต่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว เหมือนการมองย้อนกลับไปและบริษัท SME มักประสบปัญหาการไม่มี
ข้อมูลทางการเงิน (เชิงปริมาณ) ที่นำมาใช้วิเคราะห์ ในขณะที่ข้อมูลเชิงคุณภาพอาจเป็นการมองข้างหน้าถึง
โอกาส/แนวโน้มการเติบโตของบริษัท SME แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพมีค่าใช้ จ่ายในการเก็บที่สูงและต้องใช้การ
ตีความข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งอาจมีความไม่โปร่งใสในการพิจารณา และยากที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิง
คุณภาพกับบริษัท SME ทีไ่ ม่ถูกอนุมัติขอสินเชื่อ
ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อเข้าถึงสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในบริบทของ
ต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่ม EU พบว่า เอกสารของ Evaluation of Market Practices and Policies
on SME Rating Final71 แสดงถึงการรวบรวมข้อมูลจากธนาคารและ SME ใน EU ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในธนาคารพาณิชย์ โดยทั่วไปจะมีสัดส่วนการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพประมาณ 2040% และสำหรับการประเมิ นของบริษัท SME ธนาคารของรัฐหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริษัท SME
อาจจะมีสัดส่วนการใช้ถึง 60 - 80% อย่างไรก็ตาม การใช้เกณฑ์ข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่
ชัดเจนกับโอกาสที่บริษัท SME จะได้รับสินเชื่อ เนื่องจากการนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือสามารถมองได้หลายแง่มุม ทั้งอาจจะเพิ่มโอกาสจากการทดแทนข้อมูลทางการเงินที่ไม่เพีย งพอ แต่
หากบริษัท SME มีข้อมูลเชิงคุณภาพที่แย่ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะขอสินเชื่อไม่ได้
การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการพิจารณาให้สินเชื่อมีประโยชน์ใน 2 ลักษณะ ประการแรก เป็นการช่วย
ส่งเสริมให้บริษัท SME สามารถเข้าถึงการขอสินเชื่อได้มากขึ้นกว่าการใช้เพียงข้อมูลเชิงปริม าณ ซึ่งมีแนวโน้ม
เริ ่ ม ที ่ จ ะมี ก ารนำไปปรั บ ใช้ ม ากขึ ้ น เห็ น ได้ จ ากเอกสาร The Commission 2011 (An Action Plan on
Access to Finance for SMEs)72 ซึ ่ ง เป็ น แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การใช้ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
Centre for Strategy & Evaluation Service, Evaluation of Market Practices and Policies on SME Rating (Unknown year),
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5111/attachments/4/translations/en/renditions/native
72 The Commission 2011 - Eurostat (2011); Key figures on European business, with a special feature on SMEs, p.11
71
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ประกอบการให้สินเชื่อ ประการต่อมา ข้อมูลเชิงคุณภาพ / Soft information สามารถใช้ในการประเมิน
ความสามารถของผู้ประกอบการและการจัดการ และคาดการณ์ความสามารถของบริษัทในอนาคต ข้ อมูลเชิง
คุณภาพที่นำมาใช้วัดความสามารถของบริษัท เช่น ตำแหน่งการแข่งขัน (competitive position) ของบริษัท
ในตลาด หรือ ประวัติของผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร เป็นต้น
เอกสารอื่นๆ อาทิ เอกสาร A 2006 review of qualitative information73 ซึ่งเกี่ยวกับการทบทวน
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จัดเก็บรวบรวมโดย San Paolo Group ได้สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีผลต่อศักยภาพของ
บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- โครงสร้างของบริษัท (วันที่จดทะเบียนหรือมีการควบรวมกิจการ, ลักษณะของบริษัท, เครือข่ายของ
บริษัท/ความสัมพันธ์ของบริษัทแม่และบริษัทลูก)
- ข้อมูลธุรกิจของบริษัท (อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท, ตำแหน่งการแข่งขัน/คู่แข่งทางธุรกิจ, ข้อ
ได้เปรียบของบริษัท (ต้นทุนการผลิต ลักษณะความโดดเด่น/คุณภาพของสินค้า เทคโนโลยี) การคาดการณ์การ
เติบโตของบริษัท, ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ, การรับรู้ของลูกค้าในตลาด)
- กลยุทธ์ (แผนการดำเนินธุรกิจ , การทำธุรกรรมพิเศษ เช่น แนวโน้มการควบรวมกิจการ การขาย
ธุรกิจ)
- คุณภาพในการบริหารจัดการ (ระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าของในการบริหารธุรกิจ , ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร, นักลงทุนที่สำคัญต่อการบริหารบริษัท)
- ความเสี่ยงอื่นๆ (ความเสี่ยงจากคู่ค้า, ความเสี่ยงทางกฏหมาย/สิ่งแวดล้อม)
- คุณภาพของความสัมพันธ์ (การพิจารณาของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงิน, ความสัมพันธ์เชิงลบใน
อดีต, คดีความในอดีต, การจัดการกับความสนใจ, ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและโครงการในอนาคต)
- การปฎิบัติตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล การตรวจสอบภายใน การถ่วงดุลอำนาจ
- หนี้สินในอนาคต เช่น เงินบำนาญ
นอกจากนี้ ข้อมูล เชิงสถิ ติโ ดยอาศัยระบบการจัด อั นดั บ (Statistically Based Rating Systems
:SBRS)74 ได้กำหนดองค์ประกอบทีใ่ ช้พิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อนำมาประเมินการให้สินเชื่อ ได้แก่
- ข้อมูลเชิงปริมาณ (กำไร ยอดขาย กระแสเงินสด หนี้สิน สินทรัพย์)
De Laurentis, G. et.al., p299; and Gropp, R., Gruendl, C. and A. Guettler. (2013); “Hidden Gems and Borrowers with Dirty
Little Secrets: Investment in Soft Information, Borrower self-selection and Competition”, European Banking Centre
discussion paper, No. 2013-005.
74 SBRS - Lehmann, B. (2003); “Is it worthwhile? The Relevance of Qualitative Information in Credit Rating”, Centre of
Finance and Economics, University of Konstanz, SSRN 410186, pp.4-6.
73
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- ข้อมูลเชิงคุณภาพ (การบริหาร ระบบข้อมูลการจัดการ กลยุทธ์ ทักษะทางสังคม ผู้บริหาร สภาพ
ทางการเงิน (หากไม่ผ่านการตรวจสอบ) อุตสาหกรรม สถานะทางการตลาด (ตำแหน่งการแข่งขัน จำนวนผู้ซื้อ
ผู้ขาย) ความสัมพันธ์กับลูกค้าธนาคาร (ข้อมูลกรรมสิทธิ์))
- ข้อมูลพฤติกรรม มักจะได้รับจากการตรวจสอบบัญชีเช่น (ยอดคงเหลือสูงสุด /ขั้นต่ำ จำนวนและ
ขนาดของการทำธุรกรรม การละเมิดวงเงินเครดิต)
- ข้อมูลอื่นๆ (เครดิตบูโร การอ้างอิงจากหน่วยงาน ที่อยู่ คดีความ ประวัติการชำระเงิน)
และจากการสัมภาษณ์ธนาคารพาณิชย์ใน EU จำนวน 44 แห่ง ปรากฎตามเอกสารของ Evaluation
of Market Practices and Policies on SME Rating Final พบว่ามีการจำแนกข้อมูลและการประเมินความ
น่าเชื่อถือได้ไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบการจำแนกข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ใน EU
ขนาดของบริษัท
บริษัทขนาดกลาง

บริษัทขนาดเล็ก
บริษัทขนาด Micro

บริษัทที่ไม่มลี ูกจ้าง

ลักษณะการ
ประเมิน
การจัดอันดับ
(Rating)
การให้คะแนน
(Scoring)
การให้คะแนน
(Scoring)/
ประวัติทางบัญชี

การให้คะแนน
(Scoring)/
ประวัติทางบัญชี

ลักษณะสินเชื่อ

วิธีการประเมิน

บัญชีนิติบุคคล

มีความยืดหยุ่น

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประมาณ
20–40% และข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณจำนวนมาก
บัญชีรายย่อย
มีความยืดหยุ่น ข้อมูลเชิงปริมาณ 80% และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 20%
บัญชีรายย่อย
มีความยืดหยุ่น ข้ อ มู ล ประวั ต ิ ก ารเงิ น ที ่ ไ ม่
มาก บางกรณี ใ ช้ ข ้ อ มู ล /
เอกสารอื ่ น ประกอบหรื อ
ข ้ อม ู ล จ าก ธนาคารที ่ มี
ความสัมพันธ์ทางบัญชี
บัญชีสว่ นบุคคล ไม่มีความยืดหยุ่น ข้ อ มู ล ประวั ต ิ ก ารเงิ น ที ่ ไ ม่
มาก บางกรณี ใ ช้ ข้ อ มู ล /
เอกสารอื ่ น ประกอบหรื อ
ข ้ อม ู ล จ าก ธนาคารที ่ มี
ความสัมพันธ์ทางบัญชี

ที่มา: เอกสารของ Evaluation of Market Practices and Policies on SME Rating (Unknown year)
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สำหรับในบริบทของเอเชียที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน นั้น งานวิจัย Developing an
ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Methodology ข อ ง JAIF, ASEAN, Bank Indonesia75 ไ ด้
นำเสนอการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ในกลุ่ม ASEAN โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มประเทศที่มี
ระบบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ อันได้แก่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยให้
น้ำหนักกับข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินในการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME ไม่เกินร้อยละ 40 กลุ่มที่ 2 ได้แก่
ประเทศไทย อินโดนิเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่การประเมินความน่าเชื่อถือของ SME ยังไม่เป็นระบบ
มีข้อมูลด้านการเงิน (financial report) ของ SME ที่ไม่มากนัก ข้อมูลทางการเงินที่ มีบางส่วนก็ไม่ได้มีการ
ตรวจสอบทางบัญชี จึงเสนอว่าค่าน้ำหนักของข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินควรอยู่ระหว่าง 60-70% ส่วนกลุ่มสุดท้าย
เป็นกลุ่มที่มีเครื่องมือและข้อมูลในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือน้อย โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน จึงให้นำ้ หนัก
แก่ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินสูงมากถึงกว่าร้อยละ 70 อันได้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว บรูไน เวียดนาม และเมียนมาร์
นอกจากนี้ เครือข่าย Asia Professional Education Network (APEN) ได้จัดทำเอกสาร Credibility
Index for SMEs (Small and Medium Enterprises) (CIS)76 ขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างระบบการจัดอันดับของ
SME ในอาเซียนซึ่งมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ โดยเอกสารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) เนื่องจากทุนอาเซียนจะเคลื่อนย้ายอย่างเสรีมากยิ่งขึ้นเพื่อ
การค้าและการลงทุน และด้วยเหตุนั้นจะส่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ SME ในอาเซียนทั้งในส่วนของการ
เข้าถึงสินเชื่อและการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีระบบการจัดอันดับ SME อยู่แล้วบ้าง
แต่ส่วนใหญ่แล้วระบบเหล่านั้นเป็นการจัดอันดับผ่านหุ้นกู้และมุ่งเน้นไปที่สถานะทางการเงินเป็นหลัก ระบบ
การจัดอันดับใหม่นี้จะเข้ามาช่วยพัฒนาความน่าเชื่อถือของ SME ได้
ระบบ CIS นี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1) ดัชนีทั่วไป 2) ดัชนีท้องถิ่น และ 3) ดัชนีบริษัทเกิด
ใหม่ นอกจากนี้ CIS ยังได้สร้างชุดคำถามเพื่อนำไปใช้ประเมินความน่าเชื่อถือซึ่งมีทงั้ สิ้น 6 หมวด แบ่งได้ดังนี้77
1. ศักยภาพทางการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1.1) ลักษณะทางสังคมของธุรกิจ 1.2) วิสัยทัศน์ของ
บริษัท (นิยามที่ชัดเจนและส่วนแบ่งทางการตลาด) 1.3) กลยุทธ์ของบริษัท 1.4) หนังสือรับรองของ
CEO/ฝ่ายบริหาร 1.5) การปรับตัวต่อโลกาภิวัฒน์ (ในมิตดิ ้านการบริหารจัดการ)
2. ศั ก ยภาพด้ า นเทคนิ ค ประกอบด้ ว ย 2.1) ความเป็ น เลิ ศ ทางเทคโนโลยี แ ละบริ ก าร 2.2)
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา (ในมิติด้านเทคโนโลยีและบริการ) และ 2.3) สิทธิบัตร
3. กิจกรรมด้านการตลาดและการขาย ประกอบด้วย 3.1) แผนและกลยุทธ์การขาย 3.2) การทำ
การตลาดและตำแหน่งทางการตลาด 3.3) ดัชนีต่างๆ (ในมิติด้ านการขาย) และ 3.4) การปรับตัว
ต่อโลกาภิวัฒน์ (ในมิติด้านการตลาด)
75https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Developing%20an%20ASEAN%20Benchmark%20for%

20SME%20Credit%20Rating%20Methodology.pdf
76 http://www.ar.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/8/2015/12/CISsilk-151029-by-Prof.-Maeda-1-2.pdf
77 http://www.apen.asia/wp-content/uploads/2017/02/Final-Version%E3%80%80CIS-Evaluation-Items-for-SME.pdf
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4. ศักยภาพทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 4.1) การจ้างบุคลากร 4.2) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 4.3) ระบบการบริหารจัดการบุคลากร 4.4) ดัชนีต่างๆ (ในมิติด้านบุคลากร) และ 4.5) การ
ปรับตัวต่อโลกาภิวัฒน์ (ในมิติด้านบุคลากร)
5. ศักยภาพทางด้านองค์กร ประกอบด้วย 5.1) ขอบข่ายองค์กร (บทบาท หน้าที่ และอำนาจ) 5.2)
ขอบข่ายองค์กร (การดำเนินการตามกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงและข้อมูล) 5.3) ขอบข่าย
องค์กร (การป้องกันความผิดพลาด กระบวนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ) 5.4) ความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทคู่ค้า และ 5.5) วัฒนธรรมองค์กร (สภาพที่ทำงาน การสื่อสารด้านข้อมูล)
6. ศักยภาพทางการเงิน ประกอบด้วย 6.1) ความมั่นคงทางการเงิน 6.2) ผลกำไรและการเติบโตทาง
ธุรกิจ และ 6.3) ความแน่นอนของข้อมูลทางการเงินและทรัพย์สิน (การประเมินและดูแลรักษา)
ทั้งนี้ แนวทางการจัดสรรน้ำหนักของตัวชี้วัดทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อนำมาจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือนั้น อาจใช้เกณฑ์ในการแบ่งตามลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี 2) ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ ระดับกลาง และ 3) ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ใน
ระดับน่ากังวล โดยในกลุ่มแรกนั้น ได้แก่ กลุ่มประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่ดี และมีความพร้อม
ทางด้านข้อมูลด้านการเงิน ดังนั้น JAIF, ASEAN and Bank Indonesia (2014)78 จึงได้เสนอว่า ตัวชี้วัดด้าน
การเงินควรมีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 60% ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านไม่ใช่การเงิน พึงมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 40% ในส่วนกลุ่มที่สองนั้นซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ ยนผ่านมาเป็นกลุ่มที่ 1 กล่าวคือ เป็นกลุ่มประเทศที่
กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีข้อจำกัดทางด้านข้อมูลด้านการเงิน ด้วยเหตุนี้ ตัวชี้วัดด้านการเงินจึงควรมี
น้ำหนัก 30-40% ในขณะทีต่ ัวชี้วัดด้านไม่ใช่การเงินควรมีน้ำหนัก 60-70% และในกลุ่มสุดท้าย คือ ประเทศที่
กำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีกำลังพัฒนาอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ข้อมูลด้านการเงินยังห่างไกลจากที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านการเงินมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30%
และในขณะเดียวกันตัวชี้วัดด้านไม่ใช่การเงินกลับมีนำ้ หนักมากกว่าหรือเท่ากับ 70%
สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินมาใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME
อย่างเป็นระบบ สถาบันการเงินหลายแห่งมีการนำข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ขอสินเชื่อมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
อนุมัติสินเชื่อในรูปแบบของ KYC (know your customer) เช่น การไปลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักกับลูกค้า ดู
ประวัติของลูกค้า (อายุ ระดับ การศึกษา) แต่ไม่ได้ให้น้ำหนักกับข้อมูล เชิงคุณภาพเหล่านี้มากนัก ทั้งนี้
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2561)79 ได้ศึกษาตัวชี้วัดในการให้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการไทย ซึ่ง
JAIF, ASEAN and Bank Indonesia. (2014). Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Methodology. Retrieved
from https://asean.org/storage/2012/05/2.-Final-Report-Developing-an-ASEAN- Benchmark- for-SME-Credit-RatingMethodology.pdf
79
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2561). รายงานการศึกษา Micro Enterprise ในอาเซียน+8 และการจัดทำ Credibility Index for
MSMEs เสนอต่อ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน้า 6-73 – 6-81.
78
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ประกอบด้วย ปัจจัยทีไ่ ม่ใช่การเงิน (Non-Financial Aspects): โดยพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้ า นการตลาด และด้ า นการผลิตสิน ค้า และบริ การ และปั จ จัยการเงิน (Financial Aspect) โดย
พิจารณาจากข้อมูลด้านการเงิน และในการคำนวณดัชนีความน่าเชื่อถือ (Credibility Index) สำหรับ SME นั้น
ได้ให้น้ำหนักปัจจัยที่ไม่ใช่การเงินและปัจจัยการเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ
ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินที่นำมาใช้ในการคำนวณประกอบด้วย (ตัวเลขในวงเล็บคือสัดส่วนน้ำหนัก)
ด้ า นการบริ ห าร (26) ได้ แ ก่ อายุ ข องเจ้ า ของกิ จ การ (2.5) การศึ ก ษาของเจ้ า ของกิ จ การ (2.5)
ประสบการณ์ทำธุรกิจ (6) ทรัพยากรบุคคล (4) ความเข้มแข็งขององค์กร (4) และประวัติการจ่ายชำระหนี้ (3)
ด้านการตลาด (25) ได้แก่ การตลาดและการขาย (4) แนวโน้มการเติบโตของยอดขาย (17) และ
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล (4)
ด้านการผลิตสินค้าและบริการ (9) ได้แก่ ความสามารถทางเทคนิค (4) และการพัฒนาสินค้าและ
บริการ (5)
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บทที่ 3: ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ที่ใช้ในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ SME ของต่างประเทศ
บทนี้คณะวิจัยจะอธิบายถึงที่มาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในบริบทของประเทศต่างๆ ทั้ง
3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการศึกษาผ่านข้อมูลทั้ งที่เป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ (เฉพาะประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้) และทุติยภูมิ เนื่องจากบทเรียนจากทั้ง 3 ประเทศมี
ความคล้ายคลึงกับระบบหรือบทบาทของ SME ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่บ้าง จึงเป็นการสมควรที่จะ
ศึกษาในเชิงลึกสำหรับทั้ง 3 ประเทศนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
3.1 ประเทศฝรั่งเศส
บทบาทของ SME ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด พิจารณาจาก
จำนวนผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดคิดเป็น 99.9%80 และมีการจ้างงานจาก SME อยู่ที่ 61.6% และ SME มี
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มประมาณ 529.1 พันล้านยูโร หรือคิดเป็น 55.2% ของ GDP ทั้งนี้ การศึกษาเปรียบเทียบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศฝรั่งเศส มีสาระสำคัญดังนี้
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SME
การส่งเสริม SME ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะผ่านองค์กรภาครัฐหลายองค์กรมีทั้งองค์กรในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ สำหรับองค์กรในระดับท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือ SME คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
อำนาจตามกฎหมายที่จะช่วยเหลือ SME ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ และปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นองค์กร
รัฐโดยแท้เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม SME เป็นการเฉพาะและมีหน้าที่ในระดับประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีธนาคาร BPI France ที่จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ SME และมีวิสาหกิจ
ที่มีรูปแบบการดำเนิน การขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยเป็นส่ วนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจ BPI Group ที่ให้บริการ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการส่ งออก โดยเป็นองค์กรที่สามารถให้บริการได้ง่ายเนื่องจากมีสำนักงานที่
ตั้งอยู่ทุกมณฑลหรือทุกแคว้นในสาธารณรัฐฝรั่งเศส อีกทั้งฝรั่งเศสยังมีสมาคม APCE ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของ
ภาครัฐ และรัฐ มี บ ทบาทสำคั ญในการจัดตั้งและการบริห ารสมาคมโดยมีว ัตถุประสงค์ห ลัก คือ ให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดตั้งและพัฒนาวิสาหกิจต่างๆ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจ BPI Group ซึ่งมีสถานะเป็นธนาคารไม่
อาจใช้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรงในการประกอบกิจการโดยการสนับสนุน SME ของตนได้
งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ BPI Group จึงมาจากเงินทุนค่าหุ้น และรายได้จากการให้ บริการที่เรียกเก็บมาได้
เป็นสำคัญ
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BPI Group มีสถานะเป็นธนาคาร จึงมีอำนาจออกกฎหมายที่จะให้บริการด้านการเงิน โดยอาจเสนอ
ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่วิสาหกิจ และ SME เกือบทุกรูปแบบ ทำให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้
โดยง่าย อย่างไรก็ตาม หน่วยสนับสนุน SME ของ BPI Group เป็นทั้งธนาคารและหน่วยงานส่งเสริมพัฒนา
นวัตกรรม ซึง่ เป็นการให้บริการสาธารณะ ด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงแสวงหา
กำไรโดยคิดค่าบริการในการให้บริการส่งเสริมหรือสนับสนุน SME
ในส่วนของนโยบายนั้น พบว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุน SME ผ่านหลายช่องทาง เช่น ทางกฎหมาย
โดยได้มีการปรับแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อให้ SME สามารถเข้าร่วมแข่งขันเพื่อให้บริการกับ
หน่วยงานของรัฐได้ การแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ท่าน โดยหนึ่งในนั้นแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการ
ระงับ ข้อพิพาทระหว่า ง SME กับ ธนาคารหรือบริษัทประกันความน่าเชื่ อถื อเป็น การเฉพาะ และอีก คน
รับผิดชอบการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการค้าระหว่างภาครัฐ บริษัทขนาดใหญ่ และผู้รับเหมาช่วงตาม
สัญญาซึ่งจะเกี่ยวพันกับบริษัทระดับ SME และการลดอัตราภาษีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 33.3% แต่จะลดลงมาอยู่ที่
25% ภายในปี ค.ศ. 202281 อย่างไรก็ดี SME ในประเทศฝรั่งเศสมีแนวโน้มเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารที่ดีขึ้น
โดยสัดส่วนคำขอสินเชื่อที่ถูกปฏิเสธในปี ค.ศ. 2017 ลดมาอยู่ที่ 4.3% เทียบกับปี ค.ศ. 2016 ที่ สินเชื่อถูก
ปฏิเสธอยู่ทปี่ ระมาณ 7.3%82
3.1.2 เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อขอสินเชื่อของ SME
ประเทศฝรั่งเศส โดยสถาบันการเงินมีเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อพิจารณาสินเชื่อ และความน่าเชื่อถือของ
SME มากมาย โดยสามารถแยกพิจารณาเครื่องมือต่างๆ ได้ดังนี้
1) โครงการ Euro-Secured Notes Initiative (ESNI) คื อ โครงการที ่ จ ั ด ตั ้ ง โดย The French
Banking Federation (FBF) ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในการ Euro Secured Notes Issuer มี
ธนาคารที่ร ่ว มก่อตั้ง 5 แห่ง ได้แก่ BNP Paribas, BPCE Group, Crédit Agricole Group, HSBC France
และ Société Générale กล่าวได้ว่า ESNI ตั้งอยู่ทั่วทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศฝรั่งเศส โครงการดังกล่าวได้รับ
การ สนันสนุนจาก Banque de France ที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยระบบการประเมิน
ความน่าเชื่อถือสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอและการรักษาระดับบัญชีแบบ Cash Account ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหุ้นที่
สามารถสั่งซื้อหุ้นเท่ากับวงเงินที่ได้รับ Euro Secured Notes มีการจำหน่ายครั้งแรกในเดือนเมษายน ค.ศ.
2014 มีมูลค่าประมาณ 2,650 ล้านยูโร และมีระยะเวลาในการไถ่ถอนเป็นเวลา 3 ปี และในปี ค.ศ. 2015 มี
การออก Euro Secured Notes มีมลู ค่ารวมกว่า 5,000 ล้านยูโร
Euro Secured Notes เป็นรูปแบบใหม่ของการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมี
พื้นฐานมาจากการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แก่ภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ผ่าน
http://www.gouvernement.fr/en/action-plan-for-company-investment-and-growth ในปี ค.ศ. 2018 เฉพาะบริษัทที่มีกำไรมากกว่า
500,000 ยูโรถึงจะได้รับการลดอัตราภาษีจาก 33% เหลือ 28% ส่วนอัตราภาษีอื่นที่บังคับใช้ในปี ค.ศ. 2017 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
82 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/11/translations/en/renditions/native
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เกณฑ์ ข อง Eurosystem โดย Euro Secured Notes ได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารกลางยุ โ รป (European
Central Bank) เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการดำเนินการกับธนาคารกลางยุโรป ใช้ในการรีไฟแนนซ์
(Refinance) ภายในตลาดการกู้เงินระหว่างธนาคาร (Interbank market) และเป็นสินทรัพย์ใหม่สำหรับการ
ลงทุนแก่นักลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเชื่อแก่ SME ทำให้ธนาคาร
พาณิชย์มีแนวโน้มที่จะปล่อยกู้แก่ SME มากขึ้น ทั้งนี้การเติบโตของ SME เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศ และ Euro Secured Notes มีสินทรัพย์ที่ รองรับด้วยสินเชื่อที่มี
ความน่าเชื่อถือสูงจากการจัดอันดับของ Banque de France (FIBEN) ทำให้มีมาตรฐานที่สูงในเรื่องความ
โปร่งใส และความปลอดภัย และให้มีการจัดอันดับ Euro Secured Notes จาก FIBEN rating และยังมีอิสระ
ในการเลือกใช้บริการจากบริษัทจัดอันดับอื่นๆ ได้
ทั้งนี้ โครงการ ESNI มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาข้อมูล ที่ไม่ส มมาตร (asymmetric
information) ซึ่งไปลดทอนการพัฒนาศักยภาพของ SME โดยมาตรการริเริ่มดังกล่าวกระทำผ่านธนาคาร
Banque de France ซึ่งเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือให้กับภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่นเดียวกับการ
จัดอันดับภายในของธนาคาร83 นอกจากนี้ ประเทศฝรั่งเศสมีหน่วยงานที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่ง 84
ทั ้ ง ที ่ เ ป็ น บริ ษ ั ท ของฝรั ่ ง เศสเอง ได้ แ ก่ Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce
Extérieur (COFACE) และ Spread research รวมทั้งบริษัทจัดอันดับข้า มชาติ ได้ แก่ Fitch France และ
Moody’s France
2) การค้ำประกันสินเชื่อของ SME ในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวพัน กับ
สมาคมการค้าของ SME โดยโครงสร้างของสถาบันค้ำประกันสินเชื่อมีรากฐานมาจากมาตรา 515 และมาตรา
519 ของกฎหมายธนาคารฉบับวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1984 หรือที่เรียกว่า Code Monétaire et Fiencier
(CMF) ซึ่งกำหนดให้สถาบันค้ำประกันสินเชื่อมีฐานะเป็นบริษัทเอกชนและเป็นสื่อกลางทางสินเชื่อ โดยจะต้อง
ค้ำประกัน สิน เชื่อให้กับสมาชิกของตนกับ บุคคลภายนอก อีกทั้งสถาบันค้ำประกันสินเชื่อยั งสามารถให้
คำปรึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินให้สมาชิกได้อีกด้วย
โดยภาพรวมแล้ว สถาบันค้ำประกันสินเชื่อมีขอบข่ายทางกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อ 1) คุ้มครอง
มาตรการการประกอบธุรกิจของ SME และความมีอิสระทางสัญญาของเอกชน และ 2) ความมั่นคงและความมี
ประสิทธิภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลางทางสินเชื่อ85
3) การจัดอันดับสินเชื่อ โดยเอกสารของ Christophe Cahn และคณะ (2018)86 ได้กล่าวถึงธนาคาร
Banque de France ที่ได้มีการวิเคราะห์จัดอันดับสิ นเชื่อเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ และสามารถ
83

https://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/documents/2018-SME-Ministerial-Conference-Plenary-Session-2.pdf

84 https://www.wikirating.org/wiki/List_of_credit_rating_agencies

https://www.palgrave.com/gp/book/9780230295391
Christophe Cahn, Mattia Girotti , and Federica Salvadè (2018). External Credit Ratings and Bank Lending. Working Paper.
Banque de France. https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp-691.pdf
85
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คำนวณหาสินเชื่อที่อยู่ในระดับที่สัมพันธ์กับระดับสภาพคล่องทางการเงินของผู้กู้ได้ อีกทั้งยังเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความสามารถในการชำระหนี้ โดยหลักการแล้ว บริษัทต่างๆ ที่มียอดขายสูงกว่า 0.75 ล้านยูโร
และตั ้ ง อยู่ ใ นประเทศฝรั ่ ง เศสมั ก จะถู ก จั ด อั น ดั บ โดยธนาคาร Banque de France ซึ ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
นักวิเคราะห์จากทั่วประเทศ ทำให้มีความเชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ที่เป็นพลวัตได้เป็นอย่างดี การจัดอันดับดังกล่าว
จะอาศัยทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (ได้แก่ สถิติทางบัญชี และข้อมูลทางการเงิน ภาวะหนี้สินที่จัดทำโดยสถาบัน
สินเชื่อ และข้อมูลทางด้านกฎหมาย เป็นต้น) และเชิงคุณภาพ (ได้แก่ การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
องค์กรซึ่งสัมภาษณ์โดยนักวิเคราะห์ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ)
การจัดอันดับดังกล่าวยังได้มีการทบทวนเมื่อนักวิเคราะห์ได้รับทราบข้อมูลใหม่ หรือเมื่อได้รับทราบถึง
ปัจจัย ภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญในการ
ประเมินการจัดอันดับ ซึ่งผลของการจัดอันดับจากสูงสุดไปจนถึงต่ำสุด คือ ‘3’, ‘4’, ‘5’, และ ‘6’ นอกจากนี้
นักวิเคราะห์จะให้คะแนนเป็น ‘0’ ในกรณีที่นักวิเคราะห์ไม่มีข้อมูลเป็นฐานของการประเมิน (รายละเอียดจะได้
อธิบายในหัวข้อถัดไป)
ทั้งนี้ บริษัทที่ถูกจัดอันดับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินของธนาคารแต่อย่างใด ทว่าจะเป็น
สถาบันผู้ให้สินเชื่อเองที่จะต้องจ่ายค่าบริการเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลของบริษัทที่ถูกประเมินจะ
ถูกจัดเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูล FIBEN (FIchier Bancaire des ENtreprises)
4) การจั ด ทำฐานข้ อ มู ล สิ น เชื ่ อ FIBEN (FIchier Bancaire des ENtreprises) โดยเอกสารของ
European Commission (2017)87 ได้อธิบายถึงฐานข้อมูล FIBEN เป็นฐานข้อมูลสินเชื่อของ SME ที่มีขึ้น
เพื่อให้ผู้ให้กู้และนักลงทุนสามารถที่จะประเมินความสามารถในการจ่ายและผิดนัดชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม
SME บางรายก็ไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของตนมากนักเพราะอยากเก็บเป็นความลับ หรือไม่ก็กังวล ว่า
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลจะตกเป็นภาระแก่ตน
ฐานข้อมูลสินเชื่อ SME ถูกจัดเก็บโดยธนาคาร Banque de France ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
กู้ยืมและข้อมูลทางการเงินต่างๆ เป็นประวัติ ของบริษัทอยู่ในฐานข้อมูลและจะถูกจัดอันดับซึ่งจะมีข้ อมูลที่
เกี่ยวกับความสามารถทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารและแหล่งทุน
อื่นๆ มีตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือมากขึน้ ก่อนที่จะตัดสินใจให้กู้
นอกเหนือจากการจัดอันดับดังกล่าว การจัดทำฐานข้อมูลสินเชื่อ FIBEN ยังสามารถนำมาใช้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ออกตั๋วเงินในการช่วงซื้อลด (rediscounting) ซึ่งจะสัมพันธ์กับขั้นตอนของการรีไฟแนนซ์ โดย
บริษัทที่มีอันดับที่สูงจะสามารถได้รับ การรีไฟแนนซ์ได้ ฐานข้อมูลสินเชื่อ FIBEN นั้นได้มีการปรับปรุงเป็น
ประจำทุกวัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจ ศาลจด
European Commission (2017). Addressing Information Barriers in the SME Funding Market in the Context of the Capital
Markets Union. Commission Staff Working Document. SWD (2017) 229 final2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170606-sme-access-to-funding_en.pdf
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ทะเบียนทางการค้า สถาบันสถิติและเศรษฐกิจศึกษาแห่งชาติ หนังสือพิมพ์ เอกสารทางกฎหมาย และเอกสาร
อื่นๆ ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสินเชื่อ FIBEN ได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1982 เพื่อนำไปช่วยวิเคราะห์
ความเสี่ยง ตัดสินใจและติดตามบริษัท SME เหล่านี้ และเมื่อไม่นานนี้ แหล่งทุนประเภท Crowdfunding ผู้รับ
ประกันและผู้บริหารสินทรัพย์ก็สามารถที่จะเข้ าถึงฐานข้อมูลสินเชื่อ FIBEN ได้แล้วโดยอาศัยอำนาจกฎหมาย
Macron Act
5) การแก้ไขปัญหาด้านสินเชื่อ (credit mediation) เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 2008 โดย
เกิดขึ้นเพื่อช่วย SME ในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้วยการรับหรือรักษาสินเชื่อธนาคารไว้ อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินของ SME ในประเทศฝรั่งเศส โดย Banque de France เป็นผู้ให้บริการตัวกลางทาง
สินเชื่อในปารีส ซึ่งช่วยในการหาทางออกระหว่างข้อเรียกร้องของบริษัทกับสถาบันการเงินในประเทศและใน
ระดับนานาชาติ โดยในปีค.ศ. 2016 ตัวกลางทางสินเชื่อมีทั้งหมด 1,638 แห่ง และให้บริการไป 1,048 องค์กร
จากทั้งหมด 12,768 องค์กร อย่างไรก็ตาม จำนวนการใช้บริการลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจาก SME
สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ เอกสาร Specific focus of public action in 2016-17 ก็ยังได้อธิบายถึงการส่งเสริมให้
ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นด้วยการใช้มาตรการทางการเงินของภาครัฐและเอกชนที่มี
อยู่ในการเริ่มต้นการลงทุน โดยในปีที่ผ่านมา การตั้งกรอบเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลงทุนได้ให้ความสำคัญไป
ที่การปฏิบัติการสาธารณะด้านการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนบริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ให้รับโครงการใหม่
และโครงการที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท และเป็นความท้าทายของ SME
แบบดั้งเดิมด้วยระบบดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงกองทุนแบบดั้งเดิมด้วย
การเพิ่มสิ นเชื่อในการลงทุน รวมถึงการยกระดับนวัตกรรมกระบวนการผลิตของบริษัท ตัวอย่างของการ
ปฏิบัติการสาธารณะด้านการเงิน ได้แก่
การเข้าถึงการเงินที่ดีขึ้นของบริษัทที่มีขนาดเล็กมาก แม้ว่าบริษัทขนาดเล็กจะสามารถเข้าถึงการเงินได้
ดีขึ้น ทว่ายังคงประสบปัญหาเฉพาะอยู่ เนื่องจากขนาดของบริษัทและการขาดความรู้ทางการเงินในบางครั้ง
ซึ่งในกรณีของบริษัทขนาดเล็กมากได้ให้ความสำคัญต่อมาตรการใหม่ที่กำหนดโดย Bpifrance เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางการเงินของบริษัทขนาดเล็ก โดย Bpifrance เริ่มปล่อยสินเชื่อในการพัฒนาออนไลน์ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2016 จาก 10,000-50,000 ยูโร เพื่อสนับสนุนการลงทุนในระดับโลก อีกทั้งสินเชื่อเหล่านี้ให้บริการแก่
บริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 3–50 คน มาตรการข้างต้นเป็นมาตรการที่ถูกทดลองใช้ในบางภูมิภาคและได้ผลลัพธ์
ที่ดีจึงมีการสนับสนุนมาตรการนี้ในระดับประเทศในปีค.ศ. 2017 นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กมาก
Banque de France ได้จัดทำข่าวสำหรับ ธุรกิจเหล่านี้ในทุกภูมิภาคตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2016 โดย
เป้าหมายของผู้สื่อข่าวคือ การให้คำแนะนำและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของธุรกิจ โดยมีที่ปรึกษา
ประมาณ 100 คนและมุ่งไปที่บริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คนและมูลค่าการซื้อขายน้อยกว่า 2 ล้านยูโร
เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก
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Digital transformation เป็นความท้าทายสำหรับทุกบริษัทโดยเฉพาะ SME แบบดั้งเดิมที่บางครั้ง
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และดำเนิน โครงการใหม่และโครงการที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้ทัน
ต่อลูกค้าและคู่แข่ง ฉะนั้นจึงต้องลงทุนหรือยกระดับนวัตกรรมกระบวนการผลิตของบริษัท และเมื่อกล่าวถึง
เรื่องการเงิน ธนาคารพาณิชย์มักลังเลในการลงทุนในด้านเครื่องมือและวิธีการผลิตของ SME และธุรกิจขนาด
กลางที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติทางดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการริเริ่มอุตสาหกรรม
ในอนาคต รัฐบาลฝรั่งเศสได้สนับสนุนการออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่บริหารโดยธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งชาติ Bpifrance ซึง่ ดำเนินการโดยบริษัทในภาคอุตสาหกรรม โดยเครื่องมือดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนการลงทุน
ทางการเงินของธนาคารอย่างรุนแรง แต่ทำให้บริษัทต่างๆ มีการพัฒนามากขึ้นและอาจทำให้ธนาคารพาณิชย์
ยอมรั บ ในโครงการข้ า งต้ น อี ก ทั ้ ง การทำให้ เ ป็ น ระบบดิ จ ิ ทั ล นั ้ น เป็ น สิ ่ ง ที ่ ท ้ า ทายไม่ เ พี ย งแต่ บ ริ ษ ั ท ใน
ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ ยังรวมถึง SME ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม ซึ่งบริษัทขนาดเล็ก
หลายแห่งไม่ทราบว่าจะเริ่ม การทำให้เป็นระบบดิจิทัลเมื่อไร และต้องการการสนับสนุนในด้านบริการให้
คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี การจัดหาเครื่องมือใหม่หรือการระดมทุนใหม่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินของบริษัทด้วย
3.1.3 เกณฑ์พิจารณาการจัดอันดับสินเชื่อ
Banque de France (BDF) ก่อตั้งโดยธนาคารกลาง อยู่ภายใต้การดูแลของ European System of
Central Banks (ESCB) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิต และสะท้อนเงินทุนของบริษัท ซึ่ง
credit rating เป็ น การประเมิ น ความสามารถของบริ ษ ั ท เกี ่ ย วกั บ ภาระผู ก พั น ทางการเงิ น ในระยะ 3 ปี
(financial commitments over a three-year horizon) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการรีไฟแนนซ์
กับ Eurosystem ของธนาคารพาณิชย์จากการพิจารณาลักษณะอันดับของบริษัทที่มีการกู้ยืมเงิน เพื่อการ
คำนวณ capital requirements/เงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ตามหลักของกฎการชำระหนี้ และเพื่อเป็น
เกณฑ์การวัดความน่าเชื่อถือที่ช่วยในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นการ
อำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างบริษัทที่ต้องการกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์จากการอ้างอิงด้วยข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยั งเป็นการให้ข้อมูลทางการเงินแก่บริษัทและผู้บริหาร
ถึงความสามารถในการมีภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทและปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคาร BDF ดำเนินงานผ่านการได้รับเงิน จากธนาคารพาณิชย์ จากการจัดอันดับกว่า 280,000 บริษัทต่อปี
คิดเป็นมูลค่ากว่า 955,000 USD
ในการจัดอันดับบริษัทมีการดำเนินงานในหลายขั้นตอน ดังที่แสดงในรูปที่ 3.1 ตั้งแต่การเก็บข้อมูล
จากหลายแหล่งที่มา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดอันดับในขั้นตอนสุดท้าย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
มาจัดอันดับข้อมูลมาจากหลายส่วน ทั้งการเก็บจากบริษัทที่มาให้จัดอันดับ การลงทะเบียนในศาลแพ่ง INSEE
และสถาบันสินเชื่อ โดยแสดงในรูปที่ 3.2 ซึ่งมีทั้งข้อมูลทางการเงินมากกว่าครึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ประกอบด้วย
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- Descriptive data ชื่อบริษัท ที่ตั้ง รูปแบบทางกฎหมาย เงินทุน ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
- Accounting and financial data บั น ทึ ก รายงานทางการเงิ น ของบริษ ั ท เพื ่ อดู ผลประกอบการ

ความสามารถของธุรกิจ หรือธุรกิจมีการกู้ยืมที่มากเกินไปหรือไม่
- Legal information ดูประวัติของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีทางแพ่ง
- Data relating to companies’ economic and financial environment ข้ อ มู ล ภายในบริ ษั ท

อย่างเช่น ผู้จัดการ พาร์ทเนอร์ เจ้าของบริษัท ทัศนคติ ความสามารถ ความรู้
- Qualitative data ข้อมูลส่วนนี้มาจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการบริษัท เพื่อให้ได้ละเอียดและมีความ

แม่นยำที่เพิ่มขึ้นกว่าการดู เพียงการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพิ่มเติมจาก The Banque de
France rating Reference guide
- Corporate Social Responsibility เพื่อดูประสิทธิภาพของบริษัทในระยะยาว ประกอบด้วย ความ

รับผิดชอบต่อสังคม (การทำงานขององค์กร สภาพการทำงาน การฝึกอบรม การแบ่งปันผลกำไรให้
พนั ก งาน) ความรั บ ผิด ชอบต่อ สิ ่ง แวดล้ อ ม (การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดและรีไซเคิลขยะ) ความรับผิดชอบของพลเมือง (การพัฒนาความ
เป็นอยู่ที่ดีในสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชน)
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดอันดับสินเชื่อของธนาคาร BNF

ทีม่ า: The Banque de France. (ไม่ทราบปี). Role of the Banque de France as a credit assessment provider and
internal SME credit assessment best practice. https://ww4.ticaret.edu.tr/itibar/wpcontent/uploads/sites/69/2018/11/BANK-DE-FRANCE-CREDIT-RATING-SYSTEM.pdf
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รูปที่ 3.2 ประเภทของการจัดเก็บข้อมูลและความถี่ในการจัดเก็บ

ที่มา: The Banque de France. (ไม่ทราบปี). Role of the Banque de France as a credit assessment provider and
internal SME credit assessment best practice. https://ww4.ticaret.edu.tr/itibar/wpcontent/uploads/sites/69/2018/11/BANK-DE-FRANCE-CREDIT-RATING-SYSTEM.pdf

ในการวิเคราะห์เพื่อจัดอันดับของ BDF มีความแตกต่างกับบริษัทจัดอันดับอื่นคือ การนำข้อมูลเชิง
คุณภาพมาใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสที่ SME จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากบริษัท
SME ส่วนใหญ่มีข้อมูล ที่เป็น financial data ที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ประเมินศักยภาพของบริษัทได้ ข้อมูล
คุณภาพที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ลักษณะของภาคอุตสาหกรรม โครงการที่กำลังจัดทำ ความสามารถ
ในการระดมทุน (economic environment) ผู้จัดการของบริษัท และการสัมภาษณ์เกีย่ วกับจัดการบริษัท
ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็น financial data ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย รายได้ของ
บริษัท (รายได้สุทธิ EBITA/กำไรจากการดำเนินงาน) ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท (ความสามารถ
ทางการเงิน ระดับหนี้ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ความเสี่ยงในการล้มละลายของบริษัท (พิจารณา
จากหนี้สินทางการเงิน และงบดุล) งบดุลของบริษัท (เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพย์และหนี้สินที่มีสภาพคล่องสูง
(สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี)) ทั้งนี้ ในการพิจารณา financial position และ profitability จะ
พิจารณาด้วยระบบ ASCOT
กระบวนการจัดอันดับของบริษัทจะมีการจัดอันดับใหม่ทุกปี เมื่ อมีการจัดทำงบการเงินใหม่ แต่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงอันดับอย่างรวดเร็วทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง/ได้รับข้อมูลใหม่ที่มีความสำคัญ/มีผลอย่าง
มากต่อบริษัท และพบว่าการจัดอันดับนี้กว่า 39% ของบริษัท SME อยู่ในระดับ 3++ ถึง 4+
The Banque de France rating ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ turnover rating (การจัดอันดับยอดขาย
หรือมูลค่าการขายของบริษัท) และ credit rating (การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) โดยในส่วนของ Turnover
rating ที่เป็นตัววัดระดับของ turnover มีระดับตัง้ แต่ A – N ดังแสดงในรูปที่ 3.3
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รูปที่ 3.3 ประเภทอันดับความน่าเชื่อถือของยอดขายหรือมูลค่าการขายของบริษัท

ที่มา: The Banque de France. (2016). The Banque de France rating Reference guide.
https://entreprises.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/29/the-banque-de-francerating-reference-guide.pdf

ส่วน Credit rating มีระดับตั้งแต่ 3++ ถึง P ดังแสดงในรูปที่ 3.4
รูปที่ 3.4 คำอธิบายช่วงคะแนนของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ที่มา: Association of Southeast Asian Nations. (2015). Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit
Rating Methodology. https://asean.org/storage/2012/05/2.-Final-Report-Developing-an-ASEANBenchmark-for-SME-Credit-Rating-Methodology.pdf
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เอกสาร Banque De France Ratings 2017 Performance Assessment 2017 ได้อธิบายถึงระบบ
การจัดอันดับมีเป้าหมายเพื่อแบ่งบริษัทด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต (ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้) ซึ่ง
The Banque de France rating system ส่ว นใหญ่เป็นการประเมินความเสี่ยงในระยะเวลา 3 ปี โดยใช้
เกณฑ์ในการประเมินอันดับด้วย Financial data ของบริษัท และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยในปี 2015 ได้มีการ
เพิ่ม Corporate Social Responsibility (CSR) ไปในการประเมิน การจัดอันดับของบริษิทมีตั้งแต่ 3++, 3+,
3, 4+, 4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9 or P. ซึง่ P rate คือ อันดับของบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมาก
จากการศึกษา พบว่า บริษัทใดยิ่งได้รับการจัดอันดับที่ต่ำ ก็จะมีแนวโน้มที่มีการผิดนัดชำระหนี้ที่สูง
โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทมีโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้อยู่ที่ 1.1% สำหรับการประเมินด้วยการคาดการณ์ 1 ปี, 2.3%
สำหรับการประเมินด้วยการคาดการณ์ 2 ปี และ 3.8% สำหรับการประเมินด้วยการคาดการณ์ 3 ปี (รูปที่ 3.5)
รูปที่ 3.5 ค่าเบี่ยงเบนกับค่าเฉลี่ยของการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาซึ่งคำนวณจากฐานรายปี

ที่มา: The Banque de France. (2018). Banque de France ratings - A performance assessment.
https://entreprises.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/11/14/20171110_banque_de_
france_ratings_2016_performance-assesment.pdf

3.2 ประเทศญี่ปุ่น
บทบาทของ SME ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด พิจารณาจากข้อมูล
ในปี ค.ศ. 2014 โดยญี่ปุ่นมีบริษัททั้งหมด 3.82 ล้านบริษัท โดยเป็นบริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME)
ทั้งหมด 3.81 ล้านบริษัท คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจำนวนบริษัททั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัทขนาดเล็ ก
(Small Enterprises) เป็นจำนวนมากถึง 3.23 ล้านบริษัท ทั้งนี้ SME ในญี่ปุ่นมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภาคอุตสาหกรรมถึงกว่าร้อยละ 50 อีกทั้งยัง ก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศสูงถึงร้อยละ 70 ของ
จำนวนแรงงานทั้ง หมด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ ค้าปลีก โรงแรม และก่อสร้าง (มี
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สัดส่วนรวมกันร้อยละ 6588 จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปนุ่ ได้มีการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (Intermediate Input) ที่ผลิตโดย SME
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่สัญญากันค่อนข้างมาก จึงถือได้ว่า SME ในญี่ปุ่นเป็นกลไกสำคัญหรือเป็นรากฐานในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ทั้งนี้ การศึกษาเปรียบเทียบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศญี่ปุ่น มีสาระสำคัญดังนี้
3.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SME
ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดตั้งสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
แก้ปัญหาการผูกขาดทางการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ 89 ทำให้ทิศทางการส่งเสริม SME ของประเทศ
ญี่ปุ่นชัดเจนมากกว่าไทยซึ่งจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ส่งเสริม สนับสนุน SME เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่
จำเป็นต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาจากเหตุปัจจัยหลายประการ ทั้งนี้ SMEA เทียบได้กับ สสว. แต่จากปัญหาการ
ผูกขาดทางการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง SMEA90 ทำให้ทิศทางการส่งเสริม
SME ของญี่ปุ่นเป็นไปเพื่อป้องกันปัญหานี้ และทำให้วิธีการส่งเสริม SME เน้นการรวมกลุ่ม SME จนอาจไม่
ยืดหยุ่นในการวางนโยบายไปสู่อนาคตได้
ประเทศญี่ปุ่น ได้แยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนระดับนโยบายออกจากระดับปฏิบัติการ
คือ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความคล่องตัว และมีอิสระ
ในการบริหารงานมากกว่าการเป็นส่วนราชการ อีกทั้งยังเป็นผู้วางนโยบายระดับชาติด้าน SME ซึ่งอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม (METI) และมีคณะกรรมการใน
สภาให้คำปรึกษาในด้านนโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The Small and Medium
Enterprise Policy-Making Council) เป็นผู้แนะนำ รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยงานปฏิบัติ การ91 การที่
ญี่ปุ่นกำหนดจำนวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไว้ไม่เกิน 30 คน92 ในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำ
แก่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับวางนโยบาย อาจ
ทำให้การนัดประชุมและพิจารณา นโยบายต่างๆ ไม่ทันต่อสถานการณ์ได้
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ไม่ทราบปี). รายงานการศึกษา Micro Enterprise ในอาเซียน+8 และการจัดทา
Credibility Index for MSMEs.
89 ศุภัช ศุภชลาสัย และคณะ, (2544), การดำเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และ
ออสเตรเลีย), (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายเศรษฐกิจ), 3-11.
90 ปรับปรุงจาก Small and Medium Enterprise Agency, (2013). Japan’s SME Policies In Relation To The Country’s Economic
Development.
91 Shimada, G. (n.d.). The small and medium enterprise policy-making council, (n.d.), Retrieved June 18, 2013, from
http://www.grips.ac.jp/forum/af-growth/support_ethiopia/document/Sep09_SME090828final_a.pdf.
92 สถาบันวิจัยเพือ
่ การพัฒนาประเทศไทย, (2546). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และ ออสเตรเลีย, (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ), 230.
88
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การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุน SME ของประเทศญี่ปุ่นจะมีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และการอุตสาหกรรม และ SMEA เป็นองค์กรหลักที่ช่วยดำเนินการในระดับนโยบาย ส่งผ่านให้องค์กรปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเป็น เอกภาพ และทำให้ผู้ประกอบการ SME ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานมากจนเกินไป
ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา SME มานาน โดยเริ่มต้นพัฒนายุคแรกตรงกับช่วงของ
ยุคฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปี ค.ศ. 1945 จนถึงปีค.ศ. 1955 ซึ่งญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับการ
กระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุน SME โดยการดำเนินการจัดตั้ง หน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริม
SME หลายองค์กร93 เช่น
• ปี ค.ศ. 1936 ก่ อตั้งธนาคาร Shoko Chukin Bank เพื่อ สนับสนุนการบริการด้ านการเงินแก่
สหกรณ์ SME หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นองค์กร SME เป็นการเฉพาะ
• ปีค.ศ. 1947 ตรากฎหมายป้องกันการผูกขาด (Anti-Monopoly Act 1947)
• ปีค.ศ. 1948 ก่อตั้งสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME Agency) เพื่อเป็นองค์กร
หลักในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME
• ปีค.ศ. 1949 ตรากฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ค.ศ. 1949 แก้ ไ ขปี ค .ศ. 2006 (SME Cooperative Act 1949 - revisions of Act No. 75 of
2006) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์กรความร่ วมมือที่จำเป็นสำหรับ SME และภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับ SME เช่น ภาครัฐ และภาคแรงงานในอุตสาหกรรม SME ให้สามารถร่วมมือในการ
ดำเนินธุรกิจอย่ างเป็นธรรมซึ่งมีการดำเนินการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ที่จำเป็ นต่อการสร้างความ
ร่วมมือในภาค SME
• ปีค.ศ. 1963 ตรากฎหมายพื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม ค.ศ. 1963 แก้ไขปี ค.ศ.
1999 (Small and Medium Enterprises Basic Law Japan 1963 Amended 1999)
และในปัจจุบันนโยบาย SME ของประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2018 มุ้งเน้นไปที่นโยบายทั้งหมด 7 ด้าน
ได้แก่ 1) มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการเพิ่มศักยภาพการผลิต 2) ส่งเสริมการปฏิรูปผ่าน การ
วางแผนสืบทอดกิจการและความต่อเนื่องธุรกิจ การจัดรูปแบบองค์กรและการบูรณาการ ตลอดจนการแก้ไข
93https://www.sme.go.th/upload/mod_download/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8

%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%
E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B
8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80
%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20SMEs%20%E0
%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%
80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf
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ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ 3) มาตรการสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม ส่งเสริมการขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ ความต้องการของตลาดภายในประเทศ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน 4) พัฒนาความยั่งยืน
ทางธุรกิจ รวมทั้งการเพิ่มแรงงาน 5) ฟื้นฟูและเยียวยาจากภัยธรรมชาติ 6) มาตรการเฉพาะรายธุรกิจสา ขา
และพื้นที่ และ 7) นโยบายอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการสำรวจและ
ข้อมูลสาธารณะ เป็นต้น94
นอกจากนี้ มาตรการในการส่งเสริม SME ให้มีการแลกเปลี่ยน รวมกลุ่ม และร่วมมือนั้น ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดไว้หลายมาตรการ เช่น
ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มระหว่าง SME ส่งเสริมโดยการสนับสนุนการก่อตั้ง และการบริหารงานของ
สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (Law on the
Cooperative Association of Small and Medium Enterprise) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเอกชน
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Law Concerning the Organization of Small and Medium
Enterprise Organizations) และกฎหมายว่าด้วยสมาคมส่งเสริมย่านการค้า (Shopping District Promotion
Association Law)
เงิ น กู้ เ พื ่ อ พั ฒ นาโครงการความร่ ว มมื อ SME (Loans for upgrading projects) การส่ ง เสริ ม
ดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยบรรษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (Japan Small and Medium
Enterprise Corporation) โดยมี ก ารดำเนิ น การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ ระหว่ า ง SME และการ
ดำเนินการร่วมกันในด้านการใช้ประโยชน์จากโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า บริษัท และองค์กรภาครัฐ รวมถึง
สมาคมการค้า และอุตสาหกรรม โดยผ่ านความช่วยเหลือจากบรรษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ง
ประเทศญี่ปนุ่ (Japan Small and Medium Enterprise Corporation – JASMEC) และรัฐบาลระดับท้องถิ่น
(Prefectural governments) ซึ่งร่วมกันให้เงินช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ และจัดหาเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำระยะยาวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา
การพัฒนาธุรกิจแก่วิสาหกิจรายย่อยก่อนการสนับสนุนสินเชื่อ 95 โครงการ Marukei ซึ่งเริ่มต้นมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมิใช่
โครงการเพื่อกระจายเงินสู่วิสาหกิจขนาดเล็กโดยตรง (ไม่รวมวิสาหกิจขนาดกลาง) โดยใช้เกณฑ์การจ้างงาน 2
เกณฑ์ ดังนี้ 1) ธุรกิจการค้าและบริการ ที่มีจำนวนการจ้างงานน้อยกว่าหรือเท่ ากับ 5 คน หรือ 2) ธุรกิจการ
ผลิตและอื่นๆ ที่มีจานวนการจ้างงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 คน แต่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้คำปรึกษา
แนะนำในการพัฒนาการบริห ารจัดการด้านการเงิน ภาษี บัญชี แรงงาน การบริหารทั่วไป การใช้ข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ (Management
Counselor) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหอการค้าและอุตสาหกรรม จากนั้น หากผู้ประกอบการพัฒนาธุร กิ จ มี
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/2018hakusho_eng.pdf
สสว. (2552). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2552. โครงการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาธุรกิจแก่วิสาหกิจรายย่อยก่อนการสนับสนุน
สินเชื่อ (Marukei Loan): บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น
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ศักยภาพ หอการค้าและอุตสาหกรรมจะส่งหนังสือแนะนำ (Loan Recommendation Letter) ไปยังบรรษัท
เงินทุนแห่งประเทศญี่ปุ่ น (JFC) เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการ
Marukei เป็นโครงการที่เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาการบริหารจัดการแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก โดย
มีสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นพัฒนาการบริหาร
จัดการตามที่ได้รับคำแนะนำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถอยู่รอดได้
ญี่ปุ่นได้มีการกำหนดกฎหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หลายฉบับ โดยมีกฎหมายสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายหลักรองรับการพัฒนา SME คือ กฎหมายรองรับการจัดตั้ ง
SME Agency ของประเทศ หรือ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The Small and Medium
Enterprise Agency : SMEA หรื อ SME Agency) ในปี ค.ศ. 1948 และกฎหมาย Small and Medium
Enterprise Basic Act ซึ่งตราขึ้นในปี ค.ศ. 1963 และมีการทบทวน/ปรับปรุงในปี ค.ศ. 1999 และ 2013 โดย
กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายหลักที่วางกรอบนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนา SME ของประเทศ
นอกจากกฎหมายหลักภายใต้ Small and Medium Enterprise Basic Act ข้างต้น ญี่ปุ่นได้ออก
กฎหมายเพื่อรองรับ การพัฒ นากิจ การที่เป็นวิส าหกิจ ขนาดย่ อม (Small Enterprises) ซึ่งปั จจุบันได้รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อาทิ การลดลงของประชากรจากสังคมผู้สูงอายุ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซา และการแข่งขันจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการขาดผู้สืบทอด
กิ จ การ โดยเริ ่ ม จากการออกกฎหมาย Small Enterprise Revitalization Act ในปี ค.ศ. 2013 เพื ่ อ ให้
สามารถจำกัดความธุรกิจ Small Enterprises ได้ ยื ด หยุ่ นมากขึ้นในบางอุตสาหกรรม โดยสามารถอิงกับ
กฎหมายอื่น อาทิ Act on Supporting Small Business through Commerce and Industry Associations
and Chambers of Commerce and Industry (Small Business Support Act) Small and MediumSized Enterprise Credit Insurance Act และ Small Enterprise Mutual Relief Projects Act นอกจากนั้น
ในปี ค.ศ. 2014 ญี่ปุ่นยังได้ประกาศ Basic Act for Promoting Small Enterprises (Small Enterprises
Promotion Act) เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาธุรกิจรายย่อยอย่างยั่งยืน โดยเน้นสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ที่
ก่อให้เกิดการจ้างงานในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการธุรกิจที่รองรับ
ความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งเสริมการปรับปรุงธุรกิจ อำนวยความสะดวกในการดำเนิน ธุรกิจใน
ท้องถิ่น และพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นความร่วมมือในชุมชน
3.2.2 โครงสร้างระบบ SME ของประเทศญี่ปุ่น
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (รายละเอียดในภาคผนวก ค) และการทบทวนวรรณกรรม พบว่าโครงสร้าง
ระบบ SME ของประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน การเงินที่ให้สินเชื่อ และ
SME โดยแต่ละฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รูปที่ 3.6 สะท้อนความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบ SME ของประเทศญี่ปุ่นโดยสังเขปเพื่อให้เข้าใจ
ถึงความเชื่อมโยงของแต่ละฝ่าย และสามารถนำมาพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะให้กับประเทศไทยได้ต่อไป
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รูปที่ 3.6 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบ SME ของประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ: เส้นประ แสดงถึงความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดไปแล้ว กล่าวคือ รัฐบาลกลางเคยให้งบสนับสนุนในการจัดตั้ง CRD
แต่ในปัจจุบัน CRD ไม่ได้พึ่งพาการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว
ที่มา: คณะวิจยั

ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายตามรูปที่ 3.6 มีรายละเอียดที่มา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานที่ ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา SME ในระดับปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สมาคม Credit Risk Database Association (CRD)96 มีฐานะเป็นสมาคมก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2001
และมีรายได้หลักจากการเก็บค่าสมาชิก โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถาบันทางการเงิน
(103 แห่ง) สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ (51 แห่ง) ธนาคารของรัฐ (3 แห่ง) และหน่วยงานการจัดอันดับสินเชื่อ
SME และอื่นๆ (14 แห่ง) ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ (5 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 171 ราย ทัง้ นี้แบ่งสมาชิกออกได้เป็น
2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทจ่ายค่าสมาชิกและสมาชิกที่ไม่ต้องเสียค่า สมาชิก สำหรับสมาชิกประเภทแรก
อัตราการจ่ายค่าสมาชิกก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลของ SME กับทาง CRD
สำหรับการประเมินความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default: PD) ของ SME นั้น
CRD ใช้รูปแบบในการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ แบบดั้งเดิม และ แบบสมัยใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบดั้งเดิม คือ การประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้สินเชื่อโดยวิเคราะห์ผลประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง
ผ่านข้อมูลการเงิน แบ่งออกเป็นการสร้างกำไร ความมีประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืน หลังจากนั้น
จึงเอาข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลเข้าไปในแบบจำลองของ CRD เพื่อหาค่า PD ซึ่งหากคำนวณแล้วพบว่า
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ค่า PD เท่ากับ 1% หมายความว่าโอกาสที่ผู้ขอสินเชื่อจะผิดนัดชำระหนี้ภายใน 1 ปี คือ 1% ทั้งนี้ การประเมิน
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บและประเมินเป็นรายปี แต่หาค่า PD ได้ตั้งแต่ 1–3 ปี
แบบสมัยใหม่ คือ การจำลองข้อมูลผ่าน AI และเหมาะกับผู้ขอสินเชื่อที่ไม่มีข้อมูลทางการเงินมากนัก
โดยวิธีนี้จะเป็นการประเมินข้อมูลผ่านประวัติการทำธุรกรรมทางธนาคารทั้งเงินเข้าเงิน ออกของผู้กู้ วิธีการนี้จะ
มีความถี่ในการได้ข้อมูลมากกว่าเนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลรายวันก็ได้ แต่ไม่สามารถคำนวณหาค่า PD ใน
ระยะยาวได้ คือ อยู่ในระหว่าง 3–6 เดือนเท่านั้น
ทั้งนี้ ระยะเวลาของการประเมินนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขอกู้สิน เชื่อของ SME กับสมาชิกของ
CRD และในทุกๆ ปี CRD จะทำการตรวจสอบโมเดลและข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ผิดนัดชำระหนี้ และข้อมูลทาง
การเงิน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยความแม่นยำภายหลังการทบทวนทุกๆ ปี จะอยู่ที่ 0.6 หรือสูงกว่า นอกจากนี้ CRD ยังได้
พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกสามารถใส่ข้อมูลของ SME เข้าไปแล้วทำการประเมินผลจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่
ต้องมาที่สำนักงานของ CRD เพื่อทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2) บริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)97 มีฐ านะเป็นบริษัทจำกัดก่อตั้งเมื่ อปี ค.ศ.
1985 และมีรายได้หลักจากการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ SME หรือบริษัท
ติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยได้จัดอันดับธุรกิจทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ การก่อสร้าง การผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกและ
ภัตตาคาร อสังหาริมทรัพย์ การบริการ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ JCR คือ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์มากกว่า SME ปัจจุบัน JCR มีสำนักงานสาขาต่างประเทศ อย่าง สหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วย
JCR ถือกำเนิดขึ้นมาจากภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การผิดนัดชำระหนี้สูงถึง 70% และ GDP ลดลง
ไปถึง 35% ประกอบกับการควบคุมตลาดทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทำให้การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องประเมินเพื่อป้องกันผลกระทบข้างต้น
JCR จะทำการตรวจสอบโมเดลและข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ผิดนัดชำระหนี้ และข้อมูลทางการเงิน
ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยความแม่นยำภายหลังการทบทวนทุกๆ ปี จะอยู่ที่ 0.6 หรือสูงกว่า
3) บริษัท Teikoku Databank (TDB)98 ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 เป็นบริษัทที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลของบริษัทต่างๆ และการจัดทำรายงานข้อมูลเครดิตของแต่ละบริษัท (Corporate Credit Report) มี
รายได้จากการนำข้อมูลและรายงานเหล่านี้ไปให้กับลูกค้า ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ ธนาคารพาณิชย์ ที่
ต้องการข้อมูลไปใช้พิจารณาในการปล่อยสินเชื่อ บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า (Trading Firm) และ
บริษัทประเภท SME ที่ต้องการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะทำการค้า ขายด้วยกัน โดยบริษัท SME
ที่มาใช้บริการกับทางบริษัทคิดเป็นประมาณ 10% ของลูกค้าทั้งหมด
ในปี ค.ศ. 2018 บริษัทมียอดขายกว่า 51,400 ล้านเยน มีพนักงานกว่า 1,700 คน ที่เป็นนักวิจัย
ภาคสนาม (field researcher) ซึ่งมีทั้งเป็นพนักงานของบริษัทและจ้างจากภายนอก นอกจากบริษัท Teikoku
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Databank จะมีในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ ทัง้ เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ใน
ประเทศเกาหลีใต้มีการดำเนินกิจการเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นที่มีการลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
ของบริษัทต่างๆ ส่วนบริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทที่รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการซื้อข้อมูลจากบริษัทอื่น
เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของบริษัท
ในส่วนของรายงานข้อมูลเครดิตของบริษัทจะมีการจัดทำขึ้นเมื่อมีการว่าจ้างให้จัดทำเท่านั้น โดยมี
นโยบายของบริษัท คือ Visit & Confirm ที่หมายถึงการมีนักวิจัยภาคสนามเข้าไปสัมภาษณ์ที่บริษัทนั้นๆ
เพื่อที่จะได้ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนที่มีความถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งทาง TDB มีข้อกำหนดที่รัดกุม ทั้ง
การที่บริษัทที่ถูกประเมินและผู้วิจัยภาคสนามที่เข้าไปประเมินบริษัทจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้จ้างให้ทำการ
ประเมิน รวมถึงบริษัทไม่สามารถจ้างให้มีการประเมินหรือซื้อข้อมูลการประเมินของบริษัทตัวเองได้ เพื่อให้มี
ความเป็นกลางในการจัดทำรายงาน จากการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานที่จัดทำขึ้นจะมีเพียงลูกค้าที่
ได้รับ จึงไม่มีส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะให้แก่บริษัทที่ได้รับการประเมินที่จะสามารถนำไปปรับปรุงให้บริษัทได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นได้ โดยในรายงานข้อมูลเครดิตจะประกอบด้วย คะแนนความน่าเชื่อถือ
ประวัติของผู้บริหาร ประวัติของบริษัท ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท 6 ปีย้อนหลัง กลุ่มซัพพลายเออร์และ
ลูกค้าในประเด็นของการค้างชำระ/เรียกเก็บเงินและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท การบริหารและการวางแผน
ในอนาคต และข้อมูลทางการเงิน ทั้ง งบทางการเงิน การก่อหนี้ของบริษัท ประวัติการค้างชำระ
นอกจากนี้ทาง TDB ได้นำฐานข้อมูลที่มีไปจัดทำ Big data ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการศึกษาและงานวิจัย ไม่ได้จัดทำเพื่อการขาย ในปัจจุบัน Big data อยู่ในขั้นการศึกษาวิจัยถึง
แนวทางการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าอาจมีการร่วมมือกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับ FinTech หรือ AI และรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารพาณิชย์
4) บริษัท Risk Data Bank of Japan, Limited (RDB)99 ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ในช่วงที่ก่อตั้ง
บริษัท ธนาคารพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการบัญชี ทำให้ต้องมีการปรับปรุง
ระบบ ประกอบกับมีความต้องการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการล้มละลายของแต่ละบริษัทที่มีการกู้ยืม กับ
ธนาคาร จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งบริษัท RDB เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ข้ อมูลเหล่านี้ และทาง
ธนาคารในญี่ปุ่นก็ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
นิรนามไม่ระบุตัวตนเจ้าของข้อมูล
ลักษณะธุรกิจของบริษัท RDB คือ การจัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงในการ
ล้มละลายของแต่ละบริษัทให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งทางบริษัท RDB จะพัฒนาโมเดลที่คาดการณ์ความเสี่ยง
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาจากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของบริษัท วิเคราะห์ข้อมูลและส่งกลับไปให้ทาง
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ RDB จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่ าสมัครสมาชิกและเป็นการสมัครรายปี มีการเก็บ
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ค่าบริการและการขอข้อมูลจากสมาชิกที่เท่ากันทุกธนาคาร ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศญี ่ปุ่น
มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกกับบริษัท RDB
ทางบริษัท RDB มีรายได้มาจากการสมัครสมาชิกของธนาคาร และการขายระบบซอฟท์แวร์เท่านั้น
ไม่ได้มีรายได้จากการขายข้ อมูลหรือการทำรายงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ถึงแม้บริษัท RDB จะได้ร่วมกับ
บริษัท S&P เพื่อให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์
แต่ละแห่งมีโมเดลในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตัวเองอยู่ แล้ว และธนาคารพาณิชย์มี ความได้เปรียบ
ในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ จากการที่มีข้อมูลที่เพียงพอ ทำให้มีความพร้อมมากกว่าบริษัทเอกชนที่จะ
มาเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่
นอกจากนี้ บริษัท RDB กำลังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับบุคคลทั่วไป แอพพลิเคชั่นดังกล่าว
เปรียบเสมือนตัวช่วยของบริษัทหรือบุคคลเพื่อขอสินเชื่อทางการเงิน และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบริษัท
กับบริษัท และบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ ตัวแอพพลิเคชั่นจะสามารถคาดการณ์ให้ผู้ใช้ได้ว่าจะสามารถขอ
สินเชื่อได้หรือไม่ และจะสามารถขอได้วงเงินเท่าไหร่ ซึ่งทำให้แต่ละผู้ใ ช้สามารถวางแผนการดำเนินธุ รกิจใน
อนาคตได้ รวมถึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการขยายกิจการของบริษัท
5) Japan Finance Corporation (JFC)100 เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาล ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้ง
เมื่อปี ค.ศ. 2008 JFC มีทั้งสิ้น 152 สาขา พนักงานรวม 8,107 คน โดย JFC เกิดจากการควบรวมของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Japan Bank of International Cooperation (JBIC) บรรษัทเงินทุน
เพื่อลูกค้าขนาดย่อม (Micro Credit or National Life Finance Corporation) บรรษัทเงินทุนเพื่อธุรกิ จ
ขนาดกลางและย่อม (Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprises) และบรรษัท
เงินทุนเพื่อการเกษตร ป่าไม้และประมง (Agriculture, Forestry, and Fisheries Finance Corporation)
โดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ประกอบตามนโยบายของรัฐบาล ให้บริการพัฒนาศักยภาพของ SME
ป้องกันความเสียหายแก่ SME จากวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงออกหลักประกันเพื่อค้ำประกัน
สินเชื่อให้กับบรรษัทค้ำประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee Corporations : CGCs) ทั่วประเทศ
6) บรรษัทค้ำประกันสิน เชื่อ (Credit Guarantee Corporations : CGCs)101 เป็นกลไกสำคัญทาง
การเงินในการส่งเสริม SME ของญี่ปุ่น โดย CGCs จะมีบทบาทในการค้ำประกันบรรษัทค้ำประกันสินเชื่อ
จำนวน 51 บรรษัททั่วประเทศ เช่น National Federation of Credit Guarantee Corporations (NFCGC)
Credit Guarantee Corporations Tokyo และ Credit Guarantee Corporations Osaka ซึ่งเป็นผู้ให้การ
ค้ำประกันสินเชื่อที่ SME ขอรับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ไม่ทราบปี). รายงานการศึกษา Micro Enterprise ในอาเซียน+8 และการจัดทำ
Credibility Index for MSMEs.
101 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ไม่ทราบปี). รายงานการศึกษา Micro Enterprise ในอาเซียน+8 และการจัดทำ
Credibility Index for MSMEs.
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7) บริษัท Credit Information Corporation (CIC)102 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ Installment
Sales Act และพระราชบัญญัติ Money Lending Business Act โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างการพัฒนา
สินเชื่อของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมธุรกรรมด้านสินเชื่อที่เ หมาะสม อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดลูกหนี้
และยอดสินเชื่อที่มากจนเกินไป ทั้งนี้ ผู้ให้สินเชื่อและผู้ให้กู้จะต้องเป็นสมาชิกของ CIC เพื่อที่จะได้เข้าถึงข้อมูล
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อรับรองความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคลที่ต้องการสินเชื่อ สำหรับข้อมูลสินเชื่อ
ส่วนบุคคลนั้น CIC จะทำการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสินเชื่อที่ได้จากสมาชิกของ CIC หลังจากนั้นจึงเปิดให้
สมาชิกได้เข้าถึงประวัติทางสินเชื่อของผู้ขอกู้เพื่อให้สถาบันการเงินพิจารณาก่อนการให้สินเชื่อส่วนบุคคล
3.2.3 เครื่องมือทีน่ ำมาใช้เพื่อขอสินเชื่อของ SME
การทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับ SME
นั้น พบว่า ประเทศญี่ปุ่นใช้เครื่องมือและบริการที่หลากหลายเพื่อนำมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ
ในการชำระหนี้ และการผิดสัญญา รูปที่ 3.7 แสดงถึงประเภทของกลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ
SME ของประเทศญี่ปุ่นโดยสังเขปเพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของแต่ละฝ่าย และสามารถนำมาพิจารณาเป็น
ข้อเสนอแนะให้กับประเทศไทยได้ต่อไป
รูปที่ 3.7 ประเภทของกลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ SME ของประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: คณะวิจยั
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ประเภทของกลุ่มผู้พัฒ นาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ SME ของประเทศญี่ปุ่นตามรูปที่ 3.7 มี
รายละเอียดของการใช้เครื่องมือเพื่อพิจารณาความสามารถทางสินเชื่อในระดับปฏิบัติ103โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1) การจัดทำฐานข้อมูลสินเชื่อที่มีความเสี่ยง จัดทำโดยสมาคม Credit Risk Database Association
(CDR) ซึ่ง CRD ดำเนินการผ่าน 1) การจัดเก็บทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินจาก SME
ตลอดจน Start-up ซึ่งสมาชิกในสมาคมของ CRD จะเป็นผู้จัดหามาให้ เพื่อที่จะนำมาสู่การประเมินความเสี่ยง
จากการผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) ของ SME สำหรับข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินนั้น ก็มักจะเป็น
แผนความยั่งยืน ระยะเวลาก่อตั้ง อายุของเจ้าของ สินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ เป็นต้น ในส่วนแรก ข้อมูลของ SME
ที่สมาชิกในสมาคมให้กับทาง CRD นั้นจะเป็นข้อมูลนิ รนามที่ไม่ระบุเปิดเผยตัวตนของ SME เมื่อ CRD ได้
ข้อมูลของ SME ที่ส่งมาจากสมาชิกแล้ว CRD จะจำแนกข้อมูลทั้งหมดผ่านธุรกิจทั้ง 9 ประเภท แยกตามพื้นที่
ทั่วประเทศ 47 เขตปกครอง แยกตามอายุและขนาดของธุรกิจ โดย 3 อันดับธุรกิจที่ CRD มีข้อมูลมากที่สุด คือ
การก่อสร้าง การผลิต และการบริการ
ข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการตรวจสอบข้อมูลและรวมเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลกลางทั้งหมดของ CRD ซึ่ง
ปรากฎข้อมูลดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.1104
ตารางที่ 3.1 ข้อมูล SME ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ CRD
SME ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(ข้อมูลผิดนัดชำระหนี้)
SME ที่เป็นเจ้าของกิจการเอง
(ข้อมูลผิดนัดชำระหนี้)

จำนวนลูกหนี้
2,529,000
(397,000)
1,253,000
(187,000)

จำนวนข้อมูลทางการเงิน
21,362,000
(3,165,000)
5,665,000
(873,000)

ที่มา: การสัมภาษณ์กับ CRD

ในส่วนของข้อมูลนั้น CRD จัดเก็บข้อมูล 4 กลุ่ม ดังนี้
• ข้อมูลงบดุล (จำนวน 26-59 รายการ) แบ่งได้ทั้งทรัพย์สิน จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ฯลฯ
• ข้อมูลกำไร-ขาดทุน (จำนวน 9-26 รายการ) แบ่งได้ทั้งยอดขาย ต้นทุน การจัดการ ฯลฯ
• ดัชนีทางการเงิน (จำนวน 174 รายการ) ซึ่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลประกอบอื่นๆ จะ
ถูกนำมารวมใส่ไว้ในส่วนนี้
• ข้อมูลผิดนัดชำระหนี้
ข้อมูลส่วนนี้สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีมากกว่าที่คณะวิจยั ได้ทำการศึกษา แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางภาษาทำให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่เกี่ยวกับประเภทของกลุ่มผู้พฒ
ั นาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ SME ของประเทศญี่ปุ่นอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ไปบ้าง
104 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
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ประโยชน์ของการทำ Scoring ของ CRD นั้นสามารถนำมาใช้ได้ส ารพัดประโยชน์ อาทิ 1) การ
ประเมินการค้ำประกันสินเชื่อที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่า PD
ยิ่งมีความเสี่ยงต่ำ ค่าธรรมเนียมก็จะต่ำลง 2) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME 3) การตรวจสอบความ
ถูกต้องในระบบภายในของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 4) วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
ผู้ขอสินเชื่อ เงื่อนไขทางการเงินในอนาคต ตลอดจนความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 5) การวัดผลหนี้เสียจากสินเชื่อ
(Non-Performing Loan) ให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก และ 6) ใช้เพื่อการระดมทุนในตลาดทุนผ่าน
กองทุนประเภท Collateralized Loan Obligations
2) การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ จัดทำโดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) จะ
แสดงระดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ หรื อ ความน่ า จะเป็ น ของการผิ ด นั ด ชำระหนี ้ ข องบริ ษ ั ท ที ่ ถ ู ก จั ด อั น ดั บ ซึ่ ง
กระบวนการขั้นตอนการจัดอันดับของ JCR มีดังนี้ 1) มีคำขอของลูกค้าถึง JCR เพื่อจัดอันดับ 2) JCR กำหนด
ทีมเพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน 3) การตรวจสอบลูกค้าเบื้องต้น 4) JCR ขอให้ลูกค้าส่งข้อมูลมาให้ JCR
5) การตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล 6) การประเมินเบื้องต้น 7) JCR นัดสัมภาษณ์และสำรวจ
สถานที่ประกอบการของลูกค้า 8) การประเมินขั้นสุดท้ายก่อนได้รับอนุมัติ 9) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จัดอันดับของ JCR 10) ประกาศผลให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งการขออุทธรณ์การพิจารณา 11) การเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ และ 12) การทบทวนประจำปี (สัมภาษณ์และผ่านการพิจารณาใหม่จากคณะกรรมการจัดอันดับ
ของ JCR) โดยตลอดทั้งกระบวนการจะใช้เวลาราวๆ 2 เดือนครึ่ง และหากพบความผิดปกติของข้อเท็จจริง
JCR จะทำการประเมินใหม่ โดยเปลี่ยนทีมวิเคราะห์และการประเมิน ตลอดจนองค์คณะกรรมการจัดอันดับ
ของ JCR
สำหรับข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์และประเมิน ผลนั้น JCR จะอาศัยข้อมูลทั่วไปของบริษัท/ห้าง/
ร้าน การจัดการบริหาร รูปแบบและลักษณะการผลิต ยอดการขาย งบดุล แผนธุรกิจ ธุรกิจสาขาและในเครือ
คดีความและความรับผิดอื่นๆ การออกพันธบัตร การจัดการหนี้สิน ตลอดจนประวัติและแผนงานต่างๆ ข้อมูล
ทั้งหมดเหล่านี้จะต้องแสดงข้อเท็จจริงของลูกค้าของ JCR ย้อนหลังประมาณ 5 ปี และต้องสามารถนำมา
ประเมินสถานะในอนาคตล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 ปี
ในอีกกรณีหนึ่ง JCR จะเอาข้อมูลอื่นที่มี ซึ่งอาศัยการได้ข้อมูลจาก Data Vendor อย่าง TSR (Tokyo
Shoko Research) และฐานข้อมูลกลางของ CRD (Credit Risk Database Association) มาทำการวิเคราะห์
ผ่ า นโปรแกรมที ่ ช ื ่ อ ว่ า JCREST และระบบดั ้ ง เดิ ม ซึ ่ ง จะคำนวณหาค่ า PD (การผิ ด นั ด ชำระหนี ้ หรื อ
Probability of default) ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ JCR อาศัยเฉพาะข้อมูลทางการเงินเท่านั้น ไม่ได้นำเอา
ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินมาประกอบการพิจารณาการจัดอันดับแต่อย่างใด
3) การทำฐานข้อมูลบริษัทเพื่อให้บริการในลักษณะ Data Vendor ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Teikoku
Databank (TDB) จัดทำฐานข้อมูลของบริษัท (เรียกว่า Cosmos2) ซึ่งสามารถดูได้จากที่ไหนก็ได้ผ่านทาง
เว็บ ไซต์ แต่ต้องเข้ารหัส เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล และในฐานข้อมูล จะรวบรวมข้อมูล ทั้งประวัติของบริษัท
(Company Profile) เช่น ชื่อ ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ ทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงาน รูปแบบกิจการ ความ
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เชื่อมโยงกับธนาคาร (อาจมีเงินฝากหรือ การกู้ยืมกับธนาคารเหล่านั้น) อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ข้อมูล
ของผู้บริหารบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา และข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เช่น
รายได้ กำไร งบดุลของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้มาจากหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหน่วยงานสาธารณะที่มี การ
เปิดเผยข้อมูลอยู่แล้ว และบางส่วนได้จากการลงภาคสนาม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบริษัทว่าจะมี
การเปิดเผยหรือไม่ ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบริษัท โดยจะมีการปรับปรุง (update)
ข้อมูลทุกปีจากการส่งอีเมลและโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูล และจะมีการลงภาคสนามไปยังบริษัทเพื่อขอข้อมูล
และจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทุกๆ 2–6 ปีขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และยังมีการโมเดลการคาดการณ์ การ
ล้มละลายของแต่ละบริษัทจากข้อมูลเหล่านี้อีกด้วย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท Teikoku Databank (TDB) มีเกณฑ์ในการจัดอันดับทั้งที่เป็น
ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ประวัติของบริษัท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ขนาดของธุรกิจ
ความสามารถในการดำเนินกิจ การ ข้อจำกัดทางการเงิน การบริหารจัดการ และจุดที่น่าสนใจและกังวล
เพิ่มเติมของแต่ละบริษัท ซึ่งแต่ละเกณฑ์จะมีการให้น้ำหนักความสำคัญที่ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่าการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือใช้เกณฑ์ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ ทางบริษัทไม่ได้เปิดเผยวิธี
หรือคำถามที่ใช้ในการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ โดยให้สาเหตุในการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เหล่านี้เอามาใช้เพื่อทดแทนข้อมูลที่ขาดหายไป เช่น ข้อมูลการล้มละลาย ประวัติการเบี้ยวหนี้ ซึ่งไม่มีการ
เปิดเผยจากธนาคารพาณิชย์ หรือ Credit Bureau เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และไม่น่าจะมีการเปลี่ยน
เกณฑ์การให้คะแนน เนื่องจากการจัดอัน ดับของบริษัทมีมานาน หากมีการเปลี่ยนเกณฑ์จะไม่ส ามาร ถ
เปรียบเทียบอันดับระหว่างก่อนหลังได้
การประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทจะใช้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัททุกขนาด ไม่ได้มีการให้น้ำหนัก
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มากขึ้นกับบริษัทที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณ แต่มีความแตกต่างกันไปในรายอุตสาหกรรม ซึ่ง
บริษัท SME หรือ Start Up ที่ มักไม่มีการจั ด เก็บ ข้ อมู ล และไม่ส ามารถเปิดเผยข้อ มูล จากข้ อจำกั ด ของ
นักลงทุน ทำให้การจัดอันดับมักอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่มาจ้างให้จัดอันดับทราบถึงข้อจำกัด
เหล่านี้ มักจะไปพิจารณาในข้อมูลส่วนอื่น เช่น บริษัทที่มาร่วมทุน ความเป็นไปได้ของการดำเนิ นธุรกิจที่ขึ้นอยู่
กับนักวิจัยภาคสนาม
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท SME ส่งผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชย์มักไม่มีข้อมูลหรือประวัติการทำธุรกรรมของบริษัท การจัดอันดับความน่าเชื่อถือช่วยให้ข้อมูล
และประเมินความน่าเชื่อถือของบริษั ท ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การขอขึ้นเช็ค หรือ ขอสินเชื่อก็
จะทำได้ง่ายมากขึ้น หากได้รับการให้คะแนนที่ดี นอกจากนี้บริษัท SME อาจใช้บริการบริษัทประกันสินเชื่อ
(Credit Guarantee) ซึ่งมีในทุกจังหวัดในญี่ปุ่น ซึ่งทำให้การขอสินเชื่อเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น
4) การจัดทำฐานข้อมูลสินเชื่อเพื่อธนาคารพาณิช ย์เป็นการเฉพาะ จัดทำโดยบริษัท Risk Data Bank
of Japan, Limited (RDB) มีโมเดลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการล้มละลายของแต่ละบริษัทแบ่งได้เป็น 2
โมเดล โดยพิจารณาจากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ คือ 1) Financial model และ 2) Transaction
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model โดยประเภทของสมาชิ กจะแบ่งโดยอาศัยเกณฑ์ของทั้ง 2 โมเดลนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ในโมเดลใดก็ตาม ทาง RDB จะให้บริการในส่วนของการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ แบบแรกคือ
การให้บริการโดยเฉพาะสำหรับธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่สมาชิกต้องการให้ตรวจสอบ หรือ
แบบที่สองคือการบริการฐานข้อมูลโดยทั่วไปที่ให้ทุกธนาคารสามารถเข้าถึงได้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทาง
บริษัท RDB ได้มีการวิเคราะห์แยกตามอุตสาหกรรม และขนาดของบริษัท ทางบริษัทจะมีการให้คำแนะนำแก่
ลูกค้าถึงความเหมาะสมของการใช้ แต่ ล ะโมเดล ซึ่ งโมเดลของทางบริ ษั ท ที่ มี อ ยู่ ในปั จจุ บัน ก็ค ่ อนข้ า งมี
ประสิทธิภาพ แต่อาจจะมีการคาดการณ์ที่คาดเคลื่อนได้หากมีปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เช่น ความเสี่ยง
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สงครามโลก เป็นต้น
โมเดลทั้งสองของบริษัท มีลักษณะแบบ Logit model และมีโครงร่างในการสร้างโมเดลที่เหมือนกัน
โดยจะนำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบริษัทที่มีการเติบโตและล้มละลาย แล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นในปีที่ผ่านมาใช้
ในการวิเคราะห์ในปีถัดไป นอกจากนี้ยังมีการใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ในปัจจุบันด้วย ซึ่งจะมีการพัฒนาโมเดล
Financial model ปีละหนึ่งครั้ง และ Transaction model ในทุกๆ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์
ความเสี่ยงในการล้มละลายของบริษัทต่างๆ ด้วยโมเดลของทางบริษัท RDB ไม่ได้มีการวิเคราะห์ด้วยการใช้
ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial Data) เนื่องจากเคยมีการนำข้อมูลเหล่านี้ เช่น เพศ อายุ ลักษณะ
ครอบครัวของผู้บริหารมาใช้ในการวิเคราะห์ของโมเดล แต่การคาดการณ์ที่ได้มีความคาดเคลื่อนสูง
โมเดลแรก Financial model เป็นโมเดลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อหาความเสี่ยงทางเครดิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิก เนื่องจากการขอสินเชื่อ
ในประเทศญี่ปุ่นมี กฎหมายที่ทางบริษัทต้องให้ข้อมูลแก่ธนาคารพาณิชย์ เช่น ประเภทของธุรกิจ จำนวน
พนักงาน ขนาดสินทรัพย์ของบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัท RDB ยังขอให้ธนาคารพาณิชย์ทำข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทที่มีเกณฑ์ล้มละลายที่ดูจากระยะเวลาและจำนวนเงินที่มีการค้างชำระหนี้ของ
แต่ล ะบริษัท แล้ว บริษัท RDB จะนำข้อมูล ดังกล่าวมาคาดการณ์ว ่าบริษัทไหนบ้างที่มีความเสี่ยงในการ
ล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งมีเพียงบริษัท RDB เท่านั้นที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะคาดการณ์เช่นนี้ได้
ในขณะที่ Transaction model เป็นโมเดลที่มีการพัฒนามาจาก Financial model ที่มีการปรับ
ข้อมูลเป็นรายปี มาเป็นการใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมของแต่ละบริษัท ว่าแต่ละบริษัทมีการโอนเงินเข้าและออก
บัญชีจากที่ไหนและเท่าไหร่ ซึ่งเป็นข้อมูลรายวัน/รายเดือน ทำให้มีความถี่ในการวิเคราะห์ข้อ มูลมากขึ้น เมื่อ
RDB นำข้อมูลมาวิเคราะห์จะมีการคาดกาณ์ได้ว่า บริษัทที่มีแนวโน้มที่จะล้มละลาย หรือไม่ มีความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ และแนวโน้มการเติบโตของแต่ละบริษัท ทำให้ธนาคารพาณิชย์ทราบถึงควา มสามารถของ
แต่ละบริษัท รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ธนาคารพาณิชย์ถึงการทำโปรโมชั่นการให้สินเชื่อแก่บริษัทต่างๆ และมี
การแจ้งเตือนรายงานข่าวของแต่ละบริษัทเป็นรายวัน ที่ได้มาจากการวิเคราะข้อมูลในฐานข้อมูล Dynamic แต่
Transaction model ก็มีข้อจำกัดจากข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่นำมาวิเคราะห์เป็นเพียงข้อมูลของบริษัทใน
แต่ละธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็นสมาชิกกับทางบริษัท RDB เท่านั้น ซึ่งหากบริษัทมีบัญชีในธนาคารพาณิชย์อื่น ก็จะ
ไม่ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน
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ระบบการขอสินเชื่อในประเทศญี่ปุ่นมีความยุ่งยาก ต้องมีการเขียนคำร้องขอสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารพาณชิย์พิจารณาข้อมูลเพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงอาจต้องใช้บริการของบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือและบริษัทค้ำประกันเครดิต ซึ่งใช้เวลานานในการพิจารณาสิ นเชื่อ แต่การนำข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการขอสินเชื่ อ เนื่องจากธนาคาร
พาณิชย์สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทได้ตั้งแต่ก่อนมีการขอสินเชื่อ
อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท RDB ช่วยให้อัตราผิดนัดชำระหนี้หรืออัตราในการล้มละลายของ
บริษัทน้อยลง ทั้งนี้ อาจจะช่วยให้การเกิดภาวะหนี้เสีย (NPL) ในธนาคารพาณิชย์ให้มีจำนวนที่น้อยลงได้
5) นอกจากนี้ ธนาคารมิซูโฮะ ธนาคารชั้นนำขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นประกาศบริการสินเชื่อใหม่ สำหรับ
บริษัท SME โดยบริการนี้เป็นการนำนวัตกรรม AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาใช้ในการตรวจสอบการยื่นกู้ อีกทั้ง
ลูกค้ายังสามารถสมัครขอกู้สินเชื่อผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย ธนาคารมิซูโฮะเริ่มบริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2019 เป็นต้นไป บริษัทที่สามารถใช้บริการได้นั้นจะต้องมีบัญชีอยู่กับธนาคารมิซู โฮะ โดยการสมัครยื่นความ
จำนงขอกู้ไปจนถึงการโอนเงินกู้นั้นจะทำได้ทั้งหมดทุกขั้นตอนโดยผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับการตรวจสอบ
สถานะการเงินนั้น ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องยื่นงบการเงิน แต่ AI จะเป็นผู้วิเคราะห์สถานะทางการเงินจากเงิน
เข้า-ออกของบัญชีเงินฝากของบริษัทนั้นๆ แทน และจะพิจารณาว่าบัญชีนั้นๆ จะมีความสามารถชำระหนี้ได้
หรือไม่ด้วย การตรวจสอบของ AI นั้นใช้ระยะเวลาสั้นทีส่ ุดเพียง 2 วันทำการ นับจากวันที่สมัครและสามารถกู้
เงินได้สูงสุด 10 ล้านเยน (ประมาณ 3 ล้านบาท) ทั้งนี้ ทางธนาคารยังได้มีนโยบายขยายการปล่อยเงินกู้ให้กับ
บริษทั SME ที่มีรายได้ต่ำกว่า 100 ล้านเยน (30 ล้านบาท) เพิ่มมากขึ้น105
3.2.4 สรุป
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสินเชื่อ SME ของประเทศ
ญี่ปุ่น คณะวิจัยสามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของแต่ละหน่วยงาน การให้บริการ การใช้ข้อมูล ด้านที่ไม่ใช่
การเงินเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการให้สินเชื่อโดยสามารถสรุปออกมาปรากฎอยู่ในตารางที่ 3.2
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https://mgronline.com/japan/detail/9620000051099
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ตารางที่ 3.2 สรุปเชิงเปรียบเทียบการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงาน SME ในประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ: ◌ หมายถึง เก็บข้อมูล แต่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์, Δ หมายถึง รัฐสนับสนุนทางการเงินเพื่อจดทะเบียนจัดตั้ง
ที่มา: คณะวิจยั
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3.3 ประเทศเกาหลีใต้
บทบาทของ SME ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด พิจารณาจากปี
ค.ศ. 2017106 จำนวนผู้ประกอบการเกือบทั้งหมด 99% เป็น SME มีการจ้างงาน 88% มูลค่าเพิ่มของ SME
คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของ GDP และสัดส่วนการส่งออกของ SME คิดเป็น 33% หรือ 183 พันล้าน US$
นอกจากนี้ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์สำหรับ SME ในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นจาก 262 พันล้าน US$ ในปี
ค.ศ. 2006 เป็น 500 พัน ล้าน US$ ในปี ค.ศ. 2015 หรือเกือ บ 2 เท่าในช่ว ง 10 ปี ทั้งนี้ การศึ ก ษา
เปรียบเทียบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศเกาหลีใต้ มีสาระสำคัญดังนี้
3.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SME
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ ในระยะแรกอยู่ภายใต้การครอบงำของธุรกิจขนาดใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทระหว่ างประเทศ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็นสาขาของบริษัทยักษ์ ใหญ่จากญี่ปุ่ น (Zaibatsu)
ในช่วงที่เกาหลีใต้ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นจนถึงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1905-1945) เศรษฐกิจของ
เกาหลีใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สองยังคงถูกครอบงำโดยธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของชาวญี่ปุ่น แต่
ถูกขายให้กับตระกูลร่ำรวย และนักการเมืองชาวเกาหลี ใต้ในราคาถูกหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ส่งผลให้เกิด
กลุ่ ม บริ ษ ั ท ขนาดใหญ่ ส ั ญ ชาติ เ กาหลี ใ ต้ (Chaebuls) ซึ ่ ง เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว จากการสนั บ สนุ น และมี
ความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล รวมทั้งการได้รับเงินอุดหนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลัง
สงครามเกาหลี การส่งเสริม SME ในประเทศเกาหลีใต้เริ่มต้นอย่างจริงจังในต้นทศวรรษที่ 1960 โดยมีการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้107
• ปี ค.ศ.1952 จัดตั้งกองทุ น สำหรับวิส าหกิจ ขนาดย่ อ มเพื่ อ การฟื้ น ฟูเ ศรษฐกิ จ โดยองค์ ก าร
สหประชาชาติ ไ ด้ จ ั ด ตั ้ ง สำนั ก งานเพื ่ อ การฟื้ น ฟู ป ระเทศเกาหลี ใ ต้ (The United Nations Korean
Reconstruction Agency) ซึ่งจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคธุรกิจที่จำเป็นต่อการ
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจหลังสงครามเกาหลี
• ปีค.ศ.1961 จัดตั้งธนาคารอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศ
เกาหลีใต้ (Industrial Bank of Korea for SMEs) ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเงินให้กับ SME ในประเทศ

106

https://www.unescap.org/sites/default/files/Panel%202-2.%20KODIT_Mr.%20Jong-goo%20Lee.pdf

107https://www.sme.go.th/upload/mod_download/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B

8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%
B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%8
0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20SMEs%20%E0
%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%
80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf
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• ปี ค .ศ.1961 ตรากฎหมายความร่ ว มมื อ ในภาควิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SME
Cooperative Act’ 1961) เพื่อส่งเสริมการร่วมมือระหว่าง SME กับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพ
แรงงานในท้ องถิ่น และเชื่อมโยงกับ ธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสร้ างความประหยัดจากขนาด (Economies of
Scale) โดยเน้นการส่งเสริมการส่งออกเพื่อให้การดำเนินความร่วมมือเป็นระบบมากขึ้น กฎหมายดังกล่ าวได้
จัดตั้งสมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea Federation of Small and
Medium Businesses - KBiz) ขึ้นในปี ค.ศ.1962 โดยมีหน้ าที่พัฒนานโยบาย และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
SME เสริมสร้างความร่วมมือ เป็นเครือข่ายในภาค SME สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานองค์กร การขายและ
การตลาด การพัฒนาบุคลากรในภาค SME ข้อมูลการตลาด และการฝึ กอบรมสนับสนุน SME ในการขยาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SME และวิสาหกิจขนาดใหญ่
ในส่วนของกฎหมายนั้น สาธารณรัฐเกาหลีมีกฎหมาย Framework Act on Small and Medium
Enterprises ที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริม SME ในแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจและความ
ต้องการของตน108 เทียบได้กับไทยที่มีกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 แต่ภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐเกาหลี ดังกล่าว ได้นิยาม SME โดยพิจารณาจากจำนวน
พนักงาน และมูลค่าสินทรัพย์ หรือมูลค่าการขาย 109 ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อพฤติกรรมของ SME โดย SME แต่ละ
รายจะไม่พยายามเพิ่มจำนวนพนักงาน หรือเพิ่มมูลค่าการขาย เนื่องจากต้องการคงสถานะการเป็น SME เพื่อ
รอรับการส่งเสริมจากภาครัฐ
ในแง่ของโครงสร้างองค์กรนั้น สาธารณรั ฐ เกาหลี มีโ ครงสร้างที่เป็นระบบมาก มีกฎหมายที่ว าง
โครงสร้างการส่งเสริม SME อย่างเป็นภาพรวมออกมาก่อนคือ Framework Act on Small and Medium
Enterprises โดยระบุให้จัดตั้ง SMBA ขึ้นเป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม SME ซึ่งกำหนดนโยบายภาพรวม คือ
Policy Direction of the Year เป็นการวางแผนปีต่อปีตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายย่อยที่นำ
นโยบายภาพรวมมาทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเฉพาะเจาะจงไปที่การส่งเสริม SME ในเรื่องต่างๆ SMBA มีบุคคล
ผู ้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Administrator) และผู ้ บ ริ ห ารที ่ ม าจากผู้ แ ทนรั ฐ สภา (Deputy Administrator) ของ SMBA คือ ผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้แทนจากรัฐสภาซึ่งมาจากข้าราชการฝ่ายการเมือง อยู่
ในวาระครั้งละ 4 ปี ซึง่ อาจทำให้มติหรือนโยบายของ SMBA ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล
มากเกินไป อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยปรับปรุงโครงสร้างให้มีฝ่ายเอกชนหรือข้าราชการ
ฝ่ายประจำเข้ามามีส่วนร่วมบริหารเพื่องัดคานกับอำนาจของอีกฝ่าย
การจัดสรรงบประมาณส่งเสริม SME จะให้แก่ SMBA เพียงองค์กรเดีย วทำให้ไม่ สั บ สนและเป็น
เอกภาพ และเกาหลีใต้ยังได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริม SME ทั้งด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา หรือ กองทุน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับ SME ซึ่งส่งผลให้กิจการ SME ที่เกิดขึ้นจะได้รับการช่วยเหลือ
จนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้ง SMBA ยังสร้างแรงจูงใจให้แข่งขันด้านคุณภาพสินค้าและบริการอย่างเป็น
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ระบบครบวงจร โดย SMBA จะติดตามผลการช่วยเหลือ SME เพื่อจะได้ฟื้นฟูแก้ไขในกรณีที่พบว่า SME รายใด
มีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนประเด็นการช่วยเหลือ SME ที่ SMBA ไม่มีความชำนาญเพียงพอ SMBA
จะไม่ดำเนินการด้วยตนเอง แต่จะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ เข้าร่ วม
ดำเนินการ110
สาธารณรัฐเกาหลีมีการจัดทำกฎหมายในลักษณะ “กฎหมายชุด (SME Law Kit)” ที่ส่งเสริม SME
เฉพาะเรื่องโดยตราขึ้น 9 ฉบับ 111 และนำหลักการส่งเสริม SME ที่กล่าวถึงใน Framework Act on Small
and Medium Enterprises 1998 มาสร้างเป็นมาตรการที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย จึงมี
ระบบในการทำความเข้าใจและเลือกปรับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าที่ของ SMBA ของเกาหลีใต้
เป็นไปตามกฎหมายส่งเสริม SME หลายฉบับ ทำให้อาจเกิดความยุ่งยากในการนำมาใช้และเกิดความสับสนได้
ซึง่ กฎหมายเหล่านี้ก็มิได้กำหนดรายละเอียดอำนาจหน้าที่ในเชิงลึกให้แก่ SMBA
3.3.2 โครงสร้างระบบ SME ของประเทศเกาหลีใต้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (รายละเอียดในภาคผนวก ง) และการศึกษาทางวรรณกรรม พบว่าโครงสร้าง
ระบบ SME ของประเทศเกาหลีใต้ประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ และ
SME โดยแต่ ล ะฝ่ ายจะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท ี่ แ ตกต่ างกั นเพื ่อ ช่ว ยให้ SME สามารถเข้ า ถึง สิ น เชื ่ อ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รูปที่ 3.8 สะท้อนความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบ SME ของประเทศเกาหลีใต้
โดยสังเขปเพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของแต่ละฝ่าย และสามารถนำมาพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะให้กับ
ประเทศไทยได้ต่อไป

วริยา ล้ำเลิศ และคณะ (2559). การศึกษาวิจัยกฎหมายจัดตั้งองค์กรภาครัฐ ที่ทำ หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2559. น. 155
111 ได้แก่ Promotion of Small and Medium Enterprises and Encouragement of Purchase of Their Products Act, Act on the
Protection of the Business Sphere of Small and Medium Enterprises and Promotion of their Cooperation, Act on Special
Measures for Small Enterprise Support, Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium Enterprise,
Special Act on Support for Human Resources of Small and Medium Enterprise, Promotion of Disabled Persons’ Enterprise
Activities Act, Special Act on the Promotion of Business Conversion in Small and Medium Enterprise, Small and Medium
Enterprise Cooperatives Act และ Act on Support for Female-owned Businesses
110
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รูปที่ 3.8 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบ SME ของประเทศเกาหลีใต้

ที่มา: คณะวิจยั

ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายตามรูปที่ 3.8 มีรายละเอียดที่มา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานที่ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา SME ในระดับปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)112 ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1976
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทประเภท SME ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลาง
ปัจจุบันมีการค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทกว่า 207,888 บริษัท จาก 3.6 ล้านบริษัท แหล่งเงินทุนของ KODIT ที่
ได้มาเพื่อในการดำเนินงานมาจากการอุดหนุนของภาครัฐ เงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ (0.225% ของ
ยอดสินเชื่อรายเดือน) ทั้งนี้ เงินจากภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% แต่สัดส่วนของเงินช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ทาง KODIT จะใช้เงินเหล่านี้สำหรับการ
ช่วยเหลือบริษัทประเภท SME และเงินที่เหลือจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างพันธบัตร
รัฐบาล แต่ก็เป็นการลงทุนในจำนวนทีไ่ ม่มาก เนื่องด้วยข้อกำจัดด้านกฎหมายที่กำหนดไว้
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ภาพรวมการดำเนินงานของ KODIT มีการค้ำประกันสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ และในปัจจุบัน อยู่ที่
ประมาณ 44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่เงินทุนของ KODIT มีเพียง 4.5–5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กล่าว
ได้ว่ามีการค้ำประกันสินเชื่อกว่า 10 เท่าของเงินทุน
การดำเนินงานของ KODIT แบ่งได้ 5 ประเภท คือ 1) Credit Guarantee เป็นการค้ำประกันสินเชื่อ
ให้กับบริษัท SME เพื่อใช้ในการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 2) Credit Insurance เป็นการรับประกัน
สินเชื่อทางการค้า 3) การค้ำประกันในโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Guarantee 4) การให้คำปรึกษา
Management Consulting และ 5) การจัดการข้อมูลทางสินเชื่อ Credit Information Management
2) สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC)113 (หรือ KIBO
ในภาษาเกาหลี) KOTEC เป็นหน่วยงานเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และสถาบันการเงิน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ SME ที่ใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ KOTEC ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 ซึ่งแยกออกมาจาก KODIT เพื่อ
เป็นศูนย์การประเมินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้มีการสร้างระบบการค้ำประกันภายหลังการประเมินธุ รกิจทีใ่ ช้
เทคโนโลยีเมื่อปี ค.ศ. 1999 และระบบจัดอันดับการประเมินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า Korea
Technology Rating System: KTRS เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ไม่สมมาตร (Asymmetrical data) เมื่อปี
ค.ศ. 2005 ตามลำดับ และในปัจจุบัน KOTEC มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,304 คน โดยที่สำนักงานใหญ่
ประกอบด้วย 9 แผนก 3 สำนัก อีกทั้งยังมีเครือข่ายสาขาใน 7 ภูมิภาค จำนวน 74 สำนักงานย่อย
3) สถาบั น ค้ ำ ประกั น สิ น เชื ่ อ Credit Guarantee Foundation (CGF)114 เป็ น สถาบั น การเงิ น
สาธารณะที ่ ก ่ อ ตั้ ง ในปี ค.ศ. 1999 ปั จ จุ บ ั น มี 145 สาขา และ 16 สำนั ก งานใหญ่ ต ามหั ว เมื อ งหลัก มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก โดยการออกค้ำประกัน
สินเชื่อในการกู้ยืมแก่บริษัทประเภท SME ที่ประสบปัญหาการขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน งบประมาณ
ของสถาบัน CGF นั้น มาจากรายได้ของภาครัฐและเงินสนับสนุนของธนาคารพานิชย์ โดยมีสัดส่วน 10% และ
90% ตามลำดับ แต่ทาง CGF ไม่ได้นำเงินเหล่านี้มาลงทุนเพิ่มเติม เพราะด้วยรูปแบบการดำเนินงานสถาบัน
ต้องมีเงินสำรองไว้จ่ายหากมีการผิดนัดชำระหนี้ของ SME หรือจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับ KOREG
ระบบของ Credit Guarantee Foundation สำหรั บ SME ที ่ ป ระสบปั ญ หาการขาดหลั ก ทรั พ ย์
ค้ำประกัน ทาง CGF จะพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อ (credit guarantee) เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ
ซึ่ง CGF จะค้ำประกันเฉลี่ยอยู่ที่ 85% ของสินเชื่อ ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษั ท
(credit rating) จะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน (guarantee fee) โดยมีขั้นตอนการค้ำประกัน
สิน เชื่อ คือ เมื่อมีการขอการค้ำประกัน สินเชื่อ CGF จะตรวจสอบเครดิต ของบริษัท และประเมิน ความ
น่าเชื่อถือ ต่อมาจะพิจารณาอนุมัติการขอค้ำประกันสินเชื่อ หากมีการอนุมัติก็จะทำการออกหนังสือค้ำประกัน
สินเชื่อส่งให้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้บริษัทได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
113
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ผลการดำเนินงานในการค้ำประกันสินเชื่อของ CGF พบว่า มีการค้ำประกันแก่บริษัทจำนวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และมีวงเงินที่ค้ำประกันสูงขึ้นในทุกปี ซึ่ง 26% ของ SME ในเมืองโซลและกว่า 1.7 ล้านบริษัททั่ว
ประเทศที่ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจาก Credit Guarantee Foundation โดยกลุ่มเป้าหมายก็คือบริษัท
ขนาดย่อยและขนาดเล็ก จำแนกตามรายได้ของบริษัทและจำนวนพนักงาน ซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละ
อุตสาหกรรม ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก อาหาร และที่พัก
ในส่วนของบริษัทที่มีภาระของดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีอัตราสูง โครงการ I SEOUL U ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อ SME ของเมืองโซล (SME fund of Seoul City) จะให้การช่วยเหลือด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้มีอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยการอุดหนุนดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและ
วงเงินในการขอสินเชื่อ สำหรับวงเงินไม่เกิน 50 ล้านวอนจะได้รับการสนับสนุน 1.5% หากขอวงเงินมากกว่า
50 ล้านวอนจะได้รับการสนับสนุน 1% กองทุนรวมดังกล่าว 80% เป็นการช่วยอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยแก่บริษัท
SME และอีก 20% มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น อุตสาหกรรมที่ต้องการผลักดันให้เติบโต หรือ สำหรับการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ดังนั้น Credit Guarantee Foundation และ I SEOUL U จะช่วยให้
บริษัทประเภท SME มีหลักประกันในการของสินเชื่อและมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
4) Korea Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG)115 เป็นหน่วยงานเอกชนที่
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และรัฐบาลท้องถิ่น บทบาทสำคัญของ KOREG คือการเป็นสถาบันที่รับประกัน
ต่อจาก CGF (Re-guarantee) ซึ่ง CGF เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้ KOREG โดยกว่า 52% ของบริษัทที่ได้รับ
การค้ำประกันของ CGF ได้รับการประกันต่อโดย KOREG โดยเกณฑ์ในการ Re-guarantee ของ KOREG มา
จากการมีข้อบังคับตามกฎหมายของรัฐบาลที่ต้องมีการสนับสนุนเกิน 50% และด้วยกฏหมายเพื่อสนับสนุน
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ KOREG สามารถสนับสนุนได้ถึง 80%
5) บริ ษ ั ท Korea Enterprise Data (KED)116 ก่ อ ตั ้ ง เมื ่ อ ปี ค.ศ. 2005 โดยแยกตั ว ออกมาจาก
KODIT ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่ แต่ภายหลังปี ค.ศ. 2012 KED แปรรูปเป็นเอกชนเต็มตัว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสของข้อมูลและธุรกรรมทางสินเชื่อผ่านการจัดเก็บและแบ่งปัน
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้มีการจัดอั นดับความน่าเชื่อถือของ SME อีกด้วย ทั้งนี้ KED มีฐานข้อมูล
ธุรกิจเกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุด หรือประมาณ 8.7 ล้านข้อมูล เพราะ KED มีข้อมูลที่ได้มาจากกองทุนการค้ำประกัน
(ผู้ถือหุ้น ของ KED) ข้ อมู ล จากนายทะเบีย นของกรมธุรกิจการค้าและอสังหาริมทรั พย์ ตลอดจน Korea
Federation of Bank ที่ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในเกาหลี ใต้จะต้องส่งข้อมูลให้ นอกจากนี้ KED มีการทำ
ข้อมูลให้อยู่ในระบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ทำให้ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นผู้ดำเนินการที่เป็นเลิศอันดับ 1 ด้าน TCB (Technology Credit Bureau)

115
116

https://www.koreg.or.kr:444/main.do?s=koreg
http://www.kedkorea.com/en/ENINT01R0.do
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3.3.3 เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อขอสินเชื่อของ SME
การทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับ
SME นั้น พบว่า ประเทศเกาหลีใต้ใช้เครื่องมือและบริการที่หลากหลายเพื่อนำมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ความสามารถในการชำระหนี้ และการผิดสัญญา รูปที่ 3.9 แสดงถึงประเภทของกลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือเพื่อขอ
สินเชื่อของ SME ของประเทศเกาหลีใต้โดยสังเขปเพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของแต่ ละฝ่าย และสามารถ
นำมาพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะให้กับประเทศไทยได้ต่อไป
รูปที่ 3.9 ประเภทของกลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ SME ของประเทศเกาหลีใต้

ที่มา: คณะวิจยั

ประเภทของกลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ SME ของประเทศเกาหลีใต้ตามรูปที่ 3.9 มี
รายละเอียดของการใช้เครื่องมือเพื่อพิจารณาความสามารถทางสินเชื่อในระดับปฏิบัติ117โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการค้ำประกันสินเชื่อ จัดทำโดย Korea Credit Guarantee
Fund (KODIT) การค้ำประกันสินเชื่อของ KODIT มีขั้นตอนในการดำเนินงาน โดย SME เข้ามาขอคำปรึกษา
เกี่ย วกับ สิน เชื่อและขอให้มีการค้ำประกัน สินเชื่อ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือเข้ามาที่ส ำนักงาน ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับ SME ขอสินเชื่อกับทางธนาคารพาณิชย์ หลังจากนั้น KODIT จะทำการ
ประเมินการค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัท โดยลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมชมบริษทั และสัมภาษณ์ หากมีการอนุมัติการค้ำ
ประกัน SME จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ KODIT และ KODIT จะส่งหนังสือการค้ำประกันไปให้ธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อต่อไป (รูปที่ 3.10)
ข้อมูลส่วนนี้สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีมากกว่าที่คณะวิจยั ได้ทำการศึกษา แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางภาษาทำให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่เกี่ยวกับประเภทของกลุ่มผู้พฒ
ั นาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ SME ของประเทศเกาหลีใต้อาจจะมีความไม่สมบูรณ์ไปบ้าง
117
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รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของ KODIT

ที่มา: KODIT 2019

อย่างไรก็ตาม การได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจาก KODIT ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าธนาคารพาณิชย์
จะอนุมัติสินเชื่อ เพียงแต่มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติที่มากขึ้นเมื่อได้รับการค้ำประกันจาก KODIT เพราะ
KODIT จะติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทขอสินเชื่อไว้ และหากลูกค้ามีการ refinance สินเชื่อแล้วมีการ
เปลี่ยนธนาคารพาณิชย์หรือการขอวงเงินของสินเชื่อเพิ่ม ทาง KODIT จะมีการประเมินและค้ำประกันสินเชื่อ
ให้แก่บริษัทใหม่ โดยการค้ำประกันสินเชื่อของ KODIT มีทั้งการค้ำประกันเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ การค้ำประกัน
การรับประกันการชำระเงินของธนาคาร การค้ำประกันลูกหนี้จากการค้าขายระหว่างประเทศ การค้ำประกัน
การประมูลสินค้า และการค้ำประกันการเสียภาษีและอากร ประกันการให้เช่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินอื่นๆ ทาง KODIT กำลังศึกษาและพิจารณาในการรับค้ำประกันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม KODIT จะต่าง
จาก CGF ตรงทีไ่ ม่มีหน่วยงานอย่าง KOREG มา re-guarantee สินเชื่อที่ KODIT รับค้ำประกันให้
ความครอบคลุมของการค้ำประกันสินเชื่อของ KODIT มีความครอบคลุมโดยเฉลี่ยประมาณ 80% ของ
สินเชื่อ และบางกรณีสูงสุดถึง 100% ซึ่งความครอบคลุมจะแตกต่างกันไปตามอันดับความน่าเชื่อถื อของแต่ละ
บริษัทและนโยบายในแต่ละช่วงเวลา อย่างบริษัท Start up มีความครอบคลุมการค้ำประกันถึง 100% ถึงแม้
จะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงก็ตาม ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์ของ KODIT ต้องการช่วยเหลือบริษัทประเภท
SME ในกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสินเชื่อมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือและ
ลักษณะของแต่ละบริษัท ซึ่งค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอยู่ในช่วง 0.5%-3% โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 1.2% และ
วงเงินสำหรับการค้ำประกันสินเชื่อโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อราย และในกรณีพิเศษ KODIT
จะให้วงเงินค้ำประกันถึง 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออาจจะพิจารณาวงเงินตามยอดขายและเงินทุนของแต่ละ
บริษัท ซึ่งขั้นตอนในการประเมินจะเพิ่มขึ้นตามวงเงินของสินเชื่อที่บริษัทนั้นขอสินเชื่อ
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ในส่วนการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของ KODIT ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการอนุมัติการค้ำประกั น
สินเชื่อ ค่าธรรมเนียมและวงเงิน ระบบประเมิน ความเสี่ยงของทาง KODIT มี 2 ระบบ คือ KODIT Rating
System for corporation (KRS-C) ใช้ในการประเมินบริษัทที่ดำเนินกิจการตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ส่ว นระบบ
KODIT Rating System for Start-up (KRS-S) ใช้สำหรับบริษัท Start up/บริษัทที่ดำเนินกิจการมาน้อยกว่า
7 ปี และมีการปรับปรุงระบบการประเมินโดยเฉลี่ยประมาณทุกๆ 4-5 ปี โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมาจาก
3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) และความน่าเชื่อถือของ
บริษัท สัดส่วนการใช้ของมูลแต่ละส่วนจะแตกต่างกันออกไปตามขนาดและอุตสาหกรรมของบริษัทนั้น ๆ
สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินกิจการมานาน จะมีสัดส่วนการใช้ 50%-40%-10% ตามลำดับ สำหรับบริษัท
ขนาดเล็ก/มีร ะยะการดำเนินกิจการมาไม่นานจะมีสัดส่วนการใช้ 15%-75%-10% ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูล
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของทาง KODIT มีอายุประมาณ 1 ปี
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลจาก
แบบฟอร์มของ KODIT ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของ KODIT เป็นผู้จัดหาและเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ ข้อมูล
เกี ่ ย วกั บ เจ้ า ของ ระยะเวลาดำเนิ น กิ จ การ ขั ้ น ตอนการผลิ ต วิ ธ ี ก ารขาย การบริ ห ารโดยรวม เป็ น ต้ น
2) ข้อมูลจากบริษัทที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับเครดิต อย่าง บริษัท KED หรือ บริษัท NICE โดยข้อมูลที่มาจากแหล่งนี้
จะเกี่ยวข้องกับประวัติการชำระเงินที่เกินเวลา หรือ การผิดชำระหนี้ของบริษัท และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ของเจ้าของบริษัทซึ่งได้มาจาก Credit Bureau เช่น การผิดชำระหนี้ของเจ้าของธุรกิจ เองที่ไม่เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลบัตรเครดิต นอกจากนี้ ความน่าเชื่อถือของบริษัทจะมาจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ KODIT ซึ่งเข้าไป
เก็บข้อมูลของบริษัท ประกอบกับการสัมภาษณ์พนักงานของบริษัทและเจ้าของธุรกิจ
ในขณะนี้ KODIT กำลังมีการพัฒนาระบบเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท โดย
ประเมินโอกาสในการล้มละลาย/ผิดนั ดชำระหนี้ไปล่วงหน้า 3 ปี ซึ่งจะทำให้มีการประเมิน การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการใช้ข้อมูล Big Data เข้ามาใช้ในการประเมิน แต่ก็ยอมรับว่าการ
ประเมินอาจจะมีความแม่นยำที่น้อยกว่า กรณีบริษัทขนาดใหญ่ โดยความแม่นยำของ SME ประมาณ 80%
ในขณะที่ความแม่นยำของการประเมินบริษัท Start up คือ 70%
ผลของการดำเนินงานของ KODIT พบว่า กว่า 1 ใน 3 ของบริษัทประเภท SME ได้รับการค้ำประกัน
สินเชื่อ และมีสัดส่วนของสินเชื่อ SME ที่ได้รับการค้ำประกัน 13% และการได้รับการค้ำประกันสินเชื่อช่วยให้
SME ได้รับการอนุมัติวงเงินที่มากขึ้นและมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง โดยเฉลี่ยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ ลดลง
อยู่ที่ 4% สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น การค้ำประกันสินเชื่อเป็นการสร้างงาน เพิ่มการจ้างงานแก่
แรงงานในประเทศ จากการเก็บข้อมูล พบว่าการสนับสนุนเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะช่วยให้มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น 3 คน และการสนับสนุนเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะช่วยให้รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
38.2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้การค้ำประกันยังเป็นนโยบายที่ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (countercyclical policy) โดยพบว่าการเติบโตของการค้ำประกันสินเชื่อมีความสัมพันธ์ ในทางตรงข้ามกับการเติบโต
ของเศรษฐกิจ เครื่องมือนี้จึงเป็นการช่วยรักษา/เพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ยามเศรษฐกิจหดตัว
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2) การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ และการค้ ำ ประกั น สิ น เชื ่ อ จั ด ทำโดย Credit Guarantee
Foundation (CGF) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Credit Guarantee Foundation แบ่งเป็น Microenterprise Credit Rating และ Corporate Credit Rating
สำหรับ Micro-enterprise Credit Rating เป็นการค้ำประกันสินเชื่อที่มีวงเงินน้อยกว่า 50 ล้านวอน
และเป็นบริษัทที่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ มาน้อยกว่า 1 ปี อันดับความน่าเชื่อถือมีตั้งแต่ AAA จนถึง D
ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้ข้อมูลในการประเมินจาก 3 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท สถานประกอบการเป็นแบบเช่า
หรือบริษัทเป็นเจ้าของ ที่พักของเจ้าของบริษัท ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประวัติการขอสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของ CGF จะเป็นผู้เก็บข้อมูล
2. ข้อมูลธุรกิจของสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีความละเอียดกว่าข้อมูล
ทั่วไปของสถานประกอบการ เช่น ข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ 3 ปีย้อนหลัง ธุรกรรมทางการเงิน
และสินเชื่อของสถานประกอบการ การขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ การค้างชำระหนี้
3. ข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลของเจ้าของกิจการ ซึ่ง ทาง CGF ได้ใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการ
ประเมินข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีข้อมูลความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
ข้อมูลการค้างชำระหนี้ ข้อมูลการกู้เงินว่ามาจากแหล่งไหน (รูปที่ 3.11)
รูปที่ 3.11 Micro-enterprise Credit Rating System

ที่มา: Seoul Credit Guarantee Foundation
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ข้อมูลในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทั้งสามส่วนจะนำมาใช้ประเมินถึงศักยภาพของบริษัทในการ
ขอค้ำประกันสินเชื่อ โดยวงเงินค้ำประกันจะพิจารณาจากรายได้เป็นวงเงินขั้นต้น และปรับลดวงเงินด้วยการ
พิจารณาค่าใช้จ่าย และพิจารณาวงเงินขั้นสุดท้ายจากสินทรัพย์ของบริษัท
ส่วน Corporate Credit Rating สำหรับการค้ำประกันสินเชื่อที่มีวงเงินมากกว่า 50 ล้านวอน โดยจัด
อันดับให้กับบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ และธุรกิจส่วนตัวที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ โดยมีโมเดลการวิเคราะห์
2 โมเดล คือ Measuring model และ Non-measuring model (รูปที่ 3.12)
รูปที่ 3.12 Corporate Credit Rating

ที่มา: Seoul Credit Guarantee Foundation

Measuring model ประกอบด้ ว ย Financial model, Measurable non-financial model และ
Credit Bureau ซึ่งจะมีสัดส่วนการให้น้ำหนักใน 3 โมเดลแตกต่างกันตามขนาดของบริษัท บริษัทขนาดใหญ่มี
สัดส่วน 30%-40%-30% ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจะมีสัดส่วน 20%-40%-40% ตามลำดับ และ
ธุรกิจส่วนบุคคล 10%-40%-50% ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินจะเป็น Measuring rank
ส่วน Non-measuring model ที่ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ความ
น่าเชื่อถือของบริษัท ซี่งจะได้ Non-financial rank โดยมีสัดส่วนการใช้อันดับจาก Measuring rank 80%
และ Non-financial rank 20% เพื่อรวมเป็นอันดับทางสินเชื่อ (Credit rank)
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3) การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการค้ ำ ประกั น สิ น เชื ่ อ จั ด ทำโดย Korea Technology
Finance Corporation (KOTEC) หรื อ KIBO ปั จ จุ บ ั น KOTEC รั บ ค้ ำ ประกั น ให้ ก ั บ SME ที ่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ทางด้านเทคโนโลยีประมาณ 74,000 ราย ซึ่งนิยามคำว่าเทคโนโลยีที่ KOTEC ใช้ก็มีความหมายอย่างกว้าง ซึ่ง
สามารถจำแนกได้จากบริการที่ KOTEC ให้บริการได้ดังนี้
1. การค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้แบบจำลอง
KTRS ครอบคลุมธุรกิจ 8 ด้าน ได้แก่ การผลิต ชีววิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ซอฟท์แวร์ ธุรกิจทางด้านเว็บไซต์
การออกแบบ ธุรกิจ convergence และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และแบบจำลอง
เฉพาะ เช่น cultural content model ซึ่งประกอบด้วย Game, Broadcast, Cinema, Performance และ
Other contents ทั้งนีเ้ พื่อให้ SME และ Startup เหล่านี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และพัฒนา
เทคโนโลยีได้ (รูปที่ 3.13)
รูปที่ 3.13 Technology Appraisal Subject

ที่มา: Korea Technology Finance Corporation
2. การประเมินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่ง KOTEC จะทำการวิเคราะห์ถึงศักยภาพ ความสามารถ

ทางการตลาดและความอยู่รอดของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังนำเอาผลการประเมินดั งกล่าวมาใช้เพี่อวัตถุประสงค์
อื่นๆ ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเทคโนโลยี
3. จัดการการลงทุนตราสารทุนทางตรงที่เกี่ยวกั บโครงการการค้ำประกันสินเชื่อของ SME ที่
ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่ให้อนุมัติไปแล้วผ่านการซื้อขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล
4. การให้ คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการ
แข่งขัน โดยมีการวิเคราะห์ การให้คำแนะนำ การให้ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย การ
ติดตาม การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ เป็นต้น
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ขั้นตอนการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการค้ำประกันสินเชื่อกับ KOTEC ให้แก่ SME ที่
ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น เป็นไปในลักษณะคู่ขนาน คือ ทำไปพร้อมๆ กัน (รูปที่ 3.14) โดย
สามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 1) ขอสินเชื่อ 2) ขอคำปรึกษาและสมัครขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ (โดย
คิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ) 3) การตรวจสอบเอกสารและการประเมินความน่าเชื่อถือ (ประกอบด้วยข้อมูล
ในใบสมัคร ข้อมูลจากรัฐบาล การเยี่ยมชมสถานประกอบการ และข้อมูลจาก Vendor) 4) การอนุมัติการค้ำ
ประกันสินเชื่อ 5) การออกหนังสือรับรองการค้ำประกันสินเชื่อ และ 6) การนำส่งหนังสือรับรองการค้ำประกัน
สินเชื่อให้กับสถาบันการเงินเพื่อขอรับสินเชื่อต่อไป
รูปที่ 3.14 Technology Guarantee Scheme

ที่มา: Korea Technology Finance Corporation

ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจสอบเอกสารและการประเมินความน่าเชื่อถือนั้น KOTEC จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกประเภทที่เก็บได้ จากทุกแหล่งข้อมูล แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อการ
ประเมิน หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการการประเมินผ่านตัวชี้วัด 2 รูปแบบ คือ ตัวชี้วัดการประเมินในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และตัวชี้วัดการประเมิ นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการแข่งขัน การตลาด
และการอยู่รอดทางธุรกิจ (ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินหาค่า Probability of Default) ซึ่งในแต่ละดัชนีจะมี
ชุดคำถามย่อยเพื่อคำนวณผล และตัวชี้วัดเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นทั้งในส่วนที่แปลงผลให้เป็นคะแนนได้ และ
ส่วนที่แปลงเป็นคะแนนไม่ได้ซึ่งจะต้องใช้การวิเคราะห์เชิง proxy และ/หรือ การวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยมา
ประกอบ หลังจากนั้น จึงนำเอาผลรวมทั้งสองส่วนมาประเมินขั้นสุดท้ายเพื่อจัดอันดับ SME (รูปที่ 3.15) ทั้งนี้
KOTEC มีการทบทวนแบบจำลองและข้อมูลในการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME ทั้งรายไตรมาส รายปี
และทุกๆ 5 ปี
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รูปที่ 3.15 Technology Appraisal System

ที่มา: Korea Technology Finance Corporation, 2019

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า KOTEC ค้ำประกันการขอสินเชื่อในธุรกิจเทคโนโลยี 8 ประเภท ซึ่งทั้ง 8
ประเภทนี้จะใช้ตัวชี้วัดเหมือนกันหมด แต่การให้น้ำหนัก ในการประเมินความน่าเชื่อถือจะแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละลักษณะประเภท ผลของการจัดอันดับของ SME ที่ได้จะมีอายุเพียง 6 เดือน และหาก SME มีการขอ
ค้ำประกันใหม่ก็จะต้องมีการประเมินใหม่อีกรอบ ในปี 2018 ผลของการจัดอัน ดับของ SME ที่ผ่านมา พบว่า
ค่า PD ของ SME ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ AAA จะอยู่ที่ 0.00% ระดับ AA จะอยู่ที่ 2.83% ระดับ A จะ
อยู่ที่ 3.76% ระดับ BBB จะอยู่ที่ 3.76% ระดับ BB จะอยู่ที่ 4.47% และระดับ B จะอยู่ที่ 5.21% ตามลำดับ
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2014 KOTEC ยังมีส่วนร่วมในการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลทางเทคโนโลยี ชื่อว่า
KIBO Tech-Bridge โดยร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบาย/มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และสถาบันทางข้อมูลต่างๆ
เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของการทำการวิจัยและพัฒ นาเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็น
แพลตฟอร์มที่รายงานข่าวทางด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลต่างๆ มารวมกันเพื่อนำมาจับคูท่ างธุรกิจ การวิจัย
และพัฒนาต่อไป จนถึงปี ค.ศ. 2018 แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดการลงนามทางสัญญาจากเดิมในปี ค.ศ.
2014 อยู่ที่ 166 สัญญา มาเป็น 553 นับว่าเพิ่มขึ้นถึง 3.3 เท่า
4) ฐานข้อมูล SME และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จัดทำโดย บริษัท Korea Enterprise Data
(KED) ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ถือหุ้นของ KED ซึ่งมาจากกองทุนการค้ำประกัน ได้แก่ KODIT KOTEC และสถาบัน
การเงินทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.3 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้อาจจะได้มา
จากช่องทางอื่น ด้ว ย เช่น การซิงโครไนซ์ข้อมูล คณะกรรมการข้อ มู ล ธุรกิจ แพลตฟอร์ม CRENET (เป็น
แพลตฟอร์มของ KED ที่เชี่ยวชาญการเก็บข้อมูลทางด้านความผิดทางการค้าและพาณิชย์ ) กรมสรรพากร
ศาลฏีกา เครดิตบูโร สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
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ตารางที่ 3.3 ผู้ถือหุ้น KED

ที่มา: KED, 2019

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า KED อาศัยข้อมูล 3 ประเภทในการประเมิน ได้แก่ 1) ข้อมูลทางการเงิน
เช่น บัญชีเดินสะพัด กระแสเงินสด บัญชีรายรับรายจ่าย สินเชื่อกู้ยืม เป็นต้น 2) ข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่
การเงิน เช่น กรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ การกระทำความผิดทางกฎหมาย สถานะการถือครองหุ้ น
แนวโน้มกระแสเงินสด ศักยภาพการแข่งขัน เป็นต้น และ 3) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ ใช่การเงิน เช่น ความเสี่ยง
ของกิจการทั้งทางด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ชื่อเสียง ช่องทางการขาย เป็นต้น
สำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือนั้น KED มีกระบวนการขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) นำข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่การเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของหรือผู้แทน
ของสถานประกอบการป้อนเข้าสู่เครื่องมือการประเมิน
2) เครื่องมือทำการประเมินและจัดอันดับเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ระบบการประเมินผลของ KED มีทั้งหมด
50 กลุ่มขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ การให้น้ำหนักการประเมินของแต่ละประเภทก็
จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทข้างต้น ซึ่งยิ่งสถานประกอบการมีขนาดเล็กมากเท่าใด KED ก็จะให้
น้ำหนักไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของหรือผู้แทนของสถานประกอบการมากขึ้นเท่านั้น
3) นำข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่การเงินมาวิเคราะห์ และทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
4) เจ้าหน้าที่ KED นำผลของข้อ 2 และ ข้อ 3 มารวมกันและประเมินความน่าเชื่อถือเบื้องต้นเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการภายในของ KED
5) คณะกรรมการภายในของ KED ร่วมกันพิจารณาและตัดสินผลการประเมินในที่สุด (รูปที่ 3.16)
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รูปที่ 3.16 กระบวนการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME ของ KED

ที่มา: KED, 2019

ข้อมูล KED ถูกนำมาวิเคราะห์และประเมินหาค่า PD และจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ
AAA ไปจนถึง ≤ C ทั้งนี้ อัตราส่วนของแต่ละระดับมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ส่วนใหญ่ SME ในฐานข้อมูล
ของ KED จะอยู่ในระดับ BB และ B ในส่วนของการประเมินหาค่า PD นั้น KED จะคำนวณหาค่า PD (หรือที่
เรีย กว่า Observed PD) จากทุกๆ บริษัทที่ ถูกประเมิน และเปรียบเทียบกับ ค่า PD ที่กำหนดเอาไว้โ ดย
สำนักงานกำกับการเงิน หรือ Financial Supervisory Service (FSS) (หรือที่เรียกว่า Target Probability)
โดยที่ Observed PD ของ KED มีมาตรฐานที่สูงกว่า Target Probability ของ FSS (ตารางที่ 3.4)
ตารางที่ 3.4 การประเมินความน่าเชื่อถือของ SME และ probability of default

ที่มา: KED, 2019
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สำหรับเครื่องมือในการประเมินนั้น KED จะมีการทบทวนโมเดลเป็นประจำทุกๆ ปีตามข้อเสนอแนะที่
กำหนดโดย FSS และในกรณีที่จำเป็น โมเดลจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทุกๆ ปีด้วยเช่นเดียวกัน โดยที่
อัตราความแม่นยำจะอยู่ที่ 75%
นอกเหนือจากการประเมินความน่าเชื่อถือข้างต้นแล้ว KED ยังให้บริการพิเศษสำหรับ SME ที่พึ่งพา
เทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจอีกด้วย ชื่อว่า Tech Credit Bureau (TCB) ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ. 2014 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติการปล่อยสินเชื่อให้แก่ SME ที่พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจ แต่ไม่
มีสินทรัพย์ค้ำประกันที่เพียงพอเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ สำหรับการประเมินนั้นจะอาศัยปัจจัย 3 ด้าน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินเป็นสำคัญ ได้แก่
1) ศักยภาพทางการแข่งขันของเทคโนโลยีและสินค้า ซึ่งจะพิจารณาด้านการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา กรรมสิทธิ์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการบริหารของผู้บริหาร
2) การปฏิบัติการทางธุรกิจ (การผลิต การตลาด และการขาย) ซึ่งจะพิจารณาด้านประสบการณ์ใน
การทำธุรกิจ การใช้เครื่องมือการผลิตชั้นสู งและความสามารถในการผลิต ความหลากหลายและความมั่นคง
ของซัพพลายเออร์/ผู้ซื้อ ความเป็นไปได้ของแผนการตลาด ตลอดจนสภาวการณ์ของตลาด (เช่น ทิศทางของ
เศรษฐกิจ การแข่งขัน อุปสรรคทางการค้า เป็นต้น)
3) ศักยภาพทางการเงินและข้อมูลสินเชื่อ ซึ่งพิจารณาด้านรายการทางการเงิน ข้อมูลการกระทำ
ความผิดของบริษัทและผู้บริหาร ความสามารถในการระดมทุน กรรมสิทธิ์/การกระทำความผิดทางข้อมูลของ
สถานประกอบการ
หลังจากนั้น จึงทำการจัดอันดับโดยแยกเป็นการจัดอันดับสินเชื่อ และการจัดอันดับเทคโนโลยี ซึ่งให้
น้ำหนักและโมเดลที่แตกต่างกัน และนำค่าที่ได้จากทั้ง 2 ประเภทมารวมกันเป็นการจัดอันดับขั้นสุดท้าย ซึ่ง
วิธีการดังกล่าวจะคล้ายคลึงกับการประเมินความน่าเชื่อของ KOTEC
ในส่วนของบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME ที่ KED เข้าไปมีส่วนร่วมยังสามารถแบ่งออกเป็น 2
กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การสนับสนุนระบบข้อมูลของ SME โดยที่ KED ให้บริการการออกหนังสือรับรองให้กับ SME เพื่อ
ขอรับประโยชน์ทางนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การประมูลโครงการของรัฐ การของบสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา) ซึ่ง SME สามารถขอหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ KED ยังเป็นแพลตฟอร์ม
ที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลของ SME ไม่ว่าจะเป็น ประวัติ ข้อมูลทางการเงินโดยสั งเขป การบริหารจัดการ หนังสือ
รับรองและใบอนุญาต ตลอดจนสถิติต่างๆ และประการสุดท้าย KED ยังอำนวยความสะดวกจัดอันดับ SME ใน
กลุ่มธุร กิจ ต่างๆ ให้กับ ผู้ที่เกี่ย วข้องอย่างสถาบันการเงินได้รับทราบ การจับคู่ค้าระหว่าง SME ด้ว ยกัน
ตลอดจนการสร้างงานและโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ว่างงานได้
2) การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม SME โดยที่ KED ช่วยรัฐในฐานะคู่สัญญา
ในโครงการของรัฐ หรือการเป็นผู้ให้งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประเมินคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของ
SME ที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลโครงการของรัฐด้านการวิจัยและพั ฒนา และยังติดตามความเสี่ยงของสินเชื่อ
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ของ SME ที่เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการของรัฐ โดยจะแจ้งให้รัฐทราบในกรณีที่ SME รายนั้นมีความผิดปกติ
ทางสินเชื่อในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อสิ้นสุดโครงการของรัฐด้านการวิจัยและพัฒนาแล้ว KED
จะดำเนินการประเมินผลทางด้านสินเชื่ออีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการผิดนั ดชำระหนี้
การไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือการจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดหรือไม่
3.3.4 สรุป
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสินเชื่อ SME ของประเทศ
เกาหลีใต้ คณะวิจัยสามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของแต่ละหน่วยงาน การให้บริการ การใช้ข้อมูลด้านที่
ไม่ใช่การเงินเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการให้สินเชื่อโดยสามารถสรุปออกมาปรากฎอยู่ในตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 สรุปเชิงเปรียบเทียบการสัมภาษณ์เชิงลึกของหน่วยงาน SME ในประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ: Δ รัฐสนับสนุนทางการเงินเพื่อจดทะเบียนจัดตั้ง * Credit Guarantee Scheme ** เป็นแพลตฟอร์มของ KED ที่เชีย่ วชาญการเก็บข้อมูลทางด้านความผิดทางการค้าและพาณิชย์
ที่มา: คณะวิจยั
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บทที่ 4: ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องของประเทศไทย
นอกจากการสัมภาษณ์หน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้แล้ว คณะวิจัยได้สัมภาษณ์หน่วยงาน
ในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของ SME ตลอดจนการส่งเสริม SME ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแหล่งเงินทุน
(บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)) 2) กลุ่มหน่วยงานส่งเสริม SME (ศูนย์ระบบประเมินเทคโนโลยีของประเทศไทย
(Thailand Technology Rating System (TTRS) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)) และ 3)
กลุ่มผู้ประกอบการ SME (สมาพันธ์ SME ไทย บริษัท Credit OK และบริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด ) โดย
รายละเอียดการสัมภาษณ์อยู่ในภาคผนวก จ
4.1 แหล่งเงินทุน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ช่วยเหลือ SME ที่ต้องการสินเชื่อแต่ไม่มีหลัก ทรัพย์ค้ำ
ประกันหรือมีไม่เพียงพอ ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อทำให้สถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน (nonbank) มีความมั่นใจในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ
บสย.จะค้ำประกันให้ กับลูกค้าที่ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ส่งมาให้เป็นหลัก โดยธพ. จะเลือกจากกลุ่ม
ลูกค้าที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน บสย. เก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% เท่ากันหมดกับลูกค้าทุกราย
แต่ระยะหลัง ธนาคารเริ่มส่งลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงมามากขึ้น ส่งผลให้ยอดค้ำประกันของบสย. เต็มวงเงิน โดย
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2652 บสย. มีจำนวนผู้ขอค้ำประกันสะสมจำนวน 3.6 แสนราย มีจำนวนหนังสือ
ค้ำประกัน (LG) ประมาณ 5 แสนฉบับ และมียอดคงค้างเงินค้ำประกันสะสมประมาณ 8 แสนล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57) อยู่ในภาคการค้า และมียอด Non-Performing Guarantee (NPG) ประมาณ 14-15%
บสย. มีเกณฑ์ในการคัดเลือก SME ที่จะได้รับการค้ำประกันจาก debt service coverage ratio
ถ้าไม่ถึง 1 เท่า จะไม่รับค้ำประกัน และทุกๆ 6 เดือน จะต้องมีการทบทวนศักยภาพในการชำระหนี้ โดยไม่ได้
ใช้ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินเลย แต่กำลังให้ Ernst and Young ออกแบบโมเดลในการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของ SME ซึ่งรวมตัวแปรข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินเข้าไปด้วย เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
บสย. มีข้อจำกัดการดำเนินงานในเรื่องจำนวนเงินสนับสนุนสำหรับการค้ำประกันให้แก่ SME ที่ไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนความต้องการของ SME และถ้าสถาบันการเงินไม่สนใจที่จะปล่อยกู้ให้แก่ SME
บสย. ก็ไม่สามารถเข้าไปค้ำประกันให้ได้ ซึ่งหากนำประสบการณ์ในต่างประเทศมาปรับใช้กั บประเทศไทยก็
น่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้บ้าง เช่น ประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายที่สนับสนุนบริษัทค้ำประกันโดยจะได้เงิน
ช่วยเหลือจากสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อตามสัดส่วน (%) ของยอดสินเชื่อ หรือประเทศญี่ปุ่นมีบริษัทที่ทำ
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re-insurance (เช่น JFC) มารับซื้อหนี้เสีย ของสถาบันการเงินซึ่งรวมถึงบริษัทค้ำประกันด้วย แต่บสย. ไม่ใช่
สถาบันการเงินทำให้บสย. ไม่สามารถระบายหนี้เสียออกไปได้
บสย. เสนอให้มี national credit rating database สำหรับประเทศไทยโดยอาจจะให้ BOT เป็น
เจ้าภาพ และ มี NCB สสว. และ บสย. มาร่วมมือกัน (มีข้อมูลอยู่แล้ว) และบสย. ยินดีที่จะร่วมมือกับสสว. ใน
การใช้ข้อมูล (share) ของ SME ร่วมกันเพื่อนำมาใช้ประเมิน และสนับสนุน SME
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ธพว. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ SME โดยเฉพาะขนาดเล็ก
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SME ที่ไม่ได้รับบริการจากสถาบันการเงิน ในปี 2560 มียอด
สินเชื่อคงค้างกว่า 1 แสนล้านบาท โดยสินเชื่อส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 57) อยู่ในภาคอุสาหกรรมการผลิต
การพิจารณาให้สินเชื่อของ ธพว. ใช้ระบบ scoring ซึ่งต่างกันตามวงเงินหรือประเภทของกลุ่มลูกค้า
โดยใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นหลัก และมีการใช้ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (ผ่านรูปแบบ know your customer:
KYC) ประกอบด้วย เช่น การพิจารณาสินเชื่อกรณี เป็นวงเงินรายย่อย ไม่เกิน 1 ล้านบาท จะดูปัจจัยทาง
การเงิน โดยการสัมภาษณ์ ใช้การประเมิน การมีตัว ตนของกิจการ ทำกิจการจริง ดู stock สินค้า บิล ค่า
น้ำประปา ค่าไฟฟ้า ประเมินรายได้ แต่ถ้าเป็นวงเงินที่สูงขึ้นมาก็จะมีระบบ scoring แตกต่างกันระหว่างภาค
บริการ การค้า กับภาคการผลิต กลุ่มที่ไม่เกิน 5 ล้านบาทจะให้ บสย. ค้ำประกัน เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อจะไป
ดูหน้าร้าน เอาข้อมูลเข้าระบบวิเคราะห์ scoring และเจ้าหน้าที่จะไปเยี่ยมลูกค้ าปีละครั้ง เพื่อทบทวนวงเงิน
นอกจากนี้ scoring จะมีการทบทวนทุกไตรมาส และมีระบบสัญญาณเตือนภัยกรณีเกิดความเสี่ยง สำหรับ
ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินที่ ธพว. เห็นว่าควรมีการเก็บเพื่อใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME คือ การมี
ตัวตน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า การจับจ่ายใช้สอย พฤติกรรมของผู้กู้ (behavioral scoring: เช่น การมีวินัย การ
ทำผิดกฎหมาย การขับรถ การพัฒนาตนเอง อบายมุข หนี้นอกระบบ) พฤติกรรมของครอบครัว/ญาติ พี่น้อง
ธพว. เห็นว่าปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME คือ งบการเงินไม่แสดงข้อมูลที่แท้จริง นโยบาย
บัญชีเดียวก็ช่วยได้บางส่วน ทั้งนี้ รัฐควรสร้างระบบ ecosystem เพื่อให้ SME ยินยอมที่จะเข้ามาสู่ระบบ
ทั้งในด้านการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐ เช่น นโยบาย SME บัญชีเดียว ซึ่งข้อมูลของ
SME ที่รวบรวมได้ควรทำเป็นฐานข้อมูลระดับชาติซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอาจเป็นสสว. ก็ได้
4.2 หน่วยงานส่งเสริม SME
บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเครดิตให้แก่สถาบันการเงินและ
เจ้าของข้อมูล เพื่อให้มีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพทาง
การเงินให้แก่ระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน
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โครงสร้างของข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดย
กลุ่มนิติบุคคลจะรวม SME ด้วย แต่ยังไม่สามารถแยกข้อมูลเฉพาะกลุ่ม SME ออกมาได้ ซึ่งข้อมูลที่ NCB เก็บ
ทั้งหมดจะเป็นข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น วงเงินสินเชื่อ ยอดหนี้คงค้าง อย่างไรก็ดี ในการทำ credit scoring
ของ NCB ได้มีการนำข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินซึ่ง NCB เก็บเองมาใช้ในการคำนวณด้วย เช่น จำนวนครั้งที่มี
การขอสืบค้น จำนวนครั้งการผิดนัดชำระ
ปัจจุบันรูปแบบการปล่อยสินเชื่อได้เปลี่ยนจาก collateral base lending เป็น risk/information
base lending ทำให้ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (behavioral + social information) มีความสำคัญ ในการ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้กู้มากขึ้น สอดคล้องกับธนาคารโลกและ FICO ที่เสนอให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน
ส่ว นของ Financial inclusion for unbanked customer เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและ Social
behavioral, big data ที่เก็บจากข้อมูลสาธารณะ การสำรวจพฤติกรรมเชิงลึก (psychometric survey) เช่น
character ของ SME ที่อยู่รอดได้ และข้อมูล social media
ในประเทศไทยก็ได้เริ่มนำ information base ในการพิจารณาให้สินเชื่อแบบ online มาใช้บ้างแล้ว
เช่น ธนาคารกสิกรไทย โดยมีรูปแบบและกระบวนการ (รูปที่ 4.1) คือ ผู้ขอสินเชื่อผ่าน e-marketplace จะ
online เข้าไปใน platform ทำ e-KYC/CDD เพื่อระบุตัวตนกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทยในฐานข้อมูล National Digital ID (NDID) โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน การตรวจสอบใบหน้า
และยินยอม (consent) เปิดเผยข้อมูลของตนโดยอนุญาตให้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำธุรกรรม online
กับบริษัทที่ค้าขาย online เช่น Lazada, Shopee อนุญาตให้ระบบเข้าถึงข้อมูลด้านเครดิต /การขอสินเชื่อ
จาก NCB จากนั้นระบบ credit risk analytic tools จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลด้านการเงินและ
ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินโดยใช้เลขบัตรประชาชนเป็นตัวเชื่อม และนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของ
ผู้กู้โดยใช้ AI หรือ machine learning แล้วจะให้ผลลัพธ์ว่าอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ วิธีการดังกล่าวจะลดเวลาและ
เอกสารในการพิจารณาสินเชื่อ แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดี มี good digital footprint
ด้วยข้อมูลบน platform ดังกล่าว แหล่งทุน /ผู้ประเมินจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อมากขึ้น เช่น
รายได้จากการขายเท่าไร เก็บเงินได้เท่าไรแล้ว พฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นอย่างไร มีความ
ต่อเนื่องในการทำงานอย่างไร พฤติกรรมการทำงานในแต่ละวันเป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยบอกถึงความ
เสี่ยงของลูกค้าได้ ดังนั้น platform นี้จึงไม่ได้ใช้เฉพาะข้อมูลทางการเงินเท่ านั้นที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
credit score และต่อไปในอนาคตก็จะมีข้อมูลอื่นๆ มาช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงของผู้กู้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น
พฤติกรรมของลูกค้าบน Social Network การใช้โทรศัพท์มือถือ การใช้บริการอื่นทาง application เป็นต้น
และท้ายที่สุด digital lending platform น่าจะช่วยลดปัญหาเงินกู้นอกระบบสำหรับ SME ได้
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รูปที่ 4.1 กระบวนการ Information Base Lending

ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

สำหรับข้อเสนอแนะนั้น NCB เห็นว่าหากภาครัฐต้องการแยกข้อมูลสำหรับ SME ออกมาเพื่อทำการ
วิเคราะห์ ก็ควรจะมีนโยบายให้ผู้กรู้ ะบุเรื่องรายได้ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ หรือมีข้อมูลแยกประเภทของ
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลว่าเป็น SME หรือไม่ และส่งข้อมูลดังกล่าวให้ NCB ซึ่งจะช่วยให้การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ การติดตามประเมิน และการออกนโยบายสำหรับ SME มีประสิทธิภาพกว่าการใช้ข้อมูลในปัจจุบันที่
SME ยังรวมอยู่ในกลุ่มนิติบุคคล
ศูนย์ระบบประเมินเทคโนโลยีของประเทศไทย (Thailand Technology Rating System-TTRS)
TTRS เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ทำหน้าที่ในการให้ บริการประเมิน
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ประกอบการที่มี เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งพัฒนาและบูรณาการ
ร่วมกับองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ สวทช. ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
บริหารจัดการ การเงิน และการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี นวัตกรรม
และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยด้วยเครื่องมือ TTRS ตามมาตรฐานสากลให้มีโอกาส
ได้ร ับ การสนับ สนุน ทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ คือ ผู้ประกอบการ
ที่ประกอบธุรกิจโดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีความต้องการการสนับสนุนทางด้าน
การเงิน และด้านต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่ ระดับเมล็ดพันธุ์ความคิด (idea seed)
startup SME และบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจ
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TTRS เกิดขึ้นจากความต้องการเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่โดดเด่น ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) จึงร่วมมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาโมเดลการ
ประเมินเทคโนโลยี (Thailand Technology Rating System : TTRS) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ KSP
(Knowledge Sharing Program) ที ่ ไ ด้ ร ั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากหน่ ว ยงาน Korea
Technology Finance Corporation (KOTEC) ประเทศเกาหลีใต้ TTRS จึงเป็นโมเดลที่พัฒนามาจาก Korea
Technology Rating System (KTRS) ซึ่งเป็นต้นแบบในการประเมินเทคโนโลยีที ่ประสบความสำเร็ จ ใน
ประเทศเกาหลีใต้ในการช่วยเหลือ SME ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับการยอมรับในระดับสากล
TTRS เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา และมี SME ที่ได้รับบริการแล้วประมาณ 800
ราย ทั้งนี้ บสย. ได้ใช้การประเมิน rating จาก TTRS ในการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อ/เพิ่มเพดานการค้ำ
ประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บทบาทในการส่งเสริม SME คือ
• การให้บริการวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ และให้การรับรอง (certificate)
• ช่วยให้คำปรึกษาและ matching กับแหล่งทุน ทั้งจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (Specialize Financial Institutions: SFIs) เช่น บสย. SME Bank EXIM Bank
ธนาคารออมสิน กลุ่ม venture capital กลุม่ angle investor และทุนจากภาครัฐ
• พัฒ นาผู้ป ระกอบการ ให้ความรู้และคำปรึกษาเพื่อพัฒ นาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการ การเงิน และการตลาด
• สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์แก่ภาครัฐในการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME
ในการประเมิน SME นั้น TTRS ได้นำ KTRS มาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นใช้ตัวชี้วัดในการประเมิน 40 ตัวแปรจาก 4 หมวดหลัก คือ ผู้บริหาร เทคโนโลยี การตลาดและ
การเงิน โดยให้น้ำหนักของข้อมูลด้านเทคโนโลยีมากที่สุด การจัดเก็บข้อมูลจะเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
การเงินและการจัดการธุรกิจ ที่ได้จากการยื่นใบสมัคร ยื่นเอกสารและกรอกแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด และมี
การเก็บข้อมูลภาคสนาม สำรวจพื้นที่ และตรวจประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ทั้งนี้ การประเมินใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่ง rating จากโมเดลแบ่งออกเป็น 16 grade (เช่น AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
E) โดย A level คือระดับ award หรือ unicorn และอายุของ rating ธนาคารที่จะให้สินเชื่อให้อยู่ที่ 1 ปีแต่ถ้า
ในมุมของนักเทคโนโลยีจะให้มีอายุ 3 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการประเมิน 35,000-150,000 บาทต่อราย
SME ที่ได้รับการประเมินจาก TTRS และอยู่ในระดับที่ผ่านจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจประเภท tech-startup และอาจได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง รวมทั้งการยกเว้น/ลดค่าธรรมเนียม
ค้ำประกันจากบสย.
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สำหรับข้อเสนอแนะนั้น TTRS เห็นว่า success factor ของการส่งเสริม SME คือ การมีฐานข้อมูลที่ดี
มีการเก็บข้อมูล big data และมีระบบ knowledge sharing ให้ความรู้ผู้ประกอบการ โดยประเทศเกาหลีใต้มี
National database และมี regulation ในการที่บังคับให้ SME ทุกรายต้องขออนุญาตและส่งข้อมูลให้ภาครัฐ
จึงทำให้ภาครัฐมีข้อมูลรวมอยู่ ณ จุดเดียว
4.3 ผู้ประกอบการ SME
สมาพันธ์ SME ไทย
สมาพันธ์ SME ไทยก่อตั้งมา 5 ปี สมาชิกประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งระดับ micro, S และ M โดย
เป็นรูปแบบของเครือข่ายในระดับพื้นที่ มีประธานและกรรมการระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง
และภาคีด้านวิชาชีพ เช่น สมาคมวิชาชีพ สมาคมขนส่ง
SME ส่วนใหญ่โดยเฉพาะระดับ micro ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจาก
ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน และในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ แหล่งทุ นมักจะเน้นไปที่ financial data เช่น
งบกำไร-ขาดทุน 2-3 ปี ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ non-financial data นอกจากนี้ ตัวชี้วัดของการปล่อยสินเชื่อ
จะให้น้ำหนักกับจำนวนสินเชื่อที่ปล่อยได้มากกว่าจำนวนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อ ส่งผลให้แหล่งทุนปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายก็ได้ตามเป้าหมายแล้ว ทำให้ SME ที่ไม่ได้รับสินเชื่อต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบ
หากสถาบันการเงินเปิดโอกาสให้มีการนำ non-financial data มาใช้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แก่
SME เพราะจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของ SME เช่น มีคำสั่งซื้อล่วงหน้า มีลูกค้าเครดิต แม้จะยังไม่มีการรับ
เงิน จริง แต่ ถือว่า เป็น โอกาสทางธุร กิจ หรือกรณี SME ในด้านการขนส่ง มี ยานพาหนะซึ่งเป็นทรัพย์สิน
นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญแก่การสร้าง brand ให้มีมูลค่า (brand value) การประเมินค่าใช้จ่าย (แสดงว่ามี
กำลังจ่าย) วินัยทางการเงิน (จ่ายตรงเวลา) รวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน การยอมรับของสังคม การทำดีเพื่อ
สังคม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ SME ด้วยเช่นกัน
สมาพันธ์ฯ เห็นด้วยกับการมีฐานข้อมูล SME ระดับประเทศ โดย SME รุ่นใหม่ยินดีให้ข้อมูล แต่ต้องมี
การแก้ปัญหาในเรื่องมาตรฐาน คือถ้าทำก็ต้องทำพร้อมๆ กัน มี ecosystem ที่เอื้อให้สามารถทำได้ เช่น เรื่อง
ระบบบัญชีเดียว SME พยายามทำบัญชีเดียว ต้องให้ทำพร้อมๆ กันทั้งหมด จึงจะเกิดได้ ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 23 ปี ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการข้อมูลควรเป็นภาคเอกชน หรือตัวแทนสมาพันธ์ฯ เพราะ SME
จะเต็มใจให้ข้อมูล ตามข้อเท็จจริงมากกว่า หรือหากจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็ควรจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีส ่ว น
เกี่ยวข้องหรือให้คุณให้โทษกับข้อมูลของ SME
ภาครัฐควรให้การช่วยเหลือ SME ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การ re-skill, up-skill ให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี ความช่วยเหลือแก่ SME ที่ไม่มีความสามารถ
เข้าถึงเครื่องมือ หรือ software ที่มีมาตรฐานไม่คุ้มที่จะลงทุน การสนับสนุนระบบบัญชีรายรับรายจ่าย ให้
ความรู้ทางบัญชี ภาครัฐควรมี incentive ให้ SME พัฒนาศักยภาพของตนเองมากกว่าเป็นบทลงโทษ
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บริษัท Credit OK
Credit OK เป็น SME ด้าน Fintech ที่ให้สินเชื่อแก่ SME โดยเฉพาะระดับ micro ด้วยการประเมิน
ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของ SME ในรู ป แบบ alternative credit scoring ที ่ ใ ช้ ข ้ อ มู ล non-financial เป็ น หลั ก
สำหรับข้อมูล financial ถือเป็น optional (ไม่ค่อยได้นำมาใช้ในการประเมิน) ซึ่งช่วยให้ SME สามารถเข้าถึง
สินเชื่อในระบบได้ ผ่านสถาบันการเงินที่เป็น partner ลดการพึ่งพาการกู้ยืมนอกระบบ และเสริมสร้างวินัยทาง
การเงิน รวมทั้งเป็นตัวกลางและสร้าง product ที่เหมาะสมให้สถาบันการเงินมาปล่อยกู้แก่ SME
ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพิจารณา credit scoring นั้น จะพยายามทำเกณฑ์ให้แตกต่างในแต่ละ sector
(industry-specific credit scoring models) โดยใช้ non-financial data เป็นหลักใน 4 ส่วน คือ
• ข้อมูลส่วนตัว (work profile) และการระบุตัวตน ผ่าน e-KYC
• การทำ Psychometric survey/research หรือ การประเมินทางจิตวิทยา ผ่าน online application
เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ภาวะทางอารมณ์ และการควบคุมตนเอง
• เชื่อมข้อมูล transaction ผ่าน business supply chain เช่น กลุ่มช่างผู้รับเหมา ใช้ข้อมูลการซื้อวัสดุ
ก่อสร้างจาก dealer วัสดุก่อสร้างของ SCG
• เชื่อมข้อมูล telco data ใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แสดง willingness to pay
ระบบการพิจารณาสินเชื่อของ Credit OK จะเป็นระบบ online platform ทั้งหมด เพื่อให้มีข้อมูล
transaction ที่สามารถติดตามพฤติกรรมได้ ผ่านกระบวนการต่างๆ คือ
• pre-loan approval ทำ credit score (A-D) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อ โดยการใช้
ข้อมูล non-financial ข้างต้น ผ่าน online platform ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
• ให้สินเชื่อผ่าน business supply chain โดยให้เป็นเครดิตสำหรับซื้อของ หรือ material ในการทำ
ธุรกิจ เช่น ช่างผู้รับเหมาที่ผ่านการพิจารณา credit score จะได้วงเงินเครดิตสินเชื่อสำหรับซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในร้านเครือ SCG เพื่อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
• post-loan management ใน 3 ส่วนคือ
o การชำระเงินคืนผ่านระบบ mobile banking
o กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้มีวินัยการออมและการใช้คืนเงินกู้ ผ่านการมี application
บันทึกรายรับรายจ่าย สินเชื่อที่ได้รับมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน และมีการติดตาม
พฤติกรรม หากมีวินัยทางการเงินจะให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดดอกเบี้ย/cash
rebate/เพิ่มวงเงินกู้/เพิ่ม credit scoring
o ให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินและการออม ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับ financial
program และการวางแผนทางการเงินระยะยาว
ทั้งนี้ Credit OK จะมีระบบติดตามและเตือนพฤติกรรมเสี่ยงที่จะมีการไม่ใช้คืนเงินกู้ และมีการ
ปรับ credit scoring ตลอดเวลาจากข้อมูลที่ flow เข้ามา
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ในอนาคต Credit OK มีแผนที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายให้ ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น
จูงใจให้สถาบันการเงินเข้ามาใช้ platform ในการปล่อยสินเชื่อให้ SME มากขึ้น โดยใช้ alternative credit
scoring และเมื่อมีข้อมูลเข้ามามากขึ้น ก็จะพัฒนานำ machine learning มาใช้ในการทำให้ credit scoring
model มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้เห็นว่าการมี national database ของ SME เป็นเรื่องที่ดี
บริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด (INRA)
INRA เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง financial และ nonfinancial data ของบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย และมีการจัดทำรายงาน (intelligence report)
รวมทั้งการทำ risk score and rating ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นภาคธุรกิจ
จากต่างประเทศ ทีจ่ ะมีการร่วมทำธุรกิจกับบริษัทของไทย
INRA มีแบบจำลองในการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม SME ได้โดยจำแนก
ตาม sector ทุนจดทะเบียน และจำนวนแรงงาน และหลักการของการให้ rating จะแบ่งตาม sector ด้วย
เช่น ภาคการผลิต ภาคบริการ กลุ่มธนาคาร โดยข้อมูลด้านการเงินจะเป็นข้อมูลการเงินส่วนบุคคลและงบบัญชี
ของบริษัท ส่วนข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ข้อมูลด้านการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท หนี้เสีย การ
ล้มละลาย การฟ้องร้อง และข่าวสาร/ข่าวลือเกี่ยวกับบริษัท และนำข้อมูลมาใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท โดยดูจาก probability of default/bankruptcy และจัดเกรดเป็นทั้งหมด 11 ระดับ
INRA เห็นว่าข้อมูล SME ของหน่วยงานภาครัฐไม่ ค่อยทันสมัย และไม่มีการ link ข้อมูลกันระหว่าง
หน่วยงาน เช่น ข้อมูลศาล และข้อมูลด้านเครดิต ดังนั้นการมี national database ของ SME จะช่วยให้การ
จัดทำ credit information และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท มีความแม่นยำและสามารถเข้าถึงได้
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อให้กับ SME ได้มากขึ้น
การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สรุปสัมภาษณ์หน่วยงานในประเทศ
หน่วยงาน การประเมิน/
จัดอันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ
บสย.
debt
service
coverage
ratio > 1

Non-financial
Data (NFD)

แหล่งที่มา
ข้อมูล

ไม่ได้ใช้ แต่อยู่
ระหว่างการให้
Ernst and
Young ศึกษา

SME
และธพ.
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การนำผลไปใช้

ข้อเสนอแนะ

ค่าธรรมเนียมค้ำ
ประกัน 1.75%
ทุกราย หากมี
model เองจะ
ปรับตามความ
เสี่ยง

• national credit rating
database สำหรับประเทศไทย
• เงินช่วยให้แก่บริษัทค้ำประกัน
จากสถาบันการเงินตามสัดส่วน
ของยอดสินเชื่อ
• หน่วนงานรับซื้อหนี้เสียของ
บริษัทค้ำประกัน

หน่วยงาน การประเมิน/ Non-financial แหล่งที่มา การนำผลไปใช้
จัดอันดับ
Data (NFD)
ข้อมูล
ความ
น่าเชื่อถือ
ธพว.
Credit
ใช้ประกอบใน SME
การอนุมัตสิ ินเชื่อ
scoring
การพิจารณา
และวงเงิน
สินเชื่อ
NCB

Credit
scoring

มีบ้าง เช่น
จำนวนการ
สืบค้นข้อมูล
เครดิต และให้
น้ำหนักน้อย

TTRS

TTRS
model

ผู้บริหาร
เทคโนโลยี
การตลาด โดย
ให้น้ำหนักกับ
เทคโนโลยีมาก
ที่สุด

Credit OK alternative
credit
scoring

บริษัท
สำนักวิจัย
อินรา
จำกัด

Model ของ
บริษัท

สถาบัน
การเงิน
และ nonbank

ส่งให้สมาชิกเพื่อ
ประกอบการ
อนุมัติสินเชื่อและ
วงเงิน

ข้อเสนอแนะ

• ecosystem สำหรับ SME
• national credit rating
database (สสว. อาจเป็น
เจ้าภาพ)
• risk/information base
lending ทำให้ข้อมูลสำคัญมาก
ขึ้น โดยเฉพาะ NFD
• ผู้กู้ระบุเรื่องรายได้
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
หรือมีข้อมูลแยกประเภทของ
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลว่า
เป็น SME หรือไม่
• national database
• มี regulation ในการที่บังคับ
ให้ SME ทุกรายส่งข้อมูลให้
ภาครัฐ

SME และ • โอกาสในการกู้
สัมภาษณ์
มากขึ้น และ
เชิงลึก
อาจลดดอกเบี้ย
(company • ยกเว้นค่า
visit)
ธรรมเนียมค้ำ
ประกันสินเชื่อ
2 ปีแรก และลด
ค่าธรรมเนียมใน
ปีต่อไปเหลือ
1%
• ข้อมูล
SME และ อนุมัติสินเชื่อให้ • national database
ส่วนตัว
Psycho- ผู้ประกอบการ
• ให้ความสำคัญกับ
• Psychome- metric
รายย่อย
ผู้ประกอบการระดับ micro
tric test
survey
• ข้อมูล
transaction
• ข้อมูล telco
• ข้อมูล
หน่วยงาน, ส่งให้ลูกค้า
• national database
ผู้ประกอบการ SME และ
• ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อ
• ข้อมูลบริษัท สัมภาษณ์
การเก็บข้อมูล
เชิงลึก
(company
visit)

ที่มา: คณะวิจยั
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บทที่ 5: ข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data)
ที่เหมาะสมในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ไทย
คณะวิจัย ได้น ำข้อมูล จากการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษาในต่างประเทศ และการสัมภาษณ์
หน่วยงานในประเทศ มาจัดทำ gap analysis เพื่อหาข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อและการสนับสนุน SME ของ
ไทย และนำเสนอแนวทางการนำข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) มาใช้ในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ SME โดยได้จัดกลุ่มของข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินออกเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย
พร้อมทั้งรายละเอียดในด้านแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน น้ำหนักของข้อมูล และแนวทาง
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 Gap analysis
เมื่อเปรียบเทียบกรณีศึกษาของต่างประเทศกับบริบทของ SME ไทย เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่าง (gap
analysis) ของประเทศไทย (รูปที่ 5.1 และ 5.2) พบว่า
ข้อจำกัดในการเรื่องข้อมูล SME
การเก็บข้อมูลของ SME ยังกระจายตัวอยู่ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยบริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำกัด (NCB) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับเก็บข้อมูล พฤติกรรมการเงินของ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ ข้อมูลที่เก็บได้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น SME หรือไม่ สำหรับแหล่งทุน อัน
ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารออมสิน) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นั้น แม้ว่าสามารถ
ระบุว่าเป็นผู้ประกอบการ SME ได้ แต่ก็จะมีข้อมูลเฉพาะ SME ที่มาขอใช้บริการเท่านั้น ส่วนบริษัทเอกชนที่
เก็บข้อมูลบริษัท/กิจการต่างๆ ก็จะเก็บเฉพาะ SME ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้การที่หน่วยงานต่างๆ ที่
มีข้อมูลไม่ได้มีการแชร์ข้อมูลกัน จึงเป็นข้อจำกัดในการสร้างฐานข้อมูล SME ระดับประเทศของไทย ในขณะที่
กรณีศึกษาในต่างประเทศมี ระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ อันได้แก่ FIBEN ของประเทศฝรั่งเศส CRD ของ
ประเทศญี่ปุ่น และ KED ของประเทศเกาหลีใต้
ไม่มีหน่วยงานประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เป็นการเฉพาะ
เนื่องจากข้อมูล SME อยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ทำให้แต่ละหน่วยงานทำการประเมิน
ความน่าเชื่ อ ถื อ ของ SME ได้เฉพาะกลุ่ ม ที่ ม ีข ้ อ มูล อย่างเช่น NCB มีการทำ credit scoring ของบุ ค คล
ธรรมดา/นิติบุคคลส่งให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ส่วนสถาบันการเงินมี model ของตนเองที่ใช้ประเมิน
ความน่าเชื่อถือ ของ SME ที่มาขอสิน เชื่อ /ใช้บริการ ส่ว น บสย. ยังไม่มี model อยู่ ระหว่ างการพั ฒ นา
นอกจากนี้ บริษัทเอกชน (เช่น INRA) ก็มีการทำ rating ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
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อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปัจจุบันเริ่มมีหน่วยงานที่ทำการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เช่น สวทช. มี
หน่วยงาน “ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ” ที่ได้พัฒนาระบบการ
ประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating System: TTRS) ภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน KOTEC ของประเทศเกาหลีใต้ ส่วนกลุ่ม SME เองก็มีบริษัทที่เป็น Fintech เช่น Credit OK ทำ
Credit Scoring เพื่อใช้ในการตัดสินใจปล่ อยสินเชื่ อให้แก่ SME โดยเฉพาะในระดับรายย่อย (micro) แต่
ประเทศไทยก็ยังไม่มีหน่วยงานที่ทำการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เป็นการเฉพาะเหมือนกับในประเทศ
ญี่ปุ่น (เช่น JCR, CRD) และเกาหลีใต้ (เช่น KED, KOTEC)
การประเมินความน่าเชื่อถือให้ความสำคัญกับข้อมูลด้านการเงินเป็นหลัก
ประเทศไทยให้น้ำหนักสูงกับข้อมูลด้านการเงิน (financial data) ในการประเมินความน่าเชื่อถือของ
บริษัทต่างๆ รวมถึง SME ด้วย โดยแหล่งทุนใช้ข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) สำหรับ
ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งถึงแม้จะสอคคล้องกับกรณีศึกษาของต่างประเทศที่มีฐานข้อมูลด้านการเงินที่
ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ ในขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล SME รวมทั้งข้อมูลที่มีก็
ยังไม่มีความถูกต้องแม่นยำมากนัก เช่น การมีหลายบัญชีของ SME ดังนั้น การให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน
การเงินในการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME จึงไม่เหมาะสมกับบริบทของไทยมากนัก อย่างไรก็ดี ใน
platform ใหม่ๆ เช่น TTRS, Credit OK เริ่มให้ความสำคัญ มากขึ้นกับปัจจัยด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น non-financial data
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
ถึงแม้ว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุน SME
แต่เนื่องจากผู้ประกอบการ SME ในระดับ micro มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85.7 ของผู้ประกอบการ SME และ
กลุ่มนี้ไม่ค่อยเข้าสู่ระบบจึง เป็นข้อจำกัดในการระบุเป้าหมายได้ ส่งผลให้ความช่วยเหลือ ของภาครัฐอาจไม่
ครอบคลุ มไปถึงได้ นอกจากนี้ ecosystem ของประเทศไทยไม่จูงใจให้ SME เข้าสู่ระบบ เช่น การออก
นโยบายที่จะนำจำนวนธุรกรรม online มาใช้ในการประเมินภาษีของกรมสรรพากร ทำให้ SME ลังเลที่จะใช้
e-payment เนื่องจากกังวลในการเสียภาษีและยังคงซื้อขายด้วยเงินสด อันเป็นอุปสรรคต่อการนำข้อมูลด้านที่
ไม่ใช่การเงินมาใช้ประเมินความน่าเชื่อถือของ SME
ความช่วยเหลือในการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME ของไทยนั้น บสย. ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวของ
ภาครัฐที่ทำหน้าที่ credit guarantee มีข้อจำกัดในเรื่องเงินค้ำประกัน กล่าวคือต้องรองบประมาณจากภาครัฐ
ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้จะมีกฎหมายที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องส่งเงินให้แก่หน่วยงานค้ำประกัน
(KODIT, KOTEC) เป็นสัดส่วนของสินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อย นอกจากนี้ ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะ
มีหน่วยงานที่ทำหน้าทีร่ ับประกันต่อ (re-guarantee) เช่น JFC, KOREG ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังไม่หน่วยงาน
ประเภทนี้ทำให้เป็นข้อจำกัดทางการเงินของบสย. ในการหาเงินมาค้ำประกันให้แก่ SME
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นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศไทยยัง ไม่มีบทบาทในการช่วยเหลือ SME ในขณะที่ประเทศ
เกาหลีใต้นั้น เทศบาลกรุงโซลมีเงินสนับสนุนให้แก่ SME ในกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ
รูปที่ 5.1 Ecosystem ของประเทศไทย

ที่มา: คณะวิจยั

รูปที่ 5.2 ประเภทของกลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือเพื่อขอสินเชื่อของ SME ของประเทศไทย

ที่มา: คณะวิจยั
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5.2 ปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data)
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ด้วยปัจจัยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data)
นั้น คณะวิจัยได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองอันประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินหลัก
(ปัจจัยหลัก) 4 ด้าน คือ 1. ด้านกิจการ/สถานประกอบการ 2. ด้านการตลาด 3. ด้านการผลิตสินค้า/บริการ
และ 4. ด้านข้อมูลอื่นๆ ซึ่งในแต่ละปัจจัยหลักจะประกอบด้วยปัจจัยย่อย ดังแสดงในรูปที่ 5.3 และรายละเอียด
ของตัวชี้วัดในหัวข้อ 5.2.1
ทั้งนี้ การศึกษานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการนำปัจจัยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินมาใช้ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของ SME แบบจำลองที่จะพัฒนาจึงเป็น pilot model ที่นำมาใช้กับ SME ทุกประเภท เนื่องจากข้อจำกัด
ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องเวลา อย่างไรก็ดี คณะวิจัยตระหนักดีว่า SME มีคุณลักษณะ (characteristics) ที่
แตกต่างกันในหลายรูปแบบ ทั้งในด้านประเภทของธุรกิจ (sector) ขนาด (M, S, micro) และอายุของกิจการ
(startup) แบบจำลองที ่ ดี แ ละแม่ น ยำจึ ง ควรจะสามารถสะท้ อ นถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของ SME ได้ เ หมื อ นกั บ
แบบจำลองในต่างประเทศตามทีค่ ณะวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและไปสัมภาษณ์มา
รูปที่ 5.3 ปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยของ pilot model

ด้านกิจการ/
สถานประกอบการ
เจ้าของกิจการ/
ผู้ดาเนินกิจการ

ด้านการตลาด

ด้านการผลิต
สินค้า/บริการ

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ความสามารถใน
การผลิต/การ
ให้บริการ

แนวโน้มการขาย
สินค้า/บริการ

การพัฒนาด้าน
การวิจัย/พัฒนา
และนวัตกรรม

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย
ภาครัฐ

ความเป็นเจ้าของ
สินค้า/กระบวน
การผลิต

บริษัท/ธุรกิจ
การบริหารจัดการ
พนักงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ที่มา: คณะวิจยั
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ด้านข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลดิจิทัล

5.2.1 ด้านกิจการ/สถานประกอบการ
ข้อมูลในด้านนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ (ภาพรวมของหน่วยธุรกิจ) ของ SME จาก 4 ปัจจัยย่อย คือ (1) เจ้าของ
กิจการ/ผู้ดำเนินกิจการ (2) บริษัท/ธุรกิจ (3) การบริหารจัดการพนักงาน และ (4) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยย่อย
รายละเอียด/ตัวชี้วัด
เหตุผล
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
(1) เจ้าของกิจการ/ผู้ดำเนินกิจการ
ระดับการศึกษา (+) (O)
ระดับการศึกษาสูงสุด/certificate
มีผลต่อความน่าเชื่อถือของเจ้าของ แบบสอบถาม/ข้อมูลจากแหล่งทุน
กิจการ/ผู้ดำเนินกิจการ
ประสบการณ์ (+) (O)
ด้านธุรกิจ (ปี), ด้านการบริหารจัดการ (ปี)
สุขภาพ (-) (O)
ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย
ลดความสามารถ/ประสิทธิภาพใน แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ
การบริหารกิจการ
เครือข่าย (networking) (+) ความสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
มีผลต่อการทำธุรกิจ
(O)
ความผูกพันต่อองค์กร (+) (O) ผู้ก่อตั้ง/ธุรกิจครอบครัว/เลื่อนตำแหน่ง/จ้าง
มีผลต่อประสิทธิภาพและแนวทาง
จากบริษัทอื่น/อื่นๆ
ในการบริหารกิจการ
การเรียนรู้พัฒนาตนเอง/การ การเพิ่มความสามารถ (capacity building)
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเชิงลึก เช่น การทำบัญชี e-commerce การทำ SEO
กับหน่วยงานต่างๆ (+) (O)
(Search Engine Optimization)
ทัศนคติ (+) (S)
เชิงบวก/เชิงลบ เช่น ความสัมพันธ์กับพนักงาน มีผลต่อประสิทธิภาพและแนวทาง Psychometric survey/เยี่ยมชม
ในการบริหารกิจการ
กิจการ
วิสัยทัศน์ (+) (S)
เกีย่ วกับบริษัท/ธุรกิจ
สินทรัพย์ (+)/หนี้สิน (-) (O) มูลค่า/การถือครอง/การทำธุรกรรม
มีผลต่อความน่าเชื่อถือ/พฤติกรรม บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ/แหล่งทุน/
ของเจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร
แบบสอบถาม
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ปัจจัยย่อย
(2) บริษัท/ธุรกิจ
อายุของบริษัท (+) (O)
ความเสี่ยงของธุรกิจ (+) (O)

ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
(-/+) (O)

รายละเอียด/ตัวชี้วัด

เหตุผล

จำนวนปีที่ประกอบกิจการ

มีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท

- การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)
- การวางแผนผู้สืบทอดกิจการ/ตำแหน่ง
- ข้อมูลการทำประกันต่างๆ เช่น ประกันชีวิต
(ธุรกิจบุคคลธรรมดา) ประกันทรัพย์สิน
ประกันประกันภัย ประกันค่าเงิน (นิติบุคคล)
- การพึ่งแหล่งเงินทุน
- ความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ เช่น เป็น
เจ้าของที่ตั้งสถานประกอบการหรือเช่า สถาน
ที่ตั้งของกิจการใช้ทำธุรกิจหรือพักอาศัยด้วย
- ประวัติการทำผิด/ละเมิด/ฝ่าฝืนกฎหมาย
- ประวัติการล้มละลาย
- ประวัติทางการเงิน เช่น เช็คขึ้นเงินไม่ได้
- การทำธุรกิจกับภาครัฐ/หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
- การยื่นภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีผลต่อความมั่นคงและความ
ต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

มีผลต่อความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ของบริษัท
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แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นิติบุคคล)/
แบบสอบถาม (ธุรกิจบุคคลธรรมดา)
แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ

-

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ
กรมบังคับคดี/ราชกิจจานุเบกษา
แหล่งทุน/บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
หลักฐานการยื่นภาษี

ปัจจัยย่อย

การบริหารจัดการ (+) (O)
ข้อมูลสาธารณูปโภค (-/+)
(O)

การได้รับรางวัล (+) (O)

(3) การบริหารจัดการ
พนักงาน (-/+) (O)

รายละเอียด/ตัวชี้วัด
- การมีตัวตนบน Social Media เช่น การใช้รูป
และชื่อ Profile เป็นชื่อธุรกิจหรือสินค้า
- Online Rankings, Customer Reviews
(กรณีจำหน่ายสินค้า/บริการออนไลน์)
- คลังสินค้า
- Logistics
- การใช้ไฟฟ้า น้ำประปา
- โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในนาม
ธุรกิจ (Package รายเดือนหรือการเติมเงิน
ปริมาณการโทรเข้าโทรออก ปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ต ข้อมูล Geo-Locational)
เช่น รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ, SME
Provincial Champions, Prime Minister's
Award
- อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน
- ระดับความสามารถ (skill/unskill)
- การพัฒนาบุคลากร
- สวัสดิการของพนักงาน
- ช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน
- แรงจูงใจในการทำงาน/work-life balance

เหตุผล

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
- แบบสอบถาม/วิเคราะห์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
- แบบสอบถาม/วิเคราะห์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนิน - แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ
ธุรกิจ
ทำให้รู้ถึงพฤติกรรม และมีผลต่อ - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
- การประปานครหลวง (กปน)
- การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- ผู้ให้บริการโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ
มีผลต่อความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ
ของบริษัท และการแข่งขันในธุรกิจ
- มีผลต่อความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ของบริษัท
- มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของบริษัท
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แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ

ปัจจัยย่อย
(4) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (+) (O)

-

รายละเอียด/ตัวชี้วัด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี (corporate
governance)
การทำ CSR
การกำจัดของเสีย
การสื่อสารกับชุมชนรอบสถานประกอบการ
นโยบายประหยัดพลังงาน

เหตุผล
มีผลต่อความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ของบริษัท

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ

หมายเหตุ: (+) หมายถึง เพิ่มความน่าเชื่อถือของ SME, (-) หมายถึง ลดความน่าเชื่อถือของ SME, (O) หมายถึงข้อมูลแบบ objective, (S) หมายถึงข้อมูลแบบ subjective

5.2.2 ด้านการตลาด
ข้อมูลในด้านนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ ที่สะท้อนความเป็นไปได้ในการจำหน่ายสินค้า /บริการ เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้
เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ จาก 3 ปัจจัยย่อย คือ (1) ความสามารถในการแข่งขัน (2) แนวโน้มการจำหน่ายสินค้า/บริการ และ (3) ความ
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยย่อย
รายละเอียด/ตัวชี้วัด
เหตุผล
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
(1) ความสามารถในการ
- คู่แข่ง/ระดับการแข่งขันในธุรกิจ (ส่วนแบ่ง
- มีผลต่อความน่าเชื่อถือและ
แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ
แข่งขัน (+) (O/S)
ตลาด/อันดับในตลาด)
ภาพลักษณ์ของบริษัท
- การทำแผนและกลยุทธการตลาด/การขายใน - มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
อนาคตอย่างเป็นระบบ
ดำเนินงานของบริษัท
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ปัจจัยย่อย
(2) การขายสินค้า/บริการ
(+) (O/S)

(3) ความสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ (+) (O)

-

รายละเอียด/ตัวชี้วัด
เหตุผล
การเติบโตของยอดขายสินค้า/บริการ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำเลที่ตั้งของจุดขายสินค้า/บริการ
ดำเนินงานของบริษัท
ช่องทางการขาย (ขายตรง/ฝากขาย/online)
ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
เอกสารการสั่งซื้อล่วงหน้า (pre-order)

ธุรกิจอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่การส่งเสริมของ มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
ภาครัฐ เช่น อุตสาหกรรม S-Curve ธุรกิจใน และการได้รับการสนับสนุนจาก
พื้นทีท่ ่องเที่ยวเมืองรอง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาครัฐ

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ

แบบสอบถาม

หมายเหตุ: (+) หมายถึง เพิ่มความน่าเชื่อถือของ SME, (-) หมายถึง ลดความน่าเชื่อถือของ SME, (O) หมายถึงข้อมูลแบบ objective, (S) หมายถึงข้อมูลแบบ subjective

5.2.3 ด้านการผลิตสินค้าและบริการ
ข้อมูลในด้านนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ ที่ สะท้อนการบริหารจัดการสินค้าและบริการ จาก 3 ปัจจัยย่อย คือ (1)
ความสามารถในการผลิตหรือให้บริการ (2) การพัฒนาด้านการวิจัย/พัฒนา และนวัตกรรม และ (3) ความเป็นเจ้าของสินค้าหรือกระบวนการผลิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ปัจจัยย่อย
รายละเอียด/ตัวชี้วัด
เหตุผล
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
(1) ความสามารถในการ
- รูปแบบและการพึ่งแหล่งวัตถุดบิ
- มีผลต่อกระบวนการผลิตของ
แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ
ผลิต/การให้บริการ (+)
- แผนในการขยายการผลิต/เพิ่มประเภท
บริษัท
(O/S)
การผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- มีผลต่อฐานะทางการเงินและการ
ดำเนินงานของบริษัท
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ปัจจัยย่อย
รายละเอียด/ตัวชี้วัด
เหตุผล
(2) การวิจัยและพัฒนา และ - การทำ R&D เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
มีผลต่อความน่าเชื่อถือและ
นวัตกรรม (+) (O)
ภาพลักษณ์ของบริษัท และการ
- การได้ ร ั บ มาตรฐานของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
แข่งขันในธุรกิจ
(เช่ น อย. GMP) และ/หรื อ มาตรฐานของ
กิจการ (เช่น ISO 9001 ISO 14001)
(3) ความเป็นเจ้าของสินค้า/ การยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา
กระบวนการผลิต (+) (O)

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
- แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ
- แสดงหลั ก ฐานการได้ ร ั บ มาตรฐาน
ต่างๆ
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- แบบสอบถาม/เยี่ยมชมกิจการ

หมายเหตุ: (+) หมายถึง เพิ่มความน่าเชื่อถือของ SME, (-) หมายถึง ลดความน่าเชื่อถือของ SME, (O) หมายถึงข้อมูลแบบ objective, (S) หมายถึงข้อมูลแบบ subjective

5.2.4 ด้านข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลในด้านนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลทางเลือกอื่นๆ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในปัจจัยหลักข้อ 1-3 โดยเป็น
ข้อมูลที่เริ่มดำเนินการจัดเก็บแล้วแต่ยังไม่ได้รวบรวมอย่างเป็นระบบ บางข้อมูลต้องจัดเก็บในอนาคต และขึน้ อยูก่ ับประเภทธุรกิจ/ขนาดธุรกิจ เช่น
ปัจจัยย่อย
รายละเอียด/ตัวชี้วัด
เหตุผล
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
(1) ข้อมูลดิจิทัล (+) (O)
- ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการ - มีผลต่อกระบวนการผลิตของ
- e-commerce platform
(รายการ/บาท) เช่น Lazada, Shopee
บริษัท
- สถาบันการเงิน
- การชำระเงิน/โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น - มีผลต่อฐานะทางการเงินและการ - แบบสอบถาม
QR Code, Mobile banking, e-wallet
ดำเนินงานของบริษัท
- Billing and Payment online
- ข้อมูลจากระบบ POS (Point Of Sale)
- Social Media Data, Search History
หมายเหตุ: (+) หมายถึง เพิม่ ความน่าเชื่อถือของ SME, (-) หมายถึง ลดความน่าเชื่อถือของ SME, (O) หมายถึงข้อมูลแบบ objective
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5.3 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินเพื่อนำมาใช้ในแบบจำลอง (pilot model) ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของ SME สามารถดำเนินการได้หลายช่องทางได้แก่
• แบบ offline โดยผู้ประกอบการ SME กรอกแบบสอบถามเมื่อมายื่นขอสินเชื่อกับแหล่งทุน เช่น
ธนาคารพาณิชย์, สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ , บสย. หรือยื่นขอรับการส่งเสริม/บริการจาก
หน่วยงานสนับสนุน SME เช่น สสว., TTRS
• แบบ online โดยแหล่งทุนหรือหน่วยงานสนับสนุน SME มี application สำหรับให้ผู้ประกอบการ
SME กรอกเมื่อมาขอรับบริการ/ลงทะเบียน หรือเก็บข้อมูลจาก platform ที่ SME เข้าไปใช้ในการ
ดำเนินกิจการ เช่น การซื้อขายสินค้า online ใน Lazada, Shopee, Credit OK
• Psychometric survey เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับทำ psychometric test
• ข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลอายุของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,
ข้อมูลหนี้สินผู้ประกอบการจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ , ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคจากการ
ไฟฟ้า การประปา และผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
• การเยี่ยมชมกิจการ (company visit) เป็นการไปลงพื้นที่เพื่อสอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลที่ได้
จากช่องทางอื่นๆ ยังไม่ครบถ้วนหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บมาแล้ว
เนื่องจากข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินที่จะนำมาใช้ในแบบจำลอง (pilot model) มีหลายปัจจัย ซึ่งมีทั้ง
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลเจ้าของกิจการ/ผู้ดำเนินกิจการ ข้อมูลบริษัท/ธุรกิจ และข้อมูลที่ยังไม่มี
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลดิจิ ทัล ทั้งนี้ หากจะรอให้มีข้อมูลที่ครบเพื่อนำมาใส่ใน pilot model
เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของ SME อาจจะต้องใช้เวลานาน และส่งผลให้ แบบจำลองยังไม่สามารถนำมาใช้
งานและตรวจสอบความแม่นยำได้ ดังนั้น ในการจัดเก็บข้อมูลจึงควรทำเป็นระยะ (phase) โดยเริ่มจากข้อมูลที่
มีพร้อมอยู่แล้ว และค่อยๆ เพิ่มข้อมูลที่จะต้องมีการจัดเก็บหรือจัดให้เป็นระบบในอนาคต โดยเฉพาะข้อมูล
ดิจิทัล เนื่องจากต้องขออนุญาต (consent) จากเจ้าของข้อมูล และใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
5.4 การกำหนดน้ำหนักของข้อมูล
ผลการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์หน่วยงานในต่างประเทศ การกำหนดน้ำหนักของข้อมูลด้าน
ที่ไม่ใช่การเงินในแบบจำลองประเมินความน่าเชื่อถือของ SME ในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ระหว่าง 10-40%
(สหภาพยุโรป (20-40%), ญี่ปุ่น (10%), เกาหลีใต้ (20-40%)) โดยจะให้น้ำหนักมากกับข้อมูลด้านการเงิน
เนื่องจากมีระบบการเงินที่สมบูรณ์ทำให้การเก็บ ฐานข้อมูลทางการเงิน มีความครบถ้วนและพร้อมในการ
นำมาใช้งาน อย่างไรก็ดี การกำหนดน้ำหนัก ก็ได้คำนึงถึงคุณลักษณะของ SME (ขนาด ประเภท และอายุของ
กิจการ) ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้ กรณีของ SME ที่เป็น startup ซึ่งเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น
มีขนาดเล็ก ยังไม่ค่อยมีข้อมูลการเงิน และเน้นเทคโนโลยี จึงให้น้ำหนักแก่ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินสูงถึง 75%
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งานวิจัย Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Methodology ของ JAIF,
ASEAN, Bank Indonesia (2015) ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ใน cluster 2 ร่วมกับอินโดนิเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่ง
เป็นประเทศทีร่ ะบบประเมินความน่าเชื่อถือของ SME อยู่ในขั้นกำลังพัฒนา (setting up model, institution
and regulation) มีข้อมูลด้านการเงินของ SME ไม่มากนัก และข้อมูลทางการเงินก็ไม่ได้มีการตรวจสอบทาง
บัญชี จึงเสนอว่าค่าน้ำหนักของปัจจัยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินควรอยู่ระหว่าง 60-70%
ในการศึกษานี้ คณะวิจัยจึงได้กำหนดน้ำหนักของปัจจัยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินสำหรับ pilot model
ไว้ที่ 65% โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ให้น้ำหนักเฉพาะปัจจัยที่มีการเก็บข้อมูลแล้ว ดังนั้น ปัจจัยหลักในด้านข้อมูลอื่นๆ จึงยังไม่ได้
นำมาคำนวณในแบบจำลองนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมของข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดเก็บให้
เป็นระบบหรือยังไม่มกี ารจัดเก็บ
• กำหนดน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันแก่ปัจจัยหลักแต่ละตัว (ร้อยละ 20-25) เนื่องจากแต่ละปัจจัยหลักมี
ความสำคัญที่แตกต่างกันไม่มากนัก และในอนาคต หากมีความพร้อมของปัจจัยหลักในด้านข้อมูล
อื่นๆ ก็ควรจะให้น้ำหนักแก่ปัจจัยนี้ และปรับลดน้ำหนักของปัจจัยหลักตัวอื่นๆ ลง
• ให้น้ำหนักมากแก่ปัจจัยย่อยที่ SME มีข้อมูลอยู่แล้ว เช่น เจ้าของกิจการ, บริษัท และปัจจัยย่อยที่
สะท้อนความยั่งยืนของกิจการ เช่น แนวโน้มการขายสินค้า/บริการ, ความสามารถในการผลิต/
ให้บริการ
• ให้น้ำหนักน้อยแก่ข้อมูลที่เป็น subjective เช่น ทัศนคติ วิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการหรือข้อมูลที่
ผู้ประกอบการยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ เช่น การบริหารจัดการพนักงาน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจาก SME โดยเฉพาะระดับ S และ micro มีขนาดเล็ก การจ้างงานไม่
มากหรือไม่มีงบประมาณพอสำหรับกิจกรรมดังกล่าว
การกำหนดน้ำหนักของ pilot model แสดงไว้ในรูปที่ 5.4
รูปที่ 5.4 การกำหนดน้ำหนักให้แก่ปัจจัยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน

ด้านกิจการ/สถาน
ประกอบการ (25%)

ด้านการตลาด
(20%)

ด้านการผลิตสินค้า/
บริการ (20%)

เจ้าของกิจการ/ผู้ดาเนิน
กิจการ (10%)

ความสามารถในการ
แข่งขัน (5%)

ความสามารถในการผลิต/
การให้บริการ (10%)

แนวโน้มการขายสินค้า/
บริการ (10%)

การพัฒนาด้านการวิจัย/
พัฒนา และนวัตกรรม (5%)

ความสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ (5%)

ความเป็นเจ้าของสินค้า/
กระบวนการผลิต (5%)

บริษัท/ธุรกิจ (10%)
การบริหารจัดการพนักงาน
(3%)
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (2%)

ที่มา: คณะวิจยั
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ด้านอื่นๆ
(ยังไม่นามาคานวณ)

ข้อมูลดิจิทัล (0%)

ทั้งนี้ในการกำหนดน้ำหนักสำหรับ pilot model ในงานศึกษานี้จะกำหนดน้ำหนักเดียวสำหรับ SME
ทุกราย ซึ่งไม่สะท้อนถึงคุณลักษณะของ SME ที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะของประเภทของธุรกิจ ขนาด
และอายุของกิจการ แต่เมื่อมีการประเมินไประยะหนึ่งแล้ว ผู้ใช้แบบจำลองมีความชำนาญและฐานข้อมูล ก็
ควรมีการปรับน้ำหนักของปัจจัยต่างๆ เพื่อให้แบบจำลองมีความแม่นยำ สามารถสะท้อนความน่าเชื่อถือและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของ SME ได้มากยิ่งขึน้
5.5 เกณฑ์ในการให้คะแนน
ในการกำหนดคะแนนสำหรับปัจจัยย่อยใน pilot model นั้น คณะวิจัยได้กำหนดให้ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันที่ 3 ระดับซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของ SME ดังนี้
คะแนนเท่ากับ 1 คือ ความน่าเชื่อถือระดับต่ำ (Low)
คะแนนเท่ากับ 2 คือ ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง (Medium)
คะแนนเท่ากับ 3 คือ ความน่าเชื่อถือระดับสูง (High)
และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละปัจจัยย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.5.1 ด้านกิจการ/สถานประกอบการ
เจ้าของกิจการ/ผู้ดำเนินกิจการ
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยเจ้าของกิจการ/ผู้ดำเนินกิจการประกอบด้วย
• ระดับการศึกษา เป็นการวัดจากระดับการศึกษาสูงสุด ดังนี้
- ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ได้คะแนน = 1
- ระดับมัธยมศึกษา ได้คะแนน = 2
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้คะแนน = 3

• ประสบการณ์ เป็นการวัดจากจำนวนปีที่เคยทำธุรกิจหรือบริหารธุรกิจมา ดังนี้
- น้อยกว่า 5 ปี ได้คะแนน = 1
- 5-10 ปี ได้คะแนน = 2
- 10 ขึ้นไป ได้คะแนน = 3

• สุขภาพ เป็นการวัดความแข็งแรงด้านสุขภาพร่างกาย ประกอบด้วย 2 คำถามย่อย ได้แก่
- สุขภาพไม่แข็งแรง ได้ 0 คะแนน, สุขภาพแข็งแรง ได้ 1 คะแนน
- สุขภาพแย่ลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้ 0 คะแนน, สุขภาพไม่แย่ลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้ 1

คะแนน
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และนำคะแนนจาก 2 คำถามย่อยมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 1 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 2 ได้คะแนน = 3

• เครือข่าย เป็นการวัดจากการมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
ธุรกิจ ดังนี้
- ไม่มี ได้คะแนน = 1
- มีแต่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้คะแนน = 2
- มีและได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้คะแนน = 3

• ความผูกพันต่อองค์กร เป็นการวัดการขึ้นมารับตำแหน่งเป็นผู้บริหารหลักของกิจการ/บริษัท ดังนี้
- ย้ายมาจากบริษัทอื่น ได้คะแนน = 1
- เลื่อนตำแหน่งในบริษัท ได้คะแนน = 2
- ผู้ก่อตั้ง/ธุรกิจครอบครัว ได้คะแนน = 3

• การเรียนรู้พัฒนาตนเอง เป็นการวัดความตั้งใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดังนี้
- ไม่มี ได้คะแนน = 1
- มีแต่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้คะแนน = 2
- มีและได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้คะแนน = 3

• สินทรัพย์ เป็นการวัดการมีและความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้
- ไม่มี ได้คะแนน = 1
- มีแต่เป็นเจ้าของร่วม/ไม่ได้ครอบครอง ได้คะแนน = 2
- มีและเป็นเจ้าของ ได้คะแนน = 3

• หนี้สิน เป็นการวัดการมีหนี้สินและพฤติกรรมการชำระหนี้ ดังนี้
- มีและไม่ได้ชำระหรือเกินกำหนดชำระ ได้คะแนน = 1
- มีและชำระตรงเวลา ได้คะแนน = 2
- ไม่มี ได้คะแนน = 3
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บริษัท/ธุรกิจ
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยบริษัท/ธุรกิจประกอบด้วย
• อายุของบริษัท เป็นการวัดจากจำนวนปีที่บริษัทก่อตั้งมา ดังนี้
- น้อยกว่า 5 ปี ได้คะแนน = 1
- 5-10 ปี ได้คะแนน = 2
- 10 ขึ้นไป ได้คะแนน = 3

• ความเสี่ยงของธุรกิจ เป็นการวัดความมั่นคงของบริษัท ประกอบด้วย 5 คำถามย่อย ได้แก่
- การจั ด ทำแผนบริ ห ารความต่ อ เนื ่ อ ง (Business Continuity Plan: BCP) หากไม่ มี ได้ 0

คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- การวางแผนผู้สืบทอดกิจการ/ตำแหน่ง หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- ข้อมูลการทำประกันต่างๆ เช่น ประกันชีวิต (ธุรกิจบุคคลธรรมดา) ประกันทรัพย์สิน ประกัน

ประกันภัย ประกันค่าเงิน (นิติบุคคล) หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- การพึ่งแหล่งเงินทุน พึ่งแหล่งเงินทุนนอกระบบ ได้ 0 คะแนน พึ่งแหล่งเงินทุนส่วนตัว/ในระบบ

ได้ 1 คะแนน
- ความเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานประกอบการ ได้ 0 คะแนน เป็นเจ้าของสถาน

ประกอบการ ได้ 1 คะแนน
และนำคะแนนจาก 5 คำถามย่อยมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0-1 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 2-3 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 4-5 ได้คะแนน = 3

• ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เป็นการวัดความความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งเป็นการดู
ประวัติในอดีตที่ผ่านมา ประกอบด้วย 7 คำถามย่อย ได้แก่
- ประวัติการทำผิด/ละเมิด/ฝ่าฝืนกฎหมาย หากเคยมี ได้ 0 คะแนน และถ้าไม่มี ได้ 1 คะแนน
- ประวัติการล้มละลาย หากเคยมี ได้ 0 คะแนน และถ้าไม่มี ได้ 1 คะแนน
- ประวัติไม่ดีทางการเงิน เช่น เช็คขึ้นเงินไม่ได้ หากเคยมี ได้ 0 คะแนน และถ้าไม่มี ได้ 1 คะแนน
- การยื ่ น ภาษี เช่ น ภาษี เ งิ น ได้ บ ุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ น ิ ต ิ บ ุ ค คล ภาษี ม ู ล ค่ า เพิ ่ ม หาก

ไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้าเคยมี ได้ 1 คะแนน
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- การทำธุรกิจกับภาครัฐ /หน่วยงานที่ น่า เชื่ อถือ หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้าเคยมี ได้ 1

คะแนน
- การมีตัวตนบน social media เช่น การใช้รูปและชื่อ profile เป็นชื่อธุรกิจหรือสินค้า หากไม่มี

ได้ 0 คะแนน และถ้าเคยมี ได้ 1 คะแนน
- Online rankings and customer reviews (กรณีจำหน่ายสินค้า /บริการออนไลน์) หากไม่มี

ได้ 0 คะแนน และถ้าเคยมี ได้ 1 คะแนน
และนำคะแนนจาก 7 คำถามย่อยมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0-2 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 3-4 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 5-7 ได้คะแนน = 3

ทั้งนี้ สำหรับ 3 ข้อย่อยแรก หากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ไม่ควรนำผู้ประกอบการรายนี้เข้ามาทำ
การประเมินความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการทำผิดที่เกิดขึ้นณ ปัจจุบัน โดยรอให้ผู้ประกอบการไปแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวก่อนแล้วจึงค่อยมาเข้ากระบวนการประเมินสินเชื่อ
• การบริหารจัดการ เป็นการวัดประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 2 คำถามย่อย ได้แก่
- การบริหารจัดการคลังสินค้า หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- การบริหารจัดการ logistics หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน

และนำคะแนนจาก 2 คำถามย่อยมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 1 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 2 ได้คะแนน = 3

• ข้อมูลสาธารณูปโภค เป็นการประเมินพฤติกรรมของบริษัท/กิจการ ประกอบด้วย 3 คำถามย่อย
ได้แก่
- การใช้ไฟฟ้า หากมีการค้างชำระ ได้ 0 คะแนน และถ้าชำระตรงเวลา ได้ 1 คะแนน
- การใช้น้ำประปา หากมีการค้างชำระ ได้ 0 คะแนน และถ้าชำระตรงเวลา ได้ 1 คะแนน
- การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ/อินเทอร์เน็ต) หากมีการค้างชำระ ได้ 0

คะแนน และถ้าชำระตรงเวลา ได้ 1 คะแนน
และนำคะแนนจาก 3 คำถามย่อยมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
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- คะแนนรวม = 0 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 1-2 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 3 ได้คะแนน = 3

• รางวัล เป็นการวัดความความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนี้
- ไม่เคยได้รับรางวัล ได้คะแนน = 1
- ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่น ได้คะแนน = 2
- ได้รับรางวัลระดับประเทศ/สากล ได้คะแนน = 3

การบริหารจัดการพนักงาน
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยการบริหารจัดการพนักงานประกอบด้วย
- อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน 0-5 ปี ได้ 0 คะแนน และ 5 ปีขึ้นไป ได้ 1 คะแนน
- ระดับความสามารถ หาก unskill ได้ 0 คะแนน และ skill ได้ 1 คะแนน
- การพัฒนาบุคลากร หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- สวัสดิการพนักงาน หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- ช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- แรงจูงใจในการทำงาน/work-life balance หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน

และนำคะแนนจาก 6 ตัวชี้วัดมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0-1 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 2-4 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 5-6 ได้คะแนน = 3

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี (corporate governance) หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1

คะแนน
- การทำ Corporate social responsibility (CSR) หากไม่ มี ได้ 0 คะแนน และถ้ า มี ได้ 1

คะแนน
- นโยบายประหยัดพลังงาน หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
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- การกำจัดของเสีย หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- การสื่อสารกับชุมชนรอบสถานประกอบการ หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน

และนำคะแนนจาก 5 ตัวชี้วัดมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0-1 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 2-3 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 4-5 ได้คะแนน = 3

5.5.2 ด้านการตลาด
ความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย
- คู่แข่ง/ระดับการแข่งขันในธุรกิจ (ส่วนแบ่งตลาด/อันดับในตลาด) หากแข่งขันสูง (ส่วนแบ่ง

ตลาดน้อยกว่า 10%/อยู่ต่ำกว่า 10% ของอันดับธุรกิจ) ได้ 0 คะแนน และแข่งขันไม่สูง (ส่วน
แบ่งตลาดมากกว่า 10%/อยู่ใน decile แรกของอันดับธุรกิจ) ได้ 1 คะแนน
- การทำแผนและกลยุทธการตลาด/การขาย ในอนาคตอย่างเป็นระบบ หากไม่มี ได้ 0 คะแนน

และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
และนำคะแนนจาก 2 ตัวชี้วัดมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 1 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 2 ได้คะแนน = 3

การขายสินค้า/บริการ
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยการขายสินค้า/บริการประกอบด้วย
- การเติบโตของยอดขายสินค้า/บริการ หากไม่เติบโต ได้ 0 คะแนน และถ้าเติบโต ได้ 1 คะแนน
- เอกสารการสั่งซื้อล่วงหน้า หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- ทำเลที่ตั้งของจุดขายสินค้า/บริการ หากไม่ดี ได้ 0 คะแนน และถ้าดี ได้ 1 คะแนน
- ช่องทางการขาย ฝากขาย ได้ 0 คะแนน และขายตรง/online ได้ 1 คะแนน
- ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
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และนำคะแนนจาก 5 ตัวชี้วัดมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0-1 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 2-3 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 4-5 ได้คะแนน = 3

ความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
เป็นการวัดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนี้
- ไม่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ได้คะแนน = 1
- สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐแต่ยังไม่ได้รับประโยชน์ ได้คะแนน = 2
- สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและได้รับประโยชน์ ได้คะแนน = 3

5.5.3 ด้านการผลิตสินค้าและบริการ
ความสามารถในการผลิต/ให้บริการ
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยความสามารถในการผลิต/ให้บริการประกอบด้วย
- รูปแบบและการพึ่งแหล่งวัตถุดิบ หากพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบแหล่งเดียว ได้ 0 คะแนน และหาก

พึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบมากกว่า 1 แหล่ง ได้ 1 คะแนน
- แผนในการขยายการผลิ ต/เพิ่มประเภทการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หากไม่มี ได้ 0

คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
และนำคะแนนจาก 2 ตัวชี้วัดมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 1 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 2 ได้คะแนน = 3

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยย่อยการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมประกอบด้วย
- การทำ R&D เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
- การได้รับมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (เช่น อย. GMP) และ/หรือมาตรฐานของกิจการ (เช่น

ISO 9001 ISO 14001) หากไม่มี ได้ 0 คะแนน และถ้ามี ได้ 1 คะแนน
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และนำคะแนนจาก 2 ตัวชี้วัดมารวมกันเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือ ดังนี้
- คะแนนรวม = 0 ได้คะแนน = 1
- คะแนนรวม = 1 ได้คะแนน = 2
- คะแนนรวม = 2 ได้คะแนน = 3

ความเป็นเจ้าของสินค้า/กระบวนการผลิต
เป็นการวัดภาพลักษณ์และโอกาสการแข่งขันในธุรกิจ ดังนี้
- ไม่มีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา ได้คะแนน = 1
- มีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน ได้คะแนน = 2
- มีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับการจดทะเบียนแล้ว ได้คะแนน = 3

5.6 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดระดับคะแนน (rating scale) นั้น จะต้องนำผลคะแนนของปัจจัย
ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินที่ถ่วงน้ำหนักตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 5.4 มารวมกับคะแนนของข้อมูลด้านการเงิน
แล้วแปลงให้ อยู่ในช่วง 0-100 คะแนน และนำมาแบ่งเป็นช่วงคะแนนของแต่ละระดับคะแนน ซึ่ งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาในต่างประเทศ จะกำหนดอยู่ในช่วง 5-15 ระดับ เช่น ประเทศฝรั่งเศส (13)
ประเทศญี่ปุ่น (5-9) ประเทศเกาหลีใต้ (9-15) ดังนั้น ในการศึกษานี้ คณะวิจัยจึงได้ กำหนดระดับความ
น่าเชื่อถื อ ของ SME จาก pilot model ไว้ที่ 8 ระดับ คือ AA A BB B CC C DD และ D เรียงจากความ
น่าเชื่อถือมากที่สุดไปน้อยที่สุด (ตารางที่ 5.1) ทั้งนี้ระดับความน่าเชื่อถือจะมีความสัมพันธ์กับค่า probability
of default (PD) ในการให้สินเชื่อแก่ SME ของแหล่งทุน
ตารางที่ 5.1 ระดับคะแนน (rating scale) ความน่าเชื่อถือของ SME
ระดับ
AA
A
BB
B
CC
C
DD
D

ช่วงคะแนน
86-100
76-85
66-75
51-65
46-50
41-45
36-40
0-35

ที่มา: คณะวิจยั
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5.7 สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น
คณะวิจัยได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ นำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการพัฒนา pilot
model ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในกลุ่ มแหล่งทุน หน่วยงานสนับสนุน และผู้ประกอบการ SME โดยได้สรุป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
Pilot model
• แบบจำลองควรมีความยึดหยุ่นสามารถสะท้อนคุณลักษณะของ SME ได้ โดยเฉพาะประเภทธุรกิจ
ขนาด (micro และ S) เพราะมีผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทาง ธพว. มีแบบจำลองที่จำแนกตาม category
ที่เป็นสากล โดยอิงกับ ISIC และให้ความสำคัญกับการจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับ technology ด้วย
ปัจจัยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน
• ปัจจัยที่นำเสนอมาเหมาะสมแต่อาจจะมากไป ควรเลือกเฉพาะข้อที่ สำคัญจริงๆ โดยควรไป
ปรึกษากับธนาคารพาณิชย์ด้วย เพราะเป็นแหล่งทุนที่ให้สินเชื่อ มีประสบการณ์มาก
• ปัจจัยด้านการตลาดและการผลิตสินค้าหรือบริการ ควรแยกระหว่างสินค้า mass ที่แข่งขันสูง กับ
สินค้าเฉพาะหรือสินค้าที่เป็น trend ในอนาคต เช่น สินค้า organic เพราะมีผลต่อการเติบโตของกิจการ
• ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ล้มละลาย ที่สะท้อนความน่าเชื่อถือ ไม่ควรเอา SME
ที่ทำผิดในเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ทั้งนี้ คณะวิจัยเสนอการประเมินจากประวัติการทำผิด ถ้าในปัจจุบันมีการ
ทำผิดก็ไม่ควรพิจารณา เป็นการให้โอกาสผู้ประกอบการที่เคยกระทำผิดสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
ข้อมูล SME
• การเก็บข้อมูล SME มีความสำคัญต่อการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME มาก แต่ต้องให้
ความสำคัญกับ คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลด้วย เพราะ SME ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
โดยเฉพาะในเรื่องบัญชี บางรายยังไม่มีความรู้ในการทำบัญชี
• แนวทางการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เก็บตอนที่ SME มาขอสินเชื่อ เพราะเป็น
ช่วงที่จะยินดีให้ข้อมูลมากที่สุด โดยระบุลงไปในแบบฟอร์มตอนมาขอสินเชื่อ
• ข้อมูล บางรายการอาจจะไปขอที ่แ หล่ ง ข้ อ มูล ได้ เช่น การกระทำความผิด สามารถไปขอที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูลหนี้สินจาก NCB การเรียนรู้พัฒนาตนเองจากรายชื่อผู้ที่เคยเข้าร่วมประชุม/
อบรมกับหน่วยงาน
• หากจะสร้างฐานข้อมูลระดับประเทศของ SME จะต้องปรับแก้กฎหมายในเรื่อง data privacy ให้
หน่วยงานสามารถเข้าถึงและเก็บข้อมูลของ SME ได้ รวมทั้งการส่งข้อมูลของ SME ให้หน่วยงานกลางจัดเก็บ
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ
• ควรเอาข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือ ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจ ให้สิทธิประโยชน์
และในช่วงต้นๆ อาจจะมีการ subsidy ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำ rating ด้วย
• ควรนำข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือไปพิจารณาว่า SME ขาดหรือยังอ่อนในเรื่องอะไร ทำให้
รัฐสามารถสนับสนุนได้ถูกจุด และถูกกลุ่ม
• ควรส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ระบบ เพื่อจะให้รู้ตัวตนและ transaction ของ SME ในปัจจุบันยังมี
นโยบายบางอย่างมาขัดขวาง ทำให้ SME ไม่เข้าสู่ระบบ ดังนั้น ภาครัฐต้องจูงใจให้ SME เข้าระบบ โดยการให้
รางวัล ให้ผลตอบแทนทางภาษีก่อน
• การส่งเสริม SME ไม่ควรจบแค่การปล่อยกู้เท่านั้น แต่ต้องมี มาตรการพัฒนา SME ต่อด้วย ทำ
อย่างไรให้ผู้ประกอบการแข็งแรงและสามารถอยู่ในธุรกิจได้
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บทที่ 6: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจาก SME มีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้านการจ้างงานและการสร้ าง
รายได้ให้แก่ประเทศ แต่ผู้ประกอบการ SME ของไทยยังคงประสบปัญหาในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน SME ดังต่อไปนี้
6.1 แนวทางการส่งเสริมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
• เพิ่มความสำคัญของข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินในการประเมินความน่าเชื่อถือเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและคุณลักษณะของ SME โดยเฉพาะในระดับ S และ micro enterprise ที่มีขนาดเล็ ก
ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน และไม่ค่อยมีความรู้ความชำนาญในการทำบัญชี จึง ไม่ค่อยมีข้อมูลด้าน
การเงิน ตัวอย่างของการใช้ข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินมาประเมินความน่าเชื่อถือ เช่น การปล่อย
สินเชื่อซื้อของแก่ผู้รับเหมาของ Credit OK โดยพิจารณาจากประวัติการซื้อวัสดุก่อสร้าง และการ
ปล่อยสินเชื่อซื้อรถของ Grab ที่พิจารณาจากพฤติกรรมการหารายได้จากค่าบริการขับรถ
• ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ SME เข้าสู่ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือ เช่น กรณีของประเทศ
เกาหลีใต้ที่ภาครัฐให้เงินสนับสนุนค่าประเมิน กรณีของประเทศจีนที่ให้สิทธิพิเศษในการเข้ารับ
บริการจากภาครัฐสำหรับ SME ที่มี rating สูง การให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและ/หรือค่าธรรมเนียม
พิเศษในการขอสินเชื่อ/ค้ำประกันสินเชื่อ และการสร้างเครื่องมือ (application) ให้ SME สามารถ
ประเมินตนเองเบื้องต้นได้ ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
• สนับสนุนหน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ภาครัฐมีกฎเกณฑ์ให้
สถาบันการเงินจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อ (เช่น KODIT) เป็นสัดส่วน
0.225% ของยอดสินเชื่อรายเดือน และการตั้งหน่วยงาน re-guarantee เหมือนในประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้
• มีกระบวนการขอสินเชื่อ (package) แบบครบวงจร เช่น หลังจาก SME ทำการประเมินความ
น่าเชื่อถือและผ่านเกณฑ์แล้วก็จะมีบริการหาแหล่งทุน (matching fund) และบริการค้ำประกัน
สินเชื่อ (credit guarantee) ให้ด้วย
• ส่งเสริมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ โดยส่งเสริม/จูงใจให้แหล่งทุนยอมรับทรัพย์สิน SME
โดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ดำเนินธุรกิจ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก หรือการให้มูลค่าแก่สิทธิ บัตร
ของ SME เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันได้
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• กำหนดเป้าการให้สินเชื่อ ให้มีทั้งเป้าจำนวนเงินและเป้าจำนวนรายควบคู่กัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้
SME ได้รับสินเชื่อมากขึ้น เพราะการกำหนดเป้าเฉพาะจำนวนเงินอาจทำให้แหล่งเงินทุนเลือกที่จะ
ปล่อยสินเชื่อเพียงไม่กี่ราย แต่ในปริมาณมาก เพราะมีต้นทุนในการปล่อยที่ต่ำกว่า
• สนับสนุนช่วยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้บางส่วนให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมหรือ
ประสบปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เหมือนกับกรณีของเทศบาลกรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้
6.2 การเพิ่มศักยภาพให้ SME
• การสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยในการ
ดำเนินธุรกิจของ SME ได้ เพราะในกรณีที่อยู่ใน supply chain เดียวกันก็จะสามารถสนับสนุน
เกื้อกูลกัน สามารถปรึกษาหารือกันในกรณีที่ประสบปัญหา
• นำผลการประเมินความน่าเชื่อถือมาใช้ในการส่งเสริม SME โดยดูจากจุดอ่อนจุดแข็งของ SME ให้
การสนับสนุนส่งเสริมสำหรับปัจจัยด้านที่มี rating ต่ำ เช่น การตลาด การผลิต เทคโนโลยี โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ (capacity building) การสนับสนุนด้านเครื่องมือ ในการประกอบธุรกิจ เช่น
software การให้ความรู้ด้าน financial literacy โดยเฉพาะกลุ่ม S และ micro enterprise
• สร้าง ecosystem ให้ SME ยินดีเข้าสู่ระบบด้วยการสร้างแรงจูงใจ (incentive) มากกว่าการใช้
บทลงโทษ เช่น ให้เงินสนับสนุนค่าทำบัญชีใ น 3 ปีแรก ลดค่าธรรมเนียม/ภาษี เพิ่ม credit
rating/scoring นอกจากนี้ การเข้าสู่ระบบยังจะเป็นการช่วยสร้างฐานข้อมูล SME เพื่อใช้ในการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ SME
6.3 การสร้างฐานข้อมูล SME/national database
• ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
สร้างฐานข้อมูล SME ระดับชาติ ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้เงินทุนเริ่มต้นในการสร้างระบบฐานข้อมูล
เหมือน Credit Risk Database ของประเทศญี่ปุ่น และ Korea Enterprise Data ของประเทศ
เกาหลีใต้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SME มีข้อมูลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME
• รูปแบบการเก็บข้อมูล ในกรณีของแหล่งทุน ซึ่งเก็บจาก SME ที่มาขอสินเชื่อ หรือรับบริการค้ำ
ประกัน ก็จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานเก็บข้อมูล ที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งการแชร์ข้อมูลหรือ pool data นั้น
ควรเป็นแบบ anonymous เหมือนกรณีของประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันเรื่องความเป็นข้อมูลส่วนตัว
• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างข้อมูลดิจิทัล เพื่อ
เป็นข้อมูลในการประเมินความน่าเชื่อถือ โดยมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น เพิ่ม credit rating/scoring
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6.4 ความคาดหวังต่อการนำข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินไปใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ประกอบการ SME
เนื ่ อ งจากในปั จ จุ บ ั น การประเมิ น ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของผู ้ ป ระกอบการ SME จะให้ น ้ ำ หนั ก และ
ความสำคัญกับปัจจัยด้านการเงินเป็นหลัก มีการคำนึงถึงปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินไม่มากนัก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะ และบริบทของข้อมูลผู้ประกอบการ SME ของไทย ทำให้ SME จำนวนมากไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ การศึกษานี้จึงได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาแบบจำลองในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของ
SME โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินมากขึ้น และคณะวิจัยคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่ นำ
แบบจำลองดังกล่าวไปใช้ประเมินความน่าเชื่อถือของ SME ในการปล่อยสินเชื่อ โดยควรจะเริ่มจากหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น
และเมื่อหน่วยงานภาครัฐได้ทำประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เพื่อปล่อยสินเชื่อไประยะหนึ่งก็จะ
ทำให้มีข้อมูลมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ของ rating/scoring กับ credit risk (ค่า
PD) เพื่อวัดความแม่นยำของแบบจำลองได้ เหมือนในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ทั้ งนี้ หากพบว่าแบบจำลอง
มีความแม่นยำระดับหนึ่งก็จะทำให้แบบจำลองนี้ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประเมิน SME ได้ และเป็น แรงจูงใจให้แหล่งทุนนำข้อมูล ด้านที่ ไม่ใช่การเงิ น มาใช้ในการจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถือของ SME มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
โครงการนี้
6.5 สิ่งที่ควรต้องทำต่อไปในอนาคต (Future work)
การศึกษานี้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจำลอง pilot model ที่นำข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินมาใช้
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME อย่างไรก็ตาม แบบจำลองดังกล่าวยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้
ได้แบบจำลองทีม่ ีความสมบูรณ์และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อไปในอนาคตได้แก่
1. การนำแนวทางการสร้างแบบจำลอง pilot model ไปพัฒนาใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของ
SME โดยนำข้อมูลจริงของผู้ประกอบการ SME มาใส่ในแบบจำลองเพื่อคำนวณหาค่า rating scale และนำไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลหรือสถานการณ์จริง ของผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้จะช่วยในการตรวจสอบความแม่นยำ
ของแบบจำลองที่สร้างขึ้นมา โดยสามารถวัดจากค่า Accuracy Ratio (AR) และ/หรือ ค่า Probability of
Default (PD) ดังตัวอย่างของหน่วยงาน Korea Enterprise Data (KED) และ Korea Technology Finance
Corporation (KOTEC) ในประเทศเกาหลีใต้
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2. การปรับปรุงแบบจำลองทั้งในส่วนของข้อมูลด้านที่ไม่ ใช่การเงิน (ปัจจัยย่อย ตัวชี้วัด) การกำหนด
น้ำหนักของแต่ละปัจจัยย่อย และการกำหนดระดับคะแนน (credit rating) โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของ SME
ทั้งในเรื่องประเภทธุรกิจ ขนาด และอายุของกิจการ เพื่อให้แบบจำลองมีความแม่นยำมากขึ้น
3. การนำผลการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME (rating score/scale) มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งทุนสามารถนำไปใช้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หน่วยงานค้ำประกันนำไปใช้ใน
การกำหนด guarantee fee, guarantee limit, coverage ratio ผู้ประกอบการ SME นำไปใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของตนโดยดูจากปัจจัยที่ได้คะแนนน้อย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อใน
อนาคต ภาครัฐนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการและความช่วยเหลือได้ตรงตามจุดอ่อนและจุดแข็งของ SME
4. หากทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) มาใช้ใน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ก็ควรจะมีการศึกษารูปแบบการจัดตั้ง national database ของ SME
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องกฎหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูล และหน่วยงานที่จะเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบเป็น
การเฉพาะซึ่ ง อาจจะเป็น สำนัก งานส่ง เสริ มวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มซึ่ งเป็นหน่ ว ยงานหลั ก ที่
รับผิดชอบในเรื่อง SME
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ภาคผนวก ก:
การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) ปี 2019
การจัดอันดับ ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) ด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting
Credit) และด้านการชำระภาษ๊ (Paying taxes) ปี 2019
ประเทศ
New Zealand
Brunei Darussalam
Zambia
Rwanda
United States
Colombia
Puerto Rico (U.S.)
Australia
Kenya
Mexico
Malawi
Latvia
Georgia
Canada
Macedonia, FYR
Kosovo
Costa Rica
Montenegro
Jamaica
Nigeria
Honduras
Azerbaijan
Romania
Russian Federation
Mongolia
El Salvador
Guatemala
West Bank and Gaza

ด้านการได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit)
1
1
3
3
3
3
3
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
22
22
22
22
22
22
22
ผ-1

ด้านการชำระภาษี (Paying taxes)
10
84
17
35
37
146
162
26
91
116
134
13
16
19
31
44
57
68
123
157
164
28
49
53
61
62
102
107

ประเทศ
India
Cambodia
Panama
Hong Kong SAR, China
Singapore
United Kingdom
Ukraine
Vanuatu
Poland
Malaysia
Turkey
Hungary
Peru
Vietnam
Kyrgyz Republic
United Arab Emirates
Ireland
Denmark
Estonia
Lithuania
Moldova
Germany
Czech Republic
Slovak Republic
Thailand
Armenia
Tonga
Papua New Guinea
Indonesia
Albania
Côte d'Ivoire
Mauritius
Finland
Korea, Rep.
Kazakhstan

ด้านการได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit)
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
60
60
60
60
ผ-2

ด้านการชำระภาษี (Paying taxes)
121
137
174
1
8
23
54
58
69
72
80
86
120
131
150
2
4
9
14
18
35
43
45
48
59
82
100
111
112
122
175
6
11
24
56

ประเทศ
Belgium
Uzbekistan
Serbia
Israel
Bulgaria
Bosnia and Herzegovina
Egypt, Arab Rep.
Trinidad and Tobago
Tanzania
Switzerland
Iceland
Spain
South Africa
Cyprus
Namibia
Uganda
Uruguay
China
Ghana
Lao PDR
Cameroon
Bhutan
Sweden
Norway
Austria
Botswana
Eswatini
Chile
Croatia
Japan
Belarus
Lesotho
Guyana
Zimbabwe
Argentina

ด้านการได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
ผ-3

ด้านการชำระภาษี (Paying taxes)
60
64
79
90
92
139
159
166
167
20
33
34
46
47
81
87
101
114
115
155
182
15
27
30
40
51
63
76
89
97
99
108
119
145
169

ประเทศ
Taiwan, China
Solomon Islands
France
Greece
Marshall Islands
Palau
Micronesia, Fed. Sts.
Tunisia
Iran, Islamic Rep.
Nepal
Nicaragua
Afghanistan
Brazil
Bahrain
Netherlands
Morocco
Portugal
Slovenia
Liberia
Samoa
Saudi Arabia
Italy
Ecuador
Dominican Republic
Pakistan
Qatar
Lebanon
Paraguay
Madagascar
Tajikistan
Sri Lanka
Comoros
Equatorial Guinea
Gabon
Venezuela, RB

ด้านการได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit)
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
ผ-4

ด้านการชำระภาษี (Paying taxes)
29
38
55
65
70
106
110
133
149
158
160
177
184
5
21
25
39
41
67
74
78
118
143
148
173
2
113
127
132
136
141
168
179
183
189

ประเทศ
Kuwait
Oman
Seychelles
Malta
Cabo Verde
Jordan
Maldives
Gambia, The
Congo, Rep.
Bolivia
San Marino
Bahamas, The
Dominica
Barbados
Grenada
Burkina Faso
Guinea-Bissau
Niger
Mali
Senegal
Togo
Benin
Mauritania
Congo, Dem. Rep.
Guinea
Central African Republic
Chad
St. Lucia
Sierra Leone
Fiji
St. Vincent and the Grenadines
Djibouti
St. Kitts and Nevis
Mozambique
São Tomé and Príncipe

ด้านการได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit)
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
161
161
161
161
161
161
161
161
ผ-5

ด้านการชำระภาษี (Paying taxes)
7
12
31
71
77
95
117
169
185
186
42
50
75
93
142
153
154
161
165
171
172
176
178
180
181
187
188
73
88
98
103
108
124
125
135

ประเทศ
Antigua and Barbuda
Bangladesh
Sudan
Belize
Kiribati
Timor-Leste
Luxembourg
Syrian Arab Republic
Ethiopia
South Sudan
Suriname
Myanmar
Burundi
Haiti
Algeria
Philippines
Angola
Yemen, Rep.
Libya
Iraq
Eritrea
Somalia

ด้านการได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit)
161
161
161
172
172
172
175
175
175
178
178
178
178
178
178
184
184
186
186
186
186
186

ที่มา: http://www.doingbusiness.org/en/rankings

ผ-6

ด้านการชำระภาษี (Paying taxes)
144
151
163
52
96
140
22
85
130
66
105
126
138
147
156
94
104
83
128
129
152
190

ภาคผนวก ข: สินเชื่อ SME และเงือ่ นไขคุณสมบัติผู้กู้
ในช่วงเดือนเมษายน 2562 คณะวิจัยได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อสำหรับ SME และเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้กู้
ตามที่แหล่งเงินทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ ข-1 สินเชื่อ SME
สินเชื่อ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1. สินเชื่อเสริมแกร่ง SMEs
2. สินเชื่อ เติมทุน หนุนคุณภาพ ธุรกิจ
3. สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว
4. สินเชื่อสร้างอาชีพ วัยเก๋า
5. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
6. สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0
7. สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน
8. สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1. กรุงศรี SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า (สินเชื่อทันใจ/พร้อมขยาย)
2. สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME 5 ร้อย 50
3. สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน
4. สินเชื่อ SME Quick Loan ตอบโจทย์ให้ธุรกิจก้าวเร็ว โตไว
5. สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์
6. สินเชื่อวงเงินสูง 200%
ธนาคารออมสิน
1. สินเชื่อ เจ้าสัว 555

2. สินเชือ่ GSB SMEs StartUP
3. สินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย
4. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
5. สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร
6. สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up
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วงเงินสูงสุด (บาท)
15 ล้าน
1 ล้าน
5 ล้าน
3 ล้าน
10 ล้าน
1 ล้าน
บุคคลธรรมดา 2 ล้าน นิติบุคคล 15 ล้าน
90% ของมูลหนี้ทางการค้า
3 แสน - 10 ล้าน
30 ล้าน
2 แสน - 15 ล้าน
2 แสน - 15 ล้าน
วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน
10 ล้าน
1) สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หนังสือค้ำประกัน ไม่เกิน 2 เท่าของราคาประเมิน
หลักประกัน 2) สินเชื่อการค้าต่างประเทศ ไม่เกิน 5
เท่าของราคาประเมินหลักประกัน
10 ล้าน
50 ล้าน
ตามความสามารถในการชำระหนี้ และไม่เกินมูลค่า
หลักประกัน ให้กู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้าน
10 ล้าน

สินเชื่อ
7. สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน

วงเงินสูงสุด (บาท)
1) ร้อยละ 95 ของราคาขาย กรณีที่ดินพร้อมอาคาร
2) ร้อยละ 90 ของราคาขาย กรณีห้องชุด
3) ร้อยละ 85 ของราคาขาย กรณีที่ดินเปล่า
ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้

8. สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)
ธนาคารกรุงไทย
1. สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า SME
บุคคลธรรมดา: 2 ล้าน นิติบุคคล: 5 ล้าน
2. สินเชื่อ Krungthai SME Boost Up
20 ล้าน
3. สินเชื่อธุรกิจ Krungthai SME อาคารพาณิชย์
ร้อยละ 150 ของหลักประกัน
4. สินเชื่อธุรกิจ Krungthai SME Start-up & Innovation
20 ล้าน
5. สินเชื่อ Krungthai SME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง
20 ล้าน
6. สินเชื่อธุรกิจ Krungthai SME EEC 4.0
20 ล้าน
7. สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SME Generic Product)
20 ล้าน
8. สินเชื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก KTB SME 3 เท่า
20 ล้าน
9. กรุงไทย SME รักกันยาวๆ
100 ล้าน
10. สินเชื่อกรุงไทย SME บัญชีเดียว
100 ล้าน
ธนาคารทิสโก้
1. สินเชื่อธุรกิจ SME Super Surplus
1 - 10 ล้าน
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย)
1. สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ (OPF)
50 ล้าน
ธนาคารธนชาต
1. สินเชือ่ SME ได้ใจ
3 ล้าน
2. สินเชื่อ SME Biz Smart
20 ล้าน
3. สินเชื่อ SME บัญชีเดียว
20 ล้าน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)
40 ล้าน
2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ ลิสซิ่ง แฟ็กเตอริง
บุคคลธรรมดา 10 ล้าน นิติบุคคล 40 ล้าน
3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme รายสถาบันการเงิน
40 ล้าน
4. โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)
10,000 - 2 แสน
Non-bank
1. เอเอเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส (Nano finance)
1 แสน
2. เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Nano finance)
50,000 - 1 แสน
3. ไอทีทีพี จำกัด (Nano finance)
1 แสน
4. เพียร์พาวเวอร์
5 แสน - 5 ล้าน
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการรวบรวมโดยคณะวิจยั (เมษายน 2562)
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ตารางที่ ข-2 เงื่อนไข/คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME
คุณสมบัติผู้กู้
บุคคล
ธรรมดา
อายุไม่
ต่ำกว่า
20 ปี
บริบรู ณ์
และมี
สัญชาติ
ไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ธนาคารธนชาต
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
Non-bank
เอเอเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วสิ
ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

X
X
X
X

นิติ
บุค
คล

สถานที่
ประกอบ
การอยู่
ใน
จังหวัดที่
กำหนด

กลุ่ม
ลูกค้า
เก่าที่มี
ประวัติ
ใช้
บริการ
มาก่อน

เป็นลูกค้า
สินเชื่อ
ธุรกิจ
ประเภท
สินเชื่อ
ระยะยาว
(L/T)
เดิมของ
ธนาคาร

ประกอบ
กิจการใน
ประเทศ
ไทยในต่ำ
กว่า 2 ปี

มูลค่า
สินทรัพย์
ถาวรสุทธิ
(ไม่นับ
รวมที่ดิน)
รวมไม่
เกิน 200
ล้านบาท

มียอด
ขายต่อ
ปีมาก
กว่า 20
– 150
ล้าน
บาท

ผู้กู้ต้อง
ไม่มี
ประวัติ
ล้ม
ละลาย
หรือ
ปรับปรุง
โครง
สร้างหนี้

X

X

X

X

มีผู้ถือ
หุ้นหลัก
(มาก
กว่าหรือ
เท่ากับ
20%)
อย่าง
น้อย 1
คน

มีผล
ประกอบ
การและ
ประวัติ
การเงินที่
ดี

ประกอบ
ธุรกิจใน
กลุ่มอุตสาห
กรรม และ
มีธุรกรรม
ทางการค้า
กับคู่ค้าตาม
รายชื่อที่
ธนาคาร
กำหนด

ไม่เป็น
ธุรกิจ
ในเครือ
กับคู่ค้า

ลูกค้าสินเชื่อ
เพื่อประกอบ
ธุรกิจกับ
สถาบัน
การเงินอื่นที่
ไม่มีประวัติ
การปรับ
โครงสร้างหนี้
และมีสถานะ
หนี้ปกติบน
เครดิตบูโร

ผ่าน
การ
ตรวจ
สอบ
เครดิต
บูโร

ได้รับ
สินเชื่อ
ใหม่และ
จะต้อง
ไม่นำไป
ชำระหนี้
เดิมกับ
สถาบัน
การเงิน
ผู้ให้
สินเชื่อ

ชำระ
หนี้
ตรง
ตาม
เงื่อน
ไข
ใน
รอบ
1 ปีที่
ผ่าน
มา

ส่วน
ของผู้
ที่ถือ
หุ้น
ไม่ติด
ลบ

X

X

ภาระ
หนี้รวม
ไม่เกิน
60%
ของ
รายได้

มีผล
กำไรจาก
การ
ดำเนิน
กิจการ
ล่าสุด
ติดต่อกัน
ไม่น้อย
กว่า 2 ปี

X
X

X

X
X

X

X

X

1 ปี
X
42
จังหวัด

X

X

X

X

ไอทีทีพี จำกัด

1 ปี

ไม่ค้าง
ชำระ 6
เดือน

1 ปี

บริษัท
และผู้
ถือหุ้น
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ผ่าน
การ
คัด
กรอง
ความ
เสี่ยง
ของ
ลูกค้า
(ตาม
เกณฑ์
บสย.)

X
X
X
X
X
X

X
X

ผู้ขอ
และผู้
ค้ำ
อาศัย
อยู่ใน
ภูมิ
ลำเนา
ที่กำ
หนด

15
จังหวัด

X
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X

เอกสาร

สำเนาบัตร
ประชาชน/
ทะ
เบียนบ้าน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารทิสโก้

แบบ
คำ
ขอ
แจ้ง
ควา
ม
ประ
สงค์
ขอ
สิน
เชื่อ

หนัง
สือ
รับ
รอง
เงิน
เดือน

x

x

ใบ
ทะ
เบีย
นพา
ณิชย์

สำ
เนา
งบ
การ
เงิน
ย้อน
หลัง
3 ปี

สำเนา
บัตร
ประ
จำตัวผู้
เสีย
ภาษี
อากร /
ภ.พ.
20

x

x

x

แบบ
ภพ.30
และ
ใบเสร็จ
รับเงิน
ที่ชำระ
ภาษี
ย้อน
หลัง 1
ปีล่าสุด

สำเนา
ใบ
เสร็จ
การยื่น
แบบ
แสดง
ราย
การ
ภาษี
เงินได้

สำเนา
แสดง
ประ
เภท
และ
กรรม
สิทธิ์
ใน
หลัก
ประ
กัน

แผน
ที่
แสดง
ที่ตั้ง
ของ
สถาน
ประ
กอบ
การ

x

x

x

สำเนา
หนังสือ
สัญญาจะ
ซื้อจะขาย
ที่ดินหรือ
ที่ดินพร้อม
อาคาร

ใบเสร็จ
รับเงิน
ค่า
ไฟฟ้า
ประปา
โทรศัพ
ท์ 3
เดือน
ล่าสุด

สำเนาบิล
ขาย
สินค้า
บิลขนส่ง
3 เดือน
ล่าสุด

แบบ
แปลน
อาคา
ร และ
ราย
งานผู้
ประ
กอบ
การ

สำเนา
ใบอนุ
ญาต
ให้ก่อ
สร้าง
อาคาร
หรือ
ต่อเติม
ซ่อม
แซม

สำเนา
สัญญา
ว่าจ้าง
ก่อ
สร้าง
อาคาร
หรือต่อ
เติม
ซ่อม
แซม

สำเนาทะ
เบียน
สมรส ทะ
เบียนหย่า
ใบเปลี่ยน
ชื่อนาม
สกุล ใบ
มรณะ
บัตรคู่
สมรส

หนังสือ
ยินยอม
ให้ตรวจ
สอบ
เครดิต
บูโรของ
ผู้กู้ / ผู้
กู้ร่วม

x

x

x

สำเนา
ใบ
อนุ
ญาต
ประ
กอบ
กิจการ

สำเนา
ใบอนุ
ญาต
จัดตั้ง
โรงงาน

ข้อมูล
กิจ
การ

(ไม่ระบุ)
(ไม่ระบุ)

x

x

สัญ
ญา
จ้าง
งาน

x

x

x

x

x
หนังสือ
รับรองการ
จดทะเบียน
บริษัท

x

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
Non-bank
เอเอเอ็ม แคปปิตอล
เซอร์วิส (Nano
finance)

สำ
เนา
ใบ
ทะ
เบียน
การ
ค้า

สำเนา
หนังสือจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล พร้อม
รายชื่อ
ผู้ถือหุ้น
หนังสือ
บริคณฑ์สนธิ
และหนังสือ
รับรอง (ไม่
เกิน 3 เดือน)

รูปถ่าย
ภายใน
/ ภาย
นอก
ของ
สถาน
ประ
กอบ
การ
และรูป
ถ่าย
ผลิต
ภัณฑ์ /
สินค้า

(ไม่ระบุ)
x

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ธนาคารธนชาต

เอกสา
รแสดง
รายได้
6
เดือน
ย้อน
หลัง
(สูงสุด
3
บัญชี)

แบบ
ยื่น
ประ
กัน
สังคม
ที่มี
ราย
ชื่อ
พนัก
งาน
3
เดือน
ล่าสุด

x

x

x
ภพ.30
ปี
ปัจจุบั
น

ประ
วัติ
บริษั
ท

x
x

x

x

x

x

x

ผ-10

ข้อมูล
โครง
การ
และ
แผน
ธุรกิจ

เอกสาร

สำเนาบัตร
ประชาชน/
ทะ
เบียนบ้าน

ไทยเอซ แคปปิตอล
จำกัด

x

เอ็ม แคปปิตอล คอร์
ปอเรชั่น จำกัด
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เอกสา
รแสดง
รายได้
6
เดือน
ย้อน
หลัง
(สูงสุด
3
บัญชี)

x

x
สำเนาบัตร
ประชาชน

ไอทีทีพี จำกัด

แบบ
คำ
ขอ
แจ้ง
ควา
ม
ประ
สงค์
ขอ
สิน
เชื่อ

สำ
เนา
ใบ
ทะ
เบียน
การ
ค้า

ใบ
ทะ
เบีย
นพา
ณิชย์

x

x

สำ
เนา
งบ
การ
เงิน
ย้อน
หลัง
3 ปี

x

สำเนา
บัตร
ประ
จำตัวผู้
เสีย
ภาษี
อากร /
ภ.พ.
20

x

แบบ
ภพ.30
และ
ใบเสร็จ
รับเงิน
ที่ชำระ
ภาษี
ย้อน
หลัง 1
ปีล่าสุด

สำเนา
ใบ
เสร็จ
การยื่น
แบบ
แสดง
ราย
การ
ภาษี
เงินได้

สำเนา
แสดง
ประ
เภท
และ
กรรม
สิทธิ์
ใน
หลัก
ประ
กัน

แผน
ที่
แสดง
ที่ตั้ง
ของ
สถาน
ประ
กอบ
การ

x

x

ใบเสร็จ
รับเงิน
ค่า
ไฟฟ้า
ประปา
โทรศัพ
ท์ 3
เดือน
ล่าสุด

x

x

x

สำเนาบิล
ขาย
สินค้า
บิลขนส่ง
3 เดือน
ล่าสุด

x
สำเนา
ใบเสร็จรั
บเงิน
ต้นทุนใน
การ
ประกอบ
ธุรกิจ

แบบ
แปลน
อาคา
ร และ
ราย
งานผู้
ประ
กอบ
การ

สำเนา
ใบอนุ
ญาต
ให้ก่อ
สร้าง
อาคาร
หรือ
ต่อเติม
ซ่อม
แซม

สำเนา
สัญญา
ว่าจ้าง
ก่อ
สร้าง
อาคาร
หรือต่อ
เติม
ซ่อม
แซม

รูปถ่าย
ภายใน
/ ภาย
นอก
ของ
สถาน
ประ
กอบ
การ
และรูป
ถ่าย
ผลิต
ภัณฑ์ /
สินค้า

สำเนาทะ
เบียน
สมรส ทะ
เบียนหย่า
ใบเปลี่ยน
ชื่อนาม
สกุล ใบ
มรณะ
บัตรคู่
สมรส

x

x

x

หนังสือ
รับรองการ
จดทะเบียน
บริษัทอายุไม่
เกิน 3 เดือน
+ รายชื่อผู้
ถือหุ้น

ล่าสุ
ด

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจยั (เมษายน 2562)
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หนังสือ
ยินยอม
ให้ตรวจ
สอบ
เครดิต
บูโรของ
ผู้กู้ / ผู้
กู้ร่วม

สำเนา
ใบ
อนุ
ญาต
ประ
กอบ
กิจการ

สำเนา
ใบอนุ
ญาต
จัดตั้ง
โรงงาน

ข้อมูล
กิจ
การ

x

x

x

บริษัท
และผู้
ถือหุ้น

สำเนา
หนังสือ
สัญญาจะ
ซื้อจะขาย
ที่ดินหรือ
ที่ดินพร้อม
อาคาร

สัญญาเช่า
หรือจำนอง
ที่ดินที่เป็น
อาคาร
สำนักงาน
โรงงาน

x

x

สำเนาบัตร
ประชาชน

หนัง
สือ
รับ
รอง
เงิน
เดือน

สำเนา
หนังสือจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล พร้อม
รายชื่อ
ผู้ถือหุ้น
หนังสือ
บริคณฑ์สนธิ
และหนังสือ
รับรอง (ไม่
เกิน 3 เดือน)

แบบ
ยื่น
ประ
กัน
สังคม
ที่มี
ราย
ชื่อ
พนัก
งาน
3
เดือน
ล่าสุด

ใบเปลี่ยน
ชื่อ
นามสกุล

ข้อมูล
โครง
การ
และ
แผน
ธุรกิจ

ภาคผนวก ค: ประเด็นคำถามและผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ประเด็นคำถาม
1. General information of SME in your country:

• Type and numbers, employment, % of GDP, export value
• Key policy and law such as access to source of fund, credit rating, database,
Monetary vs Fiscal policy, Mechanism of promotion
• Sources of finance: bank vs non-bank vs new financing instruments
• Challenges such as alternative finance, how to improve SME credit rating
2. Credit rating system

• What criteria or factors that you use for credit rating/scoring/guarantee of SME?
• What is the weight ratio for such criteria (financial vs non-financial)? What is the
justification behind such weight ratio?
• Do non-financial data address the challenges that SME is encountering? How so?
• Based on your practice, what is your toolkit for collection of non-financial data?
How can you collect such data effectively?
• What are the requirements/ infrastructure to establish the credit risk database?
• Any recommendation for further improvement of SME in the future?
3. ภาพรวมการให้บริการของหน่วยงาน

• สมาชิกผู้ใช้บริการแบ่งออกเป็นกี่ประเภท / อะไรบ้าง / จำนวนแต่ละประเภท (จำนวนหรือ %)
เช่น SME สถาบันการเงิน บริษัทค้ำประกันสินเชื่อ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
• วิธีการหรือกลไกการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating Process / Rating Methodology) เป็น
อย่างไร เก็บข้อมูลอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร พิจารณาโดยใคร (คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ
ฯลฯ) นำผลที่ได้ไปใช้อย่างไร มีการคิดค่าใช้จ่ายกับสมาชิกหรือไม่
• เกณฑ์การพิจารณา (criteria) ในส่วนของผู้ประกอบการ มีการกำหนด criteria ตามขนาด
อุตสาหกรรมหรือไม่ (Large-Medium-Small-Micro)
• SME ประเภทใดที่เป็นกลุ่มที่ใช้บริการมากที่สุด เช่น retail trade wholesale construction
transport เป็นต้น
• ความแตกต่างกันของ credit bureau และ credit database ในประเทศญี่ปุ่น
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• ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมให้ SME ใช้บริการของหน่วยงาน เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
(fee) การสนับสนุนงบประมาณ
• หน่วยงานมีกระบวนการติดตามผลการนำ Scoring ของสมาชิกหรือไม่ การนำไปใช้
ประกอบการขอสินเชื่อ คุณภาพของสินเชื่อดีขึ้น (NPL ลดลง) การผิดนัดชำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย (default) เป็นต้น
• ผลของ Scoring มีอายุหรือไม่ เช่น 6 เดือน 1 ปี เป็นต้น
• เกณฑ์ที่นำมาใช้ในการพิจารณา (criteria) ทั้งด้าน financial และ non-financial มีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงในรอบระยะเวลาเท่าใด เช่น ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีข้อมูลใหม่ เป็นต้น
Credit Risk Database (CRD)
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ. CRD
ผู้ให้ข้อมูล: Megumi Sagara Manager CRD
Lan Hoang Nguyen, Ph.D. Senior Analyst CRD
ผู้สัมภาษณ์: นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
CRD มีฐานะเป็นสมาคมก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2001 และมีรายได้หลักจากการเก็บค่าสมาชิก โดยมีสมาชิกที่
เข้าร่วมหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงิน (103 แห่ง) สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ (51 แห่ง) ธนาคารของรัฐ (3
แห่ง) และหน่วยงานการจัดอันดับสินเชื่อ SME และอื่นๆ (14 แห่ง) ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ (5 แห่ง) รวมทั้งสิ้น
171 ราย118 ทั้งนี้แบ่งสมาชิกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทที่จ่ายค่าสมาชิก และสมาชิกที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าสมาชิก สำหรับสมาชิกประเภทแรก อัตราการจ่ายค่าสมาชิกก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
การให้ข้อมูลของ SME กับทาง CRD
CRD ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลทางการเงินของนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปเมื่อต้อง
ขอสินเชื่อทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ทำให้ SME มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ CRD ซึ่งเป็น Credit
Database จะมีความแตกต่างกับ Credit Bureau เพราะ Credit Bureau นั้นพิจารณาข้อมูลประวัติการเงินส่วน
บุคคล (Personal information) และข้อมูลประวัติการชำระเงินเพื่อประเมิ นความสามารถในการจ่าย ในขณะที่
CRD พิจ ารณาข้ อมูล ประวัติการเงินของ SME (Corporate information) เพื่อประเมินความสามารถในการ
ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
118
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ในการนี้ CRD ดำเนินการผ่าน 1) การจัดเก็บทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินจาก
SME ตลอดจน Start-up ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลทางการเงิน เช่น Balance sheet, Income statement ซึ่ง
สมาชิ ก ของ CRD เป็ น ผู ้ จ ั ด หามาให้ เพื ่ อ ที ่ จ ะนำมาสู ่ 2) การประเมิ น ความเสี ่ ย งจากการผิ ด นั ด ชำระหนี้
(Probability of default) ของ SME
สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินนั้น ก็มักจะเป็นแผนความยั่งยืน ระยะเวลาก่อตั้ง อายุของเจ้าของ
สินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ เป็นต้น
ในส่วนแรก ข้อมูลของ SME ที่สมาชิกในสมาคมให้กับทาง CRD นั้นจะเป็นข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุเปิดเผย
ตัวตนของ SME เมื่อ CRD ได้ข้อมูลของ SME มาจากสมาชิกแล้ว CRD ได้จำแนกข้อมูลทั้งหมดผ่านธุรกิ จทั้ง 9
ประเภท แยกตามพื้นที่ทั่วประเทศ 47 เขตปกครอง แยกตามอายุ และขนาดของธุรกิจ โดย 3 อันดับธุรกิจที่ CRD
มีข้อมูลมากที่สุด คือ ก่อสร้าง การผลิต และการบริการ
ข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการตรวจสอบข้อมูลและรวมเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลกลางทั้งหมดของ CRD ซึ่ง
ปรากฎข้อมูลดังนี้119
จำนวนลูกหนี้ (ราย)

จำนวนข้อมูลทางการเงิน (ครั้ง)

SME ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

2,529,000

21,362,000

(ข้อมูลผิดนัดชำระหนี้)

(397,000)

(3,165,000)

SME ที่เป็นเจ้าของกิจการเอง

1,253,000

5,665,000

(ข้อมูลผิดนัดชำระหนี้)

(187,000)

(873,000)

ในส่วนของข้อมูลนั้น CRD จัดเก็บข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
• ข้อมูลงบดุล (จำนวน 26-59 รายการ) แบ่งได้ทั้งทรัพย์สิน ความรับผิด จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ฯลฯ
• ข้อมูลกำไร-ขาดทุน (จำนวน 9-26 รายการ) แบ่งได้ทั้งยอดขาย ต้นทุน การจัดการ ฯลฯ
• ดัชนีทางการเงิน (จำนวน 174 รายการ) ซึ่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลประกอบอื่นๆ จะถูก
นำมารวมใส่ไว้ในส่วนนี้
• ข้อมูลผิดนัดชำระหนี้
สำหรับการประเมินความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default: PD) ของ SME นั้น
CRD ใช้รูปแบบในการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ แบบดั้งเดิม และ แบบสมัยใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แบบดั้งเดิม คือ การประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ที่ขอสินเชื่อโดยวิเคราะห์ผลประกอบการธุรกิ จต่อเนื่อง
ผ่านข้อมูลทางการเงิน แบ่งออกเป็นการสร้างกำไร ความมีประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืน หลังจากนั้น
จึงเอาข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลเข้าไปในโมเดลจำลองของ CRD เพื่อหาค่า PD ซึ่งหากคำนวณแล้วพบว่า ค่า
PD เท่ากับ 1% นั่นหมายความว่าโอกาสที่ผู้ขอสินเชื่ อจะผิดนัดชำระหนี้ภายใน 1 ปี คือ 1% ทั้งนี้ การประเมิน
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บและประเมินเป็นรายปี แต่ค่า PD ที่คำนวณได้อยู่ในช่วง 1–3 ปี
แบบสมัยใหม่ คือ การจำลองข้อมูลผ่าน AI และเหมาะกับผู้ทขี่ อสินเชื่อที่ไม่ได้มีข้อมูลทางการเงินมากนัก
โดยวิธีนี้จะเป็นการประเมินข้อมูลผ่านประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารทั้งเงินเข้าเงินออกของผู้กู้แทน
วิธีการนี้จะมีความถี่ในการได้ข้อมูลมากกว่าเนื่อ งจากเก็บรายวันได้ แต่ไม่สามารถคำนวณหาค่า PD ในระยะยาว
ได้ คือ อยู่ในระหว่าง 3 – 6 เดือนเท่านั้น
ทั้งนี้ อายุของผลการประเมินนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขอสินเชี่อของ SME กับสมาชิกของ CRD และ
ในทุกๆ ปี CRD จะทำการตรวจสอบ/ปรับปรุงโมเดลและข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมู ลที่ผิดนัดชำระหนี้ และข้อมูลทาง
การเงิน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยความแม่นยำภายหลังการทบทวนทุกๆ ปี จะอยู่ที่ 0.6 หรือสูงกว่ า นอกจากนี้ CRD ยังได้
พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกสามารถใส่ข้อมูลของ SME เข้าไปแล้วทำการประเมินผลผ่าน application โดยไม่
ต้องมาที่สำนักงานของ CRD เพื่อทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการทำ Scoring ของ CRD นั้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ อาทิ 1) การประเมิน
การค้ำประกันสินเชื่อที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน กับ Credit Guarantee Corporations (CGC) ใน
อัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่า PD ยิ่งความเสี่ยงต่ำ ค่าธรรมเนียมก็จะยิ่ง ลดลง เช่น Score 1 (เสี่ยงสูงสุด) จ่าย
ค่าธรรมเนียม 2.2% และ Score 9 (เสี่ยงต่ำสุด) จ่ายค่าธรรมเนียม 0.5% 2) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
SME 3) การตรวจสอบความถูกต้องในระบบภายในของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับคว ามน่าเชื่อถือได้
4) วิเคาะห์จุดแข็งจุดอ่อนของผู้ขอสินเชื่อ เงื่อนไขทางการเงินในอนาคต ตลอดจนความเป็นไปได้ทางธุรกิ จได้
5) การวัดผลหนี้เสียจากสินเชื่อ (Non-Performing Loan) ให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก และ 6) ใช้เพื่อการ
ระดมทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนประเภท Collateralized Loan Obligations
ภายหลังการประเมิน CRD จะให้คำปรึกษาและแนะนำกับสมาชิกว่าควรจะเสนอแนะ SME อย่างไรเพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือ แต่ CRD ไม่ได้ติดตามผลของการให้ข้อเสนอแนะนั้น นอกจากนี้ CRD ยังช่วยสมาชิกผ่านการ
ฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้สมาชิกเข้าใจข้อมูลทางการเงิน การใช้โมเดลหรือเครื่องมือเพื่อประเมิน
ความน่าเชื่อถือ การสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ การให้คำปรึกษากับ SME เป็นต้น ในระดับสากล ขณะนี้ CRD
กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ในการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของสินเชื่อเหมือนกับ CRD
สำหรับ Start-up นั้น แม้ว่า CRD จะมีข้อมูลอยู่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย เพราะไม่ค่อยมีข้อมูลทางการเงิน
เป็นพื้นฐานเท่าใดนัก ส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของ JFC (Japan Finance Corporation) และการค้ำ
ประกันสินเชื่ออย่าง CGC
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ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน CRD
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Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-17.45 น. ณ. JCR
ผู้ให้ข้อมูล: Atsushi Masuda General Manager, International Department JCR
ผู้สัมภาษณ์: นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจยั อาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
JCR มีฐานะเป็นบริษัทจำกัดก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1985 และมีรายได้หลักจากการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ SME หรือบริษัทติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยได้จัดอันดับธุรกิจทั้ง 7 ประเภท ได้แก่
ก่อสร้าง การผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกและภัตตาคาร อสังหาริมทรัพย์ การบริการ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่
ของ JCR คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมี SME เพียงเล็กน้อย ปัจจุบัน JCR มีสำนักงานสาขา
ต่างประเทศ อย่าง สหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วย
JCR ถือกำเนิดขึ้นมาจากภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การผิดนัดชำระหนี้สูงถึง 70% และ GDP
ของญี่ปุ่นลดลงไปถึง 35% ประกอบกับการควบคุมตลาดการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทำให้การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องประเมินเพื่อป้องกันผลกระทบข้างต้น
การจัดอันดับของ JCR จะแสดงระดับความน่าเชื่อถือหรือความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ของ
บริษัทที่ถูกจัดอันดับ ซึ่งกระบวนการขั้นตอนการจัดอันดับของ JCR มีดังนี้
1. มีคำขอของลูกค้าถึง JCR เพื่อจัดอันดับ
2. JCR กำหนดทีมเพื่อทำการวิเคราะห์และประเมินผล
3. การตรวจสอบลูกค้าเบื้องต้น
4. JCR ขอให้ลูกค้าส่งข้อมูลมาให้ JCR
5. การตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล
ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนโดยปกติ
6. การประเมินเบื้องต้น
หากพบความผิดปกติของข้อเท็จจริง
7. JCR นัดสัมภาษณ์และสำรวจสถานที่ประกอบการของลูกค้า
JCR จะประเมินใหม่ โดยเปลี่ยนทีม
วิเคราะห์และการประเมิน ตลอดจน
8. การประเมินขั้นสุดท้ายก่อนได้รับอนุมัติ
คณะกรรมการจัดอันดับของ JCR
9. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดอันดับของ JCR
10. ประกาศผลให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งการขออุทธรณ์การพิจารณา
ภายใน 4 วันทำการ
11. การเผยแพร่ต่อสาธารณะ
12. การทบทวนประจำปี (สัมภาษณ์และผ่านการพิจารณาใหม่จากคณะกรรมการจัดอันดับของ JCR)
สำหรับข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์และประเมินนั้น JCR อาศัยข้อมูลทั่วไปของบริษัท/ห้าง/ร้าน การ
จัดการบริหาร รู ปแบบและลักษณะการผลิต ยอดขาย งบดุล แผนธุรกิจ ธุรกิจสาขาและในเครือ คดีความและ
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ความรับผิดอื่นๆ พันธบัตร การจัดการหนี้สิน ตลอดจนประวัติและแผนงานต่างๆ ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะต้อง
แสดงข้อเท็จจริงของลูกค้าของ JCR ย้อนหลังประมาณ 5 ปี และต้องสามารถนำมาประเมินสถานะในอนาคต
ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 ปี
ในอีกกรณีหนึ่ง JCR จะเอาข้อมูลอื่นที่มี ซึ่งอาศัยการได้ข้อมูลจาก Data Vendor อย่าง TSR (Tokyo
Shoko Research) และฐานข้อมูล กลางของ CRD (Credit Risk Database Association) มาทำการวิเคราะห์
ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า JCREST และระบบดั้งเดิม ซึ่งจะคำนวณหาค่า PD (การผิดนัดชำระหนี้ หรือ Probability
of default) ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ JCR อาศัยเฉพาะข้อมูลทางการเงินเท่านั้น ไม่ได้นำเอาข้อมูลที่ไม่ใช่
การเงินมาประกอบการพิจารณาการจัดอันดับแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ระยะเวลาของการประเมินนั้นจะอยู่ที่ป ระมาณ 3-5 ปี และในทุกๆ ปี JCR จะทำการตรวจสอบ
โมเดลและข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ผิดนัดชำระหนี้ และข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยความแม่นยำภายหลังการ
ทบทวนทุกๆ ปี จะอยู่ที่ 0.6 หรือสูงกว่า
ภายหลังการประเมิน JCR จะให้คำปรึกษาเป็นการทั่วไปกับลูกค้าของตนเพื่ อเพิ่มความสามารถในการ
สร้างความน่าเชื่อถือ แต่จะไม่ทำเป็นข้อเสนอแนะเป็นการเฉพาะให้ เพราะจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน
ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน JCR
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Teikoku Databank, LTD.
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ. TDB
ผู้ให้ข้อมูล: Mikio Tsukahara Assistant Manager, Corporate Planing Department, TDB
ผู้สัมภาษณ์: นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
บริษัท Teikoku Databank ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 1900 เป็นบริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัท
ต่างๆ และการจัดทำรายงานข้อมูลเครดิตของแต่ละบริษัท (Corporate Credit Report) มีรายได้จากการนำ
ข้อมูลและรายงานเหล่านี้ไปให้กับลูกค้า ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ ธนาคารพาณิชย์ ที่ต้องการข้อมูลไปใช้
พิจารณาในการปล่อยสินเชื่อ บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า (Trading Firm) และบริษัทประเภท SME ที่
ต้องการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะทำการค้าด้วยกัน โดยบริษัท SME ที่มาใช้บริการกับทางบริษัทคิด
เป็นประมาณ 10% ของลูกค้าทั้งหมด
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ในปี 2018 บริษัทได้มียอดขายกว่า 51,400 ล้านเยน บริษัทมีพนักงานกว่า 1,700 คน ที่เป็นนักวิจัย
ภาคสนาม (Field Researcher) ซึ่งมีทั้งเป็นพนักงานบริษัทและจ้างจากภายนอก นอกจากบริษัท Teikoku
Databank จะมีในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีบริษัทในเครือในต่างประเทศ ทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ในประเทศ
เกาหลีใต้มีการดำเนินกิจการเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นที่มีการลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิของบริษัท
ต่างๆ ส่วนบริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทที่รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการไปซื้อข้อมูลจากบริษัทอื่นเพื่อเก็บ
เป็นฐานข้อมูลของบริษัท
ฐานข้อมูลของบริษัท (Cosmos 2) ซึ่งสามารถดูได้จากที่ไหนก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ แต่ต้องเข้ารหัสเพื่อ
เข้าถึงฐานข้อมูล และในฐานข้อมูลจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้ง ประวัติของบริษัท (Company Profile) เช่น ชื่อ
ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ ทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงาน รูปแบบกิจการ ความเชื่อมโยงกับธนาคาร (อาจมีเงินฝากหรือ
การกู้ย ืมกับ ธนาคารเหล่านั้น ) อัน ดับ ความน่าเชือถือของบริษัท ข้อมูล ของผู้บริห ารบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่
สถานศึกษาที่จบการศึกษา และข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายได้ กำไร งบดุลของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้
มาจากหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหน่วยงานสาธารณะที่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้ว และบางส่วนได้จากการลง
ภาคสนาม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบริษัทว่าจะเปิดเผยหรือไม่ ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ของแต่ละบริษัท โดยจะปรับปรุง (update) ข้อมูลทุกปีด้วยการส่งอีเมลและโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูล และจะมี
การลงภาคสนามไปยังบริษัทเพื่อขอข้อมูลและจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทุกๆ 2–6 ปีขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และยัง
มีโมเดลการคาดการณ์การล้มละลายของแต่ละบริษัทจากข้อมูลเหล่านี้อีกด้วย
ในส่วนของรายงานข้อมูลเครดิตของบริษัทจะมีการจัดทำขึ้นเมื่อมี การว่าจ้างให้จัดทำเท่านั้น โดยมี
นโยบายของบริษัท คือ Visit & Confirm ที่หมายถึงการมีนักวิจัยภาคสนามเข้าไปสัมภาษณ์ที่บริษัทนั้นๆ เพื่อที่จะ
ได้ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนที่มีความถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งทางบริษัท Teikoku Databank มีข้อกำหนดที่
รั ด กุ ม ทั ้ ง การที ่ บ ริ ษั ท ที ่ ถู ก ประเมิ น และผู ้ ว ิ จ ั ย ภาคสนามที ่ เ ข้ า ไปประเมิ น บริ ษ ั ท จะไม่ ท ราบว่ า ใครเป็ น
ผู้จ้างให้ทำการประเมิน รวมถึงบริษัทไม่สามารถจ้างให้ประเมินหรือซื้อข้อมูลการประเมินของบริษัทตัวเองได้
เพื่อให้มีความเป็นกลางในการจัดทำรายงาน จากการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานที่จดั ทำขึ้นจะมีเพียงลูกค้า
ที่ได้รับ จึงไม่มีส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะให้แก่บริษัทที่ได้รับการประเมินที่จะสามารถนำไปปรับปรุงให้บริษัทได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นได้ โดยในรายงานข้อมูลเครดิตจะประกอบด้วย คะแนนความน่าเชื่อถือ
ประวัติของผู้บริหาร ประวัติ ของบริษัท ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท 6 ปีย้อนหลัง กลุ่มซั พพลายเออร์และ
ลูกค้าในประเด็นของการค้างชำระ/เรียกเก็บเงินและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท การบริหารและการวางแผนใน
อนาคต และข้อมูลทางการเงิน ทั้ง งบทางการเงิน การก่อหนี้ของบริษัท ประวัติการค้างชำระ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท Teikoku Databank มีเกณฑ์ในการจัดอันดับทั้งที่เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ประวัติของบริษัท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ขนาดของธุรกิจ ความสามารถใน
การดำเนินกิจการ ข้อจำกัดทางการเงิน การบริหารจัดการ ผู้สืบทอดกิจการ และจุดที่น่าสนใจและกังวลเพิ่มเติม
ของแต่ละบริษัท ซึ่งแต่ละเกณฑ์จะมีการให้น้ำหนักความสำคัญที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่าการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือใช้เกณฑ์ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ ทางบริษัทไม่ได้เปิดเผยวิธีหรือคำถามที่
ผ-21

ใช้ในการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ โดยให้สาเหตุในการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านี้เอามาใช้
เพื่อทดแทนข้อมูลที่ขาดหายไป เช่น ข้อมูลการล้มละลาย ประวัติการเบี้ยวหนี้ ซึ่งไม่มีการเปิดเผยจากธนาคาร
พาณิชย์ หรือ Credit Bureau เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และไม่น่าจะมีการเปลี่ ยนเกณฑ์การให้คะแนน
เนื่องจากการจัดอันดับของบริษัทมีมานาน หากมีการเปลี่ยนเกณฑ์จะไม่สามารถเปรียบเทียบอันดับระหว่าง
ก่อนหลังได้
การประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทจะใช้เกณฑ์เดียวกันกับบริษัททุกขนาด ไม่ได้มีการให้น้ำหนักข้อมูล
เชิงคุณภาพที่มากขึ้นกับบริษัทที่ไ ม่มีข้อมูลเชิงปริมาณ แต่มีความแตกต่างกันไปในรายอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัท
SME หรือ Start Up ที่มักไม่มีการจัดเก็บข้อมูล และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลจากข้อจำกัดของนักลงทุน ทำให้
การจัดอันดับมักอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ อย่างไรก็ตามลูกค้าที่มาจ้างให้จัดอันดับทราบถึงข้อจำกัดเ หล่านี้ มักจะไป
พิจารณาในข้อมูลส่วนอื่น เช่น บริษัทที่มาร่ว มทุน ความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับนักวิ จัย
ภาคสนาม
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท SME ส่งผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชย์มักไม่มีข้อมูลหรือประวัติการทำธุ รกรรมของบริษัท การจัดอันดับความน่าเชื่อถือช่วยให้ข้อมูล
และประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัท ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การขอขึ้นเช็ค หรือ ขอสินเชื่อก็จะ
ทำได้ง่ายมากขึ้น หากได้รับการให้คะแนนที่ดี นอกจากนี้บริษัท SME อาจใช้บริการบริษัทประกันสินเชื่อ (Credit
Guarantee) ซึ่งมีในทุกจังหวัดในญี่ปุ่น ซึ่งทำให้การขอสินเชื่อเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น
ในประเทศญี่ปุ่นมี 2 บริษัทที่มีการให้บริการข้อมูล data bank อีกหนึ่งบริษัทคือ TSR โดยทั้ง 2 บริษัทมี
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับที่คล้ายกัน แต่จะมีสูตรในการคำนวณที่แตกต่างกัน คะแนนของ TSR มักมี
ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า ทางบริษัท Teikoku Databank เห็นว่าบริษัทของตัวเองมีข้อมูลและความน่าเชื่อถือที่มากกว่า
จากการที่มีส่วนแบ่งของตลาดกว่า 60% ทำให้มีเงินทุนที่จะนำไปพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามทาง
บริษัทกล่าวว่าธนาคารพาณิชย์มักจะซื้อข้อมูลจากทั้ง 2 บริษัท ไปใช้ในการพิจารณา
นอกจากนี้ทางบริษัท Teikoku Databank ได้นำฐานข้อมูลที่มีไปจัดทำ Big data ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการศึกษาและงานวิจ ัย ไม่ได้จัดทำเพื่อการขาย ในปัจจุบัน Big data อยู่ในขั้นการ
ศึกษาวิจัยถึงแนวทางการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าอาจมีการร่วมมือกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับ FinTech หรือ AI และรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารพาณิชย์
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ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน TDB
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The Risk Data Bank of Japan, Limited
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ. RDB
ผู้ให้ข้อมูล: Inaba Daimei และ Onodera Ryo, RDB
ผู้สัมภาษณ์: นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
บริษัท The Risk Data Bank of Japan (RDB) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2000 ในช่วงที่ก่อตั้งบริษัทธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการบัญชี ทำให้ต้องมีการปรับปรุงระบบ ประกอบกับ
มีความต้องการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการล้มละลายของบริ ษัทที่มีการกู้ยืมกับธนาคาร จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง
บริษัท RDB เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ และทางธนาคารในญี่ปุ่นก็ ยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลให้กับบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลนิรนามไม่ระบุตัวตนเจ้าของข้อมูล
ลักษณะธุร กิจ ของบริษัท RDB คือ การจัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงในการ
ล้มละลายของแต่ละบริษัทให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งทางบริษัท RDB จะมีการพัฒนาโมเดลที่คาดการณ์ความเสี่ยง
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาจากธนาคารที่เป็นสมาชิกของทางบริษัท และวิเคราะห์ข้อมูล และส่งกลับไปให้ทาง
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ RDB จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่า สมาชิกและเป็นการสมัครรายปี โดยเก็บค่าบริการ
และการขอข้อมูลจากสมาชิกที่เท่ากันทุกธนาคาร ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นสมาชิกกับบริษัท RDB
ทางบริษัท RDB มีรายได้มาจากการสมัครสมาชิกของธนาคาร และการขายระบบซอฟท์แวร์เท่านั้น ไม่ได้
มีรายได้จากการขายข้อมูลหรือการทำรายงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ถึงแม้บริษัท RDB จะได้ร่วมกับบริษัท
S&P เพื่อให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมี
โมเดลในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตัวเองอยู่แล้ว และธนาคารพาณิชย์มีความได้เปรียบในการให้คำปรึกษา
แก่บริษัทต่างๆ จากการที่มีข้อมูลที่เพียงพอ ทำให้มีความพร้อมมากกว่าบริ ษัทเอกชนที่จะมาเริ่มเก็บรวบรวม
ข้อมูลใหม่
Risk Data Bank of Japan มีโมเดลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการล้มละลายของแต่ละบริษัทแบ่งได้
เป็น 2 โมเดล โดยพิจารณาจากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ คือ 1) Financial Model และ 2) Transaction
Model โดยประเภทของสมาชิกจะถูกแบ่ง 2 โมเดลนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ในโมเดลใดก็ตาม
ทาง RDB จะให้บริการในส่วนของการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ แบบแรกคือการให้บริการโดยเฉพาะสำหรับ
ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่สมาชิกต้องการให้ตรวจสอบ และแบบที่สองคือการบริการฐานข้อมูล
โดยทั่วไปที่ให้ทุกธนาคารสามารถเข้าถึงได้
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทางบริษัท RDB ได้มกี ารวิเคราะห์แยกตามอุตสาหกรรม และขนาดของบริษัท
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการผลิต และก่อสร้าง ทางบริษัทจะมีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าถึงความเหมาะสมของ
การใช้แต่ละโมเดล ซึ่งโมเดลของทางบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่อาจจะมีการคาดการณ์ที่
คาดเคลื่อนได้หากมีปจั จัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เช่น ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สงครามโลก เป็นต้น
โมเดลทั้งสองของบริษัท มีลักษณะแบบ Logit model และมีโครงร่างในการสร้างโมเดลที่เหมือนกัน โดย
จะนำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบริษัทที่มีการเติบโตและล้มละลาย แล้วเอาข้อมูลเหล่า นั้นในปีที่ผ่านมาใช้ในการ
วิเคราะห์ในปีถัดไป นอกจากนี้ยังมีการใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ในปัจจุบันด้วย ซึ่งจะมีการพัฒนาโมเดล Financial
Model ปีละหนึ่งครั้ง และ Transaction Model ในทุกๆ 6 เดือน
อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ความเสี่ยงในการล้มละลายของบริษัทต่างๆ ด้วยโมเดลของทางบริษัท RDB
ไม่ได้มีการวิเคราะห์ด้วยการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial data) เนื่องจากเคยมีการนำข้อมูลเหล่านี้
เช่น เพศ อายุ ลักษณะครอบครัวของผู้บริหารมาใช้ในการวิเคราะห์ของโมเดล แต่การคาดการณ์ที่ได้มีความคาด
เคลื่อนสูง
โมเดลแรก Financial Model เป็นโมเดลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อหาความเสี่ยงทางเครดิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิก เนื่องจากการขอสินเชื่อใน
ประเทศญี่ปุ่นมีกฏหมายที่ทางบริษัทต้องให้ข้อมูลแก่ธนาคารพาณิชย์ เช่น ประเภทของธุ รกิจ จำนวนพนักงาน
ขนาดสินทรัพย์ของบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัท RDB ยังขอให้ธนาคารพาณิชย์ทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
อันดับบริษัทที่มีเกณฑ์ล้มละลายที่ดูจากระยะเวลาและจำนวนเงินที่มีการค้างชำระหนี้ของแต่ละบริษัท แล้วบริษัท
RDB จะนำข้อมูลดังกล่าวมาคาดการณ์ว่าบริษัทไหนบ้างที่มีความเสี่ยงในการล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งมี
เพียงบริษัท RDB เท่านั้นที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะคาดการณ์เช่นนี้ได้
ในขณะที่ Transaction Model เป็นโมเดลที่มีการพัฒ นามาจาก Financial Model ที่มีการอัพเดต
ข้อมูลเป็นรายปี มาเป็นการใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมของแต่ละบริษัท ว่าแต่ละบริษัทมีการโอนเงินเข้าและออก
บัญชีจากที่ไหนและเท่าไหร่ ซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือน ทำให้มีความถี่ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น เมื่อ ทางบริษัท
RDB นำข้อมูลมาวิเคราะห์จะมีการคาดกาณ์ได้ว่า บริษัทที่มีแนวโน้มที่จะล้มละลาย หรือไม่สามรถช ำระหนี้ได้
และแนวโน้มการเติบโตของแต่ละบริษัท ทำให้ธนาคารพาณิชย์ทราบถึงความสามารถของแต่ละบริษัท รวมถึง
การให้คำแนะนำแก่ธนาคารพาณิชย์ถึงการทำโปรโมชั่นการให้สิน เชื่อแก่บริษัทต่างๆ และมีแจ้งเตือนรายงานข่าว
ของแต่ละบริษัทเป็นรายวัน ที่ได้มาจากการวิเคราะข้อมูลในฐานข้อมูล Dynamic
แต่ Transaction Model ก็มีข้อจำกัดจากข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่นำมาวิเคราะห์เป็นเพียงข้อมูลของ
บริษัทในแต่ละธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัท RDB เท่านั้น ซึ่งหากบริษัทมีบัญชีในธนาคารพาณิชย์
อื่น ก็จะไม่ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อาจมีการคาดเคลื่อน
ระบบการขอสินเชื่อในประเทศญี่ปุ่นมีความยุ่งยาก ต้องมีการเขียนคำร้องขอสินเชื่อจากธนาคาร จากนั้น
ธนาคารพิจาณาข้อมูลเพื่อจั ดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงอาจต้องใช้บริการของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
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และบริษัทค้ำประกันเครดิต ซึ่งใช้เวลานานในการพิจารณาสินเชื่อ แต่การนำข้อมูลธุรกรรมทางการเงินมาใช้ใน
การวิเคราะห์ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการขอสินเชื่อ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์สามารถประเมินความเสี่ยง
และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทได้ตั้งแต่ก่อนมีการขอสินเชื่อ
นอกจากนี้ บริษัท RDB กำลังมีการพัฒ นาแอพพลิเคชั่นสำหรับ บุคคลทั่วไป แอพพลิเคชั่นดังกล่ าว
เปรียบเสมือนตัวช่วยของบริษัทหรือบุคคลเพื่อขอสินเชื่อทางการเงิน และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างบริษัทกับ
บริษัท และบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ ตัวแอพพลิเคชั่นจะสามารถคาดการณ์ให้ ผู้ใช้ได้ว่าจะสามารถขอสินเชื่อได้
หรือไม่ และจะสามารถขอได้วงเงินเท่าไหร่ ซึ่งทำให้แต่ละผู้ใช้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้
รวมถึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการขยายกิจการของบริษัท
บริษัท RDB มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ช่วยให้อัตราผิดนัดชำระหนี้หรืออัตราการล้มละลายของบริษัท
น้อยลง ทั้งนี้ อาจจะช่วยให้การเกิดภาวะหนี้เสีย (NPL) ในธนาคารพาณิชย์ให้มีจำนวนที่น้อยลงได้ ส่วนการเติบโต
ของบริษัท SME ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการเติบโตมากนัก และภาคการเกษตรก็มีป ัญหา
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เกษตรกรมักไม่มีข้อมูลทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ ซึ่งบริษัทได้ให้
คำแนะนำแก่องค์กรการเกษตรของประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ทำธุรกรรมผ่านธนาคาร เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน RDB
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ภาคผนวก ง: ประเด็นคำถามและผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ประเทศเกาหลีใต้
Korea Enterprise Data Co., Ltd. (KED)
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ. KED
ผู้ให้ข้อมูล: Mr. Song, Byeong-Sun, President & CEO KED และคณะ
ผู้นำเสนอ: Ms. Mikyung Kim, Global Strategy Department KED
ผู้สัมภาษณ์: ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสสว.
ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME สสว.
นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6 สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
List of Questions: KED
1. General information of SME in your country:

a. Type and numbers, employment, % of GDP, export value
b. Key policy and law such as access to source of fund, credit rating, database,
Monetary vs Fiscal policy, Mechanism of promotion
c. Sources of finance: bank vs non-bank vs new financing instruments
d. Challenges such as alternative finance, how to improve SME credit rating
2. Credit bureau/Credit rating system

a. Based on your practice, what is your toolkit for collection of SME data? What kind
of information in your database? How can you collect such data effectively?
b. What criteria or factors that you use for credit rating/scoring of SME? And do you
use the same criteria for all SME or differ by size/industry?
c. What is the weight ratio for such criteria (financial vs non-financial)? What is the
justification behind such weight ratio?
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d.
e.
f.
g.
h.

Do non-financial data address the challenges that SME is encountering? How so?
How often do you revise your credit rating/scoring?
Are there any expiry for the credit rating/scoring?
What are the requirements/infrastructure to establish the credit risk database?
Any recommendation for further improvement of SME in the future?

สรุปการสัมภาษณ์
KED ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2005 โดยแยกตัวออกมาจาก KODIT ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่
แต่ภายหลังปี ค.ศ. 2012 KED แปรรูปเป็นเอกชนเต็มตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสของ
ข้อมูลและธุรกรรมทางสินเชื่อผ่านการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ KED มีฐานข้อมูลธุรกิจ
เกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุด หรือประมาณ 8.7 ล้านข้อมูล เพราะมีข้อมูลที่ได้มาจากกองทุนการค้ำประกัน (ผู้ถือหุ้นของ
KED) และข้อมูลจากนายทะเบียนของกรมธุรกิจการค้าและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ KED มีการทำข้อมูลให้อยู่
ในระบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ทำให้ได้รับการยกย่องว่า
เป็นผู้ดำเนินการที่เป็นเลิศอันดับ 1 ด้าน TCB (Technology Credit Bureau)
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ถือหุ้นของ KED ซึ่งมาจากกองทุนการค้ำประกันนั้น อย่าง KODIT KOTEC และ
สถาบันการเงินทั้งจากฝั่งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้อาจจะได้มาจากช่องทางอื่น เช่น การ
ซิงโครไนซ์ข้อมูล คณะกรรมการข้อมูลธุรกิจ แพลตฟอร์ม CRENET (เป็นแพลตฟอร์มของ KED ที่เชี่ยวชาญการ
เก็บข้อมูลทางด้านความผิดทางการค้าและพาณิชย์) กรมสรรพากร ศาลฏีกา เครดิตบูโร สำนักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น
ข้อมูลที่ KED มีจะถูกนำมาวิเคราะห์และประเมินหาค่า PD และจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีตั้งแต่
ระดับ AAA ไปจนถึงระดับ ≤ C ทั้งนี้ อัตราส่วนของแต่ละระดับมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่ SME
ในฐานข้อมูลของ KED จะอยู่ในระดับ BB และ ระดับ B ในส่วนของการประเมินหาค่า PD นั้น KED จะคำนวณหา
ค่า PD (หรือที่เรียกว่า Observed PD) จากทุกๆ บริษัทที่ถูกประเมินและเปรียบเทียบกับ ค่า PD ที่กำหนดเอาไว้
โดยสำนักงานกำกับการเงิน หรือ Financial Supervisory Service (FSS) (หรือที่เรียกว่า Target Probability)
โดยที่ Observed PD ของ KED มีมาตรฐานที่สูงกว่า Target Probability ของ FSS
สำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือนั้น KED มีกระบวนการขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นำข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเชิงปริมาณที่ ไม่ใช่การเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของหรือผู้แทนของ

สถานประกอบการป้อนเข้าสู่เครื่องมือการประเมิน
2. เครื่องมือทำการประเมินและจัดอันดับเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ระบบการประเมินผลของ KED มีทั้งหมด 50

กลุ่มขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ การให้น้ำหนักการประเมินของแต่ละประเภทก็จะ
มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทข้างต้น ซึ่งยิ่งสถานประกอบการมีขนาดเล็กมากเท่าใด KED ก็จะให้
น้ำหนักไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของหรือผู้แทนของสถานประกอบการมากขึ้นเท่านั้น
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3. นำข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่การเงินมาวิเคราะห์ และทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. เจ้าหน้าที่ KED นำผลของข้อ 2 และ ข้อ 3 มารวมกันและประเมินความน่าเชื่อถือเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการภายในของ KED
5. คณะกรรมการภายในของ KED ร่วมกันพิจารณาและตัดสินผลการประเมินในที่สุด

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า KED อาศัยข้อมูล 3 ประเภทในการประเมิน ได้แก่ 1) ข้อมูลทางการเงิน
เช่น บัญชีเดินสะพัด กระแสเงินสด บัญชีรายรับรายจ่าย สินเชื่อกู้ยืม เป็นต้น 2) ข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่การเงิน
เช่น กรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ การกระทำความผิดทางกฎหมาย สถานะการถื อครองหุ้น แนวโน้มกระแส
เงินสด ศักยภาพการแข่งขัน เป็นต้น และ 3) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ความเสี่ยงของกิจการทั้ง
ทางด้านธุรกิจและการจัดการ ชื่อเสียง ช่องทางการขาย และการซื้อ เป็นต้น
สำหรับเครื่องมือในการประเมินนั้น KED จะมีการทบทวนโมเดลเป็นประจำทุกๆ ปีตามข้อเสนอแนะที่
กำหนดโดย FSS และในกรณีที่จำเป็น โมเดลจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทุกๆ ปีด้วยเช่นเดียวกัน โดยที่อัตรา
ความแม่นยำจะอยู่ที่ 75%
นอกเหนือจากการประเมินความน่าเชื่อถือข้างต้นแล้ว KED ยังให้บริการพิเศษสำหรับ SME ที่พึ่งพา
เทคโนโลยีเพื่อประกอบธุ ร กิจ อีกด้วย ชื่อว่า Tech Credit Bureau (TCB) ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ. 2014 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติการกู้สินเชื่อแก่ SME ที่พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจ แต่ไม่มีสินทรัพย์
ค้ำประกันที่เพียงพอเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ สำหรับการประเมินนั้นจะอาศัยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่
1. ศักยภาพทางการแข่งขันของเทคโนโลยีและสินค้า ซึ่งจะพิจารณาด้านการลงทุนของการวิจัยและพัฒนา

กรรมสิทธิ์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการบริหารของผู้บริหาร
2. การปฏิบัติการทางธุรกิจ (การผลิต การตลาด และการขาย) ซึ่ง จะพิจารณาด้านประสบการณ์ในการทำ

ธุรกิจ การใช้เครื่องมือการผลิตชั้นสูงและความสามารถในการผลิต ความหลากหลายและความมั่นคงของ
ซัพพลายเออร์/ผู้ซื้อ ความเป็นไปได้ของแผนการตลาด ตลอดจนสภาวการณ์ของตลาด (เช่น ทิศทางของ
เศรษฐกิจ การแข่งขัน อุปสรรคทางการค้า เป็นต้น)
3. ศักยภาพทางการเงินและข้อมูลสินเชื่อ ซึ่งจะพิจารณาด้านรายการทางการเงิน ข้อมูลการกระทำความผิด

ของบริษัทและผู้บริหาร ความสามารถในการระดมทุน กรรมสิทธิ์/การกระทำความผิดทางข้อมูลของ
สถานประกอบการ
หลังจากนั้น จึงทำการจัดอันดับโดยแยกเป็นการจัดอันดับสินเชื่อ และการจัดอันดั บเทคโนโลยี ซึ่งให้
น้ำหนักและโมเดลที่แตกต่างกัน และนำค่าที่ได้จากทั้ง 2 ประเภทมารวมกันเป็นการจัดอันดับขั้นสุดท้าย
ในส่วนของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME ที่ KED เข้าไปมีส่วนร่วมยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. การสนับสนุนระบบข้อมูลของ SME โดยที่ KED ให้บริการการออกหนังสื อรับรองให้กับ SME เพื่อขอรับ

ประโยชน์ทางนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐ (เช่น การประมูลโครงการของรัฐ การของบสนับสนุนการวิจัย
และพั ฒ นา) ซึ ่ ง SME สามารถขอหนั ง สื อ รั บ รองผ่ า นระบบออนไลน์ ไ ด้ นอกจากนี ้ KED ยั ง เป็ น
แพลตฟอร์มที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลของ SME ไม่ว่าจะเป็น ประวัติ ข้อมูลทางการเงินโดยสังเขป การบริหาร
จัดการ หนังสือรับรองและใบอนุญาต ตลอดจนสถิติต่างๆ และประการสุดท้าย KED ยังอำนวยความ
สะดวกจัดอันดับ SME ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสถาบันการเงินได้รับทราบ การจับคู่ค้า
ระหว่าง SME ด้วยกัน ตลอดจนการสร้างงานและโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ว่างงานได้
2. การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่ อส่งเสริ ม SME โดยที่ KED ช่วยรัฐในฐานะคู่สัญญาใน

โครงการของรัฐ หรือการเป็นผู้ให้งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประเมินคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือ
ของ SME ที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลโครงการของรัฐด้านการวิจัยและพัฒนา และยังติดตามความเสี่ยง
ของสินเชื่อของ SME ที่เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการของรัฐด้านการวิจัยและพัฒนา โดยจะแจ้งให้รั ฐ
ทราบในกรณีที่ SME รายนั้นมีความผิดปกติทางสินเชื่อในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อสิ้นสุด
โครงการของรัฐแล้ว KED จะดำเนินการประเมินผลทางด้านสินเชื่ออีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำ
ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือการจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
หรือไม่
ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน KED
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Seoul Credit Guaratee Foundation (Seoul CGF) and Korea Federation of Credit Cuarantee
Foundation (KOREG)
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ. Seoul CGF
ผู้ให้ข้อมูล: Mr. Mun, Jin Su, Executive director Seoul CGF และคณะ
Mr. Ahn Jae Shin, Department manager, Management Strategy Department KOREG
และคณะ
ผู้นำเสนอ: Ms. Inhye Claire Kim, Asst Manager Seoul CGF
ผู้สัมภาษณ์: ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสสว.
ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME สสว.
นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6 สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
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List of Questions: Seoul CGF/KOREG
1. General information of SME in your country:

a. Type and numbers, employment, % of GDP, export value
b. Key policy and law such as access to source of fund, credit rating, database,
Monetary vs Fiscal policy, Mechanism of promotion
c. Sources of finance: bank vs non-bank vs new financing instruments
d. Challenges such as alternative finance, how to improve SME credit rating
2. Credit guarantee/Credit rating system

a. Based on your practice, what is your toolkit for collection of SME data? What kind
of information in your database? How can you collect such data effectively?
b. What criteria or factors that you use for credit rating/scoring of SME? And do you
use the same criteria for all SME or differ by size/industry?
c. What is the weight ratio for such criteria (financial vs non-financial)? What is the
justification behind such weight ratio?
d. How does the credit rating/scoring ralate to the credit guarantee of SME?
e. Do non-financial data address the challenges that SME is encountering? How so?
f. How often do you revise your credit rating/scoring?
g. Are there any expiry for the credit rating/scoring?
h. What are the requirements/infrastructure to establish the credit risk database?
i. Any recommendation for further improvement of SME in the future?
สรุปการสัมภาษณ์
Seoul Credit Guarantee Foundation (Seoul CGF) เป็นสถาบันการเงินสาธารณะที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1999 ปัจจุบันมี 145 สาขา และ 16 สำนักงานใหญ่ตามหัวเมืองหลัก CGF มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก โดยการออกค้ำประกันสินเชื่อในการกู้ยื มแก่บริษัท
ประเภท SME ที่ประสบปัญหาการขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เนื่องจากในประเทศเกาหลีใต้ บริษัท SME มี
จำนวนบริษัทและสัดส่วนของการจ้างงานกว่า 99.8% และ 89.8% ตามลำดับ SME จึงเป็นส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
รูปแบบการดำเนินงานหลักของสถาบัน ประกอบด้วย 1) การค้ำประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee) 2)
การอุดหนุนทางการเงินเพื่อลดดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ (Interest subsidy) ซึ่งจะมีเงินงบประมาณจากเมือง
โซลมาเป็นแหล่งเงิน 3) การให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจแก่ลูกค้า และ 4) การให้สิทธิแก่ผู้กู้ที่ผิดนัดชำระ
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งบประมาณของ CGF นั้น อาศัยรายได้จากภาครัฐและธนาคารพานิชย์ โดยมีสัดส่วน 10% และ 90%
ตามลำดับ แต่ทาง CGF ไม่ได้นำเงินเหล่านี้มาลงทุนเพิ่มเติม เพราะด้วยรูปแบบการดำเนินงานที่ต้องมีเงินสำรอง
ไว้จ่ายหากมีการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท SME หรือจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับ KOREG ทำให้ไม่มีเงินเหลือเพียง
พอที่จะนำไปลงทุนเพื่อขยายกองทุนให้มีขนาดใหญ่ได้
ระบบของ Credit Guarantee Foundation สำหรับ SME ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนหลักทรัพย์ค้ำ
ประกัน CGF จะพิจารณาออกการค้ำประกันสินเชื่อ (credit guarantee) เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ
ซึ่งทาง CGF จะค้ำประกันเฉลี่ยอยู่ที่ 85% ของสินเชื่อและผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัท
(credit rating) จะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน (guarantee fee) โดยมีขั้นตอนการค้ำประกันสินเชื่อ
คือ เมื่อมีการขอการค้ำประกันสินเชื่อ CGF จะตรวจสอบและประเมินเครดิตของบริษัท ต่อมาจะพิจารณาอนุมัติ
การขอค้ำประกันสินเชื่อ หากมีการอนุมัติก็จะทำการออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ ให้กับธนาคาร เพื่อให้บริษัท
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
ผลการดำเนินงานในการค้ำประกันสินเชื่อของสถาบัน พบว่า มีการค้ำประกันแก่บริษัทจำนวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และมีวงเงินที่ค้ำประกันสูงขึ้นในทุกปี ซึ่ง 26% ของบริษัท SME ในเมืองโซลและกว่า 1.7 ล้านบริษัททั่ว
ประเทศที่ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจาก Credit Guarantee Foundation โดยกลุ่มเป้าหมายคือบริษัทขนาด
micro และ S จำแนกตามรายได้ของบริษัทและจำนวนพนักงาน ซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม
ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก อาหาร และที่พัก
ในส่วนของบริษัทที่มีภาระของดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีอัตราสูง โครงการ I SEOUL U ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อ SME ของเมืองโซล (SME fund of Seoul City) จะให้การช่ ว ยเหลื อด้ านอัต ราดอกเบี ้ย เพื่ อให้ มี อ ั ต รา
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยการอุดหนุนดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและ
วงเงินในการขอสินเชื่อ สำหรับวงเงินไม่เกิน 50 ล้านวอนจะได้รับการสนับสนุน 1.5% หากขอวงเงินมากกว่า 50
ล้านวอนจะได้รับการสนับสนุน 1% กองทุนรวมดังกล่าว 80% เป็นการช่วยอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยแก่บริษัท SME
และอีก 20% มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น อุตสาหกรรมที่ต้องการผลักดันให้เติบโต หรือ สำหรับการช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัย พิบ ัติจ ากธรรมชาติ ดังนั้น Credit Guarantee Foundation และ I SEOUL U จะช่ว ยให้บริ ษั ท
ประเภท SME มีหลักประกันในการของสินเชื่อและมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Credit Guarantee Foundation โดยแบ่งเป็น Micro-enterprise
Credit Rating และ Corporate Credit Rating สำหรับ Micro-enterprise Credit Rating เป็นการค้ำประกัน
สินเชื่อที่มีวงเงินน้อยกว่า 50 ล้านวอน และมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 1 ปี อันดับความน่าเชื่อถือมี
ตั้งแต่ AAA จนถึง D ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้ข้อมูลในการประเมินจาก 3 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลธุ รกิจ ธุรกรรมทางการเงิน เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท สถานประกอบการ

เป็นแบบเช่าหรือบริษัทเป็นเจ้าของ ที่พักของเจ้าของบริษัท ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประวัติการขอ
สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของ CGF จะเป็นผู้เก็บข้อมูล
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2. ข้อมูลของผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีความละเอียดกว่าข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทั้งข้อมูล

การผิดนัดชำระหนี้ 3 ปีย้อนหลัง ธุรกรรมทางการเงินของบัตรเครดิตของเจ้าของบริษัท (วงเงินการใช้
ยอดการใช้เงิน) การขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ การค้างชำระหนี้
3. Credit Bureau เป็นข้อมูลของแต่ละบุคคล ทาง CGF ได้ใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการประเมินข้อมูล

ส่วนบุคคล โดยมีข้อมูลความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลการค้างชำระ
ข้อมูลการกู้เงินมาจากแหล่งไหน
ข้อมูลในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทั้งสามส่วนจะนำมาใช้ประเมินถึงศักยภาพของบริษัทในการขอ
ค้ำประกันสินเชื่อ โดยวงเงินค้ำประกันจะพิจารณาจากรายได้เป็นวงเงินขั้นต้น และมีการปรับลดวงเงินด้วยการ
พิจารณาค่าใช้จ่าย และพิจารณาวงเงินขั้นสุดท้ายจากสินทรัพย์ของบริษัท
ในส่วน Corporate Credit Rating การจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับการค้ำประกันสินเชื่อที่มีวงเงิน
มากกว่า 50 ล้านวอน โดยจัดอันดับให้กับทั้งบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ และธุรกิจส่วนตัวที่ค่อนข้างมีความ
น่าเชื่อถือ โดยมีโมเดลในการวิเคราะห์ 2 โมเดล คือ Measuring model และ Non-measuring model
Measuring model ประกอบด้ ว ย Financial model, Measurable non-financial model แล ะ
Credit Bureau ซึ่งจะมีสัดส่วนการให้น้ำหนักใน 3 โมเดลแตกต่างกันตามขนาดของบริษัท บริษัทขนาดใหญ่มี
สัดส่วน 30%-40%-30% ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจะมีสัดส่วน 20%-40%-40% ตามลำดับ และ
ธุรกิจส่วนบุคคล 10%-40%-50% ตามลำดับ ซึ่งจะได้เป็น Measuring rank
ส่ว น Non-measuring model ที่ใช้ข้อมูล ด้านที่ไม่ ใช่ การเงิน เช่น ความเสี่ยงในการจัดการ ความ
น่าเชื่อถือของบริษัท ซี่งจะได้ Non-financial rank โดยมีสัดส่วนการใช้อันดับจาก Measuring rank 80% และ
จาก Non-financial rank 20% เพือ่ รวมเป็นอันดับทางสินเชื่อ (Credit rank)
ในส่วนความสัมพันธ์ของ CGF กับ KOREG บทบาทสำคัญของ KOREG คือการเป็นสถาบันที่รับ การ
ประกันต่อจาก CGF (Re-guarantee) ซึ่ง CGF เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมให้ KOREG โดยกว่า 52% ของบริษัทที่
ได้รับการค้ำประกันของ CGF ได้รับการประกันต่อจาก KOREG โดยเกณฑ์ในการ Re-guarantee ของ KOREG
มาจากการมีข้อบังคับตามกฎหมายของรัฐบาลที่ต้องมีการสนับสนุนเกิน 50% และด้วยกฏหมายเพื่อสนับสนุน
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ KOREG สามารถสนับสนุนได้ถึง 80%
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ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน Seoul CGF และ KOREG
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Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ. KODIT
ผู้ให้ข้อมูล: Mr. Hyoeui Kim, Director International Affairs Team KODIT และคณะ
ผู้นำเสนอ: Ms. Park, Soohyun, Officer International Affairs Team KODIT
ผู้สัมภาษณ์: ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสสว.
ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME สสว.
นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6 สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
List of Questions: KODIT
1. General information of SME in your country:

a. Type and numbers, employment, % of GDP, export value
b. Key policy and law such as access to source of fund, credit rating, database,
Monetary vs Fiscal policy, Mechanism of promotion
c. Sources of finance: bank vs non-bank vs new financing instruments
d. Challenges such as alternative finance, how to improve SME credit rating
2. Credit guarantee/Credit rating system

a. Based on your practice, what is your toolkit for collection of SME data? What kind
of information in your database? How can you collect such data effectively?
b. What criteria or factors that you use for credit rating/scoring of SME? And do you
use the same criteria for all SME or differ by size/industry?
c. What is the weight ratio for such criteria (financial vs non-financial)? What is the
justification behind such weight ratio?
d. How does the credit rating/scoring relate to the credit guarantee of SME?
e. Do non-financial data address the challenges that SME is encountering? How so?
f. How often do you revise your credit rating/scoring?
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g. Are there any expiry for the credit rating/scoring?
h. What are the requirements/infrastructure to establish the credit risk database?
i. Any recommendation for further improvement of SME in the future?
สรุปสัมภาษณ์
Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) ก่อตั้ง ในปี ค.ศ. 1976 มีว ัตถุประสงค์เพื่อช่ว ยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทประเภท SME ปัจจุบันมีการค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทกว่า 207,888 บริษัท จาก 3.6 ล้าน
บริษัท แหล่งเงินทุนของ KODIT ที่ได้มาเพื่อการดำเนินงานมาจากการอุดหนุนของภาครัฐ ธนาคารพาณิชย์
(0.225% ของยอดสิน เชื่อรายเดือน) โดยเงินจากภาครัฐ คิด เป็นสัดส่ว นประมาณ 45% แต่ส ัดส่ว นของเงิน
ช่วยเหลือจากภาครัฐจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ทาง KODIT จะใช้เงินเหล่านี้
สำหรับการช่วยเหลือบริษัทประเภท SME และเงินที่เหลือจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่าง
พันธบัตรรัฐบาล แต่ก็เป็นการลงทุนในจำนวนทีไ่ ม่มาก เนื่องด้วยข้อกำจัดด้านกฎหมายที่กำหนดไว้
ภาพรวมการดำเนินงานของ KODIT มีการค้ำประกันสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปัจจุบันอยู่ทปี่ ระมาณ
44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่เงินทุนของ KODIT มีเพียง 4.5–5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กล่าวได้ว่ามีการค้ำ
ประกันสินเชื่อกว่า 10 เท่าของเงินทุน
การดำเนินงานของ KODIT หลักๆ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) Credit Guarantee ซึ่งเป็นการค้ำ
ประกันสินเชื่อให้กับบริษัท SME เพื่อใช้ในการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 2) Credit Insurance ซึ่งเป็นการ
รับ ประกัน สิน เชื่อทางการค้า 3) การค้ ำประกัน ในโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Guarantee 4) การให้
คำปรึกษา Management Consulting 5) การจัดการข้อมูลทางสินเชื่อ Credit Information Management
การค้ำประกันสินเชื่อของ KODIT มีขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยบริษัท SME เข้ามาขอคำปรึกษา
เกี่ยวกับสินเชื่อและขอให้มีการค้ำประกันสินเชื่อผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือเข้ามาที่สำนักงาน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับบริษัท SME ขอกู้ยืมสินเชื่อกับทางธนาคารพาณิชย์ หลังจากนั้น KODIT จะทำการประเมิน
การค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัท โดยจะมีการลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมชมบริษัทและสัมภาษณ์ หากมีการอนุมัติการค้ำ
ประกัน บริษัท SME จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ KODIT และ KODIT จะส่งหนังสือการค้ำประกันไปให้
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อต่อไป
อย่างไรก็ตาม การได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจาก KODIT ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าธนาคารพาณิชย์จะ
อนุมัติสินเชื่อ เพียงแต่มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติที่มากขึ้น เพราะ KODIT จะมีการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ที่
บริษัทขอสินเชื่อไว้ และหากลูกค้ามีการ refinance สินเชื่อแล้วมีการเปลี่ ยนธนาคารพาณิชย์หรือการขอวงเงิน
สินเชื่อเพิ่ม ทาง KODIT จะมีการประเมินและค้ำประกันสินเชื่อให้แก่บริษัทใหม่ โดยการค้ำประกันสินเชื่อ ของ
KODIT มีทั้งการค้ำประกันเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ การค้ำประกันการรับประกันการชำระเงินของธนาคาร การค้ำ
ประกันลูกหนี้จากการค้าขายระหว่างประเทศ การค้ำประกันการประมูลสินค้า และการค้ำประกันการเสียภาษี
และอากร ประกันการให้เช่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ทาง KODIT กำลังศึกษาและพิจารณาในการ
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รับค้ำประกันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม KODIT ต่างจาก CGF ตรงที่ไม่มีหน่วยงานอย่าง KOREG มา re-guarantee
สินเชื่อที่ KODIT รับค้ำประกันให้
การค้ำประกันสินเชื่อของ KODIT มีความครอบคลุมโดยเฉลี่ยประมาณ 80% ของสินเชื่อ และสูงสุดถึง
100% ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทและนโยบายในแต่ละช่วงเวลา อย่างบริษัท
Start up มีความครอบคลุมการค้ำประกันถึง 100% ถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงก็ตาม ทั้งนี้เพราะ
วัตถุประสงค์ของ KODIT ต้องการช่วยเหลือบริษัทประเภท SME ในกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสินเชื่อมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดย
ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือและลักษณะของแต่ละบริษัท ซึ่งค่าธรรมเนี ยมการค้ำประกันอยู่
ในช่วง 0.5%-3% โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 1.2% และวงเงินสำหรับการค้ำประกันสินเชื่อโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 2.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และในกรณีพิเศษ KODIT จะให้วงเงินค้ำประกันถึง 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออาจจะพิจารณา
วงเงินตามยอดขายและเงินทุนของแต่ละบริษัท ซึ่งขั้นตอนในการประเมินจะเพิ่มขึ้นตามวงเงินสินเชื่อ
ในส่วนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ KODIT ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการอนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อ
ค่าธรรมเนีย มและวงเงิน ระบบประเมิน ความเสี่ยงของ KODIT มี 2 ระบบ คือ KODIT Rating System for
corporation (KRS-C) ใช้ในการประเมิน บริษัทที่ดำเนินกิจ การตั้ง แต่ 7 ปี ขึ้นไป ส่ว นระบบ KODIT Rating
System for Start-up (KRS-S) ใช้สำหรับบริษัท Start up/บริษัทที่ทำดำเนินกิจการมาน้อยกว่า 7 ปี ซึ่งมีการ
พัฒ นาระบบการประเมิน โดยเฉลี่ ย ประมาณทุกๆ 4-5 ปี โดยข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินมาจาก 3 ส่ว น ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) และความน่าเชื่อถือของบริษัท
สัดส่วนการใช้ของมูลแต่ละส่วนจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ขนาดและอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ สำหรับ
บริษัทขนาดใหญ่ทดี่ ำเนินกิจการมานาน จะมีสัดส่วนการใช้ 50%-40%-10% ตามลำดับ สำหรับบริษัทขนาดเล็ก/
มีระยะการดำเนินกิจการมาไม่นานจะมีสัดส่วนการใช้ 15%-75%-10% ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลอันดับความ
น่าเชื่อถือ (credit rating) ของทาง KODIT มีอายุประมาณ 1 ปี
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินมีแหล่งที่มาที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) ข้อมูลมาจากแบบฟอร์มของ KODIT ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของ KODIT เป็นผู้จัดหาและเก็บรวบรวมข้อมูล
อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ ระยะเวลาดำเนินกิจการ ขั้นตอนการผลิต วิธีการขาย การบริหารโดยรวม เป็นต้น
2) ข้อมูลจากบริษัทที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับเครดิต อย่าง บริษัท KED หรือ บริษัท NICE โดยข้อมูลที่มาจากแหล่งนี้จะ
เกี่ยวข้องกับประวัติการชำระเงินที่เกินเวลา หรือ การผิดชำระหนี้ของบริษัท และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของ
เจ้าของบริษัทซึ่งได้มาจาก Credit Bureau เช่น การผิดชำระหนี้ของเจ้าของธุรกิจ เองที่ไม่เกี่ยวกับบริษัท ข้อมูล
บัตรเครดิต นอกจากนี้ ความน่าเชื่อถือของบริษัทจะมาจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ KODIT ซึง่ เข้าไปเก็บข้อมูล
ของบริษัท ประกอบกับการสัมภาษณ์พนักงานของบริษัทและเจ้าของธุรกิจ
ขณะนี้ KODIT กำลังพัฒนาระบบเพื่อคาดการณ์สถานการณ์การเงินของบริษัท โดยประเมินโอกาสการ
ล้มละลาย/ผิดนัดชำระหนี้ล่วงหน้า 3 ปี ซึ่งจะทำให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการ
นำข้อมูล big data มาใช้ในการประเมิน แต่ KODIT ยอมรับว่าการประเมินอาจจะมีความแม่นยำที่น้อยกว่าบริษัท
ที่มขี นาดใหญ่ โดย SME มีความแม่นยำ 80% ในขณะที่ความแม่นยำของการประเมินบริษัท Start up คือ 70%
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ผลของการค้ำประกันสินเชื่อ พบว่า กว่า 1 ใน 3 ของบริษัทประเภท SME ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อ
และมีสัดส่วนของสินเชื่อ SME ที่ได้รับการค้ำประกัน 13% และการได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจะช่วยให้บริษัท
SME ได้รับการอนุมัติวงเงินที่มากขึ้นและอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ลี่ ดลง โดยเฉลี่ยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงอยู่ที่
4% สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของการค้ำประกันสินเชื่อเป็นการสร้างการจ้างงานในประเทศ จากการเก็บ
ข้อมูล พบว่าการสนับสนุนเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะช่วยให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3 คน และเพิ่มรายได้ของ
ภาครัฐ โดยการสนับสนุนเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะช่วยให้รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 38.2 ล้าน
เหรีย ญสหรัฐฯ นอกจากนี้การค้ำประกันยังเป็นนโยบายที่ตรงข้ามกับวัฏ จักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical
policy) โดยจะพบว่าการเติบโตของการค้ำประกันสินเชื่อจะมีความสัมพั นธ์ในทางตรงข้ามกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจ เครื่องมือนี้จึงเป็นการช่วยรักษา/เพิ่มสภาพคล่องแก่บริษัท SME ยามเศรษฐกิจหดตัว
ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน KODIT
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Korea Technology Finance Corporation (KOTEC/KIBO)
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-11.30 น. ณ. KOTEC
ผู้ให้ข้อมูล: Mr. Gyu Dae Cho, Executive Vice President KOTEC และคณะ
ผู้นำเสนอ: Ms. Nara Kim, Senior manager, Global Business Team KOTEC
ผู้สัมภาษณ์: ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสสว.
ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME สสว.
นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6 สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
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List of Questions: KOTEC
1. General information of SME in your country:

a. Type and numbers, employment, % of GDP, export value
b. Key policy and law such as access to source of fund, credit rating, database,
Monetary vs Fiscal policy, Mechanism of promotion
c. Sources of finance: bank vs non-bank vs new financing instruments
d. Challenges such as alternative finance, how to improve SME credit rating/scoring
2. Credit rating/scoring system

a. Based on your practice, what is your toolkit for collection of SME data? What kind
of information in your database? How can you collect such data effectively?
b. What criteria or factors that you use for credit rating/scoring of SME
(technology/innovation sectors)? And do you use the same criteria for all SME or
differ by size/subsector?
c. What is the weight ratio for such criteria (financial vs non-financial)? What is the
justification behind such weight ratio?
d. Do non-financial data/factors address the challenges that SME is encountering?
How so?
e. How often do you revise your credit rating/scoring?
f. Is there any expiry for the credit rating/scoring?
g. Any recommendation for further improvement of SME in the future?
สรุปสัมภาษณ์
KOTEC เป็นหน่วยงานเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และสถาบันการเงิน ก่อตั้งเมื่ อปี ค.ศ.
1989 ซึ่งแยกออกมาจาก KODIT เพื่อเป็นศูนย์การประเมินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้มีการสร้างระบบการค้ำ
ประกันภายหลังการประเมินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเมื่อปี ค.ศ. 1999 และระบบจัดอันดับการประเมินธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า Korea Technology Rating System (KTRS) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ไม่สมมาตร
(Asymmetrical data) เมื่อปี ค.ศ. 2005 ตามลำดับ ปัจจุบัน KOTEC มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,304 คน โดยที่
สำนักงานใหญ่ประกอบด้วย 9 แผนก 3 สำนัก อีกทั้งยังมีเครือข่ายสาขาใน 7 ภูมิภาค คิดเป็น 74 สำนักงานย่อย
ปัจจุบัน KOTEC รับค้ำประกันให้กับ SME ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 74,000 ราย
ซึ่งนิยามคำว่าเทคโนโลยีที่ KOTEC ใช้ก็มีความหมายอย่างกว้าง ซึ่งสามารถจำแนกได้จากบริการที่ KOTEC
ให้บริการได้ดังนี้
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1. การค้ำประกันสินเชื่อให้แ ก่ SME ที่ดำเนินธุรกิจ ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้แบบจำลอง KTRS

ครอบคลุมธุรกิจ 8 ด้าน ได้แก่ การผลิต ชีววิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ซอฟท์แวร์ ธุรกิจทางด้านเว็บไซต์
การออกแบบ ธุร กิจ convergence และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และ
แบบจำลองเฉพาะ เช่ น cultural content model ซึ ่ ง ประกอบด้ว ย Game, Broadcast, Cinema,
Performance และ Other contents ทั้งนีเ้ พื่อให้ SME และ Startup เหล่านี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน และพัฒนาเทคโนโลยีได้
2. การประเมิ น ธุ ร กิ จ ที ่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ซึ ่ ง KOTEC จะทำการวิ เ คราะห์ ถ ึ ง ศั ก ยภาพ ความสามารถทาง

การตลาดและความอยู่รอดของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังนำเอาผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เพี่อวัตถุประสงค์
อื่นๆ ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเทคโนโลยี
3. จัดการการลงทุนตราสารทุนทางตรงที่เกี่ยวกับโครงการการค้ำประกันสินเชื่อของ SME ที่ดำเนินธุรกิจ

ทางด้านเทคโนโลยีที่ให้อนุมัติไปแล้วผ่านการซื้อขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารหนี้ หรือพันธบัตรรัฐบาล
4. การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการแข่งขัน โดยมีการ

วิเคราะห์ การให้คำแนะนำ การให้ความรู้และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ มช่องทางการขาย การติดตาม การ
ปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ เป็นต้น
สำหรับขั้นตอนการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินและการค้ำประกันสินเชื่อกับ KOTEC ให้แก่ SME ที่
ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น เป็นไปในลักษณะคู่ขนาน คือ ทำไปพร้อมๆ กัน โดยสามารถแยก
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 1) ขอกู้สินเชื่อ 2) ขอคำปรึกษาและสมัครขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ (โดยมีการคิด
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ) 3) การตรวจสอบเอกสารและการประเมินความน่าเชื่อถือ (ประกอบด้วยข้อมูลในใบ
สมัคร ข้อมูลจากรัฐบาล การเยี่ยมชมสถานประกอบการ และข้อมูลจาก Vendor) 4) การอนุมัติการค้ำประกัน
สินเชื่อ 5) การออกหนังสือรับรองการค้ำประกันสินเชื่อ และ 6) การนำส่งหนังสือรับรองการค้ำประกันสินเชื่อ
ให้กับสถาบันการเงินเพื่อขอรับสินเชื่อต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจสอบเอกสารและการประเมินความน่าเชื่อถือนั้น KOTEC จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุกประเภทที่ เก็บได้จากทุกแหล่งข้อมูล แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อการประเมิน
หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการการประเมินผ่านตัวชี้วัด 2 รูปแบบ คือ ตัวชี้วัดการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี และตัวชี้วัดการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการแข่งขัน ทางการตลาด และการอยู่
รอดทางธุรกิจ (ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินหาค่า probability of default) ซึ่งในแต่ละดัชนีจะมีชุดคำถามย่อย
เพื่อคำนวณผล และตัวชี้วัดเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นทั้งในส่วนที่แปลงผลให้เป็นคะแนนได้ และส่วนที่แปลงเป็น
คะแนนไม่ได้ซึ่งจะต้องใช้การวิเคราะห์เชิง proxy และ/หรือ การวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยมาประกอบ หลังจากนั้น จึง
นำเอาผลรวมของทั้งสองส่วนมาประเมินขั้นสุดท้ายเพื่อจัดอันดับ SME ทั้งนี้ โมเดลการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของ SME จะได้มีการทบทวนอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่มีเวลาที่แน่นอนชัดเจน
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ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า KOTEC ค้ำประกันการขอสินเชื่อในธุรกิจเทคโนโลยี 8 ประเภท ซึ่งทั้ง 8
ประเภทนี้จะใช้ตัวชี้วัดเหมือนกันหมด แต่การให้น้ำหนักเพื่อประเมิ นความน่าเชื่อถือจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ลักษณะประเภท ผลของการจัดอันดับของ SME ที่ได้จะมีอายุเพียง 6 เดือน และหาก SME มีการค้ำประกันใหม่ก็
จะต้องมีการประเมินใหม่อีกรอบ ในปี ค.ศ. 2018 ผลของการจัดอันดับของ SME ที่ผ่านมา พบว่า ค่า PD ของ
SME ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ ในระดับ AAA จะอยู่ที่ 0.00% ระดับ AA จะอยู่ที่ 2.83% ระดับ A จะอยู่ที่ 3.76%
ระดับ BBB จะอยู่ที่ 3.76% ระดับ BB จะอยู่ที่ 4.47% และ ระดับ B จะอยู่ที่ 5.21% ตามลำดับ
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2014 KOTEC ยังมีส่วนร่วมในการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลทางเทคโนโลยี ชื่อว่า
KIBO Tech-Bridge โดยร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบาย/มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และสถาบันข้อมูลต่างๆ เพื่อ
เพิม่ อัตราสำเร็จของการทำการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นแพลตฟอร์มที่รายงาน
ข่าวทางด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลต่างๆ มารวมกันเพื่อนำมาจับคู่ทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาต่อไป จนถึงปี
ค.ศ. 2018 แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดการลงนามทางสัญญาซึ่งจากเดิมในปี ค.ศ. 2014 อยู่ที่ 166 สัญญา
มาเป็น 553 นับว่าเพิ่มขึ้นถึง 3.3 เท่า
ภาพประกอบการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน KOTEC
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ภาคผนวก จ: ประเด็นคำถามและผลการสัมภาษณ์หน่วยงานในประเทศไทย
หน่วยงานส่งเสริม SME
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 16.15-18.20 น. ณ อาคารกลาสเฮาส์
ผู้ให้ข้อมูล: คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ผู้สัมภาษณ์: ดร. อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
ปรเด็นคำถาม
1. ข้อมูล NCB สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม SME ได้หรือไม่ และข้อมูลที่เก็บประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง ได้แบ่งเป็น
financial และ non-financial หรือไม่ และ NCB ได้นำข้อมูลมาใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME
หรือไม่ อย่างไร
การเก็บข้อมูลของ NCB และกลุ่ม SME
โครงสร้างของข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ข้อมูลที่
ทาง NCB มียังไม่สามารถแยกข้อมูลเฉพาะกลุ่ม SME ออกมาได้ แต่ถ้าในอนาคตหากสถาบันการเงินส่งข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการกู้ รายได้ และ/หรือระบุว่าเป็น SME ให้ทางเครดิตบูโรด้วย ก็จะทำให้ NCB สามารถจัดกลุ่ม
SME และนำมาวิเคราะห์ได้
ในส่วนของข้อมูลกลุ่มนิติบุคคล ซึ่งครอบคลุม SME อยู่ด้วย มียอดการขอสินเชื่ออยู่ประมาณ 8 ล้านล้าน
บัญชี โดย 7.8 ล้านล้านบัญชีเป็นปกติ ซึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างจำนวนมากตั้งแต่ Q4/17
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การขอสินเชื่อของกลุ่มนิติบุคคลและ SME
การเข้าถึงสินเชื่อในอดีตและปัจจุบันเป็นแบบดั่งเดิมคือผ่านธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) หรือ lenders ยังไม่
ค่อยมีความสัมพันธ์ระหว่าง merchants ใน e-commerce กับธพ. มากนัก
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การเข้าถึงสินเชื่อในอนาคต digital data world, social media จะมีบทบาทมากขึ้น มี platform เป็น
peer to peer lending มีเครดิตเรทติ้งของตัวเอง ลูกค้า/SME มีคนทำบัญชีให้ ลูกค้า เป็น merchants ใน ecommerce ในโมเดลใหม่ ธพ. กับเครดิตบูโรจะถูก disrupt เพราะแต่ละ platform มี CRAs ของตัวเอง

ข้อมูลที่ NCB เก็บไม่มีข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) โดยสามารถนำมาศึกษาแนวโน้ม
ภาระหนี้ การผิดนัดชำระหนี้ ข้อมูลประเภทสินเชื่ อ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
สำหรับนิติบุคคล (รวม SME) โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถวิเคราะห์แยกรายอายุ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
ช่วงอายุ (generation) ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจำนวนรายการสืบค้นข้อมูลลูกค้าใหม่ และการตรวจข้อมูลลู กค้า
เก่าเพื่อบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ซึ่งข้อมูลชุดนี้สะท้อนความต้องการสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ และ
ความกังวลของสถาบันการเงินต่อลูกค้าเก่า
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2. หากมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยเพิ่มเกณฑ์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data)
นโยบายที่ BOT ทำคือ ปรับจาก collateral-based lending เป็น risk-based lending หลังปี 2540
แต่ risk based ไม่สามารถนำมาใช้กับพวกที่มีประวัติสั้นได้ new model ต้องเป็น information-base lending
ใช้ข้อมูล จาก financial data, behavior และ social information ข้อมูล ที่ส ถาบั นการเงิ น ใช้เป็นหลักคือ
financial data ส่วนข้อมูลชุดที่ 2 เป็นข้อมูลที่ธนาคารโลกออกแบบขึ้นมาโดยคิดว่าจะมาแก้ปัญหาการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือได้ โดยพยายามให้ประเทศต่างๆ จัดเก็บข้อมูล utility และสร้างแรงจูงใจโดยกำหนดว่าหาก
ประเทศไหนมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวก็จะได้คะแนน ease of doing business เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ประเทศ
จีนได้มีการเก็บและใช้ข้อมูล non-financial data เช่น public record, mobile device, social network และ
ประสบความสำเร็จอย่างมาก
Understand the
creditworthiness
Financial data:
•transaction level banking
•credit trade line
•demand deposit account

Financial inclusion for
unbanked customer
Bill payment data:
•Telco
•Utility
•Retailers
•rent

Social behavioral, big data
Non-financial data:
•public record and property
•retail purchase information
•mobile device
•psychometric survey
•social network

Source: FICO
ใน BOT symposium 2018 ได้ ม ี ก ารนำเสนอ platform แบบ alternative เรี ย กว่ า information
base lending
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ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มนำมาใช้แล้ว โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน behavior data และ social data มา
ช่วยในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ

ในประเทศไทยก็ได้เริ่มนำ information base มาใช้ในการพิจารณาการให้สินเชื่อแบบ online บ้างแล้ว
เช่น ธนาคารกสิกรไทย โดยมีรูปแบบและกระบวนการ คือ ผู้ขอสินเชื่อผ่าน e-marketplace จะ online เข้าไป
ใน platform ทำ e-KYC/CDD เพื ่ อ ระบุ ต ั ว ตนกั บ ฐานข้ อ มู ล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยใน
ฐานข้อมูล National Digital ID (NDID) โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน การตรวจสอบใบหน้า และยินยอม
(consent) เปิดเผยข้อมูลของตนโดยอนุญาตให้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำธุรกรรม online กับบริษัทที่
ค้าขาย online เช่น Lazada, Shopee อนุญาตให้ระบบเข้าถึงข้อมูลด้านเครดิต/การขอสินเชื่อจาก NCB จากนั้น
ระบบ credit risk analytic tools จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน
โดยใช้เลขบัตรประชาชนเป็นตัวเชื่อม และนำมาวิเคราะห์เ พื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้โดยใช้ AI หรือ
machine learning แล้วจะให้ผลลัพธ์ว่าอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ วิธี การดังกล่าวจะลดเวลาและเอกสารในการ
พิจารณาสินเชื่อ แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดี มี good digital footprint
ด้วยข้อมูลบน platform ดังกล่าว แหล่งทุน/ผู้ประเมินจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อมากขึ้น เช่น รายได้
จากการขายเท่าไร เก็บเงินได้เท่าไรแล้ว พฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นอย่างไร มีความต่อเนื่องในการ
ทำงานอย่างไร พฤติกรรมการทำงานในแต่ละวันเป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยบอกถึงความเสี่ ยงของลูกค้าได้
ดังนั้น platform นี้จึงไม่ได้ใช้เฉพาะข้อมูลทางการเงินเท่านั้นที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ credit score และต่อไป
ในอนาคตก็จะมีข้อมูลอื่นๆ มาช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงของผู้กู้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมของลูกค้าบน
Social Network การใช้โ ทรศัพท์มื อถือ การใช้ บริการอื่นทาง application เป็นต้น และท้ายที่ส ุด digital
lending platform น่าจะช่วยลดปัญหาเงินกู้นอกระบบสำหรับ SME ได้
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3. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม SME
หากภาครัฐมีนโยบายให้ผู้กู้ระบุเรื่องรายได้ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ หรือมีข้อมูลแยกประเภทของ
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลว่าเป็น SME หรือไม่ และส่งข้อมูลดังกล่าวให้ NCB ก็จะทำให้ NCB สามารถแยกข้อมูล
สำหรับ SME ออกมาเพื่อทำการวิเคราะห์ได้ จะช่วยให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การติดตามประเมิน และการ
ออกนโยบายสำหรับ SME มีประสิทธิภาพกว่าการใช้ข้อมูลในปัจจุบันที่ SME ยังรวมอยู่ในกลุ่มนิติบุคคล
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ศูนย์ระบบประเมินเทคโนโลยีของประเทศไทย (Thailand Technology Rating System-TTRS)
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ให้ข้อมูล: ดร. จิรัชญา ดวงบุรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของ
ประเทศ
ผู้สัมภาษณ์: ดร. อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME สสว.
นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6 สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
1. ภารกิจหลักของหน่วยงานมีอะไรบ้าง และมีบทบาทในการส่งเสริม SME อย่างไรบ้าง
ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (TTRS) เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมาย
ให้บริการประเมินเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม ซึ่งพัฒนา
และบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยและผู้เ ชี่ยวชาญ สวทช. ทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริห ารจัดการ การเงิน และการตลาด โดยมี ว ัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิ เคราะห์ ป ระเมิน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยด้วยเครื่องมือ TTRS ตาม
มาตรฐานสากลให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัย
เร่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบั นและอนาคต กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ คือ
ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งมีความต้องการการ
สนับสนุนทางด้านการเงิน และด้านต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่ ระดับเมล็ดพันธุ์ความคิด (idea
seed) startup SMEs บริษทั ทีต่ ้องการขยายธุรกิจและบริษัทที่มีความต้องการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
TTRS เป็ น เครื่องมือ มาตรฐานของประเทศในการช่วยเหลือ และสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME ที่มี
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และกลไกสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้พัฒนาโมเดลการประเมินเทคโนโลยี
(Thailand Technology Rating System : TTRS) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ KSP (Knowledge Sharing
Program) ที ่ ไ ด้ ร ั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากหน่ ว ยงาน Korea Technology Finance
Corporation (KOTEC) ประเทศเกาหลีใ ต้ ที่พัฒ นามาจาก Korea Technology Rating System (KTRS) ซึ่ง
เป็นต้นแบบในการประเมินเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้ในการช่วยเหลือ SME ที่มี
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับการยอมรับในระดับสากล และบูรณการร่วมกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
TTRS และ สวทช. พัฒนา TTRS Model เป็นเครื่องมือมาตรฐานกลางของประเทศในการประเมินศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
TTRS เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) และธนาคารพันธมิตร ได้ใช้การประเมิน TTRS ในการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อ/เพิ่มเพดานการค้ำ
ประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเข้ารับสิทธิประโยชน์ทางด้ าน
Finance และ Non-finance อย่างเท่าเทียมและกว้างขวาง
บทบาทในการส่งเสริม SME คือ
• การให้บริการวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ และให้การรับรอง (certificate)
• ช่วยให้คำปรึกษาและ matching กับแหล่งทุน ทั้งจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ (Specialize Financial Institutions: SFIs) เช่น บสย. SME Bank EXIM Bank ธนาคาร
ออมสิน กลุ่ม venture capital กลุ่ม angle investor และทุนจากภาครัฐ
• พัฒนาผู้ประกอบการ ให้ความรู้และคำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ การเงิน และการตลาด
• สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์แก่ภาครัฐในการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ อย่างแท้จริงมากขึ้น
• สร้างระบบนิเวศให้กับ SME ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
บริหารจัดการ การเงิน และการตลาด จากฐานข้อมูล TTRS ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
2. หน่วยงานใช้ตัวชี้วัดในการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ (rating) ของ SME อย่างไร
• ตัวชี้วัด มี 40 ตัวแปรจาก 4 หมวดหลัก คือ
ตัวชี้วัด

ประเภท

1. เทคโนโลยี (technology) เช่น ระดับเทคโนโลยี ช่วงอายุ financial data และ non-financial
ของเทคโนโลยี สิทธิบัตร ความยากง่ายในการถูก
data
ลอกเลียนแบบ และความสามารถด้าน R&D ศักยภาพการ
แข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯลฯ
2. การบริหารจัดการ (management) เช่น การศึกษา ความ financial data และ non-financial
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ การพัฒนาและแก้ปัญหา
data
วิสัยทัศน์ character การดูแลพนักงาน (สวัสดิการ) ฯลฯ
* ประกอบกับข้อมูลเชิงซ้อนด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น การโกหก
อารมณ์ขนั
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ตัวชี้วัด

ประเภท

3. การตลาด (marketability) เช่น ส่วนแบ่งการตลาด
ยอดขาย คำสั่งซื้อ ฯลฯ

financial data และ non-financial
data

4. การเงิน (finance) เช่น สินทรัพย์ งบทางการเงิน การ
วางแผนด้านการเงิน ฯลฯ

financial data

• ในการทำ credit rating ของ SME นั้น TTRS ให้น้ำหนักของข้อมูลด้านเทคโนโลยีมากที่สุด
• การกำหนดเกณฑ์ประเมิน SME
o มีการจำแนกประเภทธุรกิจ ตาม
▪ ระดับกิจการ (size level) ระดับเทคโนโลยี (technology level) สาขาการผลิต
(sector type) และ ช่วงของวัฏจักรธุรกิจ หรือวงจรธุรกิจ (business cycle stage)
เนื่องจากการประเมินในแต่ละประเภทธุรกิจจะมีปัจจัย (factor) ที่ต้องพิจารณา
แตกต่างกัน
▪ สัดส่วนสาขาการผลิต ที่ TTRS ให้บริการในปัจจุบัน เรียงตามลำดับคือ สาขาการผลิต
ICT อุตสาหกรรมด้านวัสดุ ด้านเคมี อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเกษตร และ
การแพทย์
o การให้ rating แบ่งออกเป็น 16 grades
o อายุของผลการประเมินขึ้นอยู่กับ life cycle ของ product/services
• ขั้นตอนการเข้ารับประเมินและการจัดเก็บข้อมูล
o เริ่มจากข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเงินและการจัดการธุรกิจ ที่ได้จากการยื่นใบสมัคร ยื่นเอกสาร
และกรอกแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด
o ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเบื้องต้น และจำแนกประเภทธุรกิจ ตามระดับกิจการ (size level) ระดับ
เทคโนโลยี (technology level) สาขาธุรกิจ (sector type) และ ช่วงของวัฏจักรธุรกิจ หรือ
วงจรธุรกิจ (business cycle stage)
o เข้าระบบประเมิน TTRS โดยผู้เชี่ยวชาญ มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร ผู้บริการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บข้อมูลภาคสนาม สำรวจพื้นที่ และตรวจ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
o สรุปข้อมูลเข้าโมเดล เพื่อจัดอันดับ และสรุปผลประเมินด้านต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
จะได้ผลประเมินเบื้องต้น (preliminary diagnostic) และออกใบรับรองให้ได้ภายใน 1 เดือน
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3. ตัวชี้วัดที่ท่านใช้มีตัวแปรด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) หรือไม่
ปัจจัยทางด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) โดยมองว่า SME โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีของ
ไทย ปัจจัยทางด้าน non-financial สำคัญ และควรนำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านการเงิน เพื่อให้เห็น
ศักยภาพ และเป็นกลไกช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ TTRS ได้พัฒนาโมเดล
การสอบทวน (Validation model) เพื่อตรวจสอบตัวแปรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (financial
and non-financial data) และรักษามาตรฐานการประเมินในระดับสากล
4. SME ที่ได้รับการประเมินจาก TTRS ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
o เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น จากแหล่งทุนต่างๆ และธนาคารกล้าที่จะปล่อยกู้มากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจประเภท tech-startup
o เพิ่มโอกาสให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น หากผ่านการประเมินโดย TTRS และได้รับการค้ำ
ประกันวงเงินสินเชื่อจาก บสย. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใน 2 ปีแรก และ
ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ในปีที่ 3 เป็นต้นไป
o SME สามารถพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น และขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ เช่น
สวทช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กองทุนประชารัฐ ฯลฯ
o เพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจ ตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะ
หลังการประเมิน
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5. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวโน้มการทำงานเพื่อส่งเสริม SME ในอนาคต
• Key success factor ของการส่งเสริม SME คือ การมีฐานข้อมูลที่ดี มีการเก็บข้อมูล big data และ
มีระบบ knowledge sharing ให้ความรู้ผู้ประกอบการ
• ประเทศไทยควรสร้างฐานข้อมูลของประเทศเพื่อบูรณาการด้านข้อมูล
• การวัดด้วย non-financial data ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ TTRS ภายใต้ TTRS Model
• ในปัจจุบัน TTRS ยกเว้นการเก็บเก็บค่าบริการในการประเมิน (ประมาณ 35,000-150,000 บาทต่อ
ราย) จนถึง 31 ธ.ค. 62 แต่ในอนาคตหากมีการเก็บค่าบริการ รัฐอาจต้องส่งเสริมให้ SME เข้ารับ
การประเมินเพื่อให้ได้ SME ที่มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในการขอสินเชื่อ โดยอาจมี voucher ให้แก่
SME เพิ่อลดต้นทุนให้แก่ SME
แหล่งเงินทุน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ. อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2
ผู้ให้ข้อมูล: นางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน บสย.
ผู้สัมภาษณ์: นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6 สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
1. บสย. มีบทบาทในการส่งเสริม SME อย่างไรบ้าง
• บสย. มีบทบาทในการค้ำประกันสินเชื่อ SME ที่ยื่นกู้จากธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) และ non-bank รวมทั้ง
ให้ความรู้ทั้งก่อนและหลังการทำธุรกิจ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน clinic ค้ำประกัน การให้ความรู้แก่
SME ทั้ง pre และ post lending โครงการหมอหนี้ รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาหนี้เสียก็ช่วยเหลือในเรื่องการ
ปรับโครงการสร้างหนี้ ที่ผ่านมา บสย. ช่วยเหลือได้ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวน SME ในระบบซึ่ง
ลงทะเบียนไว้ประมาณ 2.5 ล้านราย และคาดว่ามี SME ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้อีกประมาณ 2.5 ล้านราย
2. ในการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME บสย. มีเกณฑ์ในการดำเนินการ (เช่น การอนุมัติ จำนวนสินเชื่อที่ค้ำ
ประกัน ระยะเวลา) อย่างไรบ้าง
• ที่ผ่านมา บสย. จะค้ำประกันให้กับลูกค้าที่ธ พ. ส่งมาให้เป็นหลัก โดยธพ. จะเลือกจากกลุ่มลูกค้า ที่มี
ศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน บสย. เก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% เป็นการใช้ one price for all
แต่ระยะหลังๆ ธพ. เริ่มส่งลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงมามากขึ้น จนชนเพดาน (ceiling) ของยอดค้ำประกัน
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(บสย. มี cap ที่สามารถรับได้) นอกจากนี้ ธพ. เองก็มี business model ที่คล้ายๆ บสย. และสามารถ
เลือกลูกค้าได้ก่อน ประกอบกับธพ. เองก็ไม่ค่อยสนใจ SME รายย่อยๆ มากเท่าไร ยกเว้นธนาคารของรัฐ
เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารทิสโก้ ในอนาคต บสย. จะปรับบทบาทโดยมีนโยบายเลือกลูกค้าเองมากขึ้น
3. สถิติการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME และหนี้เสีย ในช่วงทีผ่ ่านมา และแนวโน้มในอนาคต
• ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2652 บสย. มีจำนวนผู้ขอค้ำประกันสะสมจำนวน 3.6 แสนราย มีจำนวนหนังสือ
ค้ำประกัน (LG) ประมาณ 5 แสนฉบับ และมียอดคงค้างเงินค้ำประกันสะสมประมาณ 8 แสนล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57) อยู่ในภาคการค้า และมียอด NPG ประมาณ 14-15%
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4. หน่วยงานใช้ตัวชี้วัดในการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ (rating) ของ SME อย่างไร
• ทาง บสย. เคยให้ TDRI ศึกษาเรื่อง multiplier effect ที่เกิดจากงานของ บสย. พบว่าให้ผลตอบแทน
4.58 เท่ า และขณะนี ้ ไ ด้ ใ ห้ Ernst & Young ศึ ก ษา credit scoring model โดยประมาณการจาก
กิจกรรมในอดีตที่คล้ายคลึงกัน มาประมาณการ default ในอนาคต คาดว่าจะเสร็จประมาณเดื อน
กรกฎาคม โดยเน้นลูกค้ารายย่อยในภาคบริการ ค้าขาย อาชีพอิสระ แต่ยังไม่ค่อยมีลูกค้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ประเด็นของ SME รายเล็กๆ คือ ปัจจุบันใช้สินเชื่ อนอกระบบ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน
จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวัน ในกรณีที่เข้าระบบธนาคารแม้ว่าดอกเบี้ยจะถูกลง จ่ายเป็นรายเดือน แต่รายได้
จะเป็นรายวันและไม่สม่ำเสมอ จึงไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ยเป็นราย
เดือนจะให้ความรู้สึกว่าเป็นการจ่ ายจำนวนที่มากกว่ากรณีจ่ายรายวัน ทำให้ไม่อยากขอสินเชื่อจากธพ.
และหากไม่มีวินัยในการเก็บเงินจะไม่มีความสามารถในการจ่าย
• ในปี 2018 บสย. มีเกณฑ์ในการคัดเลือก SME จาก debt service coverage ratio ถ้าไม่ถึง 1 เท่า จะ
ไม่รับค้ำประกัน และทุกๆ 6 เดือน จะต้องมีการทบทวนศักยภาพในการชำระหนี้ ปัจจุบัน บสย. ให้
Pricewaterhouse Coopers มาช่ ว ยออกแบบ business model ขององค์ ก ร โดยเฉพาะรู ป แบบ
ธุรกรรมใหม่ๆ ที่ไม่ผ่านธนาคารพาณิชย์ เช่น B to B
• risk base pricing model (กำลังทำ) → convert data to score→fee แตกต่างกันตาม score
5. ตัวชี้วดั ที่ทา่ นใช้มีตัวแปรด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) หรือไม่
• ยังไม่มี อยู่ระหว่างการศึกษา (Ernst & Young) แต่ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อ credit scoring ได้แก่ อายุ
เพศ ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ในอนาคต บสย. น่าจะทำงานร่วมกับ สสว. ได้ ทั้งในประเด็นเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
6. SME ที่ได้รับการค้ำประกันจาก บสย. ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง (เช่น เข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น ได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มขึ้น)
• SME ที่บสย. ค้ำประกันมีอัตราการรอดประมาณ 90% ซึ่งถือว่าสูงพอสมควร มีหนี้เสียประมาณ 1415% ซึ่งกลุ่มนี้ บสย. ก็ดูแลอย่างต่อเนื่อง
7. แหล่งเงินทุนใหม่ๆ เช่น crowdfunding, venture capital มีผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการค้ำประกัน
สินเชื่อของบสย. หรือไม่ อย่างไร
• แหล่งเงิน ทุนใหม่ๆ เช่น peer to peer B to B venture capital บสย. ไม่น่าจะมีปัญหาในการค้ำ
ประกัน เพราะพระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฉบับล่าสุด ได้แก้ไขให้เปิด
ช่องในการดำเนินธุรกิจกับแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ไว้แล้ว หากต้องค้ำประกันให้กับกลุ่มเหล่านี้สามารถทำได้
โดยการขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บทบาทหลักของ บสย. คือการอำนวยความ
สะดวกให้ SME สามารถเดินหน้าต่อได้ เป็น financial advisor ในส่วนกองทุนภาครัฐก็ไม่น่าจะมี
ปัญหา แต่บสย. อยากให้บริการค้ำประกันแบบ wholesale
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8. บสย. มีความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศ ได้มีการนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบสย.
อย่างไรบ้าง
• มีความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้ โดยทำ MOU กับ KOREG และ KODIT และกำลังจะทำกับ KOTEC
เร็วๆ นี้ ลักษณะจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันไปดูศึกษาดูงานในรูปแบบของ-Knowledge exchange
program
• นำเสนอหน่วยงานกับสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asian Credit Supplementation
Institution Confederation: ACSIC และเคยไปนำเสนอกับสมาพันธ์ยูโรเช๊ยน แต่บสย. ยังไม่ได้เป็น
สมาชิกกับสมาพันธ์ใด
• สถาบันค้ำประกันในเกาหลีใต้จะได้รับส่วนแบ่งจากยอดเงินที่ปลอดกู้ด้วย ในขณะที่ บสย. ใช้ operation
cost จากการลงทุน และส่วนต่าง/เงินค้ำประกันที่ต้องจ่ายให้ธพ. จะมาจากเงินงบประมาณของรัฐบาล
• การสนับสนุน SME ในต่างประเทศ/การค้ำประกันข้ามพรมแดน เคยมีการหารือ แต่ติดในเรื่องกฎหมาย
บสย. ค้ำประกันได้เฉพาะ SME ไทย เพราะมีปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน หากมีปัญหา NPL จะไม่
สามารถดำเนินการได้ เช่น ไม่สามารถยึดเครื่องจักร/หลักทรัพย์คำ้ ประกันข้ามประเทศได้
9. บสย. มีความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานในประเทศในการส่งเสริม SME อย่างไรบ้าง
• มีความร่วมมือกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
10. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริม SME ในอนาคต โดยเฉพาะ
ในเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME
• บสย. มีข้อจำกัดการดำเนินงานในเรื่องจำนวนเงินสนับสนุนสำหรับการค้ำประกันให้แก่ SME ที่น้อยเมื่อ
เทียบกับจำนวนความต้องการของ SME และถ้าสถาบันการเงินไม่สนใจที่จะปล่อยกู้ให้แก่ SME บสย. ก็
ไม่สามารถเข้าไปค้ำประกันให้ได้ ต้องรอให้สถาบันการเงินส่งคำขอมาก่อน
• ประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายที่สนับสนุน บริษัทค้ำประกันโดยจะได้เงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินที่
ปล่อยสินเชื่อตามสัดส่วน (%) ของยอดสินเชื่อ
• ประเทศญี่ปุ่นมีบริษัท ที่ทำ re-insurance (เช่น JFC) เป็นบริษัทที่มารับซื้อหนี้เสียจาก CGC (เหมือน
AMC ที่รับซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงิน) แต่บสย. ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ AMC ก็รับซื้อในราคาที่ถูก
มาก ทำให้บสย. ไม่สามารถระบายหนี้เสียออกไปได้
• ในอนาคตอยากให้มี national credit rating database โดยอาจจะให้ BOT เป็นเจ้าภาพ และ มี NCB
สสว. และ บสย. มาร่วมมือกัน (มีข้อมูลอยู่แล้ว)
• ประเทศเกาหลี ใต้ และญี่ปุ่น มีบริษัทที่ทำเครดิตเรทติ้งหลายแห่ง SME เลือกได้ว่าจะให้บริษัทไหน
ประเมิน และระบบในการเข้าถึงข้อมูล SME ง่ายกว่าของไทยมาก ประเทศไทยพยายามให้มีนโยบาย
บัญชีเดียว แต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผล
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ. SME Bank Tower
ผู้ให้ข้อมูล: นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธพว.
นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสาขา 3 ธพว.
ผู้สัมภาษณ์: นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6 สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
1. ธนาคารฯ มีบทบาทในการสนับสนุน SME อย่างไรบ้าง นโยบายที่ผ่านมาเป็นของธนาคารเองหรือนโยบาย
จากรัฐบาล
เริ่มตั้งแต่ปี 2507 เกิดจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี
2545 จึงเปลี่ยนมาเป็นพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีกระทรวงการคลัง
ถือหุ้น 99% ซึ่งกระทรวงการคลังกำกับดูแลนโยบายด้านการเงิน ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลนโยบาย
สนับสนุน SME
ในส่วนของบทบาท ธพว. มีนโยบายที่กำหนดไว้ใน พรบ. ตั้งแต่ตอนที่ตั้งธนาคาร คือ 1. สนับสนุนด้าน
การเงินแก่ SME และ 2. พัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งในการดำเนินการตามข้อ 1 นั้นมีทั้งการให้ ทุน และร่วม
ลงทุนในกิจการ
2. หลักเกณฑ์ในการพิจาณาการให้เงินทุน/สินเชื่อแก่ SME เป็นอย่างไร กลุ่มลูกค้า และแนวโน้มการให้สินเชื่อ
ที่ผ่านมา
ในอดีตให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ระยะหลังๆ ธนาคารพาณิชย์ให้ความสนใจ SME ตั้งแต่
ปี 2545 ธพว. จึงได้ลดการปล่อยสินเชื่อกลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลาง (M) ลง โดยให้สินเชื่อไม่เกิน 15 ล้าน และเน้น
ดูแลกลุ่มที่เข้าไม่ถึงธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มลูกค้าเต็มวงเงิน โดยมีโปรแกรมสินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 6.75%
หรือ บางครั้งก็มีอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐที่ 5% ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้าและบริการประมาณ 80%
ภาคการผลิตมีไม่มาก วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยหลังจากมีนโยบายกระจายสินเชื่อไปยังเมืองรองอยู่ที่ปร ะมาณ 3 ล้าน
บาท และ 90% เป็นลูกค้าตามนโยบายภาครัฐ
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3. การพิจารณาให้เงินทุน/สินเชื่อกับ SME นอกจากปัจจัยด้านการเงินแล้ว มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านอื่นๆ
รวมด้วยหรือไม่ (ถ้ามี) พิจารณาอะไรบ้าง และมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร (เช่น การให้คะแนน การกำหนด
น้ำหนัก การประเมินผล)
การพิจารณาให้สินเชื่อ มีระบบ scoring แต่ระบบ scoring นี้จะต่างกันตามวงเงิน เช่น การพิจารณา
สินเชื่อกรณีเป็นวงเงินรายย่อย ไม่เกิน 1 ล้านบาท จะดูปัจจัยทางการเงินโดยการสัมภาษณ์ ใช้การประเมินการมี
ตัวตนของกิจการ ทำกิจการจริง (กรณีหาบเร่ รถเข็น เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน) ดู stock สินค้า บิลค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า ประเมินรายได้ แต่ถ้าเป็นวงเงินที่สูงขึ้นมาก็จะมีระบบ scoring แตกต่างกันระหว่างภาคบริการ การค้า
กับภาคการผลิต กลุ่มที่ไม่เกิน 5 ล้านบาทจะใช้ บสย. ค้ำประกัน เกณฑ์จะไปดูหน้าร้าน เอาข้อมูลเข้าระบบ
วิเคราะห์ scoring และเจ้าหน้าที่จะไปเยี่ยมลูกค้าปีละครั้ง เพื่อทบทวนวงเงิน นอกจากนี้ scoring จะมีการ
ทบทวนทุกไตรมาส และมีระบบสัญญาณเตือนภัยกรณีเกิดความเสี่ยง
กรณีลูกค้าขายสินค้า online ก็มีการให้สินเชื่อด้วย แต่ต้องค้าขายถูกต้องตามกฎหมาย มีการจดทะเบียน
การค้ากับกระทรวงพาณิชย์ โดยพิจารณาลูกหนี้การค้า แนะนำให้มาขึ้น platform ส่งเสริม digital ถือว่าเป็น
non-finance ด้วย
ในการพิจารณา SME ธพว. ยังดู financial factor เป็นหลัก แล้วก็ปรับด้วย know you customer
หรือ KYC โดยใช้เจ้าหน้าที่และปัจจัยแวดล้อม ซึง่ KYC มี 2 รูปแบบ คือ 1. ให้ลูกค้า declare ตัวเอง 2. ดูความ
มีตัวตน ทางธพว. ใช้หน่วย mobile (รถม้า) เข้าไปสำรวจ โดยจะให้ลูกค้าเตรียมเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้า มี
checklist ที่เป็นมาตรฐาน ดู character เช่น ถ้าเป็น OTOP ก็จะดูว่าห้าดาวหรือไหม ได้รางวัล อะไรบ้าง มี
certificate หรือไม่ อยากพัฒนาตัวเองหรือไม่ มี business plan ไหม เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็จะให้
ข้อเสนอแนะกลับไปด้วย
ในระดับวิสาหกิจขนาดเล็ก (ไมโคร) จะดูเรื่องค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ พฤติกรรมการจับจ่าย
ใช้สอย ซึ่ง 80-90% พบว่ามีหนี้นอกระบบ แต่คนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยบอก การเข้าไปช่วยจะเข้าไปให้การอบรม
พร้อมๆ กับการดูเรื่องการตลาดให้ด้วย พฤติกรรมเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนไทยไม่ค่อยมี วินัยมากนัก ลูกค้า
ของธพว. 70% เป็นลูกค้าบุคคล พยายามจะเพิ่มกลุ่มนิติบุคคลให้มากขึ้น
Scoring ที่ใช้อยู่ตอนนี้มี 5 ระดับคือ A-E โดยทั่วไปถ้า SME ที่ได้รับวงเงินไม่เต็มยอดที่ขอสินเชื่อก็จะรู้
ว่าตนเองไม่ได้คะแนนระดับ A อย่างไรก็ตามจะมีการติดตามทบทวนภายใน 1 ปี ถ้าผลการดำเนินงานดีก็จะได้
คะแนนเพิ่มขึ้นและจะได้รับการทบทวนวงเงิน Scoring ที่ให้ SME ใช้ในการกำหนดวงเงินกู้เท่านั้น ไม่มีผลต่อ
อัตราดอกเบี้ย ในกลุ่มที่มีศักยภาพบางส่วนก็ใช้บสย. ค้ำประกัน โดย บสย. รับความเสี่ยงแค่ 18% ของ port ที่
เหลือธพว. ต้องรับความเสี่ยงเอง ทั้งนี้ ข้อมูล financial scoring บางครั้งทำให้ SME ที่ควรได้สินเชื่อ ไม่ได้รับ
สินเชื่อ
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4. แหล่งข้อมูลที่ธนาคารนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน/สินเชื่อแก่ SME มาจากไหน (เก็บเอง vs
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น NCB)
ธพว. เก็บ ข้อมูล SME เอง โดยมี checklist มาตรฐานให้ SME กรอก และ บสย. จะแจ้งให้ ผ ลการ
พิจารณาลูกค้าทราบด้วย
5. หากมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยเพิ่มเกณฑ์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ท่าน
คิดว่า
มีหลายปัจจัยที่น่าจะนำมาใช้ เช่น การมีตัวตน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า การจับจ่ายใช้สอย พฤติกรรมของ
ผู้กู้ (behavioral scoring: เช่น การมีวินัย การทำผิดกฎหมาย การขับรถ การพัฒนาตนเอง อบายมุข หนี้นอก
ระบบ) พฤติกรรมของครอบครัว/ญาติ พี่นอ้ ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบน่าจะเป็น สสว.
6 ธนาคารมีนโยบาย/โครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SME โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงแหล่งทุนหรือไม่
อย่างไร (เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ SME การค้ำประกันสินเชื่อ) ได้ผลอย่างไร
หลังการพิจารณาจะทำรายงานผลการวินิจฉัยเบื้องต้น โดยดู 4 ด้านคือด้านการตลาด ด้านการผลิต
ด้านการเงิน และด้านบุคคล และแจ้งให้ SME ทราบ เพื่อให้นำไปปรับปรุง
7. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม SME
ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME คือ งบการเงินไม่แสดงข้อมูลที่แ ท้จริง ไม่ค่อยชอบให้ส ถาบัน
การเงินเห็น transaction การมีนโยบายบัญชีเดียวก็ช่วยได้บางส่วน แต่ก็ยังไม่ทั้งหมด ยังชอบมีหลายบัญชี
งบประมาณทีม่ าช่วยในเรื่องการพัฒนา SME ส่วนใหญ่จะมาจากกระทรวงอุตสาหกรรม และงบประมาณ
ของธพว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็จะมาช่วยเรื่องเทคโนโลยี คนที่ทำบัญชีควรให้ความรู้แนะนำผู้ประกอบการใน
เรื่องการทำบัญชี ไม่ใช่พยายามทำบัญชีให้เสียภาษีน้อย
รัฐควรสร้างระบบ ecosystem เพื่อให้ SME ยินยอมที่จะเข้ามาสู่ระบบ ทั้งในด้านการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ
การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐ เช่น นโยบาย SME บัญชีเดียว ซึ่งข้อมูลของ SME ที่รวบรวมได้ควรทำเป็น
ฐานข้อมูลระดับชาติซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอาจเป็นสสว. ก็ได้
ผู้ประกอบการ SME
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30-18.00 น.
ผู้ให้ข้อมูล: คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธาน
คุณรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ เลขาธิการบอร์ดเครือข่าย
คุณนิธิวรรสน์ หลินภัทรชัย กรรมการ
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ผู้สัมภาษณ์: นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
1. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มีบทบาทในการสนับสนุน SME อย่างไรบ้าง
สมาพันธ์ตั้งมา 5 ปีแล้ว สมาชิกมีตั้งแต่ ระดับ micro, S, M และมีสมาชิกทุกจังหวัด มีประธานและ
กรรมการระดับจังหวัด ภูมิภาค และส่วนกลาง และยังมีเครือข่ายภาคี เช่น สมาคมวิชาชีพ สมาคมขนส่ง ฯลฯ
SME เกิดง่าย แต่อยู่ยาก สมาพันธ์พยายามส่งเสริมให้ความรู้ สอนเรื่องการทำบัญชี เป็นพี่เลี้ยง สร้าง
เครือข่าย
2. SME ใช้แหล่งเงินทุนจากที่ไหนบ้าง และเหตุผลในการเลือกแหล่งทุนนั้น
ถ้าเป็นระดับ S กับ M ส่วนใหญ่จะใช้แหล่งทุนในระบบ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ เช่น
ธนาคารออมสิน, ธพว. แต่ถ้าเป็นระดับ micro ส่วนใหญ่จะใช้สินเชื่อนอกระบบ เนื่องจากขาดหลักประกัน
3. ท่านคิดว่า SME ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ มีสาเหตุหลักคืออะไร และมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่
SME ที่ถูกปฎิเสธสินเชื่อเนื่องจากขาดหลักประกัน เพราะส่วนใหญ่แหล่งทุนจะพิจารณา financial data
เช่น งบกำไร-ขาดทุน 2-3 ปี ไม่ได้ดู non-financial data และแหล่งทุนก็มักจะพิจารณาเลือกผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพสูงก่อน การให้สินเชื่อของแหล่งทุนพิจารณาจำนวนเงินสินเชื่อมากกว่าการพิจารณาจำนวนผู้ที่ได้รับ
สินเชื่อ จึงมักจะเลือกให้กับกลุ่มที่ศักยภาพสูง ปล่อยไม่กี่รายก็ได้ยอดแล้ว ระดับ micro ถึง S ก็จะโอกาสน้อย
เนื่องจากถูก screen เยอะ
นอกจากนี้แบงค์รัฐก็ไม่ค่อยกล้าปล่อย เพราะมีกฎ ถูกคุมเยอะ กลัวติดคุก บสย. ก็มักให้เป็น package
ขึ้นอยู่กับแบงค์ด้วย และผลงานก็ดูวงเงินไม่ใช่จำนวนรายที่ได้รับการค้ำประกัน
4. ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ/credit score ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
เกณฑ์ในการพิจารณาในปัจจุบันใช้ financial data ประมาณ 90-95% การมีระบบบัญชีเดียวมีส่วน
ช่วยในเรื่อง financial data เพราะระบบบัญชีเดียวดี โปร่งใส เป็นมืออาชีพ แต่ธรรมชาติของธุรกิจ ต้องการลด
ภาระค่าใช้จ่าย ลูกค้าบางคนก็ไม่เอา VAT เค้าก็ต้องการใบเสร็จอีกแบบ ทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ เป็นต้น
5. แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือ/credit score ของ SME ควรมาจากไหน และ
ใครควรเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล
SME รุ่น ใหม่ย ิน ดีให้ข้อมูล แต่ต้องมีการแก้ปัญ หาในเรื่องมาตรฐาน คือถ้ าทำก็ต้องทำพร้อมๆ กัน
ecosystem ต้องเอื้อให้สามารถทำได้ เช่น ระบบบัญชีเดียว SME พยายามทำบัญชีเดียว ต้องให้ทำพร้อมๆ กัน
ทั้งหมด จึงจะเกิดได้ คงต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี
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ผู้ที่ควรบริหารจัดการข้อมูลควรเป็นภาคเอกชน หรือตัวแทนสมาพันธ์ เพราะ SME จะเต็มใจให้ข้อมูล
ตามข้อเท็จจริงมากกว่า ถ้าหากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้คุณให้โทษกับ
ข้อมูลที่ SME จะแจ้ง เหมือนคนที่ทำหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. หากมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยเพิ่มเกณฑ์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ท่าน
คิดว่า
• ปัจจัย/ตัวแปรใดที่ควรนำมาใช้
• เกณฑ์การพิจารณา เช่น การให้คะแนน การกำหนดน้ำหนัก การประเมินผล
• รูปแบบและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล
• เกณฑ์เหล่านี้จะสามารถช่วย SME ได้หรือไม่ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร
SME มีคำสั่งซื้อ หรือกลุ่มขนส่งมีลูกค้าเครดิต แบบนี้ ก็ควรเอาไปเป็น score ได้ รวมทั้งใบเสนอราคา
มันก็คือโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังไม่เกิดคำสั่งซื้อ เป็นต้น หรือกรณีขนส่ง ควรนับยานพาหนะด้วย การสร้าง brand
ให้มีมูลค่า (brand value) ประเมินค่าใช้จ่าย (แสดงว่ามีกำลังจ่าย) ดูวินัยทางการเงิน (จ่ายตรงเวลา)
ปัจจัยที่ควรจะเพิ่มจะแตกต่างกันตามระดับของผู้ประกอบการ เช่น คนที่ใช้ระบบการทำงานกับภาครัฐ
ต้องดูเรื่อง e-procument, ระดับ S ดูการจ่ายประกันสังคมออนไลน์ , micro ดูบัญชีทรัพย์สินในบ้าน, self
accessment ของ SME Bank รวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน การยอมรับของสังคม คนที่ทำดีเพื่อสังคม มูลนิธิ
สัมมาชีพมีการให้รางวัล SME สัมมาชีพ
นอกจากนี้ต้องควบคู่ไปกับการสอนการใช้เงิน ให้ความรู้เรื่องการใช้ ชีวิต และการจัดการทรัพย์สิน
(wealth management)
7. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม SME
• สนับสนุนสินเชื่อขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50,000 บาท) และเป็นแบบระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) และใช้เวลาใน
การอนุมัติไม่นาน สำหรับเป็นเงินทุนประกอบการ (working capital) ให้แก่ผู้ประกอบการระดับ S และ
micro enterprise โดยอาจให้กู้เป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบริษัท
• ภาครัฐชอบใช้แต่บทลงโทษ แต่ไม่ค่อยมี incentive ไม่มีกฎหมายที่มาเอื้อ SME เหมือนบริษัทใหญ่ๆ
และถ้าจะมีกฎหมายมารองรับ กฎหมายต้องไม่ลักหลั่น ต้องสามารถบังคับให้ปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมด
• ควรให้การช่วยเหลือ โดยการ re-skill, up-skill ให้กับผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี
• นอกจากนี้ SME ไม่มีความสามารถเข้าถึงเครื่องมือ หรือ software ที่มีมาตรฐานไม่คุ้มที่จะลงทุน ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนระบบบัญชีรายรับรายจ่าย แยกว่า SME scale ไหนต้องการเรื่องอะไร ให้ความรู้
ทางบัญชี ส่งเสริมให้ SME มีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดนโยบาย
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บริษัท Credit OK
วันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ. บริษัท CREDITOK อาคารพร้อมพันธุ์ 3
ผู้ให้ข้อมูล: คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ CEO บริษัท CREDITOK
ผู้สัมภาษณ์: นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ สสว.
นายสมยศ พิกุลเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5 สสว.
นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
1. Credit OK มีบทบาทในการสนับสนุน SME อย่างไรบ้าง
Credit OK มีบทบาทในการสนับสนุน SME โดยการประเมินความน่าเชื่อถือด้วยรูปแบบ alternative
credit scoring ที่ใช้ข้อมูล non-financial ให้กลุ่ม SME โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น micro enterprise และ SME
ขนาดเล็ก เช่น กลุ่มช่างผู้รับเหมา กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม food services (โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร) เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ผ่านสถาบันการเงินที่เป็น partner และลดการพึ่งพาการกู้ยืมนอกระบบ และเสริมสร้าง
วินัยทางการเงิน รวมทั้งเป็นตัวกลางและสร้าง product ที่เหมาะสมให้สถาบันการเงินมาปล่อยกูแ้ ก่ SME
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา Credit score ให้แก่ SME เป็นอย่างไร มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่
การเงิน (non-financial data) รวมด้วยหรือไม่ (ถ้ามี) พิจารณาอะไรบ้าง และมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร (เช่น
การให้คะแนน การกำหนดน้ำหนัก การประเมินผล)
ข้ อมูล ที่น ำมาใช้ในการพิจ ารณา credit scoring จะพยายามทำเกณฑ์ให้แตกต่า งในแต่ ล ะ sector
(industry-specific credit scoring models) โดยใช้ non-financial data เป็นหลักใน 4 ส่วน คือ
• ข้อมูลส่วนตัว (work profile) และการระบุตัวตน ผ่าน e-KYC
• การทำ Psychometric survey/research หรือ การประเมินทางจิตวิทยา ผ่าน online application
เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ภาวะทางอารมณ์ และการควบคุมตนเอง
• เชื่อมข้อมูล transaction ผ่าน business supply chain เช่น กลุ่มช่างผู้รับเหมา ใช้ข้อมูลการซื้อวัสดุ
ก่อสร้างจาก dealer วัสดุก่อสร้างของ SCG
• เชื่อมข้อมูล telco ใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แสดง willingness to pay
ทั้งนี้ ข้อมูล financial data ถือเป็น optional ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่ได้นำมาใช้ในการประเมิน
3. หากมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยเพิ่มเกณฑ์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) ท่านคิด
ว่า เกณฑ์เหล่านี้จะสามารถช่วย SME ได้หรือไม่ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร
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ระบบของ Credit OK ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น บนระบบ online
platform ทั้งหมด เพื่อให้มีข้อมูล transaction ที่สามารถติดตามพฤติกรรมได้ ผ่านกระบวนการต่างๆ คือ
• pre-loan approval ทำ credit score (A-D) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อ โดยการใช้ข้อมูล
non-financial ข้างต้น ผ่าน online platform ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
• ให้สินเชื่อผ่าน business supply chain โดยให้เป็นเครดิตสำหรับซื้อของ หรือ material ในการทำ
ธุรกิจ เช่น ช่างผู้รับเหมาที่ผ่านการพิจารณา credit score จะได้วงเงินเครดิตสินเชื่อสำหรับซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในร้านเครือ SCG เพื่อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
• post-loan management ใน 3 ส่วนคือ
o การชำระเงินคืนผ่านระบบ mobile banking
o กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้มีวินัยการออมและการใช้คืนเงินกู้ ผ่านการมี application บันทึก
รายรับรายจ่าย สินเชื่อที่ได้รับมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน และมีการติดตามพฤติกรรม
หากมีวินัยทางการเงินจะให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดดอกเบี้ย/cash rebate/เพิ่ม
วงเงินกู้/เพิ่ม credit scoring
o ให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินและการออม ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับ financial
program และการวางแผนทางการเงินระยะยาว
ทั้งนี้ Credit OK มีระบบติดตามและเตือนพฤติกรรมเสี่ยงที่จะมีการไม่ใช้คืนเงินกู้ และมีการปรับ
credit scoring ตลอดเวลาจากข้อมูลที่ flow เข้ามา
4. แนวทางการดำเนินงานในอนาคต
•
•
•
•

การพัฒนาในอนาคต คือ
ขยายกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยให้ครอบคลุมมากขึ้น ปัจจุบัน SCB ก็มีการให้สินเชื่อในรูปแบบนี้โดย
ร่วมมือกับ Lazada
ร่วมกับสถาบันการเงินทั้ง bank และ non-bank ให้เข้ามาใช้ platform นี้ และปล่อยสินเชื่อให้ SME
ได้มากขึ้น โดยใช้ alternative credit scoring
เมื่อมี data เข้ามามากขึ้น จะพัฒนาใช้ machine learning ในการทำให้ credit scoring model ดี
ยิ่งขึ้น
การมี national SME database เป็นเรื่องที่ดี โดยควรมี ecosystem เพื่อให้มี credit scoring ที่
เหมาะสมได้
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บริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ. โอลิมเปีย ไทย ทาวเวอร์
ผู้ให้ข้อมูล: คุณโชติมา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ
คุณวิทวัส อินทรประสิทธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
คุณดวงกมล อารียมิตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโปรเจคพิเศษ
ผู้สัมภาษณ์: นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส TDRI
นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย TDRI
1. ธุรกิจ Business Information ของ INRA ดำเนินการอะไรบ้าง
ธุรกิจ Business Information ของ INRA ดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง financial และ
non-financial data ของบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย และมีการจัดทำรายงาน intelligence report
รวมทั ้ ง การทำ risk scoring and rating ตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยลู ก ค้ า หลั ก เป็ น ภาคธุ ร กิ จ จาก
ต่างประเทศ ที่จะมีการร่วมทำธุรกิจกับบริษัทของไทย
2. ปัจจัยหรือข้อได้เปรียบของ INRA ที่สามารถเป็นผู้นำอยู่ในธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน คืออะไร
ปัจจัยสำคัญในการให้บริการข้อมูล และการจัดทำ risk modeling คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ
accuracy rate ทีส่ ูง โดย INRA มีการปรับแบบจำลองในการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ
3. ข้อมูลที่เก็บมีข้อมูลอะไรบ้าง และมีการแบ่งเป็น financial และ non-financial หรือไม่ อย่างไร
• Financial data
o ข้อมูลการเงินส่วนบุคคล ผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งต้องได้รับ consent ก่อน ตามกฎหมาย data
protection law
o งบบัญชีต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไร-ขาดทุน จากหน่วยงานและการสัมภาษณ์บริษัท
• Non-financial data
o ฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ จากกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
o ข้อมูลด้านการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท จากการสัมภาษณ์บริษัท
o ข้อมูลหนี้เสีย การล้มละลาย การฟ้องร้อง criminal case จากศาล
o ข่าวสาร/ข่าวลือ เกี่ยวกับบริษัท จากสื่อต่างๆ
o ข้อมูลแวดล้อมทางด้านโอกาสทางธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรม
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4 ข้อมูลของ INRA สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม SME ได้หรือไม่
การเก็บข้อมูลของ INRA สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม SME ได้โดยจำแนกเป็น sector ทุนจดทะเบียน และ
จำนวนแรงงาน และหลักการของการให้ rating จะแบ่งตาม sector ด้วย เช่น ภาคการผลิต ภาคบริการ กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์
5. INRA ได้นำข้อมูลมาใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือไม่ อย่างไร
INRA นำข้อมูล มาใช้ในการจัดอัน ดั บ ความน่ าเชื่อถือของบริษัท โดยดู จาก probability of default
/bankruptcy และจัดเกรดเป็นทั้งหมด 11 ระดับ
6. หากประเทศไทยจะมี national database ของ SME ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ใครควรเป็นเจ้าภาพหลัก
และ INRA จะเข้าร่วมเป็น partner ด้วยหรือไม่ ในลักษณะใด
หากประเทศไทยจะมี national database ของ SME จะเป็นประโยชน์ต่อ SME ประกอบกับการมีการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME โดยเพิ่มเกณฑ์ด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data) จะช่วยเรื่องการ
เข้าถึงสินเชื่อของ SME ได้ รูปแบบและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ควรเป็ นหน่วยงานกลาง ที่ทำ
หน้าที่ในการ pool และ link ข้อมูล เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ ตัวอย่างของระบบที่เคย
ผลักดันคือ asiagate ที่บริษัททำข้อมูลเครดิต (credit reporting agencies) ใหญ่ๆ ในเอเชียมารวมตัวกันตั้ง
asiagate เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมู ล corporate credit information ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล credit
information ในภูมิภาคเอเซีย รวมทั้งการ link กับฐานข้อมูล credit information ในระดับนานาชาติในภูมิภาค
ต่ า งๆ เพื ่ อ สร้ างเป็ น ครือ ข่ ายข้อ มู ล ด้ า น corporate credit information network ระดั บ โลก โดยศู น ย์ จ ะ
ให้บริการด้านข้อมูล การวิเคราะห์ credit quality เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และการทำ
credit management ปัจจุบัน asiagate มีสมาชิก คือ ออสเตรเลีย จีน กลุ่มตะวันออกกลาง ฮ่องกง อินเดีย
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เคนย่า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย
7. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูล SME ในประเทศไทย
เนื่องจากการที่ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยทันสมัย และไม่มีการ link ข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน
เช่น ข้อมูลศาล และข้อมูลด้านเครดิต ดังนั้นการมี national database ของ SME จะช่วยให้การจัดทำ credit
information และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท มีความแม่นยำและสามารถเข้าถึงได้ เพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อให้กับ SME ได้มากขึ้น
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ภาคผนวก ฉ: ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME
ด้วยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงิน (non-financial data)”
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง Trophy ชั้น 1 โรงแรมไอบิส สไตส์ กรุงเทพฯ รัชดา
การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม 37 ท่าน และมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สรุปได้ดังนี้
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาส รองผู้อำนวยการ สสว.
• ประเทศเกาหลีใต้มี SME ประมาณ 3.5 ล้านราย ได้รับการค้ำประกันประมาณ 1 ล้านราย ลักษณะ
ของการขอสินเชื่อคือ SME จะมาหาหน่วยงานค้ำประกันเพื่อขอค้ำประกันก่อนที่จะไปหาแหล่งทุน
ทำให้ภาครัฐมีข้อมูลจำนวนมาก แต่ของประเทศไทยกลับกัน คือ SME ไปหาแหล่งทุนก่อน แล้วค่อย
มาขอค้ำประกัน ทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปฎิรูปเพื่อให้ข้อมูล SME ของไทยเกิดขึ้นได้จริง
ช่องทางการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล เช่น ประเทศจีน ที่ออก พรบ. ส่งเสริม SME ในปี 2003
และมีการตั้งหน่วยงานค้ำประกันสินเชื่อ 2,000 แห่ง ทำให้มีข้อมูลและไปได้เร็วมาก
• จังหวัดอุบลราชธานีมีเครือข่ายพัฒนาเมือง เก็บข้อมูลเครดิตของเกษตรกรไว้ประมาณ 200,000 ราย
คุณพิชัย ศรีเสาวภาค ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
• เครดิตบูโรเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของเจ้าของกิจการเก็บเฉพาะส่วนของหนี้สิน
ไม่ได้เก็บเรื่องทรัพย์สินหรือประวัติก ารคืนเช็คก็จะไม่ได้เก็บ แต่จะเป็นข้อมูลในส่วนของธนาคาร
พาณิชย์ (แต่ละแห่ง) การเก็บข้อมูลจำเป็น หากต้องการให้เก็บข้อมูลเพิ่มต้องแก้กฎหมายก่อน
• การประเมินความน่าเชื่อถือของ SME นอกจากประเมินกิจการแล้ว ควรต้องประเมินเจ้าของกิจการ
ด้วย เนื่องจากกิจการสามารถเปลี่ยน/ตั้งใหม่ได้ แต่ต้องดูว่าเจ้าของกิจการเคยล้มละลายหรือไม่ด้วย
คุณฐิตา เภกานนท์ เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• การเรียนรู้ พัฒนาการของ SME นั้น สสว. น่าจะมีการเก็บรายชื่อผู้ที่เคยเข้าร่วมประชุม อบรมกับ
สสว. ซึง่ น่าจะมีส่วนช่วยเป็นข้อมูลในการประเมินได้
• สินค้าหรือบริการ ที่ต้องการดูเรื่องการเติบโตของกิจการ ควรแยกระหว่างสินค้า mass ซึ่งแข่งขันสูง
กับสินค้าเฉพาะ หรือสินค้าที่เป็น trend อนาคต เช่น สินค้า organic
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• SME ที่เป็น supply chain ให้ big firm สามารถเป็นหลักประกันได้ว่า SME จะสามารถมีสายป่าน
ตลอดได้หรือไม่
• ข้อมูลการกระทำผิด น่าจะสามารถไปขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
ดร.ธนพร เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
• สวค. เคยทำการศึกษาปัจ จัยที่ไม่ใช่การเงิน เน้น ผู้ประกอบการ SME ในระดับ micro และไป
สัมภาษณ์ทปี่ ระเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย
• ข้อมูลปัจจัยที่ไม่ใช่การเงินสำคัญมากในการวิเคราะห์ SME โดยเฉพาะในกลุ่ม startup
• ปัจจัยที่เสนอมาเหมาะสมแต่อาจจะมากไป ควรเลือกเฉพาะข้อที่สำคัญจริงๆ ส่วนจะเป็นตัวไหนบ้าง
ควรไปปรึกษากับธนาคารพาณิชย์ด้วย เพราะเป็นแหล่งทุนทีใ่ ห้สินเชื่อ มีประสบการณ์มาก
• แนวทางการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เก็บตอนที่ SME มาขอสินเชื่อ เพราะเป็นช่วงที่
จะยินดีให้ข้อมูลมากที่สุด โดยระบุลงไปในแบบฟอร์มตอนมาขอสินเชื่อ และต้องสอดคล้องกับ
probability of default (PD)
• เห็นด้วยกับการให้คะแนนและน้ำหนัก และควรยืดหยุ่นตามธุรกิจ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
• แนวทางการใช้โมเดล: ควรให้สถาบันการเงินนำไปใช้ เก็บทั้ง ข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน
และส่งให้หน่วยงานกลาง เช่นเดียวกับกรณี CRD ของญี่ปุ่น
• การนำไปใช้ประโยชน์: ควรเอาข้อมูลไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจ ให้สิทธิประโยชน์ และในช่ วงต้นๆ
อาจจะมีการ subsidy ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำ rating ด้วย
นางสาวสมศรี ลิขิตปรีดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต SME bank (ธพว.)
• ธพว. มีการทำ application ในการเก็บข้อมูล เริ่มจากโมเดลเล็กๆ โดยข้ อมูลจะมาจาก 2 แหล่ง
ได้แก่ ข้อมูลจำนวนหนี้จาก NCB ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหา ข้อมูล มีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่เก็บ จาก
การสัมภาษณ์ ซึ่งส่วนนี้จะมีประเด็นเรื่องคุณภาพของข้อมูล เช่น รายได้ การประกอบธุรกิจ (การเช่า
ระยะเวลา) หลายปัจจัยมีข้อจำกัด ต้องมีการตรวจสอบเยอะ การนำมาใช้ต้องมีข้อพึงระวัง
• SME ส่ว นใหญ่กระจุกอยู่ในกลุ่มขายปลีก ขายส่ง ซึ่งมีความหลากหลายของสินค้ามาก เวลา
พิจ ารณาให้ส ิน เชื่อต้องการดู value added แต่การจำแนก sector โดยใช้ ISIC ยังไม่ส ามารถ
จำแนกได้ละเอียดในบางสินค้า เช่น ข้าว ไม่สามารถแยกระหว่างข้าวธรรมดาหรือข้าว organic ทั้งๆ
ที่ราคาแตกต่างกัน มีผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจุบันจึงจำแนกตาม category ที่เป็นสากล
เรื่อง sector สำคัญมาก เพราะมีผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดกลุ่มโดยให้สอดคล้องกับ
technology ก็มีความสำคัญ
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• ข้อมูล NCB แบ่งเป็นบุคคลกับ บริษัท แต่ SME สามารถอยู่ได้ทั้ง 2 ที่ ควรมีการผลักดันให้บุคคล
ธรรมดาที่เป็น SME เข้าไปสู่ระบบ โดยเฉพาะระบบบัญชีเดีย ว แต่การผลักดันให้ทำบัญชีเดียว ต้อง
ใช้เวลานาน ต้องมี incentive ในการขับเคลื่อน
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุ คคลที่ต้องใส่ใน model เยอะมาก หลายปัจจัยไม่มีการ register เช่น อายุของ
ธุรกิจ บางทีทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ การตรวจสอบเป็นเรื่องยาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำ model
การจะช่วยให้ระบบข้อมูลดีขึ้น ต้องการนำระบบบัญชีเดียวมาใช้
• การให้น้ำหนักข้อมูลก็เป็นเรื่องยาก เพราะต้องอาศัยคนไปเก็บข้อมูล สิ่งที่ ธพว. ทำตอนนี้คือเน้น
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพราะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของโมเดล
• นอกจากนี้ การส่งเสริม SME ไม่ได้จบแค่การปล่อยกู้เท่านั้น แต่ต้องมีการพัฒนา SME ต่อด้วย ทำ
อย่างไรให้ SME แข็งแรงและสามารถอยู่ได้
• เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวกับการกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ล้มละลาย สะท้อนความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
น่าจะเป็น blacklist คือไม่ควรเอากลุ่มนี้มาพิจารณาเลยตั้งแต่แรก
นายสหัชชัย เลิศพรกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย SME bank (ธพว.)
• กฎหมายเป็นข้อจำกัดใหญ่ ดังนั้นควรศึกษาต่อในเรื่องกฎหมายว่าสามารถจะผลักดันต่อได้หรื อไม่
เช่น มีระเบียบให้ส่งข้อมูลให้แบงค์ชาติ แต่เมื่อส่งเข้าไปแล้ว กลับไม่สามารถนำออกมาใช้วิเคราะห์ได้
ข้อมูลทุกอย่างที่จะเก็บต่อไปในอนาคตควรต้องมีการทำ consent form เช่นเดียวกับ NCB และ
ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งควรส่งไปให้ยังหน่วยงานกลาง
• ดอกเบี้ยตามนโยบายของรั ฐเป็นดอกเบี้ยที่ไม่สูง แต่อาจไม่ทั่วถึงทุกกลุ่ม ขึ้นกับนโยบายว่าต้องการ
ให้การสนับสนุน SME กลุ่มไหน
ดร.จันทร สินธุพันธ์เดชา ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
(TTRS)
• TTRS มีการประเมินและค้ำประกัน โดยได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก KOTEC โดยเน้น
ประเมินใน SME ที่เป็น technology base แยกเป็น 2 sectors คือ ด้านการผลิตกับ ICT โดยจะ
ประเมินใน 4 ด้าน 40 ตัวชี้วัด คล้ายๆ model ของคณะวิจัย
• TTRS เริ่มมีการประเมินในปลายปี พ.ศ. 2561 ประเมินไปแล้ว 70 บริษัท หลักจากประเมินจะให้
certificate ซึ่ง SME สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการขอค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. และการกู้เงิน
กับธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับ TTRS โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเพดานเงินกู้ที่สูงขึ้ น ตาม
ระดับการประเมิน
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คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ Credit OK
• กลุ่มลูกค้าของ Credit OK คือ micro กับ S โดยเริ่มทำกับกลุ่ม supply chain ของ SCG ทำให้
สามารถ identify risk ได้ชัดเจน เห็นข้อมูล transaction และนำไปใช้ ประกอบกับข้อมูล telco,
psychometric ในการสร้างโมเดล credit risk ทั้งนี้ ในการทำงานจะขอ consent ในทุกขั้นตอน
• ฐานข้อมูลมีประมาณ 200,000 ราย ร้ อยละ 90 ไม่เคยได้รับเครดิตมาก่อน ปัจจุบัน Credit OK มี
ฐานลูกค้า 40,000 ราย และให้เครดิตไปแล้วประมาณ 2,000 ราย โดยสถาบันการเงินเป็นผู้ให้
เครดิต เป็น short term working capital ที่ปลอดดอกเบี้ย 45 วัน และเก็บดอกเบี้ยหลังจากนั้น
• ข้อมูลที่ต้องใช้คนในการเก็บมากๆ ควรระวังเรื่องการ scale data การทำข้อมูลจำนวนมากระบบ
ใหญ่ๆ อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้
• Non-bank ที่ให้ผ่านโครงการรถแลกเงินโตเร็ว มาก แต่ดอกเบี้ยสูง เพราะเป็น personal loan
การกู้ personal loan มาใช้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะทำให้ต้นทุนของ SME สูง
นายพัฒนพงษ์ วงศ์วัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.
• บสย. กำลังพัฒนาโมเดลการทำ scoring ของ SME โดยได้รับความช่วยเหลือ (MOU) จากประเทศ
เกาหลีใต้ รูปแบบการทำงานของเกาหลีใต้ คือ SME มาหาบริษัทค้ำประกัน และค่อยไปกู้สถาบัน
การเงิน แต่ของเรากลับกัน ที่ผ่านมา SME จะไปทีส่ ถาบันการเงินก่อน
• บสย. พยายามผลักดัน รูปแบบการค้ำประกัน ไปเป็น direct guarantee แต่ต้องมีโมเดลที่เข้มแข็ง
อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมู ล ข้อมูลปัจจุบันเป็นข้อมูลจากทางสถาบันการเงิน ปัจจัยที่เอามาใส่ใน
โมเดล มีเรื่องการตลาด การทำธุรกิจด้วย
• การแยก model ระหว่าง micro กับ S เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะ micro จำนวนมาก อาจจะไม่มีใน
บางปัจจัย เช่น การจัดการบุคคลากร CSR เป็นต้น
• บสย. คิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันหมด (1.75-2%) ทั้งๆ ที่รายย่อยมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูง กว่า แต่
การจะไปคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงไม่สามารถทำได้ เพราะจะกลายเป็นการไปเพิ่มต้นทุนของ SME
• เรื่องความแม่นยำของการค้ำประกันให้แก่ SME บสย. รับข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ และวิเคราะห์
เพิ่มไม่มาก วิเคราะห์เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประสบการณ์ อายุกิจการ เนื่องจากต้องการเน้น
ความรวดเร็วในการให้สินเชื่อ ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็คิดต่ำอยู่แล้ว เพราะเป็นดอกเบี้ยนโยบาย
• การมีโมเดลวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และเก็บข้อมูล SME นั้น นอกจากจะช่วยในเรื่องการเข้าถึง
แหล่งทุนแล้ว จะทำให้เราได้ข้อมูลด้วยว่า SME ขาดหรือยังอ่อนในเรื่องอะไร ทำให้รัฐสามารถ
สนับสนุนได้ถูกจุด และถูกกลุ่ม เพราะในที่สุด SME ก็ควรต้องแข็งแรงด้วย
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นางสาวสุชีรา นาคี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.
• กลไกรัฐบาลมีความสำคัญอย่างมาก หากมีอำนาจหรือกลไกที่สามารถบังคับใช้กับ SME ได้จริง ไม่ว่า
จะเป็นความร่วมมือ ร่วมลงทุน ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตัวอย่าง Credit Guaratee
Corporation ไม่ว่าประเทศไหน ผลประกอบการเป็นลบทั้งหมด แต่สิ่งที่รัฐทำคือการ subsidy และ
มีกลไกช่วยเหลือ เช่น ให้สิทธิประโยชน์ ของต่างประเทศมีการวางรากฐานมาเป็นเวลานาน กว่าที่จะ
ทำให้ SME สามารถเข้าสู่ระบบได้
• สำหรับประเทศไทยคือต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรให้เรารู้ตัวตนของ SME เพราะยังมีนโยบาย
บางอย่างมาขัดขวางที่ทำให้ SME ไม่เข้าสู่ระบบ ดังนั้น การจะรู้ transaction ของ SME ก็ควรต้อง
จูงใจให้เข้าระบบ โดยการให้รางวัล ให้ผลตอบแทนทางภาษีก่อน นโยบายต้องชัดเจน และให้
ความสำคัญ SME อย่างจริงจังมากกว่านี้ ไม่ใช่หน่ว ยงานต่างคนต่างทำ ขาดการเชื่อมโยงทำให้ไม่ได้
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ

รองผู้อำนวยการ

ดร. อภิรดี ขาวเธียร
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME
นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา หัวหน้าส่วนส่วนแผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ
นางสาวปานหทัย ธรรมโชติ

หัวหน้าส่วนนโยบายกฎหมายเพื่อ SMEs

นางพราวนภางค์ ทองสอง
นางสาวเบญจมาศ ทินโนรส

นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 6

นายสมยศ พิกุลเงิน

นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5

น.ส. สุทธภา ทวีขจรโขติ
นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
นายพัฒนพงษ์ วงศ์วัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางสาวสุชีรา นาคีสุวรรณ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
นายสหัชชัย เลิศพรกุลรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย

นางสาวสมศรี ลิขิตปรีดา
นางสาวเกศรา เกตุกิ่ง

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย

นางสาวปัญชุดา ชิงบูรณะกิจ

ผู้จัดการส่วน
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บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
คุณพิชัย ศรีเสาวภาค
คุณกฤษณะ วุฒิพันธุ์ชัย

ผู้อำนวยการอาวุโส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คุณธนวรรณ ธาวิตพัชร

ผู้จัดการ

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (TTRS)
ดร.จันทร สินธุพันธ์เดชา
ที่ปรึกษาอาวุโส
สมาพันธ์ SME ไทย
คุณบัณฑิตา เตโชสกุลพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
คุณธันยธร จรรยาวรลักษณ์

General Manager

คุณนพพร ศรีธนะรัตน์
Credit OK

FUND MANAGER ECG-RESEARCH

คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ (BOL)
คุณชัยพร เกียรตินันทวิมล
COO
คุณอธิตาวรพันธ์ โตวัน

CCO

บริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด (INRA)
คุณโชติมา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ
คุณวิทวัส อินทรประสิทธ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

คุณดวงกมล อารียมิตร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโปรเจคพิเศษ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
คุณฐิตา เภกานนท์

เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
นายชาญณรงค์ จางกิตติรัตน์ เศรษฐกรชำนาญการ
นางสาวรชากานต์ เคนชมภู

เศรษฐกรปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
ดร.ธนพร เศรษฐอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
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