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ใจความส าคัญของบทความน้ี

ขอ้สังเกต #1: ภาคการเงนิไทยมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
เทียบเท่าภาคการเงนิของประเทศในอาเซียน 

ยกเวน้ในมิติของการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ท่ีไทยแย่กวา่

Source: Calculated by Moenjak et al (2019) using data from Global Findex and World Bank Enterprise Survey
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ใจความส าคัญของบทความน้ี

ขอ้สังเกต #2: แม้ธนาคารไทยจะแข่งขันกันสูง 
แต่ก็ยังไม่ช่วยให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ 

ซึ่งเป็นปรศินา (Puzzle)

Source: Moenjak et al (2019)

H-statistic for the Thai banking sector calculated over time
H-statistic for the Thai banking sector: banks and their subsidiaries 
(Consolidated financial Statement)
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ใจความส าคัญของบทความน้ี

ขอ้สันนิษฐาน: มี Market failures ในกระบวนการสินเชื่อท่ีท าให้ SMEs เข้าไม่ถึงสินเชื่อ 
ซึ่ง Digital disruptions จะช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้

Source: Moenjak et al (2019)
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ภาคการเงนิไทยแย่ท่ีสุดในอาเซียน 
ในมิติของการเขา้ถึงสินเชื่อของ SMEs 

จรงิหรอื?
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SMEs ไทยมีปัญหาการเขา้ถึงสินเชื่อจรงิ แต่ยังขาดหลักฐานท่ีจะสรุปชัดเจนวา่แย่ท่ีสุดในอาเซยีน

5 แสนกวา่ราย 
จาก 3 ล้านกวา่ราย

Source: Calculated by Moenjak et al (2019) using data from Global Findex and World Bank Enterprise Survey

จรงิหรอื? • ไทยมี SMEs ประมาณ 3 ล้านราย (มาเลเซียมี 9 แสนราย)
• ธนาคารไทยเข้มงวดท่ีสุดในอาเซียน
• SMEs ไทย unbankable ท่ีสุดในอาเซียน
• ไทยมี market failure รุนแรงท่ีสุดในอาเซียน
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การแข่งขันท่ีสูงในภาคการเงนิ 
แต่ SMEs เขา้ไม่ถึงสินเชื่อ

เป็น puzzle หรอืไม่?

7
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การค านวน H-Statistic เพ่ือบอกระดับการแข่งขัน มีข้อจ ากัด

• ขาด Distribution ของ H-Stat ท าให้ไม่สามารถบอกได้วา่ 
0.73 ถือวา่สูงแล้วหรอืยัง

• ขาด Cost Structure โดยละเอียด ท าให้ไม่ได้ใช้ข้อมูลต้นทุนท่ี
ส าคัญ เช่น Credit cost Marketing และ Variable IT cost 
เปน็ต้น

• H-Stat ท่ีสูง ไม่ได้แปลวา่การแข่งขันจะสูงเท่ากันในทุกธุรกิจ
ของธนาคาร ซึ่งมีลักษณะเปน็ Universal Banking Model

W1 = Funding cost = (Interest expense/Total liabilities)
W2 = Labour cost = (Wage fee/Total assets)
W3 = Branch cost = (Premise and equipment expense/Fixed asset)

log 𝑇𝑅/𝑇𝐴 = σ𝑖=1
𝑛 𝛽𝑖 log 𝑤𝑖 + σ𝑗=1

𝑗
𝛾𝑗 log 𝐶𝐹𝑗 +𝛿log(TA)+휀,

ดังน้ัน ควรใชตั้วชี้วดั
ระดับการแข่งขันตัวอื่นๆ ด้วย
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ธนาคารเลือกท่ีจะไม่ลงแข่งในสนามสินเชื่อ SMEs

• การแข่งขันท่ีสูงในระดับธนาคารแต่ SMEs ยังเข้าถึงสินเช่ือได้ยาก
จงึไม่ได้เปน็ puzzle 

• การแข่งขันท่ีสูงใน segment อื่นๆ อาจท าให้ธนาคารไม่สามารถ 
cross-subsidize สินเช่ือ SMEs ท่ีมีความเส่ียงสูง
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Digital disruptions 
จะแก้ปัญหา market failure 

ได้มากขนาดไหน?
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Manual process

Paper document

Lack of data

Pain Points

Borrower inquiry

Processing and 
Data collection Verification Underwriting Credit decision Quality control Funding

Collection or 
default

ปัญหาในปัจจุบันอยู่ตรงไหน

ขาดข้อมูล forward looking ท่ีจะ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ี 
และควบคุม credit cost

Unknowns เก่ียวกับผู้ประกอบการ วธีิแก้ไขของธนาคาร Digital disruption
potential

Ability to pay

ท าธุรกิจได้จรงิหรอืไม่ ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์
ผู้กู้ต้องมีทุนส่วนหน่ึง

? อาจช่วยธุรกิจซ้ือมาขายไป

บรหิารจัดการเมื่อเจอ unexpected 
shocks หรอื down cycle ได้หรอืไม่

ผู้กู้ต้องมีหลักประกัน (และเป็น
หลักประกันท่ีมีตลาดรองรบั)

?

ข้อมูลน่าเชื่อถือหรอืไม่ Discount Medium

Willingness to pay Character ของผู้ประกอบการ ทุน และ หลักประกัน ?

?

Digital ช่วยได้?
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ส่ิงท่ีคาดหวงัจาก Digital Disruption และความท้าทาย

ปัญหาเรื่องสภาพคล่องจะดีขึน้

การเติบโตของ SMEs เพ่ือเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ส่ิงท่ีคาดหวงั: 

ความท้าทาย: 

ข้อมูล digital transaction ท่ีมีความถ่ีสูง 
และมีความน่าเชื่อถือ ท าให้ผู้ประกอบการ 
• ได้วงเงนิท่ีเหมาะสม
• ได้วงเงนิเมื่อต้องการ

สินเชื่อหมุนเวยีน

สินเชื่อใน supply chain

• การบ่มเพาะ SMEs ให้เติบโตอย่างเป็นระบบ

• การส่งเสรมิให้เกิด funding 
mechanism อื่นๆ ท่ีนอกเหนือจาก Debt

สินเชื่อ Term loan

สินเชื่อผู้ประกอบการหน้าใหม่
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ประเด็นส าหรบั ธปท. หรอื ผู้ก าหนดนโยบาย

Digital แม้มีศักยภาพใน
หลายด้าน แต่ไม่ใช่ Silver 
Bullet

• การลดต้นทุนเก่ียวกับเอกสาร และ
ต้นทุนแรงงาน ไมไ่ด้แก้ปญัหา
ต้นทุนหลัก คือ credit cost

• ข้อมูล high frequency ยังไม่
เพียงพอในการประเมนิความเส่ียง 
เชน่ การประเมนิ character ของ
ลูกค้า

มีอกีหลาย Bottlenecks 
ท่ีต้องทะลวง ต้องแก้ปัญหา 
end-to-end

• การบงัคับคดี ใชเ้วลานาน 
เจา้หน้าท่ีไมเ่พียงพอ

• การดูแลทรพัย์สินหลักประกัน 
มต้ีนทุนสูง

• การขายทอดตลาดหลักประกัน
ผ่านกรมบงัคับคดี ใชเ้วลานาน 
และยังไมค่่อย user friendly

รอบคอบในการมอง 
unintended consequence 
ของนโยบาย

• Digital อาจชว่ยธุรกิจบางประเภท 
เชน่ trading แต่จะกลับท าให้ธุรกิจ
ประเภทอื่นได้รบัผลกระทบหรอืไม ่
(capital มจี ากัด)

• การเข้มงวดในมติิ FI stability

ดังน้ัน market consultation จงึ
จ าเปน็ในการท านโยบาย
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments 
discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its 
accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as 
indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any 
transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in 
relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any 
specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors 
regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects 
may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or 
completeness. 

Disclosures 




