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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จากการเกิดวิกฤติทางการเงินระดับโลก ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนแบบดั้งเดิม ส่งผลให้แหล่งเงินทุนทางเลือกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร และประเทศในทวีปยุโรป เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหลายรูปแบบ 

เชน่ Peer-to-Peer lending / Crowdfunding จากหลายแหล่งที่มา เช่น นักลงทุนรายย่อย บริษัทร่วมทุน ฯลฯ 

ส าหรับประเทศไทย แหล่งเงินทุนที่ส าคัญเพื่อการประกอบธุรกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงเป็น

แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมจากสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนทางเลือกยังมีไม่มาก ไม่แพร่หลาย แม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมมีความส าคัญต่อประเทศท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้วยจ านวนท่ีมีมากถึง 2,736,744 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.73 

ของจ านวนวิสาหกิจท้ังประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 5,212,004 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

39.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจ้างงานจ านวน 10 ,501,166 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของการจ้างงาน

รวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2557 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงได้ท าการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกที่

เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพื่อให้มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีเหมาะสม

ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ที่สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในประเด็นแหล่ง

เงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

ในการด าเนินการโครงการงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีขอบเขตของงาน สรุปได้ดังนี้ 

1) ก าหนดกรอบการศึกษาเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่ น นิยามศัพท์ 

กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ตลอดจนแผนการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

2) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือก ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น สถานการณ์และแนวโน้ม ประเภทของ

แหล่งเงินทุนทางเลือก และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3) ศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practice) เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่

เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ  จากการทบทวนวรรณกรรมและงาน

ศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญจากท้ัง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

4) จัดการประชุมระดมความคดิเห็น (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์

ต่อการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุน

ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง รวมจ านวนผู้เข้าร่วมการ

ประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน 

5) วิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงานในข้อ 1.3.2 ถึง 1.3.4 เพื่อน าเสนอแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งเงินทุนทางเลือกดังกล่าว 

รวมถึงจัดท าร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุน

ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

6) จัดประชุมน าเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่ง

เงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอัน

เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย จ านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 

7) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย 

• ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือก

ที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 1 แผน  

• บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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1.4 กรอบแนวคิดและขัน้ตอนในการด าเนินงาน 

1.4.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

ด้วยสถานการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนใน

ปัจจุบัน ท าให้หน่วยงานต่างๆ มีแนวคิดและจัดท าแผนงานในการพัฒนาและส่งเสริมเงินทุนทางเลือกต่างๆ ให้เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีแผนงานส่งเสริมเงินทุนทางเลือประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมา แต่ยังกลับพบว่าภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังคงไม่สามารถพัฒนารูปแบบเงินทุนทางเลือกให้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีการน ามาใช้กับภาคธุรกิจ

อย่างแพร่หลายได้ คณะที่ปรึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ในประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือก โดยใช้กรอบของนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วมาเป็นกรอบในการ

ก าหนดรูปแบบของเงินทุนทางเลือกที่ประเทศไทยต้องการจะพัฒนาและขับเคลื่อน โดยจะศึกษาจากนโยบายและแผนงาน

ต่างๆ ที่มี พร้อมทั้งสรุปรูปแบบเงินทุนทางเลือกที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องการขับเคลื่อนออกมาตามที่มีการระบุไว้ในนโยบาย และ

แผนงานต่างๆ ซึ่งรูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ได้จากการสรุปนโยบายและแผนงานก่อนหน้าจะเปรียบเสมือนเป็นเงินทุน

ทางเลือกเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยคณะที่ปรึกษาจะถือผลสรุปที่ได้เป็นขอบเขตของรูปแบบเงินทุน

ทางเลือกที่คณะที่ปรึกษาจะด าเนินการศึกษาต่อไป  

ภายใต้รูปแบบเงินทุนเป้าหมายนั้นจะต้องมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเงินทุนทางเลือกในแต่ละ

รูปแบบในมุมของสถาบันการเงินและผู้ก าหนดนโยบาย พร้อมกับส ารวจความต้องการและความคาดหวังจากเงินทุนทางเลือก

แต่ละรูปแบบ ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Demand) โดย

ประเด็นส าคัญที่ได้รับจากการหารือทั้งจากฝั่ง Supply และ Demand จะถูกน ามาสังเคราะห์เพื่อระบุช่องว่างในการพัฒนา 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนเงินทุนทางเลือกเป้าหมายให้เกิดขึ้นมาในประเทศไทย 
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(Missing Link) ของแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละรูปแบบ พร้อมจัดท าเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเงินทุนทางเลือก 

(Alternative Funding Developmental Framework)  

ซึ่งจากกรอบแนวคิดในการพัฒนาข้างต้น จึงจะถูกน ามาพัฒนาเป็นนัยเชิงนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เงินทุนทางเลือก พร้อมกับแนวทางการพัฒนา และขับเคลื่อนเงินทุนทางเลือก โดยแบ่งตามรูปแบบเงินทุนทางเลือกแต่ละ

รูปแบบต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หากการส ารวจ Supply และ Demand ช้ีให้เห็นถึงความเหมาะสมของรูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือก

อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากนโยบาย และแผนงาน ก็อาจมีการพิจารณาในการน ารูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือกนั้นมาเป็นหนึ่งใน

รูปแบบเงินทุนทางเลือกเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน 

 

1.4.2 แนวทางการศึกษาและขั้นตอนในการด าเนินงาน 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามกรอบแนวคิดข้างต้น คณะที่ปรึกษาจึงได้มีการออกแบบขั้นตอนการท างานออกมาเป็น 

3 ข้ันตอนหลัก ดังนี ้

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการท างาน 

 

แผนภาพที่ 2 ตัวอย่างโครงสร้างของแผนการขับเคลื่อนเงินทุนเปา้หมายแต่ละรูปแบบ 
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1) ศึกษารูปแบบของแหล่งเงินทุนที่มีในโลก ศึกษานโยบายสนับสนุนในไทย และก าหนดรูปแบบทางเลือก

เป้าหมาย 

มุ่งเน้นการศึกษาสถานการณ์และท าความเข้าใจถึงแนวทางในภาพรวมของรูปแบบเงินทุนทางเลือกส าหรับภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้ในการก าหนดรูปแบบเงินทุนทางเลือกเป้าหมายส าหรับ

ประเทศไทยต่อไป โดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1.1) ศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะใน

ส่วนของเงินทุนทางเลือก โดยจะเริ่มตั้งแตส่ถานการณ์ของโลกและของภูมภิาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ใน

ภาพใหญ่เป็นหลัก ไม่ได้เจาะลึกเป็นรายเป็นประเทศ มาสู่ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศ

ไทย นอกจากนี้ การศึกษาในส่วนนี้ยังจะให้ความส าคัญกับการส ารวจแนวโน้มส าคัญที่เกี่ยวข้อง พร้อม

วิเคราะห์นัยต่อการเข้าถึงเงินทุนทางเลือกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

การศึกษาส่วนนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) จากรายงาน และบทวิเคราะห์

จากหน่วยงานที่ดูแล รับผิดชอบ หรือมีการวิจัยในเรื่องของเศรษฐกิจ การเงิน และการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม เป็นหลัก อาทิ 

▪ ธนาคารโลก (World Bank) 

▪ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development: OECD) 

▪ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) 

▪ สหภาพยุโรป (European Union: EU) 

▪ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

▪ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.2) ศึกษานิยาม และท าความเข้าใจถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกลไกและประเด็นส าคัญใน

การปรับใช้ทางธุรกิจของแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ขอบเขตในการศึกษามีความชัดเจนมากที่สุด คณะที่

ปรึกษาจะอ้างอิงตามกรอบประเภทและรูปแบบเงินทุนทางเลือกท่ีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา  (OECD)  ไ ด้ ท า การศึ กษา  โดยอ้ า งอิ ง จ ากรายงาน  New Approaches to SME and 

Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments ที่ OECD ได้จัดท าข้ึน 

รายงาน New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments 
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แผนภาพที่ 4 ประเภทและรูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่อ้างอิงจาก
การศึกษาของ OECD 

 
ที่มา: New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, OECD 

 

1.3) ศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม การเงิน การลงทุน และส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมท าการระบุประเภทหรือรูปแบบ

เงินทุนทางเลือกที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องการสนับสนุนและขับเคลื่อน (โดยเฉพาะรูปแบบเงินทุนทางเลือกที่ภาค

ส่วนต่างๆ ต้องการขับเคลื่อน แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจัง) เพื่อก าหนดเป็นรูปแบบเงินทุน

เป้าหมายที่จะมีการศึกษา และจัดท าแผนขับเคลื่อนในภายหลัง เป้าหมายหลักของการด าเนินการในส่วนนี้คือ

การวิเคราะห์และจัดท าเครื่องมือในการคัดกรอง (Filtering Tools) ประเภทหรือรูปแบบของแหล่งเงินทุน

ทางเลือกที่หน่วยงานต่างๆ มีแนวทางในการสนับสนุน โดยคณะที่ปรึกษาจะสรุปประเด็นที่สะท้อนการ

สนับสนุนเครื่องมือทางการเงิน หรือแหล่งเงินทุนทางเลือกส าคัญจากนโยบายและแผนงานต่างๆ พร้อมจัด

หมวดหมู่เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ส าคัญในการคัดกรองเครื่องมือแหล่งเงินทุนทางเลือกที่มีการทบทวนในส่วนก่อน

หน้า โดยคณะที่ปรึกษาจะยึดผลจากการคัดกรองเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ เป็นขอบเขตของเครื่องมือและ

แหล่งเงินทุนทางเลือกที่จะท าการวิเคราะห์เชิงลึกและจัดท าแผนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อไป  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

7 
 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างแนวทางการคัดกรองแหล่งเงินทุนทางเลือกจากการวิเคราะห์ตามนโยบาย และแผนงาน 

 

 
ทั้งนี้ การศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญในส่วนนี้ จะอ้างอิงข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

▪ แนวคิดโมเดล Thailand 4.0 และ กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve  

▪ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

▪ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

▪ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2559 – 2564 หรือ แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555 – 2564 

▪ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559 – 2564 หรือ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 

2555 – 2574 

http://www.moc.go.th/index.php/moc-about/2015-10-19-03-39-24/2015-10-19-04-06-49/item/mtp016.html
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▪ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

▪ แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

▪ แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 – ธนาคารแห่งประเทศไทย 

▪ แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. พ.ศ. 2559 – 2561 

▪ แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2560 – 2564 

 

2) ศึกษาช่องว่างในการพัฒนารูปแบบเงินทุนทางเลือกในไทย พร้อมจัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนา 

หลังจากที่สามารถก าหนดประเภทหรือรูปแบบเงินทุนเป้าหมายที่จะท าการสนับสนุนได้แล้ว คณะที่ปรึกษาจะ

ท าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา (Missing Link) ของเงินทุนทางเลือกแต่ละรูปแบบ พร้อมก าหนด

กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing Developmental Framework) เพื่อใช้เป็นฐาน

ของกรอบความคิดหลักในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนอื่นๆ ต่อไป โดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1) ส ารวจข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจถึงอุปสรรคของการพัฒนาเงินทุน

ทางเลือกแต่ละประเภทในเชิงลึก โดยแบ่งออกเป็น  

▪ มุมมองของภาคสถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกนโยบายและการก ากับดูแล 

ในฐานะเจ้าของแหล่งเงินทุนและผู้ก าหนดนโยบาย (Supply + Policy Maker Side) เพื่อศึกษาถึงปัญหา หรือ

อุปสรรคส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถพัฒนารูปแบบเงินทุนทางเป้าหมายได้ โดยจะเน้นการวิเคราะห์ประเด็นตาม

ประเภทของแหล่งเงินทุนทางเลือกเป้าหมายเป็นหลัก (Types of Alternative Fund) 

▪ มุมมองของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทต่างๆ ในฐานะผู้ที่ต้องการเข้าถึง

เงินทุน (Demand Side) เพื่อส ารวจความต้องการต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความคาดหวังจากการ

สนับสนุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นการวิเคราะห์ประเด็นตามประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

เป็นหลัก (Types of SME) 
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ตารางที่ 2 กรอบแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนารูปแบบเงินทุนทางเลือกเป้าหมายจากมุมมอง
ของเจ้าของแหล่งเงินทนุและผู้ก าหนดนโยบาย (Supply / Policy Maker Side) 

 

 

2.2) จากประเด็นท่ีได้รับท้ังในมุมของ Supply และ Demand คณะที่ปรึกษาจะท าการประมวลข้อมูลทั้งหมด เพื่อ

ระบุช่องว่างส าคัญในการพัฒนา (Missing Link) ที่ส าคัญ ในแต่ละรูปแบบ พร้อมกับพัฒนารูปแบบเงินทุน

ทางเลือกในภาพรวม (Alternative Financing Developmental Framework) โดยองค์ประกอบส าคัญของ

กรอบความคิดนี้จะเป็นตัวก าหนดประเด็นส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานการขับเคลื่อนอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

2.3) นอกจากการวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว เพื่อช่วยให้สามารถศึกษาประเด็นส าคัญในการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น คณะ

ที่ปรึกษาจะท าการส ารวจกรณีศึกษาของการพัฒนา และกลไกในการท างานจากต่างประเทศ โดยอ้างอิงจาก

รูปแบบเงินทุนทางเลือกเป้าหมายแต่ละรูปแบบที่ก าหนดออกมาก่อนหน้า พร้อมกับวิเคราะห์บทเรียนส าคัญ

ตารางที่ 3 กรอบแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามประเภทของ SMEs จาก
มุมมองผู้ประกอบการ (Demand Side) 
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จากแต่ละกรณีเพื่อมาเป็นข้อมูลเสริมในส่วนของกรอบความคิดการพัฒนารูปแบบเงินทุน และแผนยุทธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ตารางที่ 4 ตัวอย่างกรอบการวิเคราะห์กรณีศึกษาต้นแบบ 

 
การด าเนินงานในส่วนนี้ จะมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Research) และทุติยภูมิ (Secondary Research) โดยมีกิจกรรมในการศึกษาข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 

▪ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มของเจ้าของแหล่งเงินทุนและผู้ก าหนดนโยบาย 

(Supply / Policy Maker) และกลุ่มของผู้ประกอบการ (Demand) โดยมีจ านวนผู้ที่จะท าการสัมภาษณ์เบื้องต้น

รวมกันทั้งสองกลุ่มประมาณ 15 ราย ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีประเด็นในการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกัน 

1) กลุ่มของเจ้าของแหล่งเงินทุน และผู้ก าหนดนโยบาย (Supply / Policy Maker) ประกอบไปด้วยสถาบัน

การเงิน Venture Capital และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กองทุน 500  Tuk Tuk หรือ Thailand Tech 

Startup Association เป็นต้น โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ดังนี้ 

• สถานการณ์การเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการเป็นอย่างไร และจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

• ปัญหาในการปล่อยเงินกู้ / สินเช่ือ / ให้เงินทุน กับผู้ประกอบการในปัจจุบันคืออะไร จะมีแนวทางแก้ไข

อย่างไร 

• รูปแบบของแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบไหนที่เหมาะกับประเทศไทย? อะไรเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

รูปแบบเงินทุนนั้นๆ 

• แนวทางที่หน่วยงานก าลังด าเนินการเพิ่มจ านวนการปล่อยเงินกู้ / เงินทุน คืออะไร 

• ข้อเรียกร้องต่อภาครัฐคืออะไร 

2) กลุ่มของผู้ประกอบการ (Demand) ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี

ศักยภาพสูง หรือหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวอย่างเช่น สถาบันวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม เป็นต้น โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ดังนี้ 

• ความต้องการ และประเด็นส าคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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• ประเมินข้อดี ข้อเสียของรูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละประเภท 

• แนวทางที่หน่วยงานก าลังด าเนินการในการแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs คืออะไร  

• ปัญหาส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการประสบกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน 

• ข้อเรียกร้องต่อภาครัฐคืออะไร 

 ทั้งนี ้รายชื่อหน่วยงานท่ีจะสัมภาษณ์ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

▪ ส ารวจความคิดเห็นในรูปของแบบสอบถาม (Survey) จ านวน 100 ชุด โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมตามประเภทต่างๆ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการส ารวจความคิดเห็นตั้งแต่มีการจัดส่งประมาณ 

30 วัน โดยมีกรอบประเด็นของแบบส ารวจ ดังนี้  

▪ ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีในปัจจุบัน 

▪ ประเภทหรือรูปแบบของแหล่งเงินทุนท่ีต้องการ 

▪ แนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

การด าเนินงานในส่วนนี้ มีกิจกรรมในการศึกษาข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 

▪ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 1 ครั้ง  

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และรับฟังความต้องการทางด้านการพัฒนา

แหล่งเงินทุน 

วันท่ี:เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 

สถานท่ี : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผู้เข้าร่วม: รวมจ านวน 20 คน 

1. ผู้ประกอบการตามประเภทของ สสว  

2. ผู้แทนจากสภาหอการค้า / สภาอุตสาหกรรม 

3. ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

 

ร่างก าหนดการ  

9:00 – 9:30 น.  น าเสนอที่มา กรอบแนวคิด และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

9:30 – 10:00 น.  น าเสนอข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น โดย คณะที่ปรึกษา 

10:00 – 12:00 น.  ประชุมระดมความคิดเห็น 

 

3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการฯ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา 

จากแนวทางการศึกษาและกรอบความคิดในการพัฒนาข้างต้น คณะที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนการขับเคลื่อนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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3.1) ท าการทบทวนบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ สสว. เพื่อประเมินถึงขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องใน

การพัฒนาเงินทุนทางเลือก โดยจะเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบควบคู่กับกรอบความคิดในการพัฒนาข้างต้น 

เพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขตของแผนงานที่ สสว. ต้องรับผิดชอบหลัก และแผนงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ จะต้องรับผิดชอบ โดยการด าเนินงานในส่วนนี้จะเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากพันธกิจของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับทางด้านแหล่งเงินทุน และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นส าคัญ 

3.2) ภายใต้กรอบความคิดในการพัฒนาเงินทุนทางเลือก คณะที่ปรึกษาจะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ขับเคลื่อนส าคัญ พร้อมกับรายละเอียดอื่นๆ ที่เช่ือมโยงกัน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์ หรือโครงการ/แผนงานริเริ่ม

ที่ส าคัญ (Flagship Projects / Initiatives) โดยแผนยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนนี้จะถูกแบ่งตาม

รูปแบบเงินทุนทางเลือกเป้าหมายแต่ละรูปแบบตามที่มีการระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า และประเด็นสนับสนุน

ในภาพรวมของเงินทุนท้ังหมด (Enabling Factors)  

ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์เหล่านี้ จะถูกพัฒนาขึ้นออกมาเป็นแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดของโครงการส าคัญที่

ควรมี (Flagship Project / Initiative) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงการระบุกรอบระยะเวลาเบื้องต้น 

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ได้ถึงขั้นตอนของแผนงานหรือโครงการที่ควรมีการด าเนินงาน

ก่อน-หลัง เป็นส าคัญ  

 

 

 

แผนภาพที่ 5 ร่างรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และสามารถด าเนินการให้มีความเป็นรูปธรรม

มากที่สุด คณะที่ปรึกษาจึงจะมีการจัดท าข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือแนวทางการ

สนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความส าเร็จในการผลักดันและขับเคลื่อนแผนงานต่อไปได้ 

การด าเนินงานในส่วนนี้ มีกิจกรรมในการศึกษาข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 

▪ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งท่ี 2 จ านวน 20 คน 

วัตถุประสงค์: ระดมความคดิเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ และโครงการส าคัญที่ควรมีในการผลักดันและขับเคลื่อนรูปแบบ

เงินทุนเป้าหมาย และประเด็นทีเ่กีย่วข้องอื่นๆ ต่อไป 

วันท่ี: เดือนกรกฎาคม 2560 

สถานท่ี: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผู้เข้าร่วม: รวมจ านวน 20 คน 

1. ผู้ประกอบการตามประเภทของ สสว.  

2. ผู้แทนจากสภาหอการค้า / สภาอุตสาหกรรม 

3. ผู้แทนจากแหล่งเงินทุน  

4. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

 

ร่างก าหนดการ  

9:00 – 9:30 น.  น าเสนอที่มา กรอบแนวคิด และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

9:30 – 10:30 น.  น าเสนอประเด็นในการพัฒนารูปแบบเงินทุนที่ส าคัญ กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ 

และร่างยุทธศาสตร์ที่ส าคัญโดยคณะที่ปรึกษา 

10:30 – 12:00 น. ประชุมระดมความคิดเห็น 

 

▪ จัดประชุมน าเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ านวน 1 ครั้ง 

จ านวน 50 คน 

วัตถุประสงค์: น าเสนอผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาและขับเคลื่อนแหล่งเงินทุน

ทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมรับฟังความคิดเห็น 

วันท่ี: เดือนกันยายน 2560 

สถานท่ี: กรุงเทพ 

ผู้เข้าร่วม: รวมจ านวน 50 คน 

1. ผู้ประกอบการตามประเภทของ สสว.  

2. ผู้แทนจากสภาหอการค้า / สภาอุตสาหกรรม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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3. ผู้แทนจากแหล่งเงินทุน  

4. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

6. ผู้สื่อข่าว และผู้ที่สนใจท่ัวไป 

ร่างก าหนดการ  

9:00 – 9:30 น.  น าเสนอที่มา กรอบแนวคิด และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

9:30 – 10:30 น. น าเสนอผลการศึกษา กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ ร่างยุทธศาสตร์และ

โครงการที่ส าคัญโดยคณะที่ปรึกษา 

10:30 – 12:00 น.  ประชุมระดมความคิดเห็น 

 

1.5 แผนการด าเนินงาน และผลงานที่จะส่งมอบ  

การด าเนินโครงการงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: แหล่งเงินทุน

ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้เวลารวมประมาณ 300 วัน โดยมีการแบ่งการส่งมอบ

ผลงานตลอดทั้งโครงการ 4 งวดงาน ดังนี้ต่อไปนี้ 

งวดงาน (ระยะเวลา) สิ่งส่งมอบ 

งวดที่ 1: INCEPTION REPORT 

ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนาม

ในสัญญา 

 

เมื่อท่ีปรึกษาด าเนินการส่งมอบ ดังนี ้

1) รายงานขั้นต้น (Inception Report) จ านวน 5 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 

ดังนี ้

1. กรอบการศึกษา เช่น นิยามศัพท์ กลุ่มเป้าหมายฯ 

2. แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงาน 

งวดที่ 2: PROGRESS REPORT 

ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนาม

ในสัญญา 

  

เมื่อท่ีปรึกษาด าเนินกิจกรรมและส่งมอบรายงาน ดังนี้ 

1) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จ านวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

ต้นฉบับ (ในรูปแบบของ Pdf.file และ Digital file ที่สามารถแก้ไขได้) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังน้ี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือก ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 

1.3.2 

2. กรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practices) ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 

1.3.3 

งวดที่ 3: DRAFT FINAL REPORT 

ภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 

เมื่อท่ีปรึกษาด าเนินกิจกรรมและส่งมอบรายงาน ดังนี้ 

1) จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการและระดมความคิดเห็น (Focus Group) ตาม

ขอบเขตการด าเนินงานข้อ 1.3.4 
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งวดงาน (ระยะเวลา) สิ่งส่งมอบ 

2) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จ านวน 5 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย

เนื้อหา ดังนี ้

1. สรุปผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น (Focus 

Group) ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 1.3.4 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล และร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 1.3.5 

งวดที่ 4: FINAL REPORT 

ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2560 

เมื่อท่ีปรึกษาด าเนินกิจกรรมและส่งมอบรายงาน ดังนี้ 

1) จัดประชุมน าเสนอร่างยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ 1.3.6 

2) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จ านวน 100 ชุด ตามขอบเขตการ

ด าเนินงานข้อ 1.3.7 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พร้อมพิมพ์รูปเล่ม 4 สี 

2. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุน

ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. แผ่นซีด-ีรอม (CD-Rom) บันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์สีแผ่นและปก  
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ตารางที่ 5 ตารางการท างาน 

 

                                                                                     

1.                                                                                

1.1                                                                                                   
1.2                                                         

1.3                                                                             SMEs                 
2                                     SMEs                                                

2.1                                                               SMEs                            
                                         
2.2                                                         SMEs            
2.3                                         (Best Practices) 

3.                                                                      

3.1                                                 
3.2                                                                                                 
        

                                                   
                                                   
                             
               

             
(Inception Report)

      

          
       

(Progress Report)
      

                 
(Final Report)
          

                                                          
              

       
(Draft Final Report)

1        



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

17 
 

บทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษา 

 

เนื่องจากงานศึกษาช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น การท าความเข้าใจนิยาม เกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของวิสาหกิจและแหล่งเงินทุนใน

เบื้องต้นจึงถือว่ามีความส าคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องของปัจจัยต่างๆ ที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้ นอกจากนี้ การ

ก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้ชัดเจนก็จะช่วยให้การก าหนดแผนยุทธศาสตร์มีความถูกต้องและแม่นย า รวมทั้งท าให้งาน

ศึกษาช้ินนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยการศึกษานิยามและขอบเขตจะ

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษานิยามและขอบเขตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการศึกษานิยามและขอบเขต

ของแหล่งเงินทุนทางเลือก 

2.1 นิยามและขอบเขตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.1.1  นิยามของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีการก าหนดนิยามมาตรฐานในการแบ่งขนาดของวิสาหกิจเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจขนาด

กลาง และวิสาหกิจขนาดย่อม โดยใช้เกณฑ์ด้านปริมาณการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ทั้งนี้ เกณฑ์

มาตรฐานดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มประเภทกิจการ ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 6 นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

 
จ านวนการจ้างงาน )คน(  มูลค่าสนิทรัพย์ถาวร )ล้านบาท( * 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การผลิต ≤50 51-200 ≤50 50-200 

การบริการ ≤50 51-200 ≤50 50-200 

การค้าส่ง ≤25 26-50 ≤50 50-100 

การค้าปลีก ≤15 16-30 ≤30 30-60 

*หมายเหตุ: มูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน 

ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 

 

โดยความหมายของแต่ละกิจการ ตามนิยามที่ก าหนดภายใต้กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่า

สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 มีดังน้ี 

• กิจการผลิตสินค้า คือ กิจการที่มีการผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดย

ความหมายที่เป็นสากลของการผลิตก็คือ การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือ

เคมีภัณฑ์ โดยไม่ค านึงว่างานนั้นท าโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทั้งนี้  กิจการผลิตสินค้าในที่นี้รวมถึงการแปรรูป
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ผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลติ

ที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย 

• กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและ

ร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน 

บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 

• กิจการค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุต สาหกรรม งาน 

พาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง 

• กิจการค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนท่ัวไป

เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน 

 

2.1.2  กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมาย 

ภายใต้ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นนโยบายส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย

รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหาร

ประเทศ ประเทศไทย 4.0 มีแนวทางการพัฒนาหลักคือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม (Value-Based Economy) ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นแนวทางการ

พัฒนาส าคัญซึ่งน าไปสู่แนวคิดการเปลี่ยนผ่าน (Transformative Shift) ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ซึ่งเป็นการท าธุรกิจ

ภายใต้แนวคิด “ท าน้อย ได้มาก (Less to More)” หรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากจากสินค้าและบริการ เน้นคุณค่าจาก

การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการท าธุรกิจในรูปแบบเดิมคือ “ท ามาก ได้น้อย 

(More to Less)” เน้นการผลิตสินค้าในปริมาณมากแต่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูง โดยองค์ประกอบหลักในการเปลี่ยนผ่านทั้งหมด 4 

องค์ประกอบหลักได้แก่ 

1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur)  

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่ยังไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอและต้องการความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ

ขนาดใหญ่ได้ด้วยการน าความคิดและนวัตกรรมมาต่อยอดทางธุรกิจ ให้กลายเป็นกิจการที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยนวัตกรรม  

3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่เน้นการบริการโดยใช้ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม หรือทุนมนุษย์ท่ีมีอยู่

เดิมโดยตรงซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services ซึ่งเป็นการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เน้นกระบวนการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการแทนท่ีจะเน้นเพียงแต่ทุนตั้งต้นเพียงอย่างเดียว  
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4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า (Unskilled Labors) ไปสู่แรงงานที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

(Knowledge Workers/ High Skilled Labors) เพื่อรองรับการผลิตและการให้บริการที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมาก

ขึ้น 

จากนโยบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่กิจการมีการน านวัตกรรมต่างๆ 

มาประยุกต์ใช้ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนตามแนวคิด Thailand 

4.0 เป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปอย่างรูปธรรมมากที่สุด แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในเรื่องของแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ จึงจะให้ความส าคัญ

กับแนวทางการสร้างประโยชน์ และเป็นปัจจัยเอื้อให้กับกลุ่ม SMEs เป้าหมายตามแนวคิดข้างต้น อันประกอบไปด้วย 

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม โดยเน้นกิจการที่มีศักยภาพในการพัฒนา

เป็นผู้ประกอบการที่น าการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม (Smart Farming)  

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการด้านการบริการ โดยเน้นกิจการที่มีศักยภาพในการพัฒนา

เป็นกิจการที่ให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการเป็นของตัวเอง และสามารถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้  

3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เน้นการใช้นวัตกรรม โดยเน้นกิจการที่มีการน านวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึง่

ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี โมเดลธุรกิจ (Business Model) หรือองค์ความรู้อื่นๆ  

 

2.2  เคร่ืองมือทางการเงิน นิยามและขอบเขตของแหล่งเงินทุนทางเลอืก (Alternative Finance) 

ในการศึกษาครั้งน้ี ที่ปรึกษาได้ทบทวนเครื่องมือทางการเงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งนิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือกที่

เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อให้เข้าใจขอบเขตและสถานะของแหล่งเงินทุนทางเลือกที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ใน

ประเทศไทย โดยมีผลการทบทวนเครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน และผลการศึกษานิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือก 

ดังต่อไปนี้ 

2.2.1  การทบทวนเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบนั (Financial Instrument) 

การเข้าถึงเงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากกระบวนการด าเนินธุรกิจที่ประกอบด้วย

การผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การขาย ฯลฯ ย่อมต้องมีการใช้เงินทุนจ านวนมาก ซึ่งเงินทุนส่วนตัวของ

ผู้ประกอบการแต่ละรายอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกจึงเป็นตัวแปร

ส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้ได้ตลอดรอดฝั่ง โดยเจ้าของธุรกิจสามารถระดมทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การขาย

หลักทรัพย์ในตลาด หรือการระดมทุนผ่านช่องทางอื่นๆ 

โดยแหล่งเงินทุนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ การให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูป

ของตัวเงิน ( Investment for non-financial return) ตราสารหนี้  (Debt instrument) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid 
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instrument) และ ตราสารทุน (Equity instrument) ซึ่งแหล่งเงินทุนแต่ละประเภทต่างมีลักษณะเฉพาะ ทั้งในด้านรูปแบบ

ผลตอบแทน ระดับความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทุน และสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาได้ท าการรวบรวมเครื่องมือทางการเงินส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ ซี่งสามารถสรุปได้ดัง

แผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 6 เคร่ืองมือและเทคนิคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา: New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, OECD ปรับปรุงโดย 

Effinity 

 

1) การให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Investment for non-financial return) 

แหล่งเงินทุนท่ีมีความเสี่ยงต่อนักลงทุนต่ าที่สุด คือ แหล่งเงินทุนประเภทการให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัว

เงิน (Investment for non-financial return) ซึ่งมักจะเป็นการให้เงินเปล่าเพื่อการส่งเสริมกิจการที่นักลงทุนมีความสนใจ 

โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลงทุนในมูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit organization) และกิจการเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) ต่างๆ โดยข้อแตกต่างของการให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงินแบบดั้งเดิมและแบบ

ทางเลือก คือ ช่องทางการระดมทุน ซึ่งแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมมักเป็นการติดต่อระหว่างเจ้าของทุนและผู้รับทุนโดยตรง ท าให้

จ านวนนักลงทุนค่อนข้างจ ากัด ในขณะที่แหล่งเงินทุนแบบทางเลือกจะเป็นการระดมทุนผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรูปแบบการระดมทุนดังกล่าวสามารถเข้าถึงนักลงทุนจ านวนมากได้ 

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนจะได้รับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทุนและผู้รบัทุน ทั้งนี้ การให้ทุนโดยไม่

หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน มักปรากฎใน 3 รูปแบบหลัก คือ 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการบริจาค (Donation-based crowdfunding) การลงทุนรูปแบบนี้เป็นการ

ลงทุนแบบให้เปล่าโดยที่นักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของตัวเงิน สิทธิพิเศษ หรือสิ่งของ
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ต่างๆ แต่อาจจะได้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับตลาด เทคโนโลยี และธุรกิจที่กิจการนั้นด าเนินอยู่หรือเกี่ยวข้อง เป็น

ต้น 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการให้รางวัล (Reward-based crowdfunding) เป็นการให้เงินเพื่อสนับสนุน

กิจการ โดยเจ้าของทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ก าหนด เช่น ของสมนาคุณ การให้เครดิตผู้สนับสนุนในกิจกรรม

ของทางบริษัท การให้ผลประโยชน์ทางการตลาดต่างๆ หรือการเข้าถึงสินค้าและบริการก่อนผู้บริโภคอื่นๆ 

• การท าสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-selling or pre-ordering) เป็นการที่นักลงทุนตกลงท าสัญญาการสั่งซื้อสินค้า

หรือบริการล่วงหน้าจากกิจการที่สนใจ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ก่อนเพื่อที่จะน าไปใช้

ส าหรับการผลิตหรือพัฒนาสินค้า และเมื่อสินค้าออกสู่ตลาด นักลงทุนจะได้รับสินค้าหรือบริการ รวมถึงส่วนลดใน

การซื้อสินค้าเป็นการตอบแทน 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการลงทุนทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมา นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่จะอยู่ใน

รูปแบบของสินค้า บริการ ข้อมูล ความรู้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น 

2) ตราสารหนี้ (Debt) 

ตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งนักลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้

ของกิจการ โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของทุนตามกฎหมาย ไม่เว้นแม้แต่ในกรณีที่บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานขาดทุนหรือล้มละลาย ทั้งนี้ เจ้าของจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อครบก าหนดสัญญา โดย

อัตราของผลตอบแทนจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นอัตราคงที่ (Fixed rate) หรืออัตราไม่คงที่ (Variable rate) ก็ได้ 

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าวที่สามารถรับประกันผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น หลักทรัพย์

จ าพวกตราสารหนี้จึงถือว่ามีความเสี่ยงต่ า ท าให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในรูปแบบตราสารทุน โดยตราสารหนี้ที่มีการ

ใช้อย่างแพร่หลายมีอยู่ 9 ชนิด ประกอบด้วย 

• การกู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ค้ าประกัน (Asset-based lending) เป็นเงินกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ าประกันกับสถาบันทาง

การเงิน เช่น อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร โดยผู้กู้สามารถกู้ยืมได้ในวงเงินท่ีน้อยกว่าราคาประเมินของสินทรัพย์ที่ใช้

ค้ าประกัน ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ สถาบันทางการเงินซึ่งเป็นผู้ให้กู้มีสิทธิ์ในการยึด

สินทรัพย์ค้ าประกันไปขายทอดตลาดเพื่อช าระหนี้แทน ท้ังนี้ ในกรณีที่สินทรัพย์ค้ าประกันมีสภาพคล่องสูงซึ่ง

สามารถขายทอดตลาดได้ง่าย สถาบันทางการเงินจะให้วงเงินกู้ใกล้เคียงกับราคาประเมินซึ่งสูงกว่าสินทรัพย์ที่มี

สภาพคล่องต่ าที่สามารถขายทอดตลาดได้ยากกว่า  

• การกู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ค้ าประกันเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( Intangible asset-based lending) เป็นเงินกู้ที่ใช้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญามาค้ าประกัน โดยวงเงินและดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องรับภาระจะ

ขึ้นอยู่กับประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นๆ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม

สัญญาเงินกู้ ผู้ให้กู้จะมีสิทธิในการยึดสินทรัพย์ค้ าประกันนั้นตามกฎหมาย 

• สินเช่ือแฟ็คเตอริง (Factoring) คือ การที่ธุรกิจขายบัญชีลูกหนี้ให้สถาบันทางการเงินหรือผู้ท าธุรกิจแฟ็คเตอริง 

เพื่อน าเงินสดมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน มีลักษณะคล้ายกับเงินกู้ท่ีมีบัญชีลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน แต่ในกรณีนี้ 
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บัญชีลูกหนี้จะถูกโอนย้ายไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ท าธุรกิจแฟ็คเตอริงตั้งแต่ต้น และผู้ท าธุรกิจแฟ็คเตอริงจะต้องท า

หน้าท่ีเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและรับความเสี่ยงจากหน้ีสูญเอง โดยธุรกิจที่ขายบัญชีลูกหนี้จะได้รับเงินสดในจ านวน

ที่น้อยกว่ามูลค่าของบัญชีลูกหนี้เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดช าระของลูกหนี้ ท้ังนี้  ผู้ซื้อ

บัญชีลูกหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สัญญาแฟ็คเตอริงมีทั้งในแบบมีสิทธิไล่เบี้ย 

(with recourse) และแบบไม่มีสิทธ์ิไล่เบี้ย (without recourse) ส าหรับแบบมีสิทธิ์ไล่เบี้ย ผู้ซื้อบัญชีลูกหนี้มีสิทธ์ิ

เรียกเก็บเงินบางส่วนจากธุรกิจในกรณีที่เกิดหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในขณะทีส่ัญญาแฟ็คเตอริงแบบไม่มีสิทธ์ิไลเ่บีย้ 

ผู้ซื้อบัญชีลูกหนีจ้ะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากธุรกิจที่ขายบัญชีลูกหนี้ให้ได้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงของผู้ท า

ธุรกิจแฟ็คเตอริงจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาดังกล่าวและความน่าเชื่อถือของลูกหนี ้

• สินเช่ือจากใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase order finance) เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ใบสั่งซื้อสินค้าเป็นสินทรัพย์ค้ า

ประกัน โดยผู้ให้กู้ยืมจะประเมินความเสี่ยงและอนุมัติวงเงินให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่ธุรกิจ

ต้องการ ซึ่งมักสามารถประมาณไดจ้ากต้นทุนการผลติของค าสั่งซื้อสนิค้านั้นๆ ส าหรับกรณีนี้ ผู้ให้กู้ยืมต้องรับความ

เสี่ยงจากการที่ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าได้ตามความต้องการหรือไม่ รวมถึงความน่าเช่ือของผู้สั่งซื้อสินค้าซึ่งมีผลต่อ

ความเสี่ยงการผิดนัดช าระของลูกค้า เพื่อแลกกับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม  

• สินเช่ือจากใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipts) เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ใบรับของคลังสินค้าเป็นสินทรัพย์

ค้ าประกัน ผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์น าสินค้าไปฝากที่คลังสินค้าที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จากนั้นน าใบรับมาเป็นหลักประกันเพื่อขออนุมัติวงเงิน ซึ่งวงเงินท่ีผู้กู้ยืมได้รับจะมีจ านวนน้อยกว่ามูลค่า

ของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นๆ ถ้าหากมีการผิดนัดช าระ สินค้าโภคภัณฑ์ที่น ามาเป็นหลักประกันจะถูกยึดโดยผู้ให้กู้ยืม 

ดังนั้นผู้ ให้กู้ยืมจะมีความเสี่ยงจากราคาและสภาพคล่องของสินค้าโภคภัณฑ์  และจะได้ดอกเบี้ยรวมทั้ง

ค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน 

• ลีสซิ่ง (Leasing) เป็นการท าสัญญาเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการประกอบกิจการ เช่น  

เครื่องจักร ยานพาหนะ หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าในแต่ละงวดให้เจ้าของสินทรัพย์เป็นการ

ตอบแทน ซึ่งผู้ให้เช่าจะพิจารณาค่างวดและดอกเบี้ยตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่ให้เช่ารวมถึงความสามารถของธุรกิจ

ในการผลิตกระแสเงินสดให้พอกับค่างวด ลักษณะของสัญญามี 2 แบบ คือ สัญญาเช่าการเงิน (Financial lease) 

โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้เช่าและผูใ้ห้เช่าสามารถท าข้อสัญญาในการโอนกรรมสทิธ์ิของสินทรัพย์นั้นโดยการโอนทนัที

หรือจ่ายเงินเพิ่มบางจ านวนได้ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ สัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสัญญา

ระยะสั้นกว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องคืนสินทรัพย์นั้นให้กับผู้ให้เช่าโดยไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ  

• หุ้นกู้ (Corporate bond) เป็นการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปในตลาดทุนในรูปของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารมี

ข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้กับนักลงทุนในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อสัญญา ทั้งนี้  

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการจะขึ้นอยู่กับอายุของตราสาร สภาพคล่อง ความน่าเช่ือถือของผู้ออก อัตราดอกเบีย้ 

และประเภทของหลักประกัน เป็นต้น ท้ังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากการท าการเสนอขาย

หลักทรัพย์แก่สาธารณะ (Public Offering) มีข้อก าหนดต่างๆ มากมาย เช่น ในเรื่องของการออกหนังสือช้ีชวนที่
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บอกถึงผลการด าเนินงาน รายรับ รายจ่ายและแผนการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจ ซึ่งบริษัทขนาดเล็กมักไม่มี

หรือมีต้นทุนสูงในการจัดท าเอกสารดังกล่าว รวมถึงมีข้อก าหนดเรื่องขนาดการออกตราสารและเงื่อนไขต่างๆ ด้วย 

• การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Debt securitization) และ covered bond คือรูปแบบการออกตราสารหนี้

ประเภทหน่ึงที่น ากระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์บางประเภทมาแปลงเป็นหลักทรพัย์และขายให้นักลงทุนอกี

ต่อหนึง่ โดยสินทรัพย์ที่น ามาแปลงมักอยู่ในรูปของสินเช่ือบัตรเครดิต สินเช่ือรถ สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ซึ่งเป็นสินทรัพย์

ที่มีการประมาณการเงินสดที่แน่นอน ขั้นตอนการด าเนินการเริ่มจากการที่สถาบันทางการเงินให้กู้ยืมเงินในรูปแบบ

ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไป จากนั้นน าสินทรัพย์เหล่านั้นมาขายต่อให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special purpose entity) 

นิติบุคคลเฉพาะกิจจะผูกรวมสินทรัพย์และจัดตั้งเป็น portfolio จากนั้นน าหลักทรัพย์ไปขายต่อให้กับนักลงทุน ซึ่ง

นักลงทุนมีสิทธ์ิในกระแสเงินสดที่ได้จาก portfolio นั้นตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการ (Tranches) ใน

กรณีที่เกิดหนี้สูญ ผู้ลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์จาก Tranche ที่มีเครดิตต่ า เช่น BB จะต้องรับความเสี่ยงจากหนี้สูญ

ก่อน เมื่อมีหนี้สูญเกิดมากขึ้น ผู้รับความเสี่ยงนั้นคนถัดไปคือผู้ลงทุนใน Tranche ที่สูงขึ้นไปตามล าดับ ดังนั้น นัก

ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ าสามารถลงทุนใน Tranche ที่สูง เช่น AAA  ในทางกลับกันผู้ลงทุนใน Tranche ต่ าๆ ก็

จะได้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเช่นกัน ส่วนการท างานของ covered bond มีลักษณะคล้ายกับ debt securitization 

แต่จะต่างกันตรงที่ในกรณีของ Debt securitization สินทรัพย์ที่อยู่ในรูปของสินเช่ือต่างๆ จะถูกยกออกจากงบดุล

ของสถาบันทางการเงิน สถาบันทางการเงินจึงไม่มีหน้าที่เป็นผู้รับความเสี่ยงจากหนี้สูญอีกต่อไป แต่ในกรณีของ 

covered bond สินทรัพย์ที่จะน ามาผูกรวมยังอยู่ในงบดุลของสถาบันทางการเงิน ดังนั้น เมื่อมีหนี้สูญจากสินเช่ือ

ต่างๆเกิดขึ้น สถาบันทางการเงินยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนเหมือนเดิม คล้ายกับในกรณีของหุ้นกู้ และถ้า

การผิดนัดช าระเกิดขึ้นจากสถาบันทางการเงินเอง ผู้ลงทุนจะมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันของ

หลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนซื้อ 

• Crowdfunding (Peer-to-peer lending) เป็นการระดมทุนจากผู้ให้กู้ยืมที่ เป็นบุคคลทั่วไปผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขอกู้ยืมเสนอความคิดหรือแผนธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการระดมทุน 

(Funding Portal) ต่างๆ ในกรณีของ Peer-to-peer lending บุคคลทั่วไปจะลงทุนในรูปแบบของการให้กู้ยืมเงิน

โดยไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงจากหนี้สูญโดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ทั้งนี้  ผู้ลงทุน

สามารถเสนอจ านวนเงินที่ตนเองต้องการจะลงทุนได้ และการให้กู้ยืมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจ านวนเงินรวมที่ผู้ลงทุน

เสนอเพิ่มขึ้นไปถึงระดับที่ผู้ขอกู้ตั้งเป้าหมายไว ้

3) ตราสารทุน (Equity) 

ตราสารทุน หมายถึง การเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการโดยแลกกับสัดส่วนในการถือครองบริษัท โดยนักลงทุน

จะต้องยอมรับความเสี่ยงในการด าเนินกิจการทั้งหมดเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงกว่ารูปแบบประเภทอื่นๆ ซึ่งผลตอบแทน

ของนักลงทุนแต่ละรายจะอ้างอิงจากความส าเร็จหรือผลประกอบการของบริษัทน้ันๆ โดยตรง ท าให้ตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ที่

มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทสามารถเป็นได้ทั้งก าไรหรือขาดทุน  

ทั้งนี้ การระดมทุนในรูปแบบของตราสารทุนมีข้อได้เปรียบอยู่ที่เจ้าของกิจการดังกล่าวจะมีข้อผูกมัดต่อเจ้ าของทุนต่ า 

กล่าวคือ เจ้าของกิจการมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนต่อนักลงทุนตามสถานการณ์ที่เห็นสมควร โดยจะ
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เป็นในรูปแบบของเงินปันผลหรือส่วนแบ่งก าไร อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการระดมทุนในรูปแบบของตราสารทุน คือ เจ้าของ

กิจการจะสูญเสียสิทธิในการบริหารบางส่วนให้แก่นักลงทุน โดยนักลงทุนแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวกับการ

บริหารกิจการตามสัดส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นที่มีอยู่ในการครอบครอง 

ตราสารทุนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ หุ้นทุนสาธารณะ (Public Equity) และหุ้นนอกตลาด (Private 

Equity) ซึ่งหุ้นทั้ง 2 ประเภทนี้มีข้อแตกต่างด้านตลาดในการซื้อขายและความสามารถในการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยหุ้นทุน

สาธารณะเป็นหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท าให้นักลงทุนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างเสรี

ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ (Broker) ที่ได้รับการรับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่หุ้นนอกตลาดคือหุ้นของ

บริษัทท่ีไม่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและนักลงทุนเท่าน้ัน ไม่สามารถ

ท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างนักลงทุนได้ 

• หุ้นทุนสาธารณะ (Public Equity) 

เนื่องจากนักลงทุนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทุนสาธารณะระหว่างกันได้อย่างเสรีผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรก

เกอร์ ท าให้หุ้นทุนสาธารณะมีสภาพคล่อง (Liquidity) ที่สูง และความเสี่ยงต่ ากว่าหุ้นนอกตลาด โดยนักลงทุนในหุ้นทุน

สาธารณะจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล (Dividend) และผลก าไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital gain) 

โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถืออยู่ สิทธิ

ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัท และสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ แต่

จะได้รับเป็นล าดับสุดท้ายหลังจากผู้เรียกร้องอื่นๆ เช่น ผู้ถือตราสารหนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock) ได้รับ

ผลตอบแทนตามข้อตกลงแล้ว 

ทั้งนี้ การระดมทุนโดยการขายหุ้นทุนสาธารณะถือเป็นรูปแบบหนึ่งของแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การน า

หุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักมักมีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง เช่น ทุนช าระหลังการเสนอขายหลักทรัพย์แก่

ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จ านวนหุ้นหมุนเวียนในระบบ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ

ต่อเนื่อง จ านวนผู้ถือหุ้น จ านวนผู้ดูแลสภาพคล่อง ฯลฯ โดยระดับของหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมักเป็นข้อจ ากัดส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น หลายประเทศจึง ได้มีการจัดตั้ง

ตลาดหลักทรัพย์รองขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ในการเข้าถึง

ตลาดที่ต่ ากว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น เช่นในกรณีของประเทศไทยก็มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีเกณฑ์ด้านทุนช าระแล้วหลัง IPO เพียง 20 ล้านบาทขึ้นไป ในขณะที่เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) มีเกณฑ์ด้านทุนช าระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่ง

การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ขนาดรองนี้มักถูกก าหนดให้เป็นการลงทุนแบบทางเลือกเนื่องจากกิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์รองมักมีขนาดของกิจการที่เล็กกว่าและมีความเสี่ยงสูง แต่มีศักยภาพในการเติบโตและโอกาสสร้างผลตอบแทน

มากกว่า 

ส าหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์รองต้องมีการด าเนินเรื่องเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาอนุมัติ โดยทาง ก.ล.ต. จะพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ความ
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น่าสนใจของธุรกิจ แผนการใช้เงินในอนาคต ฯลฯ และเมื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เจ้าของกิจการจะต้อง

ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบางส่วน เช่น กิจกรรมการด าเนินงานของ

บริษัท และสถานะทางการเงินให้แก่สาธารณะเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

• หุ้นนอกตลาด (Private Equity) 

หุ้นนอกตลาดคือแหล่งเงินทุนทางเลือกที่แตกต่างจากหุ้นทุนสาธารณะทั่วไป โดยจะเป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่

ไม่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเจ้าของกิจการจะท าการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement: PP) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างนักลงทุนได้ ซึ่งท าให้การลงทุนในหุ้นนอก

ตลาดมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากต้องแบกรับความเสี่ยงของธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจการร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม จากการที่

หุ้นนอกตลาดไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างลงทุน ท าให้มีสภาพคล่องต่ ากว่าหุ้นทุนสาธารณะและมีมูลค่าหุน้ค่อนข้างคงที่ 

โดยการประเมินมูลค่าหุ้นจะวัดจากสถานะและพื้นฐานของธุรกิจเท่านั้น ซึ่งต่างจากหุ้นทุนสาธารณะที่ความคิดเห็นของนัก

ลงทุนในตลาดสามารถส่งผลต่อมูลค่าหุ้น ณ เวลานั้นได้ 

การลงทุนในหุ้นนอกตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักโดยใช้สถานะของธุรกิจเป็นเกณฑ์ในการก าหนด ได้แก่ 

การลงทุนแบบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และการลงทุนหุ้นนอกตลาดอื่นๆ (Other Private Equity) 

ส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นการลงทุนในวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย

ส่วนมากมักเป็นกิจการทีอ่ยู่ในระยะแรกเริ่มของการด าเนินกิจการและมีความแปลกใหม่ เช่น ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ธุรกิจ

เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตัวอย่างเช่น บริษัท Google 

Apple หรือ Facebook ในอดีต เป็นต้น ซึ่งในระยะแรกธุรกิจใหม่ (Startups company) เหล่านี้มักมีความเสี่ยงสูงและยากท่ี

จะได้รับการอนุมัติสินเช่ือจากสถาบันการเงินโดยตรง รวมทั้งยังไม่มีประวัติทางการเงิน หลักทรัพย์ค้ าประกัน หรือเงินทุนมาก

เพียงพอที่จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เจ้าของกิจการจึงจ าเป็นต้องระดมทุนผ่าน

ช่องทางอื่น 

ทั้งนี้ ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นแนวทางส าคัญในการระดมทุนส าหรับธุรกิจดังกล่าว โดยจะเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งมีผู

ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture capitalist) ท าหน้าที่ระดมทุนจากนักลงทุนต่างๆ เช่น นักลงทุนบุคคล บริษัทประกัน 

กองทุนบ านาญ (Pension fund) และเงินกองทุน (Endowment)  ตางๆ แล้วน าไปลงทุนในกิจการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน 

(Partnerships) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ หุ้นส่วนสามัญ (General Partners) และหุ้นส่วนจ ากัด 

(Limited Partners) โดยหุ้นส่วนสามัญจะเป็นผู้ดูแลการลงทุนหลักที่มีหน้าที่คัดเลือกกิจการที่จะลงทุน ควบคุม และให้

ค าแนะน าการบริหารงานในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งหุ้นส่วนสามัญส่วนใหญ่มักเป็นนักบริหารมืออาชีพที่ใส่เงินลงทุนน้อยและได้รับ

ผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการจัดการและส่วนแบ่งก าไร ในขณะที่หุ้นส่วนจ ากัดคือนักลงทุนต่างๆ ที่ลงทุนผ่าน

ตัวแทน โดยเป็นผู้ถือหุ้นส่วนมากในห้างหุ้นส่วนและมีบทบาทในการก ากับดูแลการลงทุนของห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่

มักเป็นนักลงทุนสถาบันท่ีมีเงินทุนระยะยาว 
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นอกจากนี้การลงทุนในธุรกิจใหม่ยังมีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า Angel investors ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีกลุ่มธุรกิจ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับธุรกิจเงินร่วมลงทุน แต่จะแตกต่างกันตรงที่นักลงทุน Angel investors ส่วนใหญ่จะ

เป็นนักลงทุนรายอิสระหรือกลุ่มนักลงทุนอิสระที่ลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัว ในขณะที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นนักลงทุนในรูปแบบ

ของนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ นักลงทุน Angel investors มักเสนอจ านวนเงินลงทุนที่ต่ ากว่านักลงทุนสถาบันเนื่องจากปริมาณ

เงินทุนที่น้อยกว่า ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เลือกระดมทุนผ่านช่องทางดังกล่าวจึงอาจต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุน Angel investors ยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งหมายความว่าเจ้าของทุนจะมีสิทธิในการ

บริหารด้วย ซึ่งนักลงทุนแต่ละรายจะมีความต้องการในการร่วมบริหารธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป 

ส าหรับการลงทุนหุ้นนอกตลาดอื่นๆ เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีการด าเนินงานมาในระยะหนึ่งและมีความมั่นคงของ

กระแสเงินสด (Mature business) โดยมีรูปแบบการเข้าไปลงทุนที่หลากหลาย เช่น สนับสนุนเงินกู้ยืมช่วยในการบริหารงาน 

(Management buy-outs) การเข้าซื้อกิจการที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และขอเพิกถอนออกมาอยู่นอกตลาด 

(Leveraged buy-outs) และการลงทุนในบริษัทที่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth capital) ฯลฯ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปสนับสนุนและขยายกิจการเพื่อให้เจริญเติบโตและมีความก้าวหน้ามากขึ้น ก่อนที่จะจดทะเบียนเข้า

ตลาดหลักทรัพย์หรือขายเพื่อท าก าไรในอนาคต 

นอกจากน้ี จากการเข้ามาของเทคโนโลยีท าให้ปัจจุบันผู้ประกอบการมีช่องทางในการระดมทุนเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง คือ 

การระดมทุนด้วยตราสารทุนผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Equity Crowdfunding) โดยจะด าเนินการผ่าน

เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (Funding portal) ซึ่งท าให้เจ้าของกิจการเข้าถึงนักลงทุนหมู่มากได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ขนาดของนักลงทุน

อาจมีทั้งนักลงทุนรายย่อยไปจนถึงนักลงทุนสถาบัน โดยขนาดของเงินลงทุนก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้

จะอาศัยปริมาณผู้ลงทุนที่มากพอ จนสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินของธุรกิจได้ 

4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid instrument) 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมผสานสินทรัพย์ในรูปแบบของหนี้และทุนเข้าด้วยกัน ท าให้

สินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นกึ่งหนี้สินกึ่งทุน โดยสินทรัพย์แต่ละชนิดจะมีความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน ท้ังนี้ ความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับสัดส่วน

คุณลักษณะของหนี้และทุนในผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนทีไ่ด้รับความนิยมในปัจจุบันมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่  

• หุ้นกู้แบบด้อยสิทธิ (Subordinated debt) เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่มีสถานะรองจากหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior 

debt) ซึ่งผู้ถือสินทรัพย์ชนิดนี้ยังคงสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทโดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย

และเงินต้นเมื่อครบก าหนดสัญญา ผู้ถือหุ้นกู้แบบด้อยสิทธิจะได้รับผลตอบแทนต่างๆ หลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อย

สิทธิได้รับผลตอบแทนครบหมดแล้ว แต่จะได้รับผลตอบแทนก่อนผู้ถือตราสารทุน 

• เงินกู้แบบมีส่วนร่วม (Participating loans) เป็นเงินกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไม่คงที่ (Variable rate) 

ขึ้นอยู่กับตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของผู้รับทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น ยอดขาย ก าไรสุทธิ หรือราคาหุ้นของ
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บริษัท ฯลฯ หมายความว่าผู้ถือสินทรัพย์เงินกู้แบบมีส่วนร่วมจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในกรณีที่ธุรกิจมีผลการ

ประกอบการที่ดีหรือสามารถท าก าไรได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสินทรัพย์เงินกู้แบบมีส่วนร่วมไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน เนื่องจากยังมีสถานะเป็น เจ้าของเงินกู้ซึ่งผู้กู้มีหน้าที่ต้องจ่าย

ผลตอบแทนให้ครบตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงเนื่องจากมิได้

ด ารงสถานะเป็นผู้ถือหุ้น 

• Silent participation เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตราสารทุนมากกว่าตราสารหนี้ โดยผู้ ถือสินทรัพย์

ดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลและผลก าไรส่วนต่างจากราคา

หลักทรัพย์ แต่จะไม่มีพันธะผูกพันต่อเจ้าหนี้ กล่าวคือ Silent participation มีสถานะเป็นหุ้นส่วนจ ากัด เมื่อ

กิจการมีผลก าไร Silent participation จะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ก าหนด ในขณะที่หากกิจการเกิดการ

ขาดทุนหรือต้องปิดกิจการ Silent participation จะสูญเสียเฉพาะในส่วนของเงินทุนที่ตนเองลงทุนไว้ในกิจการ

เท่านั้น ซึ่งเงินเหล่านั้นจะถูกน าไปใช้จ่ายคืนแก่เจ้าหนี้ตามล าดับ แต่ทางบริษัทจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มเติมจาก 

Silent participation เพื่อน ามาจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้ของบริษัทแต่อย่างใด 

• เงินกู้แปลงสภาพ (Convertible debt) เป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของหนี้ที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและ

ระยะเวลาของสัญญาไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตราสารหนี้ดงักล่าวเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน

รูปแบบอื่นๆ เช่น พันธบัตร หุ้น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างๆ ทั้งนี้ สิทธิในเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินทรัพย์ไม่

สามารถแยกออกจากตัวสินทรัพย์นั้นได้ กล่าวคือ ผู้ถือสินทรัพย์ประเภทเงินกู้แปลงสภาพไม่สามารถแยกตัวเงินกู้

และสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ออกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ ท้ังนี้ ผลตอบแทนของผู้ถือเงินกู้แปลง

สภาพจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของสินทรัพย์ ณ ขณะนั้น 

• ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นทุนแบบแยกจ าหน่ายได้ (Detachable warrants) เป็นสินทรัพย์ที่ระบุสิทธิในการซื้อหุ้น

ตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า แต่จะแตกต่างจากเงินกู้แปลงสภาพในประเด็นที่สิทธิดังกล่าวสามารถ

แยกจ าหน่ายจากตัวหลักทรัพย์ที่ผูกไว้ได้ โดยมูลค่าของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาหุ้น

ที่ระบุไว้ในสัญญา (Strike price) กับราคาหุ้นในตลาด (Market price) ณ เวลาที่ใช้สิทธิ หรือส่วนต่างของราคาซื้อ

และขายสัญญาในตลาด 

• Mezzanine finance เป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่ผสมผสานสินทรัพย์หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของบริษัทและนักลงทุน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนจะ

ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่ก าหนด เช่น ราคาหุ้นของบริษัทใน

ตลาด 

2.2.2  การก าหนดนิยามของแหล่งเงินทนุทางเลือก (Alternative Finance) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือกในแต่ละประเทศ พบว่า การก าหนดนิยามของ

แหล่งเงินทุนทางเลือกยังค่อนข้างมีความคลุมเครือและแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันค าว่าแหล่งเงินทุน
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ทางเลือกยังไม่มีค านิยามที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงได้รวบรวมค านิยามจากหลายแห่งเพื่อพัฒนาและก าหนด

นิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยแหล่งอ้างอิงนิยามในงานศึกษาช้ินนี้ประกอบด้วย 

1. อ ง ค์ ก า ร เ พ่ื อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  ( Organisation for Economic  

Co-operation and Development:  OECD)  ไ ด้ จั ดท า ร ายงานเรื่ อ ง  New Approaches to SME and 

Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments1 เพื่อท าการศึกษาเรื่องแหล่งเงินทุน

ทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สามารถลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินในการด าเนินธุรกิจได้ เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมี

ข้อจ ากัดค่อนข้างมาก เช่น ความยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความไม่เหมาะสมต่อสภาพทางธุรกิจในบาง

เวลา ดังนั้น แหล่งเงินทุนทางเลือกที่กล่าวถึงในรายงานช้ินนี้จึงมีความหมายครอบคลุมแหล่งเงินทุนทุกรูปแบบที่

นอกเหนือไปจากการกู้ยืมโดยตรง (Straight debt) ซึ่งทาง OECD ได้มีการน าเสนอเครื่องมือของการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนทางเลือก โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงต่างๆ ดังแผนภาพที่ 7 

ที่มา: New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, 

OECD 

2. Nesta หรือชื่อเดิมคือ NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Art) ซึ่งเป็น

องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรของสหราชอาณาจักรที่จัดตั้งขึ้นในปี 1998 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถทางด้านนวัตกรรมของประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักรผ่านการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การ

ลงทุน การจัดท านโยบายและการวิจัย การบริการเพื่อสาธารณะ รวมถึงการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนระหว่างธุรกิจเพื่อ

ขยายขอบเขตในการพัฒนานวัตกรรมให้ครอบคลุมธุรกิจในหลากหลายภาคส่วน 

                                                 
1 OECD, New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, 2015 

แผนภาพที่ 7 เคร่ืองมือและเทคนิคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ในปี 2014 ทาง Nesta ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Cambridge ในการจัดท ารายงานเรื่อง Understanding 

Alternative Finance2 โดยผู้เขียนได้ก าหนดนิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือกไว้แบบกว้างๆ ว่า แหล่งเงินทุน

ทางเลือก คือ รูปแบบการระดมทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากระบบการเงินแบบดั้งเดิม และเช่ือมโยงระหว่างผู้

ต้องการเงินทุนกับเจ้าของทุนโดยตรง โดยมักจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการระดมทุน เช่น เว็บไซต์ที่

เป็นตัวกลาง (Funding portal) ต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก ได้แก่  

• การให้ยืมเงินระหว่างธุรกิจ (Peer–to–peer business lending) 

• การให้ยืมเงินระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจ (Peer–to–peer consumer lending) 

• การระดมทนุจากมวลชนในรูปแบบการบริจาค (Donation–based crowdfunding) 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการให้รางวัล (Reward–based crowdfunding) 

• การระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารทุน (Equity–based crowdfunding) 

• การซื้อขายใบแจ้งหนี้ (Invoice trading) 

• Community shares 

• Pension–led funding 

• Debt–based securities 

3. The U.S. Small Business Administration (SBA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นภายใต้ Small Business Act ในปี 1958 ท้ังนี้ หน้าที่หลักของ SBA คือการให้เงินสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมใน

รูปแบบของเงินกู้ รวมทั้งการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การค้ าประกันจากธนาคาร และการให้ค าปรึกษาด้าน

ธุรกิจ เป็นต้น 

จากรายงานเรื่อง What is alternative finance?3 ทาง Office of Advocacy ภายใต้ SBA ได้ระบุนิยามของ

แหล่งเงินทุนทางเลือกไว้ว่า เป็นรูปแบบของแหล่งเงินทุนใดที่นอกเหนือไปจาก เงินสด (cash) พันธบัตร (bonds) 

และหุ้น (stocks) นอกจากนี้ยังมีบางนิยามที่เน้นย้ าในเรื่องของความเช่ือมโยงระหว่างผู้ต้องการเงินทุน 

(fundraisers) และผู้ให้ทุน (funders) โดยตรงด้วย ซึ่งส่วนมากจะเป็นการเช่ือมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย

แหล่งเงินทุนทางเลือกที่มีการกล่าวถึงในรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการบริจาค (Donation–based crowdfunding) 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการให้รางวัล (Reward–based crowdfunding) 

• การให้ยืมเงินระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจ (Peer–to–peer consumer lending) 

• การให้ยืมเงินระหว่างธุรกิจ (Peer–to–peer business lending) 

                                                 
2 Peter Baeck, Liam Collins and Bryan Zhang, Understanding Alternative Finance, The UK Alternative Finance Industry 
Report 2014, November 2014  
3 Office of Advocacy, The U.S. Small Business Administration (SBA), What is alternative finance?, Alternative Finance Series, 
September 7, 2016 
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• การระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารทุน (Equity crowdfunding) 

• การระดมทุนจากมวลชนแบบแบ่งปันรายได้และผลก าไร (Revenue and profit sharing crowdfunding) 

• การซื้อขายใบแจ้งหนี้ (Invoice trading) 

4. ง านวิ จั ย หั ว ข้ อ  Financial Intermediation, Markets, and Alternative Financial Sectors โ ด ย 

Franklin Allen et al4 ได้ท าการศึกษาช่องทางการระดมทุนของภาคธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะการระดมทุนผ่าน

แหล่งเงินทุนทางเลือก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของงานศึกษาดังกล่าว คือ การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยเหตุผลที่วิสาหกิจกลุ่มนี้มีความส าคัญต่อการขยายตัวทา งเศรษฐกิจใน

หลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีก าลังพัฒนา (Developing countries) 

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวได้ให้ค าจ ากัดความของแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมว่า เป็นแหล่งเงินทุนที่ต้องด าเนินการผ่าน

ธนาคาร (Bank) หรือตลาดการเงิน (Financial market) ซึ่งมีตราสารจ าพวกหนี้และทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการ

ระดมทุน ในขณะที่แหล่งเงินทุนทางเลือกคือช่องทางการระดมทุนใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการระดมทุนผ่าน

ธนาคารและผ่านตลาด (non-bank and non-market) เช่น การระดมทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ 

แหล่งเงินทุนทางเลือกยังหมายความรวมถึงแหล่งเงินทุนภายใน (internal finance) เช่น ก าไรสะสม (Retained 

earnings) ด้วย 

จากนิยามแหล่งเงินทุนทางเลือกที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการก าหนดนิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือกมี

คุณลักษณะส าคัญ (Key characteristics) 4 ประการได้แก่ 

1. ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (Non-bank) 

1.1 ไม่ใช่การกู้เงินจากธนาคารโดยตรง (Not straight debt) 

2. ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากตลาดการเงิน (Non-financial market) 

2.1 ไม่ใช่แหล่งเงินทุนรูปแบบพันธบัตร (Not bond) 

2.2 ไม่ใช่แหล่งเงินทุนรูปแบบหุ้นทุน (Not stock) 

3. มีการเช่ือมโยงระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและผู้ให้ทุนโดยตรง (Direct connection between fundraisers and 

funders) 

4. มักใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการระดมทุน (Often use internet platform as an intermediary) 

อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานต่างก็มีการก าหนดนิยามและตัวอย่างของแหล่งเงินทุนทางเลือกที่แตกต่างกันไป ซึ่ง

คุณลักษณะที่ส าคัญที่ใช้ในการก าหนดนิยามของแต่ละหน่วยงานสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้

                                                 
4 Franklin Allen, Elena Carletti, Jun “QJ” Qian, and Patricio Valenzuela, Financial Intermediation, Markets, and Alternative 
Financial Sectors, Handbook of the Economics of Finance, Chapter 11, last updated March 25, 2012 
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ตารางที่ 7 คุณลักษณะท่ีส าคัญในการก าหนดนิยามและตัวอย่างของแหล่งเงินทุนทางเลือก 

 OECD Nesta SBA F. Allen et al 

1. ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากธนาคาร   ✓ ✓ ✓ 

1.1) ไม่ใช่การกู้เงินจากธนาคารโดยตรง ✓    

2. ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากตลาดการเงิน  ✓  ✓ 

2.1) ไม่ใช่แหล่งเงินทุนรูปแบบพันธบัตร   ✓  

2.2) ไม่ใช่แหล่งเงินทุนรูปแบบหุ้นทุน   ✓  

3. มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องการเงินทุน
และผู้ให้ทุนโดยตรง 

 ✓ ✓ ✓ 

4. มักใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เปน็สื่อกลางใน
การระดมทุน 

 ✓ ✓  

 

ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางที่ปรึกษาใช้เกณฑ์ในการก าหนดนิยามที่มีการอ้างถึงใน

วรรณกรรมมากกว่า 2 ช้ินขึ้นไป ดังนั้น นิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือกในทัศนะของที่ปรึกษาจะประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 

ประการ ได้แก่ 

1. ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (Non-bank) 

2. ไม่ใช่แหล่งเงินทุนจากตลาดการเงิน (Non-market) 

3. มีการเช่ือมโยงระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและผู้ให้ทุนโดยตรง (Direct connection between fundraisers and 

funders) 

4. มักใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการระดมทุน (Often use internet platform as an intermediary) 

กล่าวคือ แหล่งเงินทุนทางเลือก คือ แหล่งเงินทุนที่ไม่ได้มีที่มาจากการการกู้ยืมธนาคารหรือการระดมทุนในตลาด

การเงินที่มีอยู่แล้ว เช่น ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพันธบัตรหรือหุ้นทุน นอกจากนี้ แหล่งเงินทุน

ทางเลือกจะต้องเป็นการระดมทุนที่เป็นการติดต่อระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและผู้ให้ทุนโดยตรง ซ่ึงอาจมีการพ่ึงพาระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการระดมทุน 

2.3  ขอบเขตในการศึกษาแหล่งเงินทนุทางเลือกของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

เพื่อให้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศไทยได้ ที่ปรึกษาจึงได้ทบทวนหลักทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (OECD) และน ามาวิเคราะห์ร่วมกับนิยามของแหล่งเงินทุนของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
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ไทย โดยมีผลการทบทวนหลักทรัพย์ทางการเงินในปัจจุบัน และผลการวิเคราะห์แหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

2.3.1  แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมกับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

จากการทบทวนเครื่องมือทางการเงินและนิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือก ทางที่ปรึกษาสามารถจ าแนกเครื่องมือ

ทางการเงินได้เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ช่องทางการระดมทุน (channel) เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ซึ่งในปัจจุบัน ช่องทางการระดม

ทุนของภาคธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 

1. ธนาคาร (Bank) 

2. ตลาดการเงิน (Financial market) 

3. เป็นการเช่ือมโยงระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและผู้ให้ทุนโดยตรง (Direct connection between fundraisers and 

funders) หรือไม่ใช่ทั้งธนาคารและตลาด (Non-bank and non-market) ซึ่งก็สามารถจ าแนกเป็นการติดต่อโดย

ใช้สื่อ 2 รูปแบบ คือ 

3.1 ใช้เว็บไซต์หรือระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลาง (Internet platform) เช่น เว็บไซต์ Kickstarter Crowdrise 

Crowdfunder Seedrs และ GoFundMe 

3.2 ไม่ใช้เว็บไซต์หรือระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลาง (Non-internet platform) ซึ่งอาจเป็นการติดต่อกันระหว่าง

บุคคลโดยตรง หรือให้ตัวแทน เช่น บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องการลงทุน

แทน โดยในท่ีนี้จะถือว่าบริษัทโฮลดิ้งเป็นผู้ให้ทุนของธุรกิจ 

ทั้งนี้ ช่องทางการระดมทุนที่กล่าวมาข้างต้นก็มีการน าเครื่องมือทางการเงินหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น

การให้เปล่าโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน หรือจะเป็นการออกหลักทรัพย์จ าพวกตราสารหนี้ ตราสารทุน และ

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ถูกปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างของช่องทางการระดมทุนแต่ละแบบ รวมทั้งความ

ต้องการของต้องการเงินทุนและผู้ให้ทุนด้วย โดยตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทจะแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 8  ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงิน จ าแนกตามประเภทของเคร่ืองมือและช่องทางการระดมทุน 

 ธนาคาร 

(Bank) 

ตลาดการเงิน 

(Financial market) 

การเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและผู้ให้ทุนโดยตรง 

ไม่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลาง ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลาง 

การให้ทุนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน  

(Non-financial) 

   
• Donation-based crowdfunding 

• Reward-based crowdfunding 

• Pre-selling and pre-ordering 

ตราสารหนี้ 
(Debt) 

• Tangible asset-based lending 

• Intangible asset-based 
lending 

• Purchase order finance 

• Warehouse receipts 

• Leasing 

• Factoring 

• Corporate bond 

• Senior bond 

• Subordinated bond 

• Covered bond and Debt 
securitization 

 
• Peer-to-peer lending 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
(Hybrid) 

 
• Convertible Security 

• Warrant 

• Silent participation 

• Participating loans 

• Mezzanine finance 

  

ตราสารทุน 
(Equity) 

 
• Common stock 

• SET 

• mai 

• Private Equity/Venture capital 

• Angel investment 
 

• Equity crowdfunding 
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ทั้งนี้ จากการสรุปนิยามของแหล่งเงินทุนทางเลือกว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสามารถระดมทุนได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางจ าพวกสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และไม่ต้องพึ่งพาตลาดการเงิน 

เช่น ตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ แต่มักจะใช้ปัจจัยนอกตลาดอื่นๆ เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อกลางในการ

ระดมทุนแทน ท าให้ขอบเขตของแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยจึงจ ากัดอยู่

ที่กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ทั้งธนาคารและตลาด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือทางการเงิน 8 ชนิด ซึ่งสามารถจัดได้เป็น 3

ประเภทตามจ านวนผู้ลงทุนได้แก่ 

1. การลงทุนจากนักลงทุนรายเดีย่ว (Angel investment) 

2. การร่วมลงทุนจากกลุ่มธรุกิจร่วมลงทุน (Venture capital) 

3. การระดมทุนจากคนหมู่มากโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง (Crowdfunding) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 รูปแบบ 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการบริจาค (Donation–based crowdfunding) 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการให้รางวัล (Reward–based crowdfunding) 

• การท าสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-selling or pre-ordering)  

• การให้ยืมเงินระหว่างบุคคล (Peer-to-peer lending) 

• การระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารทุน (Equity crowdfunding) 

โดยรายละเอียดและกลไกการท างานของแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบต่างๆ มีดังนี ้

1. การลงทุนจากนักลงทุนรายเด่ียว (Angel investment) เป็นเงินลงทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยว ซึ่งนักลงทุนจะอยู่

ในรูปของบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว แต่อาจมีนักลงทุนรายเดี่ยวหลายรายลงทุนในบริษัทเดียวกัน โดยนักลงทุน

แต่ละรายจะได้รับผลตอบแทนตามรูปแบบท่ีตนเองเลือกลงทุน เช่น หุ้น สัดส่วนความเป็นเจ้าของ และก าไร เป็นต้น 

ดังแสดงในแผนภาพท่ี 8 

แผนภาพที่ 8 กระบวนการการลงทุนรูปแบบนักลงทุนรายเด่ียว 

 

2. ธุรกิจร่วมลงทุน (Venture capital) นักลงทุนหลายรายไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล น าเงิน

ลงทุนมารวมกันและจัดตั้งเป็นบริษัทที่เรียกว่า “ธุรกิจเงินร่วมลงทุน” (Venture capital/private equity) ซึ่ง

ผู้บริหารธุรกิจร่วมทุนมีหน้าที่พิจารณาธุรกิจต่างๆ และน าเงินไปลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน

รูปของก าไร และคืนผลก าไรหลังจากหักค่าธรรมเนียมการบริหารคืนให้กับนักลงทุนต่อไป ดังแสดงในแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพที่ 9 กระบวนการการลงทุนรูปแบบกลุ่มธุรกจิร่วมลงทุน 

 

3. การระดมทุนจากคนหมู่มากโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลาง (Crowdfunding)  

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการบริจาค (Donation–based crowdfunding) เป็นการระดมทุน

จากนักลงทุนหมู่มากผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์ตัวกลาง (Funding portal) เป็นผู้ให้บริการการ

ระดมทุน ในกรณีนี้ ผู้ต้องการเงินทุนมักเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาสังคม เงินลงทุนจะอยู่

ในรูปของการบริจาค ซึ่งหมายความว่า ผู้บริจาคจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน สินค้า หรือสิทธิพิเศษใดๆ 

แต่ประโยชน์ทางอ้อมที่ผู้บริจาคได้รับจะอยู่ในรูปของสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดีขึ้น หรือ

คุณค่าทางจิตใจจากความส าเร็จของโครงการ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 10 

แผนภาพที่ 10 กระบวนการการลงทุนรูปแบบ Donation–based crowdfunding 

 

• การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการให้รางวัล (Reward–based crowdfunding) เป็นการระดมทุน

จากนักลงทุนหมู่มากผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์ตัวกลาง (Funding portal) เป็นผู้ให้บริการการ

ระดมทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เช่น คูปองส่วนลด บัตร

สมาชิก เป็นต้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี 11 
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แผนภาพที่ 11 กระบวนการการลงทุนรูปแบบ Reward–based crowdfunding 

 

• การท าสัญญาสั่งซ้ือล่วงหน้า (Pre-selling or pre-ordering) เป็นการระดมทุนจากนักลงทุนหมู่มากผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์ตัวกลาง (Funding portal) เป็นผู้ให้บริการการระดมทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลตอบแทนเป็นตัวสินค้าท่ีบริษัทผลิตก่อนการวางขายอย่างเป็นทางการ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 12 

แผนภาพที่ 12 กระบวนการการลงทุนรูปแบบ Pre-selling/pre-ordering 

 

• การให้ยืมเงินระหว่างบุคคล (Peer-to-peer lending) เป็นการระดมทุนจากนักลงทุนหมู่มากผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์ตัวกลาง (Funding portal) เป็นผู้ให้บริการการระดมทุน และผู้ให้กู้ยืมจะมีสถานะ

เป็นเจ้าหนี้ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ซึ่งมีอัตราคงที่ และเป็นหน้าที่ที่ผู้กู้ยืมต้องจ่ายให้กับ

เจ้าหนี้ไม่ว่าบริษัทจะมีก าไรหรือไม่ก็ตาม ดังแสดงในแผนภาพท่ี 13 

แผนภาพที่ 13 กระบวนการการลงทุนรูปแบบ Peer-to-peer lending 
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• การระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารทุน (Equity crowdfunding) เป็นการระดมทุนจากนักลงทุนหมู่มาก

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์ตัวกลาง (Funding portal) เป็นผู้ให้บริการการระดมทุน โดยผู้ลงทุนจะมี

สถานะเป็นผู้ถือหุ้น และได้ผลตอบแทนในรูปของก าไร หรือเงินปันผล ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการของ

กิจการ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 14 

แผนภาพที่ 14 กระบวนการการลงทุนรูปแบบ Equity crowdfunding 
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บทที่ 3 สถานการณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจของโลกและของไทย 

จากเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนส าคัญในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ภาคสถาบันการเงินซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเกิดวิกฤติในครั้งนั้น ดังนั้น ภายหลังการเกิดวิกฤติรัฐบาลของแต่ละประเทศจึงได้

เพิ่มความเข้มงวดในการก ากับดูแลสถาบันการเงินมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดโอกาสในการเกิดวิกฤติครั้งต่อๆ ไป ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับให้สถาบันการเงินต้องมีมาตรการในการใช้จ่ายเงิน ลงทุน และการปล่อยเงินกู้ยืมให้แก่

ธุรกิจและภาคประชาชนท่ีเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ท าให้ภาคธุรกิจประสบปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันเป็นเหตุที่ท าให้การ

ลงทุนและการขยายตัวของภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมักมีข้อจ ากัดใน

ด้านของจ านวนหลักทรัพย์ ผลการด าเนินงานในอดีต และปัจจัยอื่นๆ ที่ทางธนาคารพาณิชย์มักใช้ในการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ระดับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ เนื่องด้ วย

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของตลาดการเงิน ศักยภาพของสถาบันการเงิน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่

แตกต่างกัน ดังนั้น งานศึกษาในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของโลก ศึกษาและ

เปรียบเทียบขีดความสามารถด้านการเงินในแต่ละประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกส าหรับประเทศแบบอย่าง (Best 

practice) ที่มีการพัฒนาทางด้านแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เข้มแข็ง เพื่อน ามาถอดบทเรียนและน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเ ลือกที่เหมาะสม

ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 

3.1 สถานการณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของโลก 

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้มีการจัดท าดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 

(Global Competitiveness Index หรือ GCI) ซึ่งใช้เป็นตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ

ประเทศในด้านต่างๆ โดยแบ่งตามเสาหลัก (pillar) ทั้งหมด 12 ด้าน ท่ีรวมเข้าเป็นดัชนีองค์รวมดังกล่าว ได้แก่  

• เสาหลักด้านสภาพแวดล้อมด้านสถาบัน (Institutions)  

• เสาหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  

• เสาหลักด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment)  

• เสาหลักด้านสุขภาพและการศึกษาเบื้องต้น (Health and Primary Education)  

• เสาหลักด้านการศึกษาข้ันสูงและการฝึกอบรม (Higher Education and Training)  

• เสาหลักด้านประสิทธิภาพของสินค้า (Goods Market Efficiency)  

• เสาหลักด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency)  

• เสาหลักด้านพัฒนาการของตลาดการเงิน (Financial Market Development)  

• เสาหลักด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness )  

• เสาหลักด้านขนาดของตลาด (Market Size) 

• เสาหลักด้านระดับการพัฒนาของธุรกิจ (Business Sophistication)  
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• เสาหลักด้านนวัตกรรม (Innovation)  

ซึ่งค่า GCI ถูกก าหนดให้มีค่าระหว่าง 0 – 7 โดยจะเป็นผลลัพธ์จากการประเมินข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลของ

องค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) และข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในประเทศต่างๆ ซึ่ง

ในท้ายท่ีสุด WEF จะน าค่าดัชนีเหล่านี้มาจัดอันดับเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศเมือ่เทียบกับประเทศ

อื่นๆ 

เสาหลักที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับงานศึกษาช้ินนี้ คือ เสาหลักด้านพัฒนาการของตลาดการเงิน (Financial 

Market Development) ซึ่งตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ คือ ตลาดการเงินที่สามารถจัดสรรทรัพยากร โดยในที่นี้หมายถึง

เงินทุนที่มาจากการเก็บออมของภาคประชาชน เงินคงคลังของภาครัฐ และเงินทุนจากต่างประเทศ ไปสู่กิจกรรมที่สามารถ

สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศโดยรวมได้ โดยอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งตัวช้ีวัดในเสาหลักนี้จะแบ่งเป็น 2 

กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มตัว ช้ีวัดด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  และกลุ่มตัว ช้ีวัดด้านความน่าเ ช่ือถือและความเช่ือมั่น 

(Trustworthiness and confidence) โดยตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพประกอบด้วย  

1) ความพร้อมของบริการทางการเงิน (Availability of financial services) 

2) ความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Affordability of financial services) 

3) บริการทางการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Financing through local equity market) 

4) ความยากง่ายในการเข้าถึงสินเช่ือ (Ease of access to loans) 

5) ความพร้อมของแหล่งเงินทุนรูปแบบการร่วมทุน (Venture capital availability) 

ส่วนตัวช้ีวัดด้านความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นประกอบด้วย 

1) ความแข็งแรงของภาคธนาคาร (Soundness of banks) 

2) การก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ (Regulation of securities exchanges) 

3) ดัชนีด้านสิทธิตามกฎหมาย (Legal rights index) 

ทั้งนี้ งานศึกษาช้ินนี้จะศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพเนื่องจากตัวช้ีวัดกลุ่มดังกล่าวสามารถสะท้อน

สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งภาพรวมของเสาหลักด้านพัฒนาการของตลาด

การเงินของโลกในปี 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 3.9 จาก 7 คะแนน โดยประเทศท่ีมีคะแนนสงูสุดได้แก่ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ 

สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และฟินแลนด์ ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่  4.4 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 

39 จาก 138 ประเทศท่ีทาง WEF ท าการส ารวจ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 15 
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แผนภาพที่ 15 คะแนนในเสาหลกัด้านพัฒนาการของตลาดการเงิน (Financial Market Development)  
ปี 2559 – 2560 

 
ที่มา: The Global Competitiveness Report 2016 – 2017, World Economic Forum 
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และเมื่อจ าแนกประเทศตามระดับรายได้ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละด้านในแต่ละกลุ่มรายได้ไม่แตกต่างกันมาก

นัก โดยตัวช้ีวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของบริการทางการเงิน รองลงมาเป็นตัวช้ีวัดด้านความสามารถในการ

เข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 และ 4.3 คะแนนตามล าดับ โดยตัวช้ีวัดทั้ง 2 ที่กล่าวมาข้างต้นจะ

สะท้อนประสิทธิภาพของตลาดการเงินโดยรวม ส่วนตัวช้ีวัดด้านบริการทางการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ถือว่าอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.6 คะแนน ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของตัวช้ีวัดอื่นๆ ได้แก่ ความยากง่ายในการเข้าถึงสินเช่ือ 

ความพร้อมของแหล่งเงินทุนรูปแบบการร่วมทุน ยังมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่ 2.9 คะแนน ดังแสดงในแผนภาพที่ 16 ซึ่ง

ปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ตลาดการเงินจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนหรือภาคธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังไม่

สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

แผนภาพที่ 16 คะแนนตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพทางการเงินโดยเฉลี่ย จ าแนกตามระดับรายได้ของประเทศ 

 
ที่มา: The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2005 – 2015, World Economic Forum 

 

คะแนนด้านความยากง่ายในการเข้าถึงสินเชื่อท่ีอยู่ในระดับต่ าเป็นตัวช้ีวัดส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมในแต่ละประเทศ โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้มและการเปลี่ยนของคะแนนดังกล่าวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

พบว่า ผลการประเมินด้านความยากง่ายในการเข้าถึงสินเช่ือของโลกในระยะยาวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจาก

ในช่วงปี 2550 – 2551 หลายประเทศประสบกับปัญหาวิกฤติการเงินโลก สถาบันการเงินหลายแห่งจึงเพิ่มความเข้มงวดในการ

ปล่อยสินเช่ือท าให้คะแนนในด้านดังกล่าวลดต่ าลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (high income country) ซึ่งได้รับ

ผลกระทบมากกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 17 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 คะแนนดังกล่าวก็มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของคะแนนในกลุ่มประเทศที่มี

รายได้ต่ า (low income country) ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดับต่ า (lower-middle income country) และประเทศท่ี

มีรายได้ปานกลางระดับสูง (upper-middle income country) แต่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่

กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงยังคงมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงสินเช่ือเป็นลบ ซึ่งมีเหตุผลจากระดับผลกระทบที่
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รุนแรงกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ภาครัฐและสถาบันการเงินต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานกว่ากลุ่ม

ประเทศอื่นๆ รวมถึงการวางมาตรการป้องกันปัญหาและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคตอีกด้วย 

แผนภาพที่ 17 คะแนนตัวชี้วัดด้านความยากง่ายในการเข้าถึงสินเชื่อ จ าแนกตามระดับรายได้ ปี 2007 – 2016 

 
ที่มา: The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2005 – 2015, World Economic Forum ปรับปรุงโดย Effinity 

 

ทั้งนี้ แม้ว่าหลายประเทศจะประสบปัญหาจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศสหราชอาณาจักร แต่ในทางกลับกัน การเข้าถึงสินเช่ือของประเทศจีนกลับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงใน

แผนภาพท่ี 18 ซึ่งงานวิจัย เรื่อง Small and Medium Enterprises’ Access to Finance in China ของ Xuegong, S. และ 

Xueyan, L.5 ได้อธิบายว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากการกระท าของรัฐบาลจีนที่พยายามจะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจ

ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก ซึ่งในปี 2009 รัฐบาลจีนได้ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการ

ปล่อยเงินกู้ให้แก่ภาคธุรกิจเป็นมูลค่ารวมถึง 400,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 586,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีธนาคาร

พาณิชย์เป็นช่องทางในการปล่อยกู้ ท าให้ในปีดังกล่าว ปริมาณสินเช่ือเกิดใหม่ในภาคการเงินของประเทศจีนสูงถึง  150,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ระดับความยากง่ายในการเข้าถึงสินเชื่อของจีนมีทิศทางสวน

กับประเทศอ่ืนๆ 

 

                                                 
5 Xuegong, S. and L. Xueyan (2011), ‘Small and Medium Enterprises’ Access to Finance in China’, in Harvie, C., S. Oum, and 
D. Narjoko (eds.), Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Finance in Selected East Asian Economies. ERIA Research 
Project Report 2010-14, Jakarta: ERIA. pp.351-384. 
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แผนภาพที่ 18 คะแนนตัวชี้วัดด้านความยากง่ายในการเข้าถึงสินเชื่อ ปี 2007 – 2016 

 
ที่มา: The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2005 – 2015, World Economic Forum ปรับปรุงโดย Effinity 

 

ในขณะเดียวกัน จากแผนภาพที่ 19 จะเห็นได้ว่าคะแนนจากตัวช้ีวัดด้านความพร้อมของแหล่งเงินทุนรูปแบบการร่วม

ทุนก็มีการชะลอตัวลงจากวิกฤติครั้งนั้น โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงก็ได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แหล่งเงินทุน

รูปแบบการร่วมทุนถือว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีกว่า แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าช่วงก่อนวิกฤติ 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจภายหลังการเกิดวิกฤติยังคงมีความซบเซาและไม่แน่นอน รวมทั้งธุรกิจจ านวนมากยังคงต้องใช้เวลา

ในการฟื้นตัวหรือประคับประคองธุรกิจให้ผ่านช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะชะลอการลงทุนออกไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงปี 2011 เป็นต้นมา จากภาพรวมทางเศรษฐกิจของโลกท่ีมีทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้น ท าให้การลงทุนในรูปแบบ

การร่วมทุนขยายตัวอีกครั้งแต่ก็ยังอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก 

แผนภาพที่ 19 คะแนนตัวชี้วัดด้านความพร้อมของแหล่งเงินทุนรปูแบบการร่วมทุน ปี 2007 – 2016 

 
ที่มา: The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2005 – 2015, World Economic Forum ปรับปรุงโดย Effinity 
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ซึ่งหากมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าแม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินจะเริ่มคลี่คลาย แต่ระดับความยาก

ง่ายในการเข้าถึงสินเช่ือยังคงอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากทัศนคติของรัฐบาลและสถาบันการเงินที่มีต่อการลงทุนและการบริหาร

ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลต่อเนื่องมายังปริมาณสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ ควบคู่กับการชะลอการลงทุนของ

ภาคเอกชนเพราะความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวที่ต่ าในปัจจุบัน ท าให้แหล่งเงินทุนในภาพรวมของ

ประเทศมีจ านวนลดลง ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจมีความล าบากมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 

ผู้ประกอบการธุรกิจจึงจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆ เพื่อมาทดแทนข้อจ ากัดดังกล่าว 

 

3.2  สถานการณ์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของไทย 

ในกรณีของประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินในปี 2551 อยู่บ้าง เห็นได้จากคะแนนด้านบริการ

ทางการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Financing through local equity market) ความยากง่ายในการเข้าถึงสินเช่ือ (Ease of 

access to loans) และความพร้อมของแหล่งเงินทุนรูปแบบการร่วมทุน (Venture capital availability) ที่ลดลงภายหลังการ

เกิดวิกฤต อย่างไรก็ตาม จากแผนภาพที่ 20 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการลดลงของคะแนนด้านบริการทางการเงินผ่านตลาด

หลักทรัพย์และความพร้อมของแหล่งเงินทุนรูปแบบการร่วมทุนเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนวิกฤตการเงิน เนื่องจากประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบตั้งแต่การเกิดวิกฤตต้มย ากุ้งในปี 2540 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของตลาด

การเงินภายในประเทศอย่างรุนแรง 

แผนภาพที่ 20 คะแนนตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพทางการเงินของไทย ปี 2007 – 2016 

 
ที่มา: The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2005 – 2015, World Economic Forum ปรับปรุงโดย Effinity 

 

อย่างไรก็ดี จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจไทยในอดีต พบว่า 

ภาคการเงินชองประเทศไทยมีการปรับตัวครั้งใหญ่หลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 โดยมีการปรับตัวท้ังในส่วนของ

การก ากับดูแลสถาบันการเงินโดยภาครัฐและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานของธนาคารพาณิชย์เอง ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 
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ล้วนมีนัยส าคัญต่อสถานการณ์ข้อจ ากัดในการเข้าถึงเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ไทยของภาคธุรกิจ และส่งผลให้ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจเผชิญกับข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีรุนแรงขึ้น 

โดยในปี 2003 ทาง Kaufmann, Batra and Stone ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการมากกว่า 10,000 

บริษัทจาก 80 ประเทศทั่วโลกในช่วงปี 2542 – 2543 ซึ่งผลการส ารวจพบว่า ผู้ประกอบการไทยให้น้ าหนักต่ออุปสรรคด้าน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับสูงหรือเมื่อเทียบกับระดับเฉลี่ยจากผลการส ารวจทั้งหมด โดยมีผู้ประกอบการมากถึงร้อยละ 

75.24 ที่ระบุว่าข้อจ ากัดด้านการเงินเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในระดับโลกอยู่ที่ร้อยละ 63.47 

เท่านั้น นอกจากน้ี อัตราส่วนดังกล่าวของไทยยังสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย ดังแสดงในแผนภาพท่ี 21 

แผนภาพที่ 21 สัดส่วนของผู้ประกอบการที่ระบุว่าข้อจ ากัดด้านการเงินเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

 
ที่มา: Kaufmann, Batra and Stone (2003), The World Business Environment Survey (2003) ปี 2552 – 2553 

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัญหาด้านการเงินของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มีที่มาจากอัตราดอกเบี้ยสูง 

ธนาคารไม่มีเงินมากพอที่จะให้กู้ยืม การเข้าถึงสินเช่ือ และการเข้าถึงธนาคารต่างชาติ เป็นหลัก โดยมีผู้ประกอบการที่ระบุว่า

ปัจจัยดังกล่าวเป็นอุปสรรคส าคัญถึงร้อยละ 84.24 ร้อยละ 79.39 ร้อยละ 75.34 และร้อยละ 71.67 ตามล าดับ ดังแสดงใน

แผนภาพที่ 22 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการไทยจ านวนมากพบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

แบบดั้งเดิม โดยผู้ประกอบการเกือบร้อยละ 80 ไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือจากภาคธนาคารได้ และถึงจะสามารถเข้าถึงเงินทุนได้

ก็ต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งก็ส่งผลกระทบมายังต้นทุนการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของกิจการนั้นๆ ด้วย 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

Singapore Cambodia Malaysia Philippines Indonesia Thailand China

Pe
rce

nt
ag

e 
of

 fi
rm World Average = 63.47



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

46 
 

แผนภาพที่ 22 สัดส่วนของผู้ประกอบการที่ระบุว่าข้อจ ากัดด้านการเงินเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  
จ าแนกตามปจัจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ที่มา: Kaufmann, Batra and Stone (2003), The World Business Environment Survey (2003) ปี 2552 – 2553 

 

ผลการส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย สสว. ในปี 2555 ก็ยืนยันปัญหาดังกล่าว โดยผล

จากการส ารวจในครั้งนั้นระบุว่า ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยเผชิญปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และต้องพึ่งพาเงินทุน

ของตนเองและครอบครัวในการเริ่มต้นกิจการและด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กที่ต้องพึ่งพาเงินทุนส่วนตัวมากกว่า

กิจการกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากไม่มีเงินทุนจากก าไรสะสมที่มากเพียงพอ และไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ ในขณะที่

กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่แทบไม่มีการใช้เงินทุนส่วนตัวเลย ดังแสดงในแผนภาพท่ี 23 

แผนภาพที่ 23 แหล่งเงินทุนหลักของกิจการ แบ่งตามขนาดธุรกิจของกลุม่ตัวอย่างท่ี สสว. ท าการส ารวจ 

 
ที่มา: รายงานการส ารวจภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย สสว. ปี 2555 

-  20  40  60  80  100

Bank paperwork

Collateral

Special connections

Access to lease finance

Access to non-bank

Access to export finance

Access to foreign banks

Access to credit

Bank lack money to lend

High interest rate

Percentage of firm

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม

เงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินทุนจากก าไรสะสม เงินของตนเอง/ญาต/ิเพื่อน เงินทุนจากหุ้นส่วน เงินทุนนอกระบบ



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

47 
 

และในส่วนของการขอสินเชื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ท าการส ารวจทั้งหมด

เคยได้รับการอนุมัติสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ในขณะที่จ านวนกิจการขนาดเล็กท่ีเคยได้รับสนิเช่ือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 62.58 

เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 37.42 ไม่เคยได้รับการอนุมัติสินเช่ือจากสถาบันการเงินเลย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่าสาเหตุที่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มาจากข้อจ ากัดด้านมูลค่าหลักทรัพย์ค้ าประกัน คุณภาพของแผน

ธุรกิจ และประวัติการช าระเงินในอดีต เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการบางรายจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ แต่ผู้ประกอบการก็

ยังต้องเผชิญกับความยากล าบากในส่วนอ่ืนๆ เช่น เง่ือนไขการกู้ยืมที่เข้มงวดมากเกินไป วงเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับ

วงเงินท่ีกิจการต้องการ อัตราดอกเบี้ยที่สูง และระยะเวลาในการให้กู้ยืมที่สั้นเกินไป ซึ่งขนาดของกิจการก็ส่งผลต่อระดับปัญหา

ในแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันไปด้วย 

ตารางที่ 9 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยากในการกู้เงินจากสถาบนัการเงิน แบ่งตามขนาดธุรกิจ 
ความยากในการกู้เงิน ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ลักษณะความเป็นเจ้าของ 1.06 0.00 2.27 

เง่ือนไขในการกู้ยืมที่เข้มงวดมากเกินไป 47.30 48.65 18.18 

เง่ือนไขด้านการเปิดเผยงบการเงินมากเกนิไป 0.64 0.00 0.00 

มีความเข้มงวดด้าน Credit Rating ในระดับสูง 5.30 1.35 6.82 

อัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป 11.86 10.81 40.91 

ระยะเวลาในการให้กู้ยืมที่สั้นเกนิไป  13.14 12.16 9.09 

วงเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเทียบกบัวงเงินที่กิจการต้องการ  20.13 25.68 22.73 

อื่นๆ 0.85 1.35 0.00 

ที่มา: รายงานการส ารวจภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย สสว. ปี 2555 

 

จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าปัญหาส าคัญของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม คือ เง่ือนไขในการกู้ยืมที่เข้มงวดมาก

เกินไป ซึ่งมีเหตุผลจากการที่กลุ่มกิจการดงักล่าวยังไม่มผีลด าเนินงานท่ีมั่นคงนัก ท าให้มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น สถาบันการเงินจึง

ต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อที่จะจัดการและบริหารความเสี่ยงของการให้สินเช่ือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในขณะที่อุปสรรค

ส าคัญของกิจการขนาดใหญ่คืออัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 23 ของผู้ประกอบกิจการทุกขนาด

ประสบกับปัญหาด้านวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติ ซึ่งมักจะต่ ากว่าระดับความต้องการของกิจการ 

อย่างไรก็ดี งานวิจัยเรื่องการลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงเงินทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งจัดท าโดย บจก. ศูนย์วิจัย

กสิกรไทยในปี 2557 ระบุว่าอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกของผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มบรรเทาลง โดยมี

สาเหตุจากการผ่อนคลายข้อจ ากัดทางการเงินหลังช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ 3 ประการเป็นตัว

ขับเคลื่อน ได้แก่  

1) การฟื้นตัวทางทางเศรษฐกิจ 

2) การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และการก ากับดูแลสถาบันการเงินไทย  
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3) การปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทางการเงินจากปัจจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 24 

แผนภาพที่ 24 ปัจจัยส าคญั 3 ประการที่มีผลต่อการผ่อนคลายขอ้จ ากัดในการเข้าถึงสนิเชื่อ 

 
ที่มา: บจก. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2557) 

โดยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมีที่มาจากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับแก้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน 

จากเดิมที่เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed Exchange Rate System) มาสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 

(Flexible/ Floating Exchange Rate System) ท าให้ภาคการส่งออกมีการฟื้นตัวและมีเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้า

ประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังเป็นการปูรากฐานส าหรับการปฏิรูปและพัฒนาระเบียบในภาคการเงินให้

ประสบผลส าเร็จ ท าให้สถานะทางการเงินของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอีกด้วย 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และการก ากับดูแลสถาบันการเงินไทย ด าเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ช่วยเหลือการฟื้นตัวของสถาบันการเงินได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีการจัดท ากฏหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

หนี้สิน เช่น พระราชบัญญัติล้มละลายปี 2541 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดติปี 2545 นอกจากน้ียังมีการ

จัดตั้งศาลล้มลายและเครดิตบูโรในปี 2542 การปิดกิจการสถาบันการเงินบางแห่งที่ประสบปัญหา รวมทั้งการด าเนินมาตรการ

เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของสถาบันการเงินอย่างมาตรการช่วยเพิ่มทุน มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ และแผนพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินที่ก่อให้เกิดกฏเกณฑ์ฉบับอื่นๆ ตามมา เช่น การขยายของเขตธุรกิจภายใต้ Universal Banking 

Concept การยกระดับและจัดระเบียบสถาบันการเงิน ฯลฯ 

นอกจากนี้ วิกฤติดังกล่าวยังกดดันให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและการด าเนินงานของเพื่อให้สอดรับ

กับเป้าหมายธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในส่วนแรกต้องจัดการกับปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพและการเพิ่มระดับเงินส ารองส าหรับ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งการเพิ่มความเข้มแข็งของเงินกองทุนด้วย ซึ่งมาตรการต่างๆ ย่อมท าให้สถาบันการเงินต้องมี

ต้นทุนท่ีสูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จึงต้องหาแนวทางการให้บริการอื่นๆ เพื่อรักษาผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
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ของธนาคาร จากปัจจัยดังกล่าวจึงก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินอ่ืนๆ ตามมา รวมทั้งมีการปรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาสู่กลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น อันเป็นผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการด้วย  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถาบันการเงินและตลาดการเงินของประเทศไทยจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่ผลการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยที่ปรึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ปี 2560 ยังสะท้อนว่าปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทย โดยผลลัพธ์จากการศึกษาในเบื้องต้น

พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรูปแบบต่างมีแนวทางการเข้าถึงเงินทุน ปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกันไป โดย

สามารถจ าแนกผู้ประกอบการได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) และกลุ่ม

ผู้ประกอบการ SMEs สมัยใหม่หรือ Startups 

ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมหรือ Traditional SMEs นั้น มักจะใช้เงินทุนส่วนตัวหรือการหยิบยืมเงิน

จากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือหุ้นส่วนของบริษัท เพื่อน ามาใช้ในการจัดตั้งกิจการและการลงทุนในระยะเริ่มต้น 

ในขณะที่การด าเนินงานโดยทั่วไปจะใช้เงินจากรายได้หรือก าไรส่วนเกินของกิจการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิม

ส่วนใหญ่มักมีรายได้ที่มั่นคงแล้วและมีความต้องการในการขยายธุรกิจที่ต่ า ดังนั้น ความต้องการในการระดมทุนเพิ่มเติมจึงไมม่ี

ความส าคัญมากนัก โดยผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มักมองการขยายธุรกิจในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามก าลัง

ทรัพย์ของตนมากกว่า 

ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ Startups มักมีความต้องการเงินทุนที่สูง เนื่องจากสภาพธุรกิจที่ต้องมีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ Startups ส่วนใหญ่มักระดมทุนผ่านการ pitch project ซึ่งก็คือการเสนอ

แนวคิดของโครงการหรือแผนธุรกิจให้แก่นักลงทุนที่มีความสนใจมากกว่าการใช้เงินทุนส่วนตัว โดยในการเสนอแนวคิดของ

โครงการหรือแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องน าเสนอว่าไอเดียหรือสินค้าของธุรกิจมีน่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ใน

อนาคตได้อย่างไร หากนักลงทุนเห็นว่าแผนธุรกิจหรือสินค้าที่น าเสนอมีความน่าสนใจก็อาจจะให้เงินเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานธุรกิจดังกล่าว เพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทหรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ผู้ซึ่งจัดโครงการ 

pitching ส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี เช่น กลุ่มบริษัทสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 2 ประเภทต่างประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

แบบดั้งเดิมที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอรับสินเช่ือจากธนาคาร ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากการขาดหลักทรัพย์ค้ า

ประกัน ขาดผลการด าเนินงานในอดีต ขาดประวัติการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และความเข้าใจในแผนธุรกิจที่ไม่ตรงกันระหว่าง

ธนาคารและผู้ประกอบการ เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับการอนุมัติสินเช่ือหรือเงินทุนสนับสนุนตามที่ต้องการ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการใช้แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมไม่มีความน่าสนใจอีกต่อไป เนื่องจาก

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นหนี้ รวมทั้งระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคารที่ใช้

เวลานาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เวลาเป็นตัวแปรส าคัญของความส าเร็จ 

และผู้ประกอบการบางรายยังมองว่าการขอกู้เงินจากธนาคารยังมีต้นทุนแฝงที่สูง เช่น ค่าส ารวจและค่าประกันต่างๆ ท าให้

ผู้ประกอบการตัดสินใจไม่เลือกระดมทุนผ่านทางธนาคารพาณิชย์ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ประกอบการในกรณีที่ธุรกิจต้องการเงิน

ระยะสั้นเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกิจการเท่านั้น 
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ส่วนช่องทางการระดมทุนผ่านตราสารทุนยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้ท าการส ารวจมีขนาด

กิจการที่ค่อนข้างเล็ก ท าให้ไม่สามารถขายหุ้นหรือตราสารทุนรูปแบบอื่นๆ แก่สาธารณะในช่องทางที่เป็นทางการได้ ทั้งนี้ หาก

ผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะระดมทุนเพิ่มเติมก็มักจะเลือกติดต่อเจ้าของทุนหรือผู้ที่มีความสนใจด้วยตนเอง โดยข้อตกลง

ระหว่างนักลงทุนและเจ้าของกิจการก็จะแตกต่างกันไปตามการเจรจา ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ก็ถือเป็นข้อมูลภายในของบริษัท 

 

3.3  สรุปผลการศึกษาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประเทศไทย 

การเข้าถึงสินเช่ือของสถาบันการเงินถือเป็นปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีมาอย่างยาวนาน โดยระดับความยาก

ง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น  เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของคะแนน

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาทางการเงินที่ เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 โดย

ผู้ประกอบการแต่ละระดับก็เผชิญความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อุปสรรค และประเด็นปัญหาส าคัญที่แตกต่างกันไป 

ทั้งนี้ รัฐบาลและสถาบันการเงินของไทยก็มีความพยายามในการผลักดันระบบการเงินของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็มีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น การรักษาสมดุลระหว่างการ

เติบโตและเสถียรภาพจึงเป็นประเด็นส าคัญที่รัฐใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม การรักษาสมดุลดังกล่าวย่อม

มีผลกระทบระหว่างปัจจัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในขณะที่ภาคสถาบันการเงินเองก็มีความพยายามในการพัฒนาการด าเนินการ

ของตนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการสร้างผลก าไรและการเติบโตของกิจการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ซึ่งก็ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน 

ในอีกทางหนึ่ง ทัศนคติของผู้ประกอบการก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากปัจจุบันที่เทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สมัยใหม่หรือ Startups มองว่าแหล่งเงินทุนจากดั้งเดิมมีข้อจ ากัด

ค่อนข้างมาก ไม่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจได้อีก

ต่อไป ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการพิจารณาเงินทุนของธนาคารยังต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินเรื่องหรืออนุมัติสินเช่ือต่างๆ 

ค่อนข้างนาน ในขณะที่การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องอาศัยความเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งมีคู่แข่งในธุรกิจจ านวนมาก ซึ่งความล่าช้าของกระบวนการอาจท าให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงพยายามมองหาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆ เพื่อมา

สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันมองหาไม่ใช้เงินทุน

เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการได้รับค าปรึกษาจากนักลงทุน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ความสามารถในการทดสอบความ

ต้องการสินค้าก่อนการผลิตจรงิ ฯลฯ ซึ่งแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ทางที่ปรึกษาได้ก าหนดไว้ก่อนหน้า ประกอบด้วย แหล่งเงินทุน

ทางเลือกจากนักลงทุนรายเดี่ยว (Angel investors) กลุ่มบริษัทร่วมทุน (Venture Capital) และการระดมทุนจากคนหมู่มาก

ผ่านทางอินเตอร์เน็ตแพลตฟอร์ม (Crowdfunding) ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการไทยไดอ้ย่างครบถว้น 
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บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก และกรณีศึกษาต้นแบบท่ีดี (Best Practices) 

 

เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากวิกฤติทางการเงินโลกดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า 

รัฐบาลของแต่ละประเทศต่างก็พยายามจัดท าแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนเพื่อน าไปใช้ในการลงทุนทางธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  โดย

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มีที่มาจากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกลไกการก ากับดูแล

ของภาครัฐ การพัฒนานวัตกรรมของธนาคารพาณิชย์ และการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

โดยงานศึกษาช้ินนี้จะศึกษาเฉพาะแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก เนื่องจากแหล่งเงินทุนทางเลือกเป็นช่อง

ทางการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งเงินทุนทางเลือกที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการเงินทุนของภาคธุรกิจได้ดีกว่า ภายใต้ข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงและกระบวนการที่มีความซับซ้อนน้อย

กว่าแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับสถานการณ์และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยด้านความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ

ได้ โดยแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีมีการประยุกต์ใช้อย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่ นักลงทุนรายเดี่ยว กลุ่มบริษัทร่วมลงทุน และการ

ระดมทุนจากคนหมู่มากโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางหรือ Crowdfunding 

งานศึกษาในส่วนนี้จะเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการขยายตัวของแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละ

รูปแบบ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมระดับโลก ต่อมาทางที่ปรึกษาจะเลือกประเทศท่ีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีและน ามา

ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึก พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า แผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรบั

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 

4.1 สถานการณ์ของแหล่งเงินทนุทางเลือกในภาพรวม 

ภาพรวมของปริมาณการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกของโลกในช่วงปี 2556 – 2558 ถือว่ามีแนวโน้มการ

เติบโตที่ดี โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีประมาณร้อยละ 76.97 ซึ่งแหล่งเงินทุนท่ีมีการขยายตัวสูงสุด 

ได้แก่ แหล่งเงินทุนรูปแบบ Crowdfunding รองลงมาเป็นการระดมทุนรูปแบบนิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital) และผู้

ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel investor) โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีร้อยละ 64.04 ร้อยละ 16.14 และร้อยละ 2.51 

ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 25 
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แผนภาพที่ 25 ปริมาณการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือก ปี 2556 – 2558 

 
ที่มา: Center for Venture Research /The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage 

Market Players /KPMG /University of Cambridge  รวบรวมโดย Effinity 

ซึ่งสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นประเทศที่มีการระดมทุนสูงสุด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของการระดมทุนจากแหล่ง

เงินทุนทางเลือกทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าส าหรับการระดมทุนรูปแบบ Angel investor และ Venture Capital ส่วน

ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding สูงที่สุดในโลก 

ทั้งนี้ รายละเอียดของการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละรูปแบบ รวมถึงประเทศที่มีแนวทางการพัฒนาที่

น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้ในการจัดท ามาตรการเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2  สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบนักลงทนุรายเด่ียว 

การระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวถือเป็นช่องทางที่มีมาอย่างยาวนาน โดยค าว่า Angel มีที่มาจากค าว่า Theatre 

angels ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนรวยที่ให้การสนับสนุนการผลิตละครในอดีต ซึ่งคนเหล่านี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของส่วน

แบ่งรายได้จากการขายตั๋วละคร อย่างไรก็ตาม การระดมทุนของธุรกิจด้วยรูปแบบนักลงทุนรายเดี่ยวเริ่มเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 

1970 โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะดีและมีเงินเก็บเหลือ ซึ่งก็จะน าเงินดังกล่าวมาลงทุนในกิจการที่ตนเองสนใจ 

ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของกิจการ ควบคู่กับการให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจด้วย แต่จะแตกต่าง

จากการลงทุนในรูปแบบบริษัทร่วมทุนหรือ VC ตรงที่การให้ความช่วยเหลือหรือการให้ค าปรึกษาของนักลงทุนรายเดี่ยวจะ

ไม่ได้เป็นกิจลักษณะ และนักลงทุนใช้เงินของตนเองในการลงทุน ไม่ใช่การบริหารเงินลงทุนของคนอื่น โดยตัวอย่างธุรกิจที่

ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวจนประสบความส าเร็จได้แก่ Yahoo Google และ Facebook 

โดยส่วนใหญ่แล้ว การลงทุนรูปแบบนักลงทุนรายเดี่ยวมักเกิดขึ้นจากการพูดคุยระหว่างนักลงทุนกับเจ้าของกิจการที่

ต้องการเงินทุนโดยตรง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็จะเป็นไปในลักษณะของการเจรจาส่วนบุคคล ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ท า

ให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับปริมาณ สัดส่วน และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวมีไม่มากนัก 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายเดี่ยวเหล่านี้มักจะมีการสร้างเครือข่ายนักลงทุนรายเดี่ยว (Business Angel Network) เพื่อให้
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ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาการลงทุนใหม่ๆ การด าเนินงานด้านเอกสาร หรือแม้แต่ลงทุนร่วมกันใน

บางโครงการ ซึ่งกลุ่มนักลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการสร้างเครือข่ายที่ค่อนข้างเข้มแข็งและมีการเก็บข้อมูลที่เป็น

กิจลักษณะ ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้วยรูปแบบนักลงทุนรายเดี่ยวมากขึ้น แม้อาจจะไม่ตรง

ตามปริมาณการลงทุนจริงทั้งหมด แต่ข้อมูลดังกล่าวก็มากพอที่จะสะท้อนทิศทางและแนวโน้มการเติบโตของการระดมทุน

รูปแบบนักลงทุนรายเดี่ยวได้ในระดับหนึ่ง 

ประเทศที่มีการเก็บข้อมูลปริมาณการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยว ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อน าข้อมูลมารวมกันแล้ว พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการระดมทุนจากนัก

ลงทุนรายเดี่ยวสูงสุด โดยในปี 2558 มีปริมาณการระดมทุนมากถึง 24,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 97.44 ของการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปมีปริมาณการระดมทุนเพียง 

645.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี 26 

แผนภาพที่ 26 ปริมาณการระดมทุนจากนักลงทุนรายเด่ียว ปี 2558 

 
ที่มา: Center for Venture Research Angel Market Analysis Reports 2015 และ European Early Stage Market Statistics 2015 
รวบรวมโดย Effinity 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละประเทศ ทั้งในด้านปริมาณการระดมทุนและอัตราการเติบโตของแหล่งเงินทุน

ทางเลือกรูปแบบดังกล่าว พบว่า ประเทศที่มีความน่าสนใจส าหรับการท าการศึกษาเชิงลึก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศตุรกี โดยสาเหตุคือประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีการระดมทุนจาก Angel investor เป็นแห่งแรกของโลก 

รวมทั้งมีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าวสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 สหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งตลาด 

(market share) ของการระดมทุนรูปแบบ Angel investor ถึงร้อยละ 98.29 ในขณะเดียวกัน แม้ประเทศตุรกีจะมีส่วนแบ่ง

ของตลาดที่ไม่สูงนัก แต่ตุรกีเป็นประเทศที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงที่สุดถึงร้อยละ 36.6 ในช่วงปี 2555 – 2558 ดัง

แสดงในตารางที่ 9  
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ตารางที่ 10 ส่วนแบ่งทางตลาดและอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปขีองแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investment 
จ าแนกตามประเทศ ปี 2558 

ประเทศ Market Share CAGR 

สหรัฐอเมริกา 98.29% 2.42% 

สหราชอาณาจักร 0.41% 6.7% 

สเปน 0.23% -8.8% 

เยอรมัน 0.19% 10.8% 

ฝร่ังเศส 0.18% -3.9% 

ฟินแลนด ์ 0.16% 3.5% 

ตุรกี 0.13% 36.6% 

รัสเซีย 0.12% -23.6% 

โปรตุเกส 0.10% 20.3% 

เดนมาร์ก 0.10% 27.6% 

สวีเดน 0.09% -6.7% 

ที่มา: Center for Venture Research Angel Market Analysis Reports 2015 และ European Early Stage Market Statistics 2015 
รวบรวมโดย Effinity 
 

ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงคัดเลือก 2 ประเทศดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษาต้นแบบที่ดีส าหรับการลงทุนในรูปแบบ Angel 

investment นี้ นอกจากนี้ ทางที่ปรึกษายังได้คัดเลือกรายงานของทาง OECD ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแนวทางเพื่อการ

สนับสนุน Angel investment มาประกอบการศึกษาช้ินนี้ เพื่อให้เห็นถึงช่องทางการพัฒนาที่เป็นไปได้อื่นๆ ด้วย 

4.2.1 ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยส าหรับการร่วมทุน (Center for Venture Research: CVR) ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2545 – 

2558 แสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบนักลงทุนรายเดี่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมี อัตราเติบโตเฉลี่ย

สะสมต่อปีประมาณร้อยละ 3.51 ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตของการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยว คือ 

เหตุการณ์วิกฤตการเงินโลกในช่วงปลายปี 2551 ซึ่งท าให้ปริมาณการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดีย่วลดลง จากเดิมที่เคยมีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ 10.62 ต่อปี โดยมีปริมาณการระดมทุนสูงสุดในปี 2550 คือ ประมาณ 26,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตการเงิน ตัวเลขดังกล่าวก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ 19,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีถัดมา 

หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวถึงร้อยละ 26.15 และยังลดลงต่อเนื่องจนมีปริมาณการระดมทุนต่ าสุดที่ 17,600 ล้านดอลลาร์

สหรัฐในปี 2552 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 27 
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แผนภาพที่ 27 ปริมาณการระดมทุนในรูปแบบนักลงทุนรายเด่ียว และอัตราการขยายตัว 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545 – 2558 

 
ที่มา: Center for Venture Research Angel Market Analysis Reports ป ี2002 – 2015 รวบรวมโดย Effinity 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว ปริมาณการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวก็กลับมาขยายตวัอีกครั้ง โดยมี

อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีประมาณร้อยละ 3.60 ซึ่งเป็นระดับท่ีต่ ากว่าช่วงก่อนการเกิดวิกฤต ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ถึงผลกระทบที่ยาวนานจากความรุนแรงของวิกฤตการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2558 ปริมาณการลงทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวมี

อัตราการขยายตัวจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 24.2 

แม้ว่าการระดมทุนด้วยรูปแบบนักลงทุนรายเดี่ยวสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างดี แต่ใน

ขณะเดียวกันก็สร้างความเสี่ยงให้แก่เจ้าของทุนในระดับหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่นักลงทุนเหล่านี้เลือกลงทุนจะเป็น

กิจการที่ค่อนข้างใหม่และมีอัตราการล้มเหลวมาก การลงทุนจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ซึ่งในทัศคติของภาครัฐ การระดมทุน

รูปแบบดังกล่าวจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยส่วนของข้อดีคือการที่นักลงทุนมีศักยภาพและความรู้เข้าไปสนับสนุนธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมจะช่วยให้ผู้ประกอบการประสบผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป แต่ในอีกทางหนึ่ง ความเสี่ยงที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะไม่ประสบ

ความส าเร็จก็มีอยู่มากเช่นกัน ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเข้ามาวางระเบียบการก ากับดูแลเพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงเกินไปอันจะ

ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในวงกว้างได้ ในขณะเดียวกันก็มีการจัดท ามาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุนของ Angel investor ด้วย 

โดยมาตรการเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investment ของสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ 

• การปรับปรุงกฏหมาย (Legal reform) 

ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการก ากับดูแลการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับ Angel investment อยู่หลายฉบับ 

ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 (Securities Act of 1933) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเริ่มต้นธุรกิจรูปแบบ 

Startups (Jumpstart Our Business Startups Act: JOBS Act) และพระราชบัญญัติดอดด์-แฟรงค์ (The Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 
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ซึ่งในตอนแรก การลงทุนของนักลงทุนรายเดี่ยวก็ถูกก ากับด้วย พรบ. หลักทรัพย์ เหมือนการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วๆ ไป 

โดยจะด าเนินการตามมาตรา 4(a)(2) ซึ่งเป็นมาตราที่ก าหนดคุณลักษณะของการท าธุรกรรมบางประการที่ไดร้ับการยกเว้นจาก

การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 5 ของ พรบ. หลักทรัพย์ โดยมาตรา 4(a)(2) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระดมทุนรูปแบบนัก

ลงทุนรายเดี่ยวระบุว่า การท าธุรกรรมโดยผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

ทั่วไปหรือสาธารณะ (Public offering) จะได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรา 5 ของ พรบ. ดังกล่าว 

นอกจากนี้ Rule 506 of Regulation D ซึ่งเป็นข้อยกเว้นความรับผิด (Safe Harbor) ในการซื้อขายหลักทรัพย์แก่

เอกชนอีกประการของ พรบ. หลักทรัพย์ ก็มีการอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับการยกเว้นสามารถระดมทุนได้มากตามที่ต้องการ โดย

ก าหนดคุณสมบัติของบริษัทหรือสถาบันท่ีได้รับการยกเว้น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

ภายใต้ Rule 506 (b) บริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รบัยกเว้นตามมาตรา 4(a)(2) หากปฏิบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

- บริษัทไม่สามารถใช้การชักชวนหรือการโฆษณาทั่วไปเพื่อท าการตลาดได้ 

- บริษัทสามารถขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง (accredited investors) และผู้

ซื้ออ่ืนๆ อีกไม่เกิน 35 รายได้อย่างไม่จ ากัด 

- บริษัทจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลใดควรจะต้องเปิดเผยให้แก่นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง โดยจะต้องไม่

ละเมิดข้อก าหนดเพื่อป้องกันการฉ้อโกงตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ บริษัทจะต้อง

เปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนที่ไม่ได้รับการรับรองด้วยเอกสารที่อยู่บนมาตรฐานเดียวกันกับเอกสารที่ใช้ใน

การลงทะเบียน และข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่มีการเปิดเผยต่อนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง จะต้องมีการ

เปิดเผยแก่นักลงทุนที่ไม่ได้รับการรับรองด้วย 

- บริษัทจะต้องมีความพร้อมท่ีจะตอบค าถามของผู้ซื้อในอนาคต 

- บริษัทจะต้องใช้ข้อก าหนดของงบการเงินตาม Rule 505 

และภายใต้ Rule 506 (c) ระบุว่า บริษัทสามารถท าการชักชวนหรือโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ แต่ก็ยังคงถือ

ว่าเป็นการท าค าเสนอซื้อส่วนบุคคลตามมาตรา 4(a)(2) ถ้า 

- นักลงทุนท้ังหมดเป็นนักลงทุนท่ีได้รับการรับรอง และ 

- บริษัทจะต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการยืนยันว่านักลงทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง

อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสาร เช่น รายงานสถานะเงินเดือนและภาษี (Wage and Tax 

Statement: W-2) เอกสารการคืนภาษี จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร  

ทั้งนี้ บุคคลที่ซื้อหลักทรัพย์ภายใต้ข้อบังคับของ Rule 506 จะได้รับหลักทรัพย์ที่ถูกควบคุม (restricted securities) 

กล่าวคือ หลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้นจะน าหลักทรัพย์ดังกล่าว

ไปขึ้นทะเบียน ในขณะที่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎดังกล่าวจะไม่ต้องจดทะเบียนการเสนอขาย

หลักทรัพย์กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา  (U.S. Securities and Exchange 

Commission: SEC) แต่จะต้องส่งเอกสารที่เรียกว่า Form D ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัท เช่น รายช่ือ

ผู้บริหาร และรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายบางประการให้แก่ SEC ภายหลังจากการขายหลักทรัพย์ครั้งแรก  
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ซึ่งจาก พรบ. ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่นักลงทุน ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงนักลงทุนรายเดี่ยว 

ยังคงมีข้อบังคับหลายอย่าง แม้จะได้รับการยกเว้นจากระเบียบของการเสนอขายหลักทรัพย์โดยทั่วไปแล้ว แต่ บริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์ก็ยังต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดบางประการเพื่อที่จะรักษาสิทธิข้อยกเว้นดังกล่าว 

นอกจากนี้ ภายหลังการเกิดวิกฤติทางการเงินในปี 2551 ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้มีแนวคิดที่จะก ากับดูแลการด าเนิน

ธุรกรรมของสถาบันการเงินภายในประเทศให้มีความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องลูกค้าและ

เงินฝากของประชาชนท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ซึ่งรัฐพยายามจัดท ามาตรการเพื่อปิดช่องทาง

ที่สถาบันการเงินจะมีการท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแสวงหาผลก าไรมากเกินไป โดยผลจากแนวทางดังกล่าว คือ การ

ประกาศ พระราชบัญญัติดอดด์-แฟรงค์ (The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ในปี 

2553 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการเพิ่มความเข้มงวดในการท าธุรกรรมทางการเงินในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปล่อย

สินเช่ือ การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ การลงทุนของสถาบันการเงิน และการท าธุรกรรมอนุพันธ์  นอกจากนี้ ยัง

ก าหนดใหก้ารด าเนินการต่างๆ ของสถาบันการเงินจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ SEC และหน่วยงานก ากับดูแลอนุพันธ์

ของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities Futures Trade Commission: CFTC) ตามประเภทของเครื่องมือทางการเงินรูปแบบ

ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ ตามล าดับ 

ในปี 2555 ก็มีการประกาศพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ Angel Investment อีกฉบับ คือ พรบ. ว่าด้วยการเริ่มต้น

ธุรกิจรูปแบบ Startups (Jumpstart Our Business Startups Act: JOBS Act) ซึ่ง พรบ. ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ

ขยายช่องทางการการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ระเบียบใน

กฏหมาย พรบ. หลักทรัพย์ 3 ประเด็นท่ีส าคัญ คือ 

- การยกเลิกข้อห้ามในการชักชวนหรือโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ Rule 506 

- การปรับเปลี่ยนนิยามคุณลักษณะของนักลงทุนท่ีได้รับการรับรอง ตามกฎหมายดอดด์-แฟรงค ์และ 

- การเปลี่ยนข้อบังคับของ Regulation A ที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นการออกใบอนุญาตส าหรับการเสนอขาย

หลักทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ทั้งนี้ พรบ. ดังกล่าวได้ขยายขอบเขตของการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้มีนักลงทุนที่

สามารถเข้าถึงช่องทางการลงทุนรูปแบบ Angel investment ได้มากข้ึน นอกจากน้ี รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการด าเนิน

นโยบายอื่นๆ เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investment เพิ่มเติมด้วย 

• การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับนักลงทุน (Tax incentives) 

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การน ามูลค่าการลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลของ

สหรัฐอเมริกาใช้ในการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยภายใต้มาตรการดังกล่าว นักลงทุนสามารถขอคืนภาษีได้ตาม

ปริมาณการลงทุน ซึ่งอัตราส่วนของเงินทุนที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้จะแตกต่างกันไปตามที่แต่ละรัฐก าหนด ซึ่ง

มาตรการของแต่ละรัฐก็จะมีองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันไป เช่น สิทธิในการเลื่อนเวลาการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของ

ราคาหุ้น ความสามารถโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น สิทธิในการขอคืนเงินส่วนเกินจากอัตราภาษีที่ต้องจ่าย 

ฯลฯ 
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ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 18 มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่น ามาตรการสร้างแรงจูงในการลงทุนผ่านการลดหย่อนภาษี

มาใช้ โดยจะเป็นรูปแบบของการก าหนดกฎหมายของแต่ละมลรฐั ซึ่งสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีสามารถน ามาใช้ลดหย่อนภาษีได้มี

ตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 นอกจากน้ี แต่ละรัฐก็มีการก าหนดปริมาณเงินสูงสุดที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน

ไปด้วย เช่น รัฐฮาวายมีการออกกฎหมายชื่อ Act 221, High Tech. Business Investment Credit ในปี 2544 ซึ่งอนุญาตให้

นักลงทุน Angel investor สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงร้อยละ 100 ของปริมาณเงินลงทุน ซึ่งอัตราดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อย

ละ 90 จากเดิมที่มีอัตราการลดหย่อนภาษีเพียงร้อยละ 10 ทั้งนี้ เพดานของปริมาณเงินทุนท่ีสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้อยู่

ที่ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกิจต่อปี แต่ไม่มีการก าหนดเพดานโดยรวม ในขณะที่กฎหมาย Act 225, Angel Investor Tax 

Credit ของมลรัฐวิสคอนซินก าหนดสัดส่วนของเงินลงทุนที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้เพียงร้อยละ 25 และมีเพดานอยู่ที่ 

125,000 ดอลลลาร์ต่อการลงทุนเท่านั้น 

ทั้งนี้ รูปแบบมาตรการทางภาษีที่แตกต่างกันไปก็มีความเหมาะสมและส่งผลต่อปริมาณการระดมทุนที่แตกต่างกันไป

ด้วย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการและก าหนดเป้าหมายของนโยบายที่มีความชัดเจนไว้ล่วงหน้า 

เพื่อให้สามารถออกแบบรายละเอียดของนโยบายให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับเป้าหมายได้ 

• ให้ความรู้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่านัก

ลงทุนเอกชนหลายรายยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการลงทุนแบบกลุม่ 

ซึ่งความไม่เข้าใจดังกล่าวก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการลงทุน อันจะน ามาซึ่งความเสียหายแก่นักลงทุน ทั้งในด้านการเงิน เวลา 

และช่ือเสียง รวมถึงส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาจึงได้จดัท านโยบายทีส่่งเสริมการให้ความรู้ใหแ้ก่

นักลงทุน เพราะนอกจากจะป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนของนักลงทุนได้แล้ว ยังสามารถจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน

เพิ่มขึ้นเพราะนักลงทุนมีความรู้และความมั่นใจในกระบวนการลงทุน 

โดยแนวทางหลักที่รัฐบาลสหรัฐฯ เข้ามาด าเนินการ ได้แก่ การจัดงานสัมมนาเรื่องการลงทุนให้แก่นักลงทุนรายเดี่ยว 

ซึ่งอาจเป็นงานสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐเองหรือจะเป็นการจัดร่วมกับภาคเอกชนก็ได้ ตัวอย่างเช่น การจัดโครงการ 

Power of Angel Investing (PAI) ซึ่งเกิดขึ้นในหลายรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐวิสคอนซิน รัฐแมรี่แลนด์ ฯลฯ 

โดยแต่ละรัฐก็จะมีการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเครือข่ายนักลงทุนท่ีมีบทบาทในรัฐ

นั้นๆ หรือเป็นสภาเทคโนโลยี (Technology Council) ในรัฐดังกล่าว เช่น รัฐนอร์ทแคโรไลนาก็มอบหมายหน้าท่ีดังกล่าวใหแ้ก่ 

Small Business and Technology Development Centers ส่วนของรัฐแมรี่ แลนด์ก็มี  Technology Development 

Corporation (TEDCO) รับผิดชอบ เป็นต้น 

• การสร้างเครือข่าย (Networking) 

การสร้างเครือข่ายนักลงทุน Angel investor ถือเป็นมาตรการที่มีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความ

เข้มแข็งให้แก่กลุ่มนักลงทุน ท าให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถเข้าถึงกันและกันได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างประโยชน์จาก

การกระจายข้อมูลและความรู้ภายในเครือข่าย และช่วยให้ภาครัฐเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้าง

เครือข่ายเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนักลงทุนด้วยกันเอง ระดับกลุ่มผู้ประกอบการ และเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและนัก

ลงทุน  
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โดยการสร้างเครือข่ายนักลงทุนธุรกิจหรือ Business Angel Network (BAN) ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับกลุ่มนักลงทุน ก็มี

ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคหรือระดับรัฐ เครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือ Angel Capital 

Association (ACA) ซึ่งมีนักลงทุนในเครือข่ายมากกว่า 13,000 คน โดยในสมาคมดังกล่าวก็ยังมีนักลงทุนกลุ่มย่อยอีกจ านวน

มาก ส่วนในระดับมลรัฐก็มีเครือข่ายที่มีขนาดแตกต่างกันไป และบางเครือข่ายก็จะมีกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่นักลงทุนใน

เครือข่ายให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วย เช่น Ohio TechAngel Funds จากรัฐโอไฮโอ หรือ Tech Coast Angels จาก

ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ก็จะมุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในพื้นท่ีเป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์

ของการสร้างเครือข่ายในลักษณะนี้คือเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างนักลงทุน ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและความรู้ระหว่างนัก

ลงทุน เป็นการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนร่วมกันในบางกิจการที่มีขนาดความต้องการเงินทุนค่อนข้างสูง นอกจากนี้ เมื่อมีการ

รวมกลุ่ม ความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการเลือกลงทุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

นอกจากนี้ เครือข่ายนักลงทุนบางแห่งก็มีการจัดตั้งเครือข่ายกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมอีกด้วย 

โดยในสหรัฐอเมริกามักจะมีการจัดตั้งเครือข่ายนักลงทุนชุมชน หรือ Rural Area Investor Network (RAIN) ซึ่งก็จะมี

เงินกองทุนที่เกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อน าไปลงทุนในกิจการต่างๆ และก็มีการพัฒนาเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายกองทุนเหล่านี้

เข้าด้วยกันเรียกว่า RAIN Source Capital (RAINSC) โดย RAINSC ก็จะช่วยสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาแก่กองทุนต่างๆ ท่ี

อยู่ในเครือข่าย รวมทั้งการจัดท าข้อตกลงทางการลงทุนให้เหมาะสมกับกองทุนแต่ละกองด้วย 

ส่วนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการก็จะช่วยให้เกิดการลงทุนมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากปัญหา

หนึ่งที่เกิดขึ้นอดีต คือ การที่นักลงทุนและผู้ประกอบการไม่มีความเช่ือมโยงกัน ขาดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอีกฝ่าย โดย

บางครั้งผู้ประกอบการก็ไม่ทราบว่านักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจในกลุ่มเดียวกับธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นใครหรืออยู่ท่ี

ไหน ในขณะเดียวกัน นักลงทุนเองก็ไม่ทราบว่ามีผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจที่ตนเองสนใจอยู่แห่งใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิด

ต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost) ที่ค่อนข้างสูง และในบางครั้งก็ท าให้นักลงทุนพลาดโอกาสการลงทุนในกิจการที่น่าสนใจ 

ส่วนผู้ประกอบการเองก็พลาดโอกาสในการได้รับเงินทุนท่ีเพียงพอด้วย นอกจากนี้ ยังอาจมีบางกรณีที่เกิดจากปัญหาความไม่

เท่าเทียมของข้อมูลข่าวสาร (Asymmetric information) โดยแต่ละฝ่ายต่างรู้ข้อมูลของอีกฝ่ายไม่มากพอ จึงอาจท าให้เกิด

การลงทุนที่ผิดพลาดหรือไม่มีประสิทธิภาพได้ 

ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการจะช่วยลดช่องว่างทางข้อมูล (information gap) และ

ปัญหาความไม่เท่าเทียมของข้อมูลข่าวสาร (Asymmetric information) ได้ เนื่องจากเมื่อมีการรวมกลุ่มกันก็จะมีการแบ่งปัน

ข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการรู้สภาพสถานการณ์และ

ความเป็นไปในตลาด มีความเข้าใจและมองเห็นสภาพของตลาดตามความเป็นจริง รวมทั้งยังช่วยให้เกิดการคัดกรองความเสี่ยง

ที่เกิดจากการทุจริตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้อีกด้วย นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายยังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยนัก

ลงทุนสามารถเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดจากผู้อื่น 

ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการคือการจัด

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มาเจอกัน รวมถึงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

และเทคโนโลยี เข้าถึงตลาด และเข้าถึงโอกาสในการสร้างเครือข่าย โดยในกรณีของสหรัฐอเมริกามักจะมีการส่งเสริมในระดับ

รัฐเป็นหลัก เช่น รัฐแคนซัสมีการจัดท าโครงการ NetWork Kansas ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ the US SourceLink 
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program โดยโครงการ the US SourceLink program เป็นช่องทางการรวมตัวทางอินเตอร์เน็ตส าหรับผู้ประกอบการที่

เช่ือมต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนภายในรัฐหรือภูมิภาคนั้นๆ ได้ ซึ่ง ช่องทาง

ดังกล่าวเองก็เปิดโอกาสในนักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ท าให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และ

กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

• การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (Private Involvement) 

ในสหรัฐอเมริกา ผู้น าของรัฐบางแห่งมีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นต่อการจัดท า

แนวทางและแผนงานสนับสนุนการลงทุนของรัฐ โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ภาครัฐรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของภาคเอกชน อันจะช่วยให้การจัดท าแผนหรือนโยบายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ตรงจุด และสอดคล้องต่อความต้องการของสังคมอีกด้วย  

รัฐที่เคยน านโยบายดังกล่าวมาใช้ คือ รัฐวิสคอนซิน โดยมีนายจิม ดอยล์ (Jim Doyle) ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐ

วิสคอนซินเป็นผู้ริเริ่ม ในสมัยที่นายจิม ดอยล์ ยังคงเป็นผู้ว่าการรัฐอยู่ ก็ได้มีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในสภา

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Growth Council) และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนนักลงทุน

รายเดี่ยวอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทั้งรัฐภายใต้โครงการ Grow Wisconsin Initiative นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ที่ปรึกษานักลงทุนหรือ Wisconsin’s angel advisory committee ซึ่งเป็นการรวบรวมตัวแทนเพื่อการผลกัดันความก้าวหนา้

ทางเศรษฐกิจ โดยมีตัวแทนท้ังจากภาคธุรกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• การจัดท าฐานข้อมูลและการประเมินผล 

การด าเนินนโยบายทุกอย่างจะต้องมีการจัดท าตัวช้ีวัดที่ดี เพื่อที่หน่วยงานภาครัฐจะได้รับรู้ถึงผลของการด าเนินงาน

ดังกล่าวว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ รัฐจะสามารถจัดท าตัวช้ีวัดได้ก็ต้องมีข้อมูลที่พร้อม อย่างไรก็ตาม ข้อมูล

เกี่ยวกับปริมาณการลงทุนของนักลงทุน Angel investor ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการด าเนินการท าข้อตกลง

ระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นผ่านการเจรจาส่วนบุคคล และรัฐเองก็ไม่ได้มีอ านาจในการบังคับให้นัก

ลงทุนเปิดเผยข้อมูลหรือรายงานการลงทุนใดๆ ดังนั้น รัฐจึงต้องเริ่มจัดท าแนวทางการเก็บข้อมูลและฐานข้อมูล โดย

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic development advisory board) อาจรับบทบาทในการ

ก าหนดรูปแบบของตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินผล ส่วนหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมูลก็ให้หน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (third 

party) มาด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยข้อมูลดังกล่าวควรมีการคัดแยกข้อมูลที่ระบุตัวตนออกไปก่อนจะน าข้อมูล

ดังกล่าวมาวิเคราะห์และน าไปเผยแพร่ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของนักลงทุนด้วย 

โดยรัฐวิสคอนซินเป็นตัวอย่างหนี่งที่มีการด าเนินการในด้านนี้ โดยมีการใช้ข้อมูลจากการจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ท าการ

ส ารวจการลงทุนรูปแบบ Angel investment ข้อมูลการขอลดหย่อนภาษีที่ทางกรมพาณิชย์ (The Department of 

Commerce) เก็บรวบรวมไว้ และข้อมูลที่นักลงทุนบางรายสมัครใจที่จะเปิดเผย โดยข้อมูลต่างๆ จะตรวจสอบข้าม (Cross-

examined) เพื่อยืนยันความถูกต้อง ก่อนจะน าไปรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์การลงทุนของรัฐต่อไป 
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4.2.2 ประเทศตุรกี 

ส าหรับประเทศตุรกี แม้จะยังมีปริมาณการระดมทุนจากนักลงทุน Angel investor ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

สหรัฐอเมริกา แต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2555 – 2558 โดยมีปริมาณการระดมทุนสูงสุด

ประมาณ 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เป็นอันดับที่ 7 จาก 35 ประเทศในทวีปยุโรปที่ทาง The European Trade 

Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players (EBAN) ได้ท าการส ารวจ 

ซึ่งการผลักดันของรัฐบาลตุรกี ผ่านการปรับแก้กฎหมายและการด าเนินนโยบายต่างๆ ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการ

พัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investment ที่ส าคัญ โดยรัฐบาลตุรกีได้มกีารด าเนินมาตรการที่ส าคญั ดังต่อไปนี ้

• การจัดท ากฎหมายเพ่ือสนับสนุนนักลงทุนรายเด่ียว (new Angel Investment Law) 

กฎหมายเรื่องการลงทุนของ Business Angel หรือ Law no:6327 “Angel Investment” system มีการประกาศใช้

เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2012 โดยมี The Undersecretariat of Treasury ของตุรกีเป็นผู้รับผิดชอบ กฎหมายดังกล่าวตราขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานในการลงทุน (Professionalism) และสร้างคุณลักษณะทางจริยธรรมของการเป็นนัก

ลงทุนที่ดี อันจะท าให้การลงทุนรูปแบบ Angel investment เป็นกิจลักษณะ มีมาตรฐาน น่าเช่ือถือ และมีความน่าสนใจมาก

ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการด าเนินมาตรการเพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนใหม่ให้แก่ SMEs ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา

และ SMEs ที่มีปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย 

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีประเด็นส าคัญอยู่ 2 ประการได้แก่ การก าหนดแนวทางออกใบอนุญาตให้แก่นักลงทุน Angel 

investor และการออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ถือใบอนุญาต โดยฝ่ายก ากับดูแลตลาดการเงิน กรมธนารักษ์ของตุรกี 

(Financial Markets Regulatory Department of Treasury) จะรับผิดชอบเรื่องการออกใบอนุญาตให้แก่นักลงทุน ซึ่งนัก

ลงทุนที่สามารถขอรับใบอนุญาตได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เป็นผู้มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือความมั่งคั่งสูง (High net worth individuals) คือ บุคคลดังกล่าว

จะต้องมีรายได้ต่อปีมากกว่า 200,000 ลีราตุรกี หรือมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 1,000,000 ลีราตุรกี หรือ 

- เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ (Experienced investors) คือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการเป็น

ผู้จัดการกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน (Investment portfolio) หรือเป็นผู้อ านวยการฝ่ายสินเช่ือลูกค้า

รายย่อย ในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือบริษัทร่วมทุน (VC) อย่างน้อย 2 ปี หรือเคยด ารง

ต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการหรือต าแหน่งสูงกว่าในบริษัทที่มีผลตอบแทนอย่างน้อย 25,000,000 ลีรา

ตุรกี อย่างน้อย 2 ปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือมีสถานะเป็นสมาชิกของเครือข่ายนักลงทุนรายเดี่ยว และมี

การถือหุ้นในธุรกิจ SMEs ไม่ต่ ากว่า 3 แห่ง ตามที่ก าหนดไว้ใน decree article 26 อย่างน้อย 1 ปี หรือมี

การลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจาก incubators หรือ technocenters อย่างน้อย 3 

แห่ง และมีเงินลงทุนในแต่ละบริษัทไม่ต่ ากว่า 20,000 ลีราตุรกี 

เมื่อทางฝ่ายก ากับดูแลตลาดการเงินได้พิสูจน์เอกสารและยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด 

ทางนักลงทุนก็จะได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญในการใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีตามปริมาณการลงทุนจากภาครัฐได้ 

ทั้งนี้ นักลงทุนจะต้องถือครองหุ้นในบริษัท 2 ปเีป็นอย่างน้อยถึงจะสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งกฎหมายบังคับใช้

ดังกล่าวถือว่าประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนรูปแบบ Angel investor ได้ในระดับหนึ่ง เห็นได้จาก
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แผนภาพที่ 28 ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการขยายตัวของปริมาณการระดมทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยวมีทิศทางเป็นบวกภายหลัง

จากการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว 

แผนภาพที่ 28 ปริมาณการระดมทุนในรูปแบบนักลงทุนรายเด่ียว และอัตราการขยายตัว 
ของประเทศตุรกี ปี 2555 – 2558 

 
ที่มา: The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players รวบรวมโดย Effinity 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวก็ได้ก าหนดขอบเขตและข้อห้ามในการด าเนินธุรกรรรมบางประการไว้ เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงและปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการ โดยข้อก าหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 

- นักลงทุนรายเดี่ยวสามารถลงทุนในบริษัทเอกชนร่วมทุนด้วยสถานะของการเป็นนักลงทุนบุคคลธรรมดาได้

ไม่เกิน 10 บริษัท ในช่วง 5 ปีท่ีมีการถือใบอนุญาต 

- ปริมาณเงินท่ีลงทุนในบริษัทเอกชนร่วมทุนแต่ละแห่งจะต้องไม่ต่ ากว่า 20,000 ลีราตุรกี และต้องมากกว่า 

1,000,000 ลีราตุรกีต่อปี 

- ส าหรับการลงทุนในรูปแบบของการร่วมลงทุน (co-investment) จะต้องไม่เกิน 2,000,000 ลีราตุรกีต่อป ี

ส่วนข้อห้ามของนักลงทุน ซึ่งบัญญัติไว้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการ มีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 

- ไม่อนุญาตให้นักลงทุนรายเดี่ยวควบคุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกชนร่วมทุนที่นักลงทุนได้ลงทุนไป ไม่ว่าจะ

ทางตรงหรือทางอ้อม 

- ไม่อนุญาตให้นักลงทุนรายเดี่ยวถือหุ้นในบริษัทเอกชนร่วมทุนท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักลงทุนเอง

หรือญาติของนักลงทุนดัวกล่าว หรือบริษัทที่นักลงทุนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเงินทุนของบริษัท ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม 

- นักลงทุนจะต้องส่งมอบร่างสัญญาการลงทุนระหว่างนักลงทุนและเจ้าของกิจการให้แก่กรมธนารักษ์ เพื่อ

การพิจารณาอนุมัติ 

- นักลงทุนไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้ผู้ประกอบการเกิดหนี้สินได้ 
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- นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทร่วมลงทุนผ่านช่องทางที่ เป็นกิจลักษณะ เช่น 

คณะกรรมการบริหาร  (Board of Directors)  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ฯลฯ เท่านั้น 

• มาตรการสร้างแรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentives) 

เมื่อนักลงทุนได้รับใบอนุญาตจากรัฐแล้ว นักลงทุนก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการขอลดหย่อนภาษีได้ โดยรัฐบาลตุรกี

ได้ก าหนดสัดส่วนของเงินทุนที่สามารถน ามาขอลดหย่อนภาษีได้ที่ ร้อยละ 75 ของเงินลงทุนที่นักลงทุนรายเดี่ยวลงทุนผ่าน

บริษัทร่วมทุนของตุรกีที่ได้รับการรองรับ โดยการขอลดหย่อนภาษีจะต้องด าเนินการในปีที่เกิดการลงทุนนั้นๆ และนักลงุทน

จะต้องถือครองตราสารทุนดังกล่าวไม่ต่ ากว่า 2 ปี  

ทั้งนี้ อัตราการลดหย่อนจะเพิ่มเป็นร้อยละ 100 หากเป็นการลงทุนในบริษัทที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี (Ministry of Science, Industry and Technology) สภาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The 

Scientific and Technological Research Council) และองค์กรเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 

and Medium Enterprises Development Organization) ให้การสนับสนุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพดานของ

มูลค่าที่สามารถลดหย่อนได้คือไม่เกิน 1 ล้านลีราตุรกีต่อปีเท่านั้น 

• สนับสนุนการสร้างเครือข่าย (Networking) 

นอกเหนือจากการออกใบอนุญาตและการลดหยอ่นภาษีแล้ว รัฐบาลตุรกียังได้จัดท ามาตรการรับรองเครือข่ายนักลงทนุ 

(accreditation mechanism) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุน อันเป็นแนวทางที่จะช่วงลดช่องว่างระหว่าง

ผู้ประกอบการและนักลงทุน รวมถึงยกระดับปริมาณเงินทุนและความสามารถในการลงทุนอีกด้วย โดยเครือข่ายนักลงทุนที่

ได้รับการรับรองจะมีสถานะเป็นสมาคม (association) ภายใต้กฎหมายแพ่ง (Turkish Civil Code) ที่ว่าด้วยหนี้ (Law of 

Obligations) และกฎหมายพาณิชย์ (Turkish Commercial Code) และมีคุณสมบัติดังนี ้

- มีสถานท่ีที่เหมาะสมเพื่อให้นักลงทุนสามารถพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการได้ 

- มีการจ้างผู้เช่ียวชาญเรื่องการท าเอกสารการร่วมทุนอย่างน้อย 1 คน 

- มีนักลงทุนท่ีมีใบอนุญาตอย่างน้อย 5 คน และมีการลงทุนอย่างน้อย 5 ธุรกิจจากนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว 

- มีเว็บไซต์ส าหรับการใช้งานและมีการสร้างฐานข้อมูลของตนเอง 

ซึ่งการออกมาตรการรองรับเครือข่ายนักลงทุนก็เพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเก็บข้อมูลด้านการลงทุนของนัก

ลงทุนในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย ามากขึ้นได้ ส่วนนักลงทุนก็ได้รับประโยชน์ในแง่ของอัตราการลดหย่อนภาษี

และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วย 

• จัดต้ังตลาดการซ้ือขายตราสารทุน (Angel Investor Market) 

ตลาดหลักทรัพย์ของตุรกี (Borsa Istanbul) ได้จัดตั้งตลาดหลกัทรัพย์เฉพาะ (Private Market) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม

นักลงทุนและผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการระดมทุนได้ง่ายขึ้น และสร้างสภาพคล่องให้แก่นักลงทุน โดย

ตลาดหลักทรัพย์เฉพาะเริ่มเปิดรับสมาชิกเมื่อปี 2014 ซึ่งจะมีสมาชิกที่เป็นทั้งบริษัท Startups หรือบริษัทที่ก าลังเติบโต และ

นักลงทุนที่มีใบอนุญาต โดยในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว นักลงทุนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทุนระหว่างกันได้โดยไม่

ต้องรอเวลาที่บริษัทท่ีท าการซื้อขายจะออกสู่ตลาดสาธารณะ และการซื้อขายดังกล่าวก็จะไม่ถูกบังคับอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
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ของคณะกรรมการตลาดทุน ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างสภาพคล่องแก่ให้นักลงทุนแล้วยังเพิ่มโอกาสในการ

ลงทุนใหม่ๆ ให้นักลงทุนด้วย 

ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์เฉพาะนี้  ในแง่ของความช่วยเหลือด้าน

ค าปรึกษาทางกฎหมายและการเงิน การประเมินมูลค่าบริษัท และการหาตัวแทนในการซื้อขาย (Brokerage) จากสมาชิกใน

ตลาด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถคัดเลือกนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นในกิจการของตนได้ เนื่องจากการไหลของข้อมูล 

(information flow) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตลาดดังกล่าวยังสร้างช่องทางการเจรจาที่ปลอดภัยให้แก่ทั้งนักลงทุน

และผู้ประกอบการด้วย 

4.2.3 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 

Development: OECD) 

จากรายงานเรื่อง Financing High-growth firms: The Role of Angel Investors ของ OECD ในปี 2011 ซึ่งเป็น

รายงานที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investor ได้รวบรวมแนวทางการพัฒนาการ

ระดมทุนรูปแบบดังกล่าวไว้อย่างครอบคลุม โดยมีการก าหนดมาตรการทั้งในส่วนของมาตรการทั่วไปที่ส่งผลต่อทุกฝ่าย และ 

มาตรการเฉพาะ ซึ่งจัดท าสนับสนุนนักลงทุนรายเดี่ยวหรือส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามรายงานดังกล่าวได้จัด

กลุ่มมาตรการเป็น 2 ประเภทหลัก คือ มาตรการด้านอุปสงค์ และมาตรการด้านอุปทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• มาตรการด้านอุปสงค์ (Demand-side measures) 

มาตรการด้านอุปสงค์จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการเป็นหลัก เนื่องจากทาง OECD มองว่า

ความสามารถของผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของการระดมทุนได้ โดยมาตรการที่ทาง OECD 

เสนอแนะมีอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ 

- จัดท ามาตการและข้อบังคับทางกฎหมายให้มีความเหมาะสม จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการสรา้ง

ระบบนิเวศน์ของการระดมทุนที่ดี โดยรัฐบาลต้องตรวจสอบและทบทวนกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อดูว่ากฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หรือมี

ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการระดมทุนและการพัฒนากิจการใดบ้าง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาความ

ล้มเหลวของตลาด (Market Failure) ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

- สร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ จากผลการส ารวจของ OECD พบว่าปัญหาด้านการขาดความรู้

ความเข้าใจและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการถือเป็นอุปสรรคส าคัญที่ฉุดรั้งการเติบโตของ SMEs ใน

หลายประเทศ ซึ่งหากประชาชนขาดแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการแลว้ การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ หรือการ

จัดตั้งบริษัท Startups ก็จะลดทอนลง รัฐบาลจึงต้องพยายามผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการเป็น

ผู้ประกอบการภายในประเทศ ซึ่งอาจด าเนินการผ่านการจัดท าหลักสูตรผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย

หรือการจัดงานสัมมนาต่างๆ เช่น Global Entrepreneurship Week ก็ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยเวลาและความต่อเนื่องของ

นโยบาย 
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- การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของผู้ประกอบการหรือนักลงทุน โดยสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนรูปแบบ Angel investment ซึ่งหมายความ

รวมถึงกระบวนการระดมทุน การเจรจา เอกสารสัญญา ผลกระทบต่อธุรกิจ บทบาทหน้าที่ และขอบเขต

ของนักลงทุน Angel investor ด้วย ในขณะเดียวกัน นักลงทุนเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ

สัญญา กฎหมาย ข้อจ ากัด และผลตอบแทนต่างๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อท้ัง 2 ฝา่ยเกิดความเข้าใจในขั้นตอน

และกระบวนการต่างๆ ก็จะช่วยให้เกิดความพร้อมในการลงทุนมากขึ้น 

- การอ านวยความสะดวกให้แก่เครือข่าย ก็เป็นอีกมาตรการนึงท่ีจะช่วยเร่งให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศน์ 

(Ecosystem) ของการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น โดยอาจเป็นการสนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงของ

เครือข่ายในแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อันจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลภายในระบบ

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบนิเวศน์ของการระดมทุนแล้ว 

ยังกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ จากความร่วมมือของนักลงทุนระหว่างเครือข่ายอีกด้วย 

• มาตรการด้านอุปทาน (Supply-side measures) 

ในขณะเดียวกัน มาตรการด้านอุปทานก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนนักลงทุนเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ

กระตุ้นให้นักลงทุนมีการลงทุนเพิ่มเติมผ่านแรงจูงใจทางการเงิน หรือการที่รัฐเข้าไปร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณเงินทุนในระบบ 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาความรู้ของนักลงทุนอีกด้วย โดยมาตรการที่ทาง OECD เสนอแนะมีอยู่ 4 ประเด็น ดังนี้ 

- มาตรการสร้างแรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentives) ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนนักลงทุน 

ช่วยแก้ไขปัญหาการรายงานภาษี และท าให้รัฐเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนทางเลือกได้ง่ายขึ้น มาตรการนี้

ถูกน าไปใช้ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฯลฯ โดยบางประเทศที่มีการใช้

มาตรการดังกล่าวมาอย่างยาวนานก็ได้ท าการศึกษาเพื่อพิสูจน์ผลกระทบของมาตรการดังกล่าว พบว่า

ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจในเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างงานภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม 

มาตรการดังกล่าวมีความยากในเรื่องของโครงสร้างและการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ดังนั้น รัฐจึงต้องมี

มาตรการก ากับดูแลและประเมินผลที่ดีด้วย 

- การจัดต้ังกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (Co-investment funds) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐ

จะสนับสนุนการระดมทุนของผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เงินทุนของภาครัฐไปร่วมลงทุน ซึ่งในที่นี้ รัฐไม่

ต้องตัดสินใจเลือกธุรกิจที่จะลงทุนเอง แต่จะเป็นการร่วมสนับสนุน SMEs ผ่านตัวแทนเอกชนที่มี

ประสิทธิภาพในการบริกหารจัดการเงินทุนและการประเมินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วย

สนับสนุนให้ภาคเอกชนเกิดความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะด้วย โดยตัวอย่างประเทศที่มีการจัดตั้ง

กองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สกอตแลนด์ นิวซีแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

- ให้การสนับสนุนแก่สมาคมหรือเครือข่ายนักลงทุน Angel investors โดยรัฐสามารถให้การสนับสนุน

ด้านการลดต้นทุนการด าเนินงานต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง การท าสัญญา ฯลฯ  และช่วย

สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายหรือสมาคมดังกล่าว ผ่านการก าหนดมาตรฐานการด าเนินการที่ดีและชัดเจน 

รวมถึงจัดท ามาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายหรือสมาคมสามารถด าเนินการในระยะยาวได้ด้วย
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ตนเอง และลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ สาเหตุที่ควรมีการสนับสนุนเครือข่ายหรือสมาคม

เหล่านี้ เพราะเครือข่ายหรือสมาคมนักลงทุนมีความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้ของคนในสังคม

ค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาในระบบ และท า

ให้ตลาดการลงทุนรูปแบบ Angel investment มีการพัฒนาที่ดีได้  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะต้อง

ด าเนินการติดตามเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเครือข่ายหรือสมาคมที่ได้รับการสนับสนุนมีการลงทุนจริง

และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย 

- จัดการอบรมให้แก่นักลงทุนรายเด่ียว ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ เข้ามาใน

ตลาด โดยการจัดการอบรมหรือการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมสัมมนาต่างๆ จะช่วยให้นักลงทุนพัฒนาทักษะ

และความสามารถในการประเมินกิจการและเลือกลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ กล่าวคือ เป็น

มาตรการเพื่อสร้างคุณลักษณะของการเป็นนักลงทุนมืออาชีพ (Professionalize) ทั้งนี้ ภาครัฐของหลาย

ประเทศอาจมองข้ามนโยบายดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลที่ว่านักลงทุน Angel investors ส่วนใหญ่มักเป็น

บุคคลที่เคยด าเนินธุรกิจมาก่อนและคาดว่าน่าจะมีความรู้ความเช่ียวชาญในการลงทุนอยู่แล้ว อย่างไรก็

ตาม ด้วยแนวโน้มการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศ ท าให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ประกอบการ 

Startups มักมีแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น การให้ความรู้แก่นักลงทุนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนา 

• มาตรการทั่วไป 

นอกจากมาตรการด้านอุปสงค์และอุปทานท่ีกล่าวมาในข้างต้นแล้ว ทาง OECD ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของ

มาตรการทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรการที่สนับสนุนการพัฒนาการลงทุนของ Angel investor ในภาพรวม โดยมีแนวทางที่ส าคัญอยู่ 

2 ประเด็น ได้แก่  

- การส่งเสริมการจัดท านโยบายสนับสนุนเป็นรายพ้ืนที่ เนื่องจากทาง OECD มองว่าทั้งนักลงทุนและ

ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านของประเภทธุรกิจ รูปแบบการด าเนินงาน แนว

ทางการลงทุน ปริมาณการลงทุน วัฒนธรรม และความต้องการ ฯลฯ ดังนั้น การก าหนดมาตรการที่มีการ

ก าหนดเป้าหมายเฉพาะอย่างชัดเจนจะมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยตัวอย่างที่มีการด าเนินนโยบายตาม

พื้นที่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น 

- การสร้างเครือข่ายนักลงทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเก็บข้อมูลง่ายขึ้น และช่วยลดปัญหา

ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Information asymmetry) ระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ 

นอกจากน้ี ยังเร่งให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของการเป็นผู้ประกอบการได้อีกด้วย 
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4.2.4 สรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investment จากกรณีศึกษาท่ีดี 

เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investment จากประเทศท่ีประสบความส าเร็จ

และหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ พบว่า นโยบายที่ภาครัฐและหน่วยงานพยายามผลักดันค่อนข้างสอดคล้อง

กัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 สรุปผลการทบทวนแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investment 

 

โดยมาตรการที่ทุกประเทศให้ความส าคัญอันดับแรก คือ การปรับแก้กฎหมายเพื่อลดข้อจ ากัดที่ฉุดรั้งและพัฒนาและ

เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ยังมีการก าหนดข้อจ ากัดบางประการเพื่อใช้เป็นกลไกใน

การตรวจสอบและก ากับดูแลมิให้เกิดการฉ้อโกง ทุจริต หรือการหาประโยชน์อันมิชอบได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพ

และควบคุมระดับความเสี่ยงในระบบ 

หลังจากนั้นจึงเป็นการด าเนินมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้วยการออก

มาตรการลดหย่อนภาษีหรือการสมทบทุนโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนและ

ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการลงทุนและพัฒนาความแข็งแกร่งของตลาดในภาพรวม 

อีกมาตรการส าคัญส าหรับการระดมทุนรูปแบบ Angel investment คือ การสร้างเครือข่าย โดยมีทั้งเครือข่ายนัก

ลงทุน เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายที่รวมผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อลดปัญหา

แนวทางการพัฒนา สหรัฐอเมริกา ตุรกี OECD 

การปรับปรุงกฏหมาย (Legal reform) ✓ ✓ ✓ 

การสร้างแรงจูงใจทางภาษีและการมาตรการด้านการคลัง  
(Tax and Fiscal incentives) 

✓ ✓ ✓ 

การสร้างความเชี่ยวชาญ (Professionalize) ✓ ✓ ✓ 

การสร้างเครือข่าย (Networking) ✓ ✓ ✓ 

การให้ความรู้ (Education) ✓ 
 

✓ 

การจัดท าฐานข้อมูล (Database) ✓ 
  

การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  
(Private Involvement) 

✓ 
 

✓ 

การจัดต้ังตลาดการซ้ือขายตราสารทุน (Angel Investor Market) 
 

✓ 
 

การจัดท านโยบายสนับสนุนเป็นรายพ้ืนที่ (Area-based Policy) ✓ 
 

✓ 

การสนับสนุนสมาคมนักลงทนุ  
(Support Angel Investor Association) 

  
✓ 
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ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล ท าให้นักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าหากันได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมการแบ่งปัน

ความรู้ระหว่างนักลงทุน และสนับสนุนลงทุนร่วม อันจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบนิเวศน์ของการลงทุนอีกด้วย 

 

4.3  สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบกลุ่มบริษัทร่วมลงทุน 

การระดมทุนในรูปแบบของกลุ่มบริษัทร่วมลงทุนหรือ Venture Capital (VC) เป็นรูปแบบการระดมทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่

ช่วงทศวรรษ 1990 และแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุจากธุรกิจขนาดเล็กท่ีใช้อินเตอร์เน็ตมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และด้วยความที่ผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้ยังมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจไม่มากนัก กลุ่มบริษัทร่วมลงทุนหรือ VC ซึ่ง

สามารถให้การสนับสนุนท้ังด้านเงินทุน และการให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจจึงตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างดี 

ในขณะเดียวกัน หากการด าเนินงานของธุรกิจดังกล่าวประสบผลส าเร็จ นักลงทุนหรือ VC ต่างๆ ก็จะได้รับส่วนแบ่งก าไรหรือ

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้น การระดมทุนรูปแบบดังกล่าวจึงได้ความนิยม

ในหมู่นักลงทุนที่มีประสบการณ์และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยตัวอย่างของบริษัทที่ประสบ

ความส าเร็จจากการร่วมทุนกับ VC ได้แก่ Apple Inc และ Starbucks เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การระดมทุนรูปแบบ VC นั้นมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างผันผวนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 

ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในช่วง 20 ปีก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าปริมาณการลงทุนในรูปแบบ VC ค่อนข้างมีความผันผวนมาก

พอสมควร เริ่มจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายศตววรรษที่ 20 ตามการเจริญเติบโตของธุรกิจภาคเอกชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี (IT) ที่มีแนวโน้มการเติบโตและการท าก าไรของธุรกิจ อย่างก้าว

กระโดด ปัจจัยดังกล่าวจึงดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุน VC ได้จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ความสนใจของนักลงทุนและอัตราการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการประเมินมูลค่าธุรกิจที่สูงเกินจริง (Overvalued) ซึ่งส่งต่อมายังราคาหุ้นของ

บริษัทด้วย จนในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาฟองสบู่ของธุรกิจ IT (Dotcom bubble) แตกเมื่อปลายปี 2543 ท าให้นักลงทุน VC 

หลายรายสูญเสียเงินทุน มูลค่าการลงทุนของ VC จึงลดลง โดยกรณีของประเทศสวีเดนมีปริมาณการลงทุนรูปแบบ VC ลดลง

ถึงร้อยละ 65 เป็นอย่างต่ า 

ทั้งนี้ ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เศรษฐกิจก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทิศทางการขยายตัว

ของเงินลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากขึ้น แต่จากแผนภาพท่ี 29 จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2551 การระดมทุนรูปแบบ VC 

ก็ได้รับผลกระทบอีกครั้งจากวิกฤตการเงินโลก ท าให้มูลค่าการลงทุนในปีต่อมาลดลงถึงร้อยละ 30 แต่ก็สามารถฟ้ืนตัวขึ้นมาได้

ในเวลาต่อมา และจากภาพ กล่าวได้ว่าภาพรวมของการระดมทุนด้วยรูปแบบ VC ในระยะยาวถือว่ามีทิศทางที่ดี โดยสาเหตุที่

ปริมาณการระดมทุนด้วยรูปแบบ VC เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2556 – 2559 เพราะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการฟื้น

ตัวกลับมาสู่จุดที่เหมาะสม ควบคู่กับการที่ธุรกิจ Startups จ านวนมากที่เข้าสู่ตลาดในช่วงแรกๆ ของการพัฒนาเทคโนโลยีเริ่ม

มีการสร้างรายได้ มีผลการด าเนินงานที่ดีในระดับหนึ่ง และมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงเป็นสาเหตุให้

ผู้ประกอบการเริ่มมีการระดมทุนในรอบหลังๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 มีการหดตัวของปริมาณการระดม

ทุนบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการระดมทุนท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไปในช่วงก่อนหน้าก่อให้เกิดความไม่แน่ใจในสถานภาพของ

ตลาดและมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ 
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แผนภาพที่ 29 มูลค่าการระดมทุนจากบริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ของโลก ปี 2550 – 2558 

 
ที่มา: EY global venture capital insight 2013 and EY global venture capital trends 2015 

เมื่อพิจารณาตามรายพื้นที่จะพบว่า ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทวีปอเมริกาเป็นพื้นที่ที่มีการระดมทุนจาก VC สูงสุด โดยมี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นหลัก รองลงมาเป็นทวีปเอเชีย ซึ่งแต่ก่อนมีปริมาณการระดมทุนน้อยกว่าทวีปยุโรป แต่มีการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2556 – 2558 จนปัจจุบันมีปริมาณการระดมทุนสูงกว่าแล้ว โดยมีจีนและอินเดียเป็นประเทศ

หลักของภูมิภาค ในขณะที่การระดมทุนจาก VC ในทวีปยุโรปถือว่าค่อนข้างคงที่ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีประเทศสหราช

อาณาจักรเป็นผู้เล่นส าคัญ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 30 

แผนภาพที่ 30 ปริมาณการลงทุนของกลุ่มธุรกจิร่วมลงทุน จ าแนกตามประเทศ ปี 2553 – 2559 

 
ที่มา: Venture Pulse Q4 2016, Global analysis of Venture Funding, KPMG 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละประเทศ ทั้งในด้านปริมาณการระดมทุนและอัตราการเติบโตของแหล่งเงินทุน

ทางเลือกรูปแบบดังกล่าว พบว่า ประเทศที่มีความน่าสนใจส าหรับการท าการศึกษาเชิงลึก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศอิสราเอล เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีการระดมทุนด้วยรูปแบบ VC สูงสุด ในขณะที่ประเทศอิสราเอลมีอัตรา

เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงสุดทีร่้อยละ 76.5 ในช่วงปี 2553 – 2559 ดังแสดงในตารางที่ 11 

ตารางที่ 12 ปริมาณาการระดมทุนและอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปขีองแหล่งเงินทุนทางเลือก 
รูปแบบ Venture Capital จ าแนกตามประเทศ ปี 2559 

ประเทศ Volume (Billion USD) CAGR 

 สหรัฐอเมริกา 69.00 12.1% 

 จีน 31.00 39.6% 

 สหราชอาณาจักร 4.80 6.4% 

 อินเดีย 3.30 27.6% 

 แคนาดา 2.10 12.9% 

 เยอรมัน 1.90 15.3% 

 ฝร่ังเศส 1.60 8.6% 

 อิสราเอล 1.60 76.5% 

 บราซิล 0.40 21.9% 

 เม็กซิโก 0.17 66.5% 
ที่มา: Venture Pulse Q4 2016, Global analysis of Venture Funding, KPMG 
 

ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงคัดเลือก 2 ประเทศดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษาต้นแบบที่ดีส าหรับการลงทุนในรูปแบบ Venture 

Capital ควบคู่กับรายงานของทาง OECD และรายงานของกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศในทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดท าแนวทางเพื่อการสนับสนุน Venture Capital มาประกอบการศึกษาในส่วนนี้ เพื่อให้เห็นถึงช่องทางการพัฒนาทั้งใน

ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค 

4.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การระดมทุนรูปแบบ VC ของสหรัฐอเมริกาถือว่ามีการเติบโตในระยะยาวที่ค่อนข้างดี จากเดิมที่เคยมีปริมาณการ

ระดมทุนประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 ซึ่งเมื่อคิดเป็น

อัตราการเติบโตในระยะยาวแล้วจะถือว่าการระดมทุนรูปแบบ VC ของสหรัฐอเมริกามีอัตราการขยายตัวในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 

(ปี 2553 – 2559) ถึงร้อยละ 122.58 แต่เนื่องจากปริมาณการระดมทุนค่อนข้างมีความผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐ

และเศรษฐกิจโลก ท าให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 12.11 เท่านั้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี 31 
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แผนภาพที่ 31 ปริมาณการระดมทุนในรูปแบบบริษัทร่วมทุน (Venture Capital) และอัตราการขยายตัว 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2553 – 2559 

 
ที่มา: Venture Pulse Q4 2016, Global analysis of Venture Funding, KPMG 

ซึ่งปัจจัยส าคัญที่การระดมทุนรูปแบบ VC มีขนาดใหญ่และสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกามีอยู่ 3 

ประเด็น ได้แก่ การมีกองทุนเพื่อการร่วมทุนขนาดใหญ่ (Large VC Funds) มีช่องทางให้นักลงทุนท่ีลงทุนในบริษัทออกสู่ตลาด

ที่มีประสิทธิภาพ และนักลงทุนมีความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ 

โดยการที่มีกองทุนเพ่ือการรวมทุนขนาดใหญ่จะช่วยให้ธุรกิจระดมทุนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับธุรกิจที่มี

ความต้องการเงินทุนที่ค่อนข้างสูงหรือต้องการเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองทุนขนาดเล็กอาจไม่สามารถให้การสนับสนุนใน

ประเด็นดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อเงินทุนจากกองทุนเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ

ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพิ่มเติม ท าให้เกิดต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนการท าธุรกรรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ฯลฯ 

ตามมา ดังนั้น กองทุนขนาดใหญ่จึงมีข้อดีมากกว่าเพราะสามารถลงทุนในข้อตกลง (Deal) ที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งนอกจาก

ผู้ประกอบการจะสามารถประหยัดต้นทุนในการค้นหาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับตนเองแล้ว ทางกองทุนก็ยังได้ประโยชน์

จาก Economies of Scale ผ่านการลดต้นทุนการด าเนินงานต่างๆ และยังสามารถพัฒนาความเช่ียวชาญ (Specialization) 

ในตลาดหรือเทคโนโลยีบางกลุ่มได้อีกด้วย 

ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital ของสหรัฐอเมริกาอีกประการหนึ่ง คือ 

การเปิดช่องทางให้นักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว เมื่อบริษัทท่ีนักลงทุนรูปแบบ 

VC ลงทุนไปมีการเติบโตและมั่นคงพอในระดับหนึ่ง นักลงทุนรูปแบบ VC ก็มักจะหาช่องทางการออกจากธุรกิจ กล่าวคือ การ

ขายหุ้นท่ีถืออยู่ในบริษัทดังกล่าวให้กับนักลงทุนรายอื่นๆ ต่อไป เพ่ือท่ีจะได้น าเงินมาลงทุนในกิจการใหม่อื่นๆ อีกครั้ง อย่างไรก็

ดี ช่องทางที่นักลงทุนจะออกจากธุรกิจได้มีหลายช่องทาง โดยรูปแบบที่มีความนิยม ได้แก่ การขายหุ้นให้แก่นักลงทุนรายอื่น 

(Trade sales) การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) และการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็น

ครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าก าไรให้แก่นักลงทุนได้มากที่สุดคือ IPO 

เนื่องจากมูลค่าของบริษัทจะได้รับการประเมินสูงกว่าช่องทางอื่นๆ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีการเปิดช่องทางให้นัก
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ลงทุนหรือบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นให้แก่สาธารณะครั้งแรก (IPO) ได้ โดยในปี 2015 มีนักลงทุนที่ออกจากธุรกิจผ่าน

ช่องทาง IPO ถึงร้อยละ 18 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยดึงดูดนักลงทุนและท าให้นักลงทุนมีเงินทุนที่จะสนับสนุนธุรกิจรุ่นใหม่ๆ 

ต่อไปได้ 

และการที่นักลงทุนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจก็เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดย

นักลงทุนที่มีบทบาทในการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มักเคยด าเนินธุรกิจหรือแม้กระทั่งสร้างธุรกิจ 

Startups ของตนเองมาก่อน อย่างเช่น บิล เกตส์ (Bill Gates) ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ เจฟฟ์ เบซอส (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้ง

เว็บ Amazon.com หรือริชาร์ด แบรนสัน (Richard Branson) ผู้ก่อตั้ง Virgin Group เป็นต้น ซึ่งความรู้ ความสามารถในการ

ท าธุรกิจ และประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจที่ได้รับเงินทุนมีแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนาที่ดีได้ 

นอกจากน้ี นักลงทุนของสหรัฐอเมริกายังมีทัศนคติต่อการยอมรับความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่งด้วย 

นอกจากน้ี จากแผนภาพท่ี 32 ซึ่งแสดงปริมาณการลงทุนจาก VC ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การ

ลงทุนส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางพื้นที่ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐแมสซาชูเซตส์ และรัฐนิวยอร์ก เป็นหลัก ซึ่งพื้นที่

ดังกล่าวล้วนมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของสหรัฐเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งของซิลิคอนวัลเลย์ 

(Silicon Valley) หรือแหล่งรวมบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา หรือศูนย์กลางทางการเงินของโลกอย่างวอลสตรีต (Wall 

Street) และยังเป็นที่รวบรวมมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT) Harvard 

University Stanford University ฯลฯ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันการพัฒนาแหล่งเงินทุน

ทางเลือกด้วยเช่นกัน 

แผนภาพที่ 32 ปริมาณการลงทุนจาก VC ในแต่ละพืน้ที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Spiky Venture Capital The Geography of Venture Capital Investment by Metro and Zip Code, Martin Prosperity Institute 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็มีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าของแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ 

Venture Capital รวมถึงการก ากับดูแลในภาพรวมด้วย ซึ่งแนวทางที่รัฐบาลของสหรัฐใช้ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนรูปแบบ 

Venture Capital จะเป็นการพัฒนาร่วมกันทั้ง 2 ด้าน คือจากฝั่งของนักลงทุน Venture Capital และฝั่งของผู้ประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในส่วนของกลุ่มนักลงทุนซึ่งก็คือนโยบายด้านอุปทาน (supply-side measures)  ทาง

รัฐบาลสหรัฐก็ได้มีการด าเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องอยู่หลายมาตรการ ดังนี้ 

• การด าเนินโครงการ Small Business Investment Companies (SBICs) Program 

โครงการ Small Business Investment Companies (SBICs) Program เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เอกชนลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ โดยโครงการดังกล่าวด าเนินการภายใต้กฎหมาย The 

Small Business Investment Act ในป ี1958 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้ The U.S. Small Business Administration 

(SBA) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐสามารถออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Investment 

Companies: SBICs) เพื่อท่ีจะสนับสนุนด้านการเงินและการบริหารให้แก่ธุรกิจในประเทศ 

โดยบริษัทท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนใน SMEs ที่ได้รับใบอนุญาตจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผา่น SBA โดยการ

สนับสนุนจะเป็นในรูปของการสมทบทุนหรือการให้สินเชื่อ เงินลงทุนที่ SBICs ลงทุนไป ซึ่งรัฐบาลจะสมทบเงินในรูปแบบของ

สินเช่ือถึง 3 เท่าของเงินลงทุน และ SBIC แต่ละรายสามารถได้รับเงินสนับสนุนมากถึง 150 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ 

SBICs น าเงินทุนของบริษัทและของรัฐไปลงทุนในธุรกิจต่อไป ซึ่งตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2015 ทาง SBA ได้มีการสมทบทุนถึง 

21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมมากกว่า 5,800 ราย 

• การด าเนินโครงการ The State Small Business Credit Initiative (SSBCI) 

โครงการ The State Small Business Credit Initiative (SSBCI) เป็นการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการใน

ระดับรัฐ ภายใต้ The Small Business Jobs Act ในปี 2010 โดยรัฐบาลได้จัดตั้งงบประมาณมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ เพื่อ

เป็นเงินสนับสนุนการลงทุนรูปแบบ VC ในกิจการหรือโครงการต่างๆ ทั้งนี้ ผู้น าของแต่ละรัฐสามารถจัดสรรเงินงบประมาณ

ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เช่น บางรัฐอาจน าเงินดังกล่าวไปใช้ในกองทุนร่วมลงทุนที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่บางรัฐอาจ

พิจารณาการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนใหม่ เป็นต้น 

• ลดภาษีจากส่วนต่างของราคาสินเชื่อ (Capital Gain Tax) 

นโยบายการลดอัตราภาษีจากส่วนต่างของราคาสินเชื่อหรือ Capital Gain Tax (CGT) ถือเป็นมาตรการที่มีผลต่อการ

การลงทุนค่อนข้างมาก โดยการลดอัตราภาษีจากส่วนต่างของราคาสินเช่ือจะช่วยกระตุ้นให้ท้ังผู้ประกอบการภาคธุรกิจและนัก

ลงทนุมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ๆ และมีการขายหุ้นจากกิจการที่ประสบความส าเร็จแล้วมากข้ึน 

โดยสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีจากส่วนต่างของราคาสินเช่ืออยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 

1969 และปี 1976 ที่รัฐบาลมีการประกาศพระราชบัญญัติปฏริูปภาษี (Tax Reform Act of 1969 และ Tax Reform Act of 

1976) ซึ่ง พรบ. ดังกล่าวมีการปรับอัตราภาษีจากส่วนต่างของราคาสินเช่ือขั้นต่ าเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม การปรับฐานอัตราภาษีจากส่วนต่างของราคาสินเช่ือขึ้นท าให้ปริมาณการลงทุนของภาคเอกชนลดลง ดังนั้น 

ในช่วงปี 1979 ถึง 1982 รัฐบาลจึงได้ลดอัตราภาษีดังกล่าวจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 20 และมีอัตรา Effective rate ที่

ร้อยละ 14 ส าหรับนักลงทุนที่ขายหุ้นบริษัทท่ีมีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ หรือมีการถือหุ้นมาอย่างน้อย 5 ปี 

นอกจากการปรับอัตราภาษีเองแล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังด าเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อลดภาระทางภาษีแก่นักลงทุนอีกดว้ย 

เช่น การยกเลิกการเก็บภาษีในกรณีที่มีการใช้งานตราสารสิทธิในการซื้อหรือขายหุ้น (Stock option) เป็นต้น ซึ่งมาตรการ

ต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้นล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้สร้างแรงจูงใจในการลงทุนผ่านการลดต้นทุนท้ังสิ้น 
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ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ได้ด าเนินมาตรการด้านอุปสงค์เพื่อสร้างความต้องการเงินทุนด้ย โดยแนวทาง

ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนจนน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ โดยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการมี

รายละเอียดดังนี้ 

• ให้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแก่มหาวิทยาลัย 

รัฐบาลของสหรัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัย

เป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการด าเนินธุรกิจ และปัจจุบันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันการศึกษาของอเมริกาท่ีศักยภาพดังกล่าวค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของ

อุปกรณ์ ความสามารถของบุคลากร และปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนอื่นๆ ซึ่งเมื่อมีการพัฒนานวัตกรรมที่ดีก็จะก่อให้เกิดเป็น

ประโยชน์ต่อท้ังภาคธุรกิจและนักลงทุนในระยะยาวได้ 

• จัดท าโครงการ Small Business Innovation Research (SBIR) 

โครงการ Small Business Innovation Research (SBIR) ถือเป็นมาตรการหลักของรัฐในการสนับสนุนการระดมทุน

รูปแบบ Venture Capital โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1882 ซึ่งให้ผู้ประกอบการเอกชนเสนอแผนการด าเนินธุรกิจ

ให้แก่ภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ประเมินศักยภาพของแผนงานน้ันๆ ทั้งในเรื่องของศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจ มี

ความน่าสนใจของเทคโนโลยี และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งแผนงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนที่รัฐให้

เปล่า (Grants) เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

• การด าเนินโครงการ Advance Technology Program (ATP) 

โครงการ Advance Technology Program (ATP) จัดตั้งโดยสถาบันมาตรและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National 

Institute of Standards and Technology) ในปี 1988 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพื่อกระตุ้นการร่วมมือในการพัฒนา

เทคโนโลยีส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง (high-tech industrial products) ที่สามารถสร้าง

ประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนคือการท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถออกสู่ตลาดได้ 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วย โดยจะเป็นในรูปแบบ

ของการแบ่งกันรับภาระต้นทุน (Cost-sharing) ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต โดยตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2007 โครงการดังกล่าวได้ให้เงินทุนสนับสนุน

แก่ภาคเอกชนแล้วมากถึง 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการลงทุนในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

• การจัดท ากฎหมายการถ่ายโอนเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดย่อม 

ในปี 1992 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการถ่ายโอนเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดย่อม หรือ Small 

Business Technology Transfer Act (SBTTA) ซึ่งเป็น พรบ. ที่ก่อให้เกิดการด าเนินโครงการ The Small Business 

Technology Transfer (STTR) Programme โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยระหว่างภาครัฐ

และเอกชน ผ่าน 5 หน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะต้องจัดสรรเงินส่วนดังกล่าวเพื่อไป

ช่วยเหลือภาคธุรกิจในการท าวิจัย โดยผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐใน



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

75 
 

ขั้นต้นเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี และหากแผนธุรกิจมีความเป็นไปได้ก็จะสามารถขอรับเงินทุนเพือ่

น าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังมีการด าเนินมาตรการในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น การประกาศกฎหมาย บาย-โดล 

(Bayh-Dole Act) ในปี 1980 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

และการจัดท ากฎหมายนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Act) เพื่อก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนา

นวัตกรรมของชาติ โดยมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การลงทุนในการวิจัย การยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม 

4.3.2 ประเทศอิสราเอล 

แม้ว่าประเทศอิสราเอลจะเป็นประเทศขนาดเล็กและอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทางการเมืองและปัญหา

สงคราม แต่ประเทศอิสราเอลก็มีการพัฒนาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่หรือ Startups ซึ่งมีการขยายตัวทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า โดยในปี 2015 ประเทศอิสราเอล

สามารถสร้างบริษัท Startups เข้าตลาดหุ้น NASDAQ ได้อันดับ 2 ของโลก 

ซึ่งแหล่งเงินทุนในอิสราเอลมีที่มาจากช่องทางการร่วมลงทุนหรือ Venture Capital เป็นหลัก โดยข้อมูลของทาง 

OECD บ่งช้ีว่าประเทศอิสราเอลมีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital ต่อ GDP สูงที่สุดในโลก 

โดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 0.4 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่อันดับ 2 โดยมีสัดส่วนของปริมาณเงินทุนจาก Venture Capital 

ต่อ GDP ประมาณร้อยละ 0.25 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 33 

แผนภาพที่ 33 สัดส่วนของปริมาณเงินทุนจาก Venture Capital ต่อ GDP ปี 2015 

 
ที่มา: OECD 

 

นอกจากนี้ การระดมทุนจาก Venture Capital ของอิสราเอลก็ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดอีกด้วย โดยเมื่อ

ค านวนจากปริมาณการระดมทุนในช่วงปี 2553 – 2559 ประเทศอิสราเอลมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีถึงร้อยละ 76.49 

รองลงมาเป็นเม็กซิโกและจีนตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 34 
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แผนภาพที่ 34 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital จ าแนกตามประเทศ 

 
ที่มา: Venture Pulse Q4 2016, Global analysis of Venture Funding, KPMG 

 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากปริมาณเงินทุนที่มีจ านวนมากแล้ว ความส าเร็จของประเทศอิสราเอลมียังที่มาจากปัจจัยอื่นๆ อีก

หลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ประชาชนมีความอดทนต่อ

ความล้มเหลวในระดับสูง ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อมูล ฯลฯ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานั้นมีรากฐานจาก

วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมจากภาครัฐด้วย โดยแนวทางที่รัฐบาลของอิสราเอลใช้ในการ

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital ก็ประกอบด้วยนโยบายเพื่อสนับสนุนนักลงทุน และ

นโยบายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ โดยรายละเอียดของนโยบายของอิสราเอลมีดังนี ้

• รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน 

การที่รัฐร่วมลงทุนกับนักลงทุนเอกชนเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลอิสราเอลใช้ในการส่งเสริมทั้งแหล่งเงินทุนทางเลือก

รูปแบบ VC และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศไปพร้อมกัน อันที่จริงแล้ว ก่อนหน้าการใช้แนวทางการสมทบทุน 

รัฐบาลอิสราเอลเองก็ได้มีการด าเนินมาตรการสนับสนุนรูปแบบการรับประกันเงินทุนมาก่อนในปี 1992 หรือที่เรียกว่า Inbal 

Programme โดยรัฐบาลจะรับประกันเงินทุนสูงสุดร้อยละ 70 ของเงินลงทุนให้แก่นักลงทุนในกรณีที่บริษัทมีผลตอบแทนเป็น

ลบ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ ได้ 

และไม่ได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบั VC เช่น การเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ เป็นต้น ดังน้ันรัฐบาลจึงได้ยกเลกิ

มาตรการดังกล่าวและน าเสนอมาตรการใหม่ คือ Yozma Programme ในปี 1993 ซึ่งเป็นมาตรการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาล

และนักลงทุนเอกชน ส าหรับมาตรการนี้ รัฐจะร่วมลงทุนกับเอกชนในรูปแบบของ matching fund โดยรัฐสมทบเงินลงทุน

ให้แก่บริษัท VC ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของเงินทุนทั้งหมด แต่ไม่เกิน 8 ล้านดอลลาร์ต่อกองทุน ซึ่งมาตรการนี้ถือว่าประสบ

ความส าเร็จอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

นักลงทุน และยังมีส่วนส าคัญในการผลักดันการขยายตัวอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการคัดเลือกการลงทุน และ

สมทบทุนให้แก่ภาคเอกชนก็ได้มีการแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน (Privatized) ในปี 2000 หลังจากท่ีองค์กรมีผลการด าเนินงานที่

ดีพอท่ีจะสามารถสนับสนุนตนเองได้ในระยะยาว และตลาด VC ในอิสราเอลมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้ว 
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• การด าเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ประเทศอิสราเอลได้ด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการอยู่หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น

โครงการ Tnufa โครงการ MAGNET โครงการ Magneton โครงการ Noffar และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการบ่ม

เพาะธุรกิจ Startups ของภาคเอกชนอีกจ านวนมาก  

โดยโครงการ Tnufa เป็นโครงการที่รัฐบาลอิสราเอลใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในระยะก่อนเริ่มกิจการ (Pre-

seed stage) ที่มแีนวทางการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนท่ีรัฐให้เปล่า (grants) แก่ผู้ประกอบการในช่วงของการท าวิจัย ซึ่ง

ผู้ประกอบการสามารถขอรับเงินสนับสนุนได้ถึงร้อยละ 85 ของต้นทุนการวิจัยทั้งหมด แต่ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ต่อโครงการ 

ส่วนโครงการ Magnet เป็นโครงการที่สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (consortia) ในการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง

ภายในกลุ่มจะประกอบด้วยผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไป 

(generic) แต่ยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะแข่งขันในตลาด (pre-competitive) ให้มีการพัฒนามากขึ้นเพื่อที่สินค้าจะสามารถ

ขายและท าก าไรได้ในอนาคต โดยรัฐบาลจะมอบเงินสนับสนุนสูงสุดถึงร้อยละ 66 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

ในขณะที่โครงการ Magneton และโครงการ Noffar ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการแบบประยุกต์ 

(applied academic research) ในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีนาโน 

ซี่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะให้เงิน

ทุนอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 66 และร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ส าหรับแต่ละสาขาวิชาตามล าดับ 

นอกจากนี้  รั ฐบาลยังได้สนับสนุนการจัดตั้ ง โครงการบ่มเพาะธุรกิจ Startups ของภาคเอกชนผ่าน The 

Technological Incubators program อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มหรือ

กิจการส าหรับการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubators) โดยเฉพาะ โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 และมีการบังคับใช้ในทุก

พื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การก าหนดทิศทางและการสนับสนุนของส านักงานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ (Office of the Chief 

Scientist: OCS) ที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade) โดย OCS จะให้ความ

ช่วยเหลือผ่านหลากหลายแนวทางภายใต้งบประมาณมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยและ

พัฒนา (R&D Fund) เป็นแนวทางหลัก ซึ่งกองทุนนี้จะให้เงินอุดหนุนแบบมีพันธะแก่ผู้ประกอบการ โดยมูลค่าของเงินอุดหนุน

ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และเมื่อโครงการหรือธุรกิจประสบความส าเร็จ ผู้ประกอบการก็

จะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่กองทุน 

ซึ่งผลของโครงการดังกล่าวถือว่ามีความส าเร็จอย่างมาก เพราะนอกเหนือจะก่อให้เกิดกลุ่มหรือกิจการส าหรับการบ่ม

เพาะธุรกิจเทคโนโลยีจ านวน 27 รายในปัจจุบันแล้ว กลุ่มบ่มเพาะธุรกิจเหล่านี้ก็ได้มีการสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีไป

แล้วมากกว่า 1,000 โครงการ และส่งผลให้อิสราเอลกลายเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ Startups และธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-

tech entrepreneurship) อีกแห่งนึงของโลกอีกด้วย 

• การจัดต้ังกองทุน The Heznek Government Seed Fund 

กองทุน The Heznek Government Seed Fund เป็นกองทุนของรัฐที่จะเข้าไปลงทุนในรูปแบบผู้ถือหุ้นของกิจการ 

โดยมีเงินทุนประมาณ 900,000 ดอลลาร์ต่อกิจการ แต่รัฐจะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการสนับสนุนธุรกิจ Startups ที่มีคุณภาพสูงให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายใต้
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โครงการดังกล่าว รัฐยังให้สิทธิแก่นักลงทุนเอกชนในการซื้อหุ้นต่อจากรัฐภายในระยะเวลา 5 ปีแรก เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน

เอกชนสามารถท าก าไรจากการเติบโตของธุรกิจได้ โดยราคาที่รัฐขายต่อให้กับเอกชนจะเป็นราคาตั้งต้นบวกกับดอกเบี้ย

บางส่วน  

• การจัดต้ัง BIRD Foundation 

โครงการ BIRD Foundation หรือช่ือเต็มคือ Israel-U.S. Binational Industrial Research and Development 

Foundation เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ในปี 1977 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันส าหรับทั้งประเทศอิสราเอลและ

สหรัฐอเมริกา แนวทางการด าเนินงานของมูลนิธิ BIRD จะเป็นรูปแบบของการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ซี่งความช่วยเหลือ

จะครอบคลุมในประเด็นของการจับคู่ทางธุรกิจ (matchmaking) ในส่วนของการท าวิจัยระหว่างบริษัทสัญชาติอิสราเอลและ

บริษัทสัญชาติอเมริกัน ซึ่งบริการที่ BIRD Foundation ให้การช่วยเหลือจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ BIRD 

Foundation ยังสนับสนุนในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าและการตลาด ซึ่งเงินทุนที่ BIRD Foundation ให้

การช่วยเหลือนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของต้นทุนทั้งหมด และจะเป็นการให้ในรูปแบบของการร่วมแบ่งปันความเสี่ยง 

กล่าวคือ BIRD Foundation จะเรียกเงินคืน (Repayment) ก็ต่อเมื่อโครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จเท่านั้น แต่หาก

โครงการล้มเหลวก็จะไม่มีการเรียกร้องเงินทุนคือจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด ทั้งนี้ BIRD Foundation จะไม่มีการเข้าไปถือ

หุ้นในโครงการร่วมมือ (Joint projects) ดังกล่าว 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ BIRD Foundation ให้ความสนใจได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (high tech 

industries) กลุ่มเกษตร การสื่อสารโทรคมนาคม ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ พลังงาน

ทางเลือกและพลังงานทดแทน (Renewable and Alternative Energy) ความปลอดภัยของประเทศ (Homeland Security) 

และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ซึ่งในแต่ละปี BIRD Foundation ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเฉลี่ยประมาณ 20 ราย 

และตั้งแต่การก่อตั้งเป็นต้นมา ทาง BIRD Foundation ได้ให้การสนับสนุนไปแล้วมากกว่า 800 โครงการ และยอดขายสินค้า

จากโครงการที่เคยได้รับการช่วยเหลือจาก BIRD Foundation ทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• การปรับแก้กฎหมายเร่ืองการวิจัยและพัฒนา 

นอกจากการด าเนินโครงการต่างๆ ข้างต้นแล้ว รัฐบาลอิสราเอลก็ยังท าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ

พัฒนาด้วย ตัวอย่างเช่น ในปี 2005 ทางอิสราเอลได้ปรับแก้กฎหมายด้านการวิจัย โดยอนุญาตให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ที่

เกิดจากโครงการวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนได้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ส าหรับกฎหมาย

ผลักดันการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม (the Law For Encouragement of Industrial R&D) ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 1985 ก็

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของนักลงทุนและผู้ประกอบการใน

ปัจจุบัน โดยมีประเด็นส าคัญที่พิจารณาคือมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการเงินส าหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด 
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4.3.3 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 

Development: OECD) 

ส าหรับ OECD มองว่าการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital ที่ดีต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจ สถาบัน และกรอบกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงาน

ศึกษาเรื่อง Government Venture Capital for Technology-based Firms ของ OECD6 ระบุว่า รัฐบาลสามารถสนับสนุน

การระดมทุนรูปแบบ Venture Capital ได้ผ่านมาตรการ 2 ประเภท คือ มาตรการทางตรง (Direct measures) และ

มาตรการทางอ้อม (Indirect measures) 

โดยในส่วนของมาตรการทางตรงจะเกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital และผู้ประกอบการ 

SMEs โดยตรง ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดให้นักลงทุนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ การ

กระตุ้นให้สถาบันการเงินผลิตเครื่องมีอทางการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น การกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่าง

ผู้ประกอบการ และการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมผู้ประกอบการในประเทศ ในขณะที่มาตรการทางอ้อมจะเป็นการ

สนับสนุนในประเด็นย่อยต่างๆ เช่น การสร้างความโปร่งใสทางด้านมาตรการภาษี (Tax transparency) การเอื้อประโยชน์ทาง

ภาษีที่เหมาะสมแก่นักลงทุน (Tax provision) การจัดท ามาตรการปกป้องทรัพยสินทางปัญญาที่เข้มแข็งขึ้น (Intellectual 

property protection) การสร้างตลาดทุนท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (Capital market) การสร้างกฎหมายที่เอื้อต่อการซือ้

ขายสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นในราคาที่ก าหนด (Stock option) และการสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information flow) 

ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าว ทาง OECD ได้ระบุแนวทางที่จะช่วยเหลือ Venture Capital ไว้อยู่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

การสนับสนุนเงินทุนทางตรง (Direct supply of capital) การสร้างแรงจูงใจทางการเงิน (Financial incentives) และการ

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับนักลงทุน (Investor regulations) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การสนับสนุนเงินทุนทางตรง (Direct supply of capital) 

ส าหรับการสนับสนุนเงินทุนทางตรงเป็นการที่รัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่กิจการหรือบริษัทร่วมทุน

โดยตรง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งรูปแบบของการให้สินเช่ือจากรัฐที่มักจะมีดอกเบี้ยและข้อก าหนดต่ ากว่าสินเช่ือท่ัวไป (Government 

loans) หรือจะเป็นการเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ (Government equity investment) ก็ได้ ทั้งนี้ แนวทาง

ดังกล่าวมักน าไปใช้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ยังมีปริมาณการลงทุนค่อนข้างต่ า ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเอกชน แต่มี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศในระยะยาว 

• การสร้างแรงจูงใจทางการเงิน (Financial incentives) 

ในขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนของภาคเอกชนปริมาณมากในระดับหนึ่งมักจะใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจทาง

การเงิน (Financial incentives) แทน โดยมาตรการต่างๆ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่ง

แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ มาตรการที่ช่วยลดต้นทุน และมาตรการที่ลดความเสี่ยงในการลงทุนของภาคเอกชน โดยใน

ส่วนของมาตรการลดต้นทุนมักจะปรากฎในรูปแบบของแรงจูงใจทางภาษี (Tax incentives) ซึ่งก็คือการที่นักลงทุนสามารถ

ขอลดหย่อนภาษีจากการลงทุน โดยแนวทางการลดหย่อนภาษีมักจะมีการให้อยู่ 2 แนวทาง คือ ให้ลดหย่อนตามปริมาณการ

                                                 
6 GOVERNMENT VENTURE CAPITAL FOR TECHNOLOGY-BASED FIRMS, Head of Publication Service, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris 
Cedex 16, France 
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ลงทุนในตอนแรก (front-end) หรือให้ตามผลตอบแทนเมื่อออกจากการลงทุน (Back-end) ซึ่งปัจจัยส าคัญที่แตกต่างกันคือ

แนวทางแรก ผู้ได้รับประโยชน์จะเป็นนักลงทุนทุกราย แต่แนวทางที่ 2 จะมีเพียงนักลงทุนที่มีการลงทุนที่ประสบความส าเร็จ

เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสังคมอาจจะได้รับประโยชน์จากแนวทางแบบ front-end มากกว่า แต่การ

ด าเนินมาตรการในรูปแบบดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของการที่คนบางกลุ่มอาจเข้ามาลงทุนเพื่อหวังสิทธิในการ

ลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุนท่ีแท้จริงได้ และรัฐยังต้องแบกรับภาระที่

สูงกว่าแนวทางแบบ back-end อีกด้วย 

ในอีกทางหนึ่ง รัฐก็สามารถสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนผ่านมาตรการที่ลดความเสี่ยง โดยมักจะมาในรูปแบบ

ของการรับประกัน ซึ่งเป็นไปได้ทั้งรูปแบบของการรับประกันสินเช่ือ และการรับประกันการลงทุนในหุ้น โดยในส่วนของการ

รับประกันสินเชื่อ (Loans guarantees) รัฐจะรับประกันวงเงินบางส่วนท่ีสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งการ

รับประกันนี้จะท าหน้าท่ีคล้ายกับหลักทรัพย์ค้ าประกัน กล่าวคือ หากธุรกิจท่ีได้รับสินเช่ือไปไม่สามารถน าเงินมาจ่ายภาระหนี้ที่

มีอยู่ได้ รัฐจะเป็นผู้จ่ายหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันการเงิน ดังนั้น สถาบันการเงินจะรับความเสี่ยงเฉพาะวงเงินสินเช่ือที่เกิดไป

จากการรับประกันของรัฐนั่นเอง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สถาบันการเงินมีการลงทุนในรูปแบบของ

สินเช่ือให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่อาจมีความเสี่ยงสูง ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน แต่รู ปแบบของธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตใน

อนาคตมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐต้องแบกรับความเสี่ยงบางส่วน ดังนั้น สินเชื่อที่รัฐรับประกันมักจะมอีัตราดอกเบีย้

ที่สูงกว่าสินเช่ือโดยทั่วไป ซึ่งแต่ละประเทศก็มีการก าหนดเพดานของอัตราดอกเบี้ยไว้แตกต่างกันไป 

ส่วนการรับประกันการลงทุนในหุ้น (Equity guarantees) นั้นจะเป็นการที่รัฐรับประกันให้แก่นักลงทุนในรูปแบบ

ของผลตอบแทนบางส่วนในกรณีที่ธุรกิจที่ลงทุนไปไม่ประสบความส าเร็จ โดยมาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนกล้าที่

จะลงทุนในธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในระยะเริ่มแรกมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนยังคงไม่กล้าที่จะลงทุนเพราะมองว่าธุรกิจ

กลุ่มดังกล่าวยังมีความเสี่ยงท่ีค่อนข้างสูง 

• การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับนักลงทุน (Investor regulations) 

รัฐบาลแต่ละประเทศมักมีการก าหนดคุณลักษณะของนักลงทุน เพื่อเป็นการคัดกรองนักลงทุนที่จะเข้ามาสู่ระบบหรือ

ตลาดการลงทุน ทั้งนี้ การก าหนดคุณสมบัติตา่งๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงในตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

เนื่องจากนักลงทุนแต่ละรายต่างมีฐานะทางการเงินและความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และการลงทุน

รูปแบบ Venture Capital ก็อาจมีความเสี่ยงที่สูงเกินความสามารถในการแบกรับของนักลงทุนบางราย อย่างไรก็ตาม รัฐก็

จ าเป็นต้องบริหารความเข้มงวดของกฎเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพราะหากระเบียบต่างๆ เข้มงวด

มากเกินไปก็อาจท าให้นักลงทุนที่มีศักยภาพบางรายสูญเสียโอกาสในการลงทุน และอาจก่อให้เ กิดต้นทุนอื่นๆ แก่

ผู้ประกอบการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการลงทุนในภาพรวมได้ 

4.3.4 กลุ่มธนาคารเพ่ือการพัฒนาประเทศในทวีปยุโรป 

ส าหรับรายงานของกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วย Bpifrance ของประเทศ

ฝรั่งเศส Cassa depositi e prestiti SpA (CDP) ของประเทศอิตาลี Instituto de Crédito Oficial (ICO) ของประเทศสเปน 

British Business Bank ของประเทศสหราชอาณาจักร และ KfW Bankengruppe (KfW) ของประเทศเยอรมนี ได้ให้
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ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกที่น่าสนใจ โดยจากรายงานเรื่อง Building Momentum in 

Venture Capital across Europe ในปี 2016 ระบุว่าการสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจที่มีประสทิธิภาพและยัง่ยืนมาจากการ

สร้างวงจรการลงทุนและพัฒนาที่ดี โดยวงจรดังกล่าวประกอบขึ้นจากท้ังการด าเนินงานของผู้ประกอบการ ความสามารถของ

นักลงทุน และสภาพแวดล้อมในการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 35 

แผนภาพที่ 35 วงจรการลงทุนและพัฒนาที่ดี 

 
ที่มา: สรุปโดย Effinity จากรายงานเร่ือง Building Momentum in Venture Capital across Europe (2016) 

รายงานดังกล่าวได้ระบุถึงแนวทางที่จะสร้างวงจรที่ดีในการสนับสนุน VC ไว้อยู่ 4 แนวทาง ได้แก่ 

• การเพ่ิมปริมานเงินทุนส าหรับการลงทุนรูปแบบ VC 

ทางกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศในทวีปยุโรปมองว่ากองทุนที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและ

ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่ากองทุนขนาดเล็ก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมีความต้องการระดมทุนหลายครั้งตลอดช่วงของการ

ด าเนินกิจการ ซึ่งหากเป็นกองทุนขนาดเล็กอาจไม่สามารถให้เงินทุนสนับสนุนในการระดมทุนรอบต่อๆ มาได้ อันจะส่งผล

กระทบต่อการเติบโตและการพัฒนาของธุรกิจด้วย ในขณะที่กองทุนขนาดใหญ่มักมีปริมาณเงินทุนมากเพียงพอที่จะให้เงินทุน

แก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งยังมีความรวดเร็วในการพิจารณาการลงทุนที่สูงกว่าเพราะมีเงินทุนที่

เตรียมไว้มากพอ และกองทุนในลักษณะนี้จะเป็นที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุนสถาบันที่มีความต้องการลงทุนขั้นต่ าในระดับสูง 

ซึ่งจะช่วยดึงดูดเงินทุนเข้ามาในตลาดเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ การขยายขนาดของกองทุนก็สามารถช่วยส่งเสริมผลการ
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ด าเนินงานของกองทุนได้อีก เพราะกองทุนสามารถใช้ประโยชน์ด้านการลดต้นทุนจากขนาด (Economy of scale) ในการลด

ต้นทุนด้านการด าเนินงานต่างๆ และยังสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีกว่ากองทุนขนาดเล็กอีกด้วย 

• การสร้างความเป็นเอกภาพของตลาดเงินทุนรูปแบบ VC ในระดับภูมิภาค 

เนื่องจากรายงานช้ินดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของธนาคารเพื่อการพัฒนาในหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป 

ดังนั้น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจึงมองไปถึงผลลัพธ์ในระดับภูมิภาคด้วย ซึ่งมาตรการหนึ่งที่เป็นการสนับสนุนเป้าหมายดัง

กล่าวคือการสร้างความเป็นเอกภาพของตลาดเงินทุนรูปแบบ VC ในระดับภูมิภาค โดยสาเหตุของแนวคิดดังกล่าว คือ กลุ่ม

ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศในทวีปยุโรปมองว่าตลาดการลงทุนของแต่ละประเทศยังมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความต้องการเงินทุนจากฝั่งผู้ประกอบการหรือปริมาณเงินทุนในฝั่งนักลงทุน ซึ่ง

ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาอย่างหนึ่ง ดังนั้น กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศในทวีปยุโรปจึงมีข้อเสนอแนะให้

มีการเปิดเสรีการลงทุนรูปแบบ Venture Capital ระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน เพราะนอกจากจะเป็นการขยายขอบเขตของ

นักลงทุนและบริษัทให้กว้างขึ้นแล้ว นักลงทุนและผู้ประกอบการยังมีโอกาสในการพบกับอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้น  รวมถึงสร้าง

โอกาสที่ผู้ประกอบการจะสามารถขยายกิจการไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีระหว่างประเทศยังคงเผชิญข้อจ ากัดในด้านมาตรฐานและกฎหมายการก ากับดูแลที่แตกต่าง

กันอยู่ ดังนั้น ข้อเสนอแนะหนึ่งของกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศในทวีปยุโรป คือ จัดท ามาตรการก ากับดูแล VC ที่

เป็นมาตรฐานสากล เพื่อบรรเทาปัญหาการกระจายตัวของเงินทุนและความแตกต่างของข้อกฏหมายในแต่ละประเทศ ท าให้

เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายผ่านแต่ละประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น และยังเป็นการสร้างระบบนิเวศน์รว่มกันท้ัง

ในเชิงกฎหมาย การท าบัญชี การให้ค าปรึกษา และการวิเคราะห์การลงทุน  

นอกจากนี้ การจัดต้ังกองทุนระหว่างประเทศ (Cross-border fund) หรือการจัดต้ังกองทุนของกองทุน (funds 

of funds) ในระดับภูมิภาค ก็จะช่วยส่งเสริมการลงทุนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางนี้นอกจากจะช่วยลดช่องว่างในการลงทุน

ระหว่างประเทศแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการกระจายความรู้และการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างนักลงทุนในระดับท่ีใหญ่ขึ้น 

อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาในระยะยาว 

• การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

การมีเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างตลอด

รอดฝั่ง โดยรัฐสามารถสนับสนุนให้เกิดการระดมทุนอย่างต่อเนื่องผ่านหลายมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่อง

ทางการระดมทุนแก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านการพูดคุยกับที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

สร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้มีความรู้และรู้แหล่งช่องทางระดมทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ประกอบการมีเงินทุนในการใช้ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ หรือรัฐอาจกระตุ้นให้มีการบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับ

ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสร้างผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและสร้างวัฒนธรรมการเป็น

ผู้ประกอบการของประเทศในอนาคต 

นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแล้ว การร่วมลงทุนในขั้นของการวิจัยและพัฒนาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่

จะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ๆ โดยรัฐบาลสามารถลงทุนใน R&D เพื่อสร้างความต้องการเงินทุนในตลาด หรือสนับสนุนให้

การวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยมาเป็นสินค้าจริง ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว หาก
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สินค้าดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนก็จะสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อีก

ด้วย หรือในอีกทางหนึ่ง รัฐสามารถเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากนโยบายจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่

ให้ผู้ประกอบการได้แสดงความสามารถสู่สาธารณะและสร้างโอกาสในการเติบโต นอกจากนี้ รัฐก็ควรกระตุ้นให้ภาคเอกชน

บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือลงทุนในธุรกิจ Startups มากยิ่งข้ึนด้วย 

ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดล้วนมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์และ

อุปทานที่จะท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือในท่ีนี้คือการลงทุน ในตลาดได้ 

• การสร้างช่องทางในการออกจากธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

การสร้างช่องทางการออกจากธุรกิจที่ดีจะช่วยให้นักลงทุนสามารถน าผลตอบแทนที่ได้มาลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ต่อไป 

โดยช่องทางการออกจากธุรกิจสามารถส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลตอบแทนท่ีนักลงทุนจะได้รับ ซึ่งน่ันก็หมายความถึงเงินทุนที่

จะน าไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ด้วย ดังนั้น รัฐควรจะต้องสนับสนุนให้เกิดช่องทางที่นักลงทุนสามารถออกจากตลาดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่มูลค่าของบริษัทจะต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบและมีมาตรฐาน ซึ่งช่องทางการออกจาก

ตลาดที่ส าคัญและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมีอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่ การขายหุ้นให้แก่นักลงทุนรายอื่น (Trade sales) และ

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยการขายหุ้นให้แก่นักลงทุนรายอื่น

เป็นช่องทางที่มีการใช้มากที่สุด แม้ว่าการท า IPO จะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนท่ีดีกว่าก็ตาม 

ซึ่งรัฐสามารถสนับสนุนประสิทธิภาพของการขายหุ้นให้แก่นักลงทุนรายอื่นผ่านสนับสนุนให้บริษัทที่ท าธุรกิจจริง 

(Strategic investor) พิจารณาการซื้อบริษัทเล็กๆ ที่ได้รับการสนับสนุนด้วย VC มากขึ้น ท าให้มูลค่าของบริษัทได้รับการ

ประเมินตามจริงและนักลงทุนได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม นอกจากนี้ การเผยแพร่ข่าวหรือกิจกรรมการขายหุ้นที่

ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้บุคคลทั่วไปและนักลงทุนรายอื่นๆ รู้จักและรับรู้ช่องทางการออกจากตลาดที่

ดีขึ้นได้ 

ในส่วนของการท า IPO มีข้อเสนอแนะ คือ รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วย

ให้เงินทุนไหลเวียนและนักลงทุนสามารถเลือกซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่สนใจได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ ซึ่งในที่น้ี

หมายความรวมถึงการซื้อหุ้นของบริษัทที่เพิ่งมีการเปิดขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งการขยายขนาดกองทุน VC ให้

ใหญ่ขึ้นเองก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาดได้เช่นกัน นอกจากนี้ การจัดหาผู้เช่ียวชาญที่สามารถประเมิน

มูลค่าตลาดของเทคโนโลยีและธุรกิจได้ตามจริงก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพด้านการท า IPO 

ของประเทศได้ เพราะความสามารถในการประเมินมูลค่าตามจริงจะเป็นการสร้างมาตรฐานมูลค่าของบริษัทในตลาด และท า

ให้ตลาดในภาพรวมมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

4.3.5 สรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital จากกรณีศึกษาท่ีดี 

เมื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาแล้ว ระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล OECD และกลุ่มธนาคารเพื่อ

การพัฒนาประเทศในทวีปยุโรป พบว่า แนวทางการพัฒนา Venture Capital เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง

ตารางที ่13 
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ตารางที่ 13 สรุปผลการทบทวนแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital 

 

โดยมาตรการที่ทุกประเทศและหน่วยงานที่ท าการศึกษาให้ความส าคัญมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การให้รัฐร่วม

ลงทุนกับเอกชน การสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน และการปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งประเด็นท่ีกล่าวมานี้ล้วนเป็น

แนวทางการพัฒนาในฝั่งของนักลงทุนหรือด้านอุปทานเป็นหลัก เนื่องจากหลายประเทศยังคงมีผู้ประกอบการจ านวนมากที่ยัง

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ดังนั้น การเพิ่มปริมาณเงินทุนในระบบผ่านการด าเนินมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยให้เกิดการ

ลงทุนเพิ่มเติมในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษาที่มีการอ้างถึงทั้งหมดมองว่าการสร้างระบบนิเวศน์ที่ดีจะเป็นกลไกส าคญั

ที่ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องด าเนินการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ ผ่านการลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหรือการให้ความรู้ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งการพัฒนาควบคู่กันนี้จะ

ช่วยให้ลดช่องว่างหรืออุปสรรคต่างๆ และท าให้กลไกตลาดด าเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ 

 

4.4 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Crowdfunding 

ในปัจจุบัน การระดมทุนจากคนหมู่มากถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องด้วยเหตุผลหลายด้าน เช่น 

ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนได้ในเวลาอันสั้น นักลงทุนมีโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่สนใจมากยิ่งขึ้น และเป็นช่องทาง

สามารถทดสอบปริมาณความต้องการของสินค้าก่อนการผลิตจริงได้อีกด้วย ซึ่งในตอนแรก การระดมทุนในรูปแบบของ 

แนวทางการพัฒนา สหรัฐอเมริกา อิสราเอล OECD 
กลุ่มธนาคารเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ
ในทวีปยุโรป 

ส่งเสริมการวิจัย ✓ ✓  
✓ 

รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน ✓ ✓ ✓ ✓ 

สร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน ✓ ✓ ✓ ✓ 

ปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนา ✓ ✓ ✓ ✓ 

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
นวัตกรรมระหว่างประเทศ ✓ ✓  

✓ 

สนับสนุนการให้ความรู้  
✓  

✓ 

สร้างช่องทางในการออกจากธุรกจิที่ดี ✓   
✓ 

จัดท ามาตรการก ากับดูแล VC ที่เป็น
มาตรฐานสากล 

   
✓ 

สนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ    
✓ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

85 
 

Crowdfunding มักเป็นที่นิยมในหมู่ศิลปินและนักดนตรีเท่าน้ัน แต่ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาก็เริ่มมีการน าระบบอิเล็กทรอนกิส์

มาใช้ในการระดมทุนในกิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีแพลตฟอร์มส าหรับ Crowdfunding มากกว่า 1,250 แห่งทั่ว

โลก7 โดยตัวอย่างแพลตฟอร์ม Crowdfunding ที่มีช่ือเสียง ได้แก่ Indiegogo Kickstarter MicroVentures และ RocketHub 

เป็นต้น 

จากความนิยมในการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปัจจุบันมูลค่าการระดมทุนมี

การขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ทาง University of Cambridge Centre for Alternative Finance 

ได้ท าการศึกษา พบว่า มูลค่าเงินทุนท่ีมีการระดมผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต (Online Alternative Finance) ของโลกในช่วงปี 

2014 – 2015 มีการขยายตัวมากถึงร้อยละ 263 ต่อปี ดังแสดงในแผนภาพท่ี 36 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวท่ีสูงกว่าแหล่ง

เงินทุนแบบ Angel investor และ Venture capital ถึงร้อยละ 239 และร้อยละ 209 ตามล าดับ  

แผนภาพที่ 36 มูลค่าการระดมทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต (online alternative finance) ของโลก  

ในช่วงปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: รายงานชุด Alternative Finance Benchmarking Report โดย Cambridge Centre for Alternative Finance, University of 

Cambridge รวบรวมโดย Effinity 

 

โดยรายงานเรื่อง THE RISE OF FUTURE FINANCE: The UK Alternative Finance Benchmarking Report8 ระบุ

ว่าปัจจัยที่ท าให้ Crowdfunding มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมีอยู่ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  

(1) การเร่ิมต้นท าธุรกิจของกลุ่มประชาชนวัยกลางคน  เนื่องจากวิกฤตทางการเงินในปี 2551 ท าให้เงินทุนที่

ประชาชนเก็บออมเพื่อในไปใช้ในช่วงเกษียณอายุสูญหายเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินใน

มุมมองของประชาชน ท าให้กลุ่มบุคคลธรรมดาจ านวนมากเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้จ่ายในช่วง

หลังการเกษียณอาย ุทั้งนี้ ประชาชนในวัยดังกล่าวมักมีเครือข่ายทางสังคมที่มั่นคงและกว้างขวางแล้ว ดังนั้น การระดมทุนจาก

                                                 
7 http://www.huffingtonpost.com/david-drake/2000-global-crowdfunding-_b_8365266.html 
8(Collins, Swart, and Zhang 2013) 
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บุคคลใกล้ชิดหรือเครือข่ายในสังคมจึงถือว่าเป็นช่องทางที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับความต้องการมากกว่าการระดมทุนผ่าน

แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม  

(2) ข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเชื่อที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการปฏิรูปภาคการเงินในหลายประเทศภายหลังวิกฤต ท่ีแม้จะ

มีวัตถุประสงค์ที่ดีในด้านของการสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงของภาคการเงิน แต่ผลอีกด้านที่ตามมาคือธุรกิจเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้ยากขึ้น โดยรายงานของ Eurostat ที่ท าการส ารวจปริมาณค าขอสินเช่ือที่ไม่ผ่านการอนุมัติ (Unsuccessful 

Loan Application) ระบุว่าสัดส่วนของค าขอสินเชื่อที่ไม่ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นใน 19 ประเทศจาก 20 ประเทศในทวีปยุโรป

ที่ท าการส ารวจ โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2550 และปี 2553 ซึ่งเปน็ช่วงก่อนและหลังวิกฤตการเงินโลก อัตราส่วน

ของค าขอสินเช่ือที่ไม่ได้รับการอนุมัติมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดถึงร้อยละ 33 ในประเทศบัลแกเรีย รองลงมาเป็นประเทศ

ไอร์แลนด์และลัตเวีย ตามล าดับ ส่วนสหราชอาณาจักรเองก็มีอัตราส่วนของค าขอสินเช่ือที่ไม่ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

15.2 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศที่ท าการส ารวจ ยกเว้นประเทศสวีเดนที่อัตราดังกล่าวลดลงจาก

ร้อยละ 8.7 ในปี 2550 เหลือร้อยละ 6.1 ในปี 2553 ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงจ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนหรือช่องทางการ

เข้าถึงเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ อันเป็นสาเหตุให้ปริมาณเงินทุนในระบบ Crowdfunding ปรับตัวสูงข้ึน 

(3) ข้อจ ากัดด้านปัจจัยอื่นๆ ของผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Non-business factors) เช่น เพศ เช้ือ

ชาติ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถูกสะท้อนผ่านทัศนคติของนักลงทุนที่มักจะโอนเอียงในการให้เงินทุน

สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่มีเบื้องหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้เคียงกับตนเองมากกว่า ตัวอย่างเช่น นักลงทุนบางรายมี

แนวโน้มที่จะให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่จบการศึกษาจากสถาบั นเดียวกันมากกว่าผู้ประกอบการที่จบจาก

สถาบันการศึกษาอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการที่ไม่มีเครือข่ายนักลงทุนมาก่อนจะเข้าถึงเงินทุน

จากกลุ่มนักลงทุนประเภทนักลงทุนรายเดี่ยวและกลุ่มบริษัทร่วมทุนได้ยากข้ึน ดังนั้น รูปแบบการระดมทุน Crowdfunding ที่

เข้าถึงนักลงทุนจ านวนมากและไม่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงสามารถเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวได้ 

(4) การพัฒนาและการแพร่ขยายของสื่อสังคมออนไลน์และการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็น

อีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้การระดมทุนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบัน สังคมออนไลน์มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง รวมทั้งความไว้เนื้อเช่ือใจ (Trust) ที่เพิ่มขึ้นในระบบการค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการจึง

สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวในการเข้าถึงนักลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ รวมทั้งบริหารจัดการเครือข่าย

นักลงทุนหรือธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้แนวโน้มการขยายตัวของการระดมทุนแบบ Crowdfunding มี

ทิศทางที่ดีขึ้นตามไปด้วย 

ทั้งนี้ จากข้อมูลทางสถิติในช่วงปี 2556 – 2558 จะเห็นได้ว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Crowdfunding ได้มีอัตรา

การเติบโตแบบก้าวกระโดดและต่อเนื่อง โดยประเทศที่มีการขยายตัวของปริมาณทุนในระบบ Crowdfunding สูงสุด ได้แก่ 

ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร ตามล าดับ ซึ่งในปัจจุบัน 3 ประเทศดังกล่าวถือครองปริมาณเงินทุนในระบบ 

Crowdfunding มากถึงร้อยละ 98 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกมีสัดส่วนเงินทุนในระบบ Crowdfunding เพียงร้อยละ 2 

เท่านั้น 
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แผนภาพที่ 37 สัดส่วนมูลค่าเงินทุนในระบบ Crowdfunding จ าแนกตามประเทศ ปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: รายงานชุด Alternative Finance Benchmarking Report โดย Cambridge Centre for Alternative Finance, University of 

รวบรวมโดย Effinity 

จากแผนภาพท่ี 36 และ 37 จะเห็นได้ว่า ปริมาณเงินทุนในระบบ Crowdfunding ของประเทศจีนถือว่ามีปริมาณและ

อัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปริมาณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจีนที่มีจ านวนมาก 

ควบคู่กับระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินภายในประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น ช่องทางการระดมทุน

แบบ Crowdfunding ทีม่ีคุณลักษณะเด่นด้านความรวดเร็วและการเข้าถึงคนหมู่มากโดยไม่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

จึงสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้ ส่งผลใหม้ีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน แม้ว่าปริมาณเงินทุน

ในระบบ Crowdfunding ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะมีการขยายตัว แต่อัตราการเติบโตถือว่ายังอยู่ในระดับต่ า

กว่าประเทศจีน ท าให้สัดส่วนด้านปริมาณเงินทุนในระบบ Crowdfunding ของทั้ง 2 ประเทศลดต่ าลง 

ทั้งนี้ แต่ละประเทศต่างก็มีแนวโน้มการขยายตัวของ Crowdfunding แต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันไป เนื่องจาก 

Crowdfunding แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมต่อลักษณะของธุรกิจ ความต้องการของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็

ตาม การระดมทุนของธุรกิจในรูปแบบของ Crowdfunding ยังถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น (Early stage) โดยมีประเทศที่มี

บทบาทส าคัญเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ในการนี้ ทางที่ปรึกษาจึงคัดเลือก 2 ประเทศที่มีปริมาณการระดมทุนผ่านช่องทาง 

Crowdfunding สูงสุดมาใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางที่

ปรึกษาก็ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรระหว่างประเทศที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ธนาคารโลก (The World Bank) ซึ่งได้

ท าการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการสนับสนุน Crowdfunding มาประกอบการศึกษาช้ินนี้ด้วย โดย

รายละเอียดการศึกษา มีดังนี ้

4.4.1 ประเทศจีน 

ในช่วงปี 2556 – 2558 ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของปริมาณการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding 

สูงที่สุดในโลก โดยเพิ่มขึ้นจาก 5,550 ล้านดอลลาร์สหรฐัในปี 2556 เป็น 101,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 คิดเป็นอัตรา

การขยายตัวเฉลี่ยต่อปีถึงร้อยละ 328 หรือประมาณ 3 เท่า ดังแสดงในแผนภาพท่ี 38 
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แผนภาพที่ 38 ปริมาณและอัตราการขยายตัวของการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ในประเทศจีน 

ปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: (Zhang et al. 2016) 

โดยรูปแบบการระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน คือ Peer-to-peer lending (P2P) 

ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 97,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของปริมาณเงินทุนใน Crowdfunding ของปี 

2015 ทั้งหมด และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีประมาณร้อยละ 322 รูปแบบการระดมทุนที่มีปริมาณรองลงมาคือรูปแบบ

อื่นๆ (Others) ซึ่งมี Invoice trading เป็นองค์ประกอบหลัก มีมูลค่าเพียง 2,143 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ส่วนรูปแบบ 

Equity-based crowdfunding รูปแบบ Reward-based crowdfunding และรูปแบบ Donation-based crowdfunding 

มีมูลค่าเพียง 988 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 

39 

แผนภาพที่ 39 ปริมาณการระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (Crowdfunding) ในประเทศจีน จ าแนกตามรูปแบบ 

ปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: Harnessing Potential: The Asia-Pacific Alternative Finance Benchmarking Report, Cambridge Centre for Alternative 

Finance, University of Cambridge 
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ทั้งนี้ Equity-based crowdfunding กลับมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงสุดหรือประมาณร้อยละ 5371 ของ

ปริมาณเงินทุนในปี 2013 รองลงมาเป็นการขยายตัวของ Reward-based crowdfunding ซึ่งขยายตัวประมาณร้อยละ 2326 

และรูปแบบอื่นๆ ประมาณร้อยละ 655 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 40 

แผนภาพที่ 40 อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของการการระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน  
จ าแนกตามรูปแบบ ปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: Harnessing Potential: The Asia-Pacific Alternative Finance Benchmarking Report, Cambridge Centre for Alternative 

Finance, University of Cambridge 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ Crowdfunding ของประเทศจีนเกิดจากภาคเอกชนเป็นหลัก ในขณะที่รัฐเริ่มเข้ามามี

บทบาทภายหลังจากที่ปัญหาเรื่องหนี้ เสียเกิดขึ้นในระบบจ านวนมาก บทความของ Naiwan Zheng และ Yangjie She 

(2014) ได้อธิบายการพัฒนา Crowdfunding ของจีนเป็น 4 ระยะด้วยกัน โดยในช่วงแรกของการพัฒนา (ปี 2550 – 2553) 

การจัดตั้ง P2P Lending Platform ส่วนใหญ่มีผู้จัดตั้งที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากกว่าพื้น

ฐานความรู้ทางด้านการเงิน ดังนั้น รูปแบบของแพลตฟอร์มจึงเป็นการเลียนแบบ Paipai Lending ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม P2P 

Lending แห่งแรกของจีนและให้บริการเฉพาะการกู้ยืมในรูปแบบของเงินกู้ (Credit lending) เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม 

ด้วยระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ตของจีนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอกู้ไม่กระจาย

ในระบบ จึงท าให้เกิดกรณีที่บุคคลบางรายขอกู้ยืมจากหลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน และท้ายที่สุดก็กลายเป็นเงินกู้ คาง

ช าระ (Default) ในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงแรกของการพัฒนา ผู้กู้บางรายก็จะใช้วิธีการกู้ยืม

เงินจากแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อน าไปช าระเงินกู้ที่ค้างอยู่กับอีกแพลตฟอร์ม ท าให้เกิดหนี้เสียในระบบ Crowdfunding จ านวน

มากและส่งผลให้แพลตฟอร์มบางส่วนต้องปิดตัวลง 

ในระยะต่อมา (ปี 2553 – 2556) ก็เริ่มมีผู้เล่นที่มีพื้นหลังด้านการเงินและมีประสบการณ์ในการให้กู้ยืมเงินเข้ามาใน

ระบบมากขึ้น โดยเป็นการจัดตั้งแพลตฟอร์มผ่านการจ้างบริษัทซอฟต์แวร์ ซึ่งมูลค่าของแพลตฟอร์มในตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 

30,0000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เล่นกลุ่มใหม่ในตลาดมีประสบการณ์ด้านการให้กู้ยืมเงินและรับรู้บทเรียนที่เกิดขึ้น จึง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้เป็นการระดมทุนออนไลน์ แต่จะปล่อยเงินกู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการเงินทุนแบบออฟไลน์ ซึ่ง

แนวทางการด าเนินงานดังกล่าวจะท าให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบผู้ที่มาขอกู้ยืมอย่างละเอียดได้ ไม่ว่าจะเป็น

วัตถุประสงค์ในการขอกู้ ความสามารถในการจ่ายหนี้ หลักทรัพย์ค้ าประกัน ฯลฯ ท าให้ระดับความเสี่ยงได้รับการควบคุมใน
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ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบางรายก็ละเลยการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้ปัญหาเรื่องหนี้เสียยังคงมีอยู่

และบางรายก็ต้องล้มละลาย 

ทั้งนี้ เมื่อเวลาผ่านไป แพลตฟอร์มในการให้กู้ยืมผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีก็มีการพัฒนา

จนอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น ท าให้ตลาด Crowdfunding ในประเทศจีนมีความแข็งแรงมากขึ้นตามไปด้วย โดยในระยะที่  3 (ปี 

2556 – 2557) ผู้ที่มีความสนใจด าเนินธุรกิจ Crowdfunding สามารถสั่งซื้อบริการซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มจากทาง

อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บ Taobao ในราคาที่ถูกลงได้ ควบคู่กับการที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อย

สินเช่ือ ดังนั้น ภาคธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องการเก็งก าไรจึงหันความสนใจมายังการลงทุนรูปแบบ P2P Lending มากขึ้น ท า

ให้จ านวนแพลตฟอร์ม P2P Lending ในประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพัฒนา Crowdfunding ของประเทศจีนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่ประเทศจีนก็

เผชิญกับอุปสรรคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของนักลงทุน ความพร้อมของผู้ประกอบการ และความพร้อมของ

โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลดิจิทัล ฯลฯ 

ท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ รวมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบท่ีไม่อยู่ในระดับที่ดีนัก ดังนั้น เพื่อเป็น

การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว รัฐบาลจีนจึงได้ด าเนินมาตรการด้านการพัฒนาแหล่งเงินทุน

ทางเลือกรูปแบบ Crowdfunding หลายประการ โดยในปี 2558 ทางรัฐบาลจีนได้วางแนวทางการก ากับดูแลและพัฒนา 

Crowdfunding ในจีนเป็น 2 ประเด็นหลักด้วยกัน 

ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนา ธนาคารกลางจีน (The People's Bank of China:  PBOC)  ร่ วมมือกับ

คณะกรรมการก ากับดูแลภาคธนาคาร (China Banking Regulatory Commission : CBRC) คณะกรรมการก ากับดูแลภาค

การประกันภัย (China Insurance Regulatory Commission : CIBC)  ส านักงานข้อมูลและเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต 

(China Internet Information Technology Office: CIITO) และหน่วยงานด้านการก ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 6 

หน่วยงานในการจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินทางอินเตอร์เน็ต ช่ือ Guiding Opinions on Promoting the 

Healthy Development of Internet Finance ในเดือนกรกฎาคม ปี 2558 โดยรายงานดังกล่าวถือเป็นแผนงานช้ินแรกของ

รัฐบาลจีนที่มีต่อแหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าว วัตถุประสงค์หลักของกรอบแนวทางนี้ คือ การท าให้การจัดตั้งช่องทางหรือ

แพลตฟอร์มการระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีแบบแผนและอยู่ภายใต้ระเบียบการก ากับดูแลที่เป็นมาตรฐาน  ซึ่งใจความ

ส าคัญของกรอบแนวทางช้ินนี้มีอยู่ 5 ประเด็น คือ 

(1) รัฐบาลจีนประกาศว่าจะสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน

การเงินทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบของธนาคารออนไลน์ การซื้อขายหลักทรัพย์

ออนไลน์ บริการด้านประกันภัย ฯลฯ โดยไม่จ ากัดว่าผู้พัฒนาจะต้องเป็นหน่วยงานใด 

(2) ก าหนดให้ช่องทางทางการเงินมีการขยายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอบรับกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการสนับสนุนเงินทุนให้นักลงทุนเอกชนที่มีความประสงค์จะจัดตั้งแพลตฟอร์มใหม่ผ่าน

กองทุนเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินออนไลน์ พร้อมท้ังสนับสนุนผู้ให้บริการในตลาดที่มีศักยภาพสูงและ

มีคุณสมบัติครบตามที่รัฐบาลก าหนด ในการระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการอนุญาตให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของ

บริษัทดังกล่าวในตลาดทุนของประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกัน
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เพื่อพัฒนาระบบและอุตสาหกรรมดังกล่าวในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือจากสถาบันการเงินใน

การสนับสนุนการจัดตั้งผู้ประกอบการ internet finance รายย่อยอื่นๆ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการบาง

รายที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

(3) ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความ

เรียบง่าย ลดข้อจ ากัดและขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบการเงินทางอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ กรอบแนวทางดังกล่าวยังได้ช้ีแจงถึงรายละเอียดการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้แต่ละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น PBOC ท าหน้าที่ก ากับดูแลส่วนของระบบช าระเงินออนไลน์ ในขณะที่ CSRC จะ

รับผิดชอบการก ากับดูแลการระดมทุนจากคนหมู่มากผ่านทางอินเตอร์เน็ตและการซื้อขายกองทุน ส่วน CIITO 

จะดูแลเรื่องฐานข้อมูลการให้บริการด้านการเงินทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

(4) การวางมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการด้านการเงินทางอินเตอร์เน็ต เช่น มาตรการทางด้านภาษี โดยผู้

ให้บริการที่ยังมีสถานะอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือช่วงของการจัดตั้งกิจการจะได้รับการยกเว้นภาษีบางส่วนหาก

สามารถมีคุณลักษณะครบตามที่รัฐบาลก าหนด และอาจมีการลดภาษีจากค่าใช้จ่ายในส่วนของการวิจัยและ

พัฒนาเพิ่มเติมด้วย 

(5) รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะ

ยกระดับคุณภาพการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต โดยจะเน้นในส่วนของการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big data) การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของผู้ใช้งาน การผลักดันให้

เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ การอนุญาติให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินพ้ืนฐานของ

ผู้ใช้บริการได้ รวมทั้งเปิดให้ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถขอรับใบอนุญาติในการตรวจสอบสถานะ

ทางการเงินของธุรกิจที่มาขอเงินทุนได้ นอกจากน้ี ยังสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้

ให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการด้านการเงินทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย ทั้งนี้ มาตรการ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภาพรวม 

ทั้งนี้ ในส่วนของการปฏิบัติจริง ประเทศจีนได้มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อท้ังป้องกันและส่งเสริมการระดมทุนรูปแบบ 

Crowdfunding โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การจัดท าบทลงโทษส าหรับการทุจริต 

เนื่องจากการพัฒนา Crowdfunding ในประเทศจีนเกิดขึ้นจากภาคเอกชนและประชาชนเป็นหลัก ซึ่งในระยะแรกของ

การพัฒนา ภาครัฐยังไม่มีการจัดท ามาตรการเพื่อก ากับดูแลระบบดังกล่าวที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน จึงท าให้นักลงทุนเกิด

ความสับสนและไม่มั่นใจ รวมถึงปัญหาด้านการหลอกลวงหรือทุจริต (Fraud) ของผู้ให้บริการบางกลุ่มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกด้วย ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงจ าเป็นต้องเข้ามาวางมาตรการก ากับดูแลในภายหลัง พร้อมทั้งจัดท านโยบายเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนา Crowdfunding ให้มีความปลอดภัยและรัดกุมมากข้ึน 

อันที่จริงแล้ว ประเทศจีนได้เผชิญกับปัญหาการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวมาค่อนข้างนาน โดยในอดีต ปัญหา

ดังกล่าวเกิดจากกิจการจ าพวกธนาคารเงา (Shadow banking) ซึ่งหมายถึงกลุ่มองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในระบบธนาคารตามปกติแต่

มีความเกี่ยวข้องกับการระดมเงินทุนหรือการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ธนาคารเงาของประเทศจีนมีกรณีการ
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ระดมทุนที่ผิดกฎหมายจ านวนมาก ดังนั้น ในปี  2551 รัฐบาลจีนจึงได้จัดท ามาตรการ The Interagency Anti-Illegal 

Fundraising Taskforce (IAIFT) ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปราบปรามการระดมทุนท่ีผิดกฎหมาย โดยมีการก าหนดโทษจ าคุก 5 ปี

หรือประหารชีวิต ซึ่งตั้งแต่ช่วงปี 2551 – 2554 มีผู้ถูกลงโทษภายใต้กฎหมายดังกล่าวมากกว่า 4,000 ราย 

• วางมาตรการก ากับดูแล Crowdfunding แต่ละรูปแบบโดยเฉพาะ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่จัดท าขึ้นเพื่อปราบปรามการทุจริตของกลุ่มธนาคารเงา แต่

เมื่อมีการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีการระบุกรอบกฎหมายเฉพาะไว้ ดังนั้น นักลงทุนจึงเกิด

ความสับสนว่ากฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ด้วยหรือไม่ ซึ่งความคลุมเครือของ

กฎหมายดังกล่าวสร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ของจีน ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงเร่งจัดท า

มาตรการด้านการก ากับดูแล Crowdfunding เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาในอนาคต โดยมีผลลัพธ์เป็น

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินทางอินเตอร์เน็ตที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

ซึ่งภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว รัฐบาลจีนได้ระบุถึงแนวทางการบังคับใช้กฏหมายกับกลุ่มผู้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ 

โดยเฉพาะ เนื่องจากการระดมทุน Crowdfunding แต่ละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยมาตรการก ากับดูแล 

Crowdfunding มีดังนี ้

• มาตรการก ากับดูแลการระดมทุนรูปแบบ Rewards / Donations-based crowdfunding 

แม้ว่าการระดมทุนรูปแบบ Rewards-based หรือ Donations-based crowdfunding จะไม่มีความเสี่ยงมากนัก 

เนื่องจากผู้ลงทุนมักไม่ได้หวังผลตอบแทนทางการเงินอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะให้เงินทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนด้วยวัตถุประสงค์

อื่นๆ เช่น ความพึงพอใจส่วนบุคคล หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ มากกว่า อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลจีนก็ได้มีการก าหนด

มาตรการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการระดมทุนรูปแบบนี้จะไม่มีข้อตกลงหรือผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 

โดยรัฐบาลจีนได้มีการประกาศการก าหนดรูปแบบของรางวัลหรือผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน ว่ารางวัลหรือผลตอบแทน

ดังกล่าวต้องอยู่ในลักษณะของสินค้าที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น และห้ามมิให้มีการตอบแทนในลักษณะของสินค้าทางการเงิน เพื่อ

เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

• มาตรการก ากับดูแลการระดมทุนรูปแบบ Loans-based crowdfunding (P2P lending) 

การระดมทุนผ่านการกู้ยืมหรือ P2P lending ถือว่ามีความซับซ้อนที่มากกว่าการระดมทุนรูปแบบ Rewards-based 

หรือ Donations-based crowdfunding ค่อนข้างมาก เพราะในกรณีนี้ นักลงทุนมักหวังผลตอบแทนทางการเงิน โดยจะอยู่

ในรูปแบบของเงินต้นที่นักลงทุนให้ผู้ประกอบการกู้ยืม บวกกับดอกเบี้ยบางส่วนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาการกู้ยืม ซึ่งในที่นี้ 

การระดมทุนรูปแบบ P2P lending ก็จะถูกก ากับด้วยบทบัญญัติของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

บังคับใช้กฎหมายในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการให้ยืมเงินส่วนบุคคล (Provisions of the Supreme People’s Court on 

Certain Issues concerning Application of Law in Trial of Cases involving Private Lending) หรือบทบัญญัติการให้

สินเช่ือภาคเอกชนเหมือนการกู้ยืมโดยทั่วไป ซึ่งมีข้อบังคับเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าของเงินทุนหรือสถาบันการเงินสามารถ

เรียกเก็บจากผู้กู้ยืมได้ โดยดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้กู้ (Lender) สามารถเรียกเก็บได้ต้องไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าว

เป็นข้อบังคับตามกฎหมายและมีผลบังคับใช้โดยศาล ส่วนอัตราดอกเบี้ยรายปีทีเ่กินกว่าร้อยละ 36 จะถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กู้ 

(Borrower) สามารถขอเงินส่วนเกินนั้นคืนได้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับอัตราดอกเบี้ยทีอ่ยูร่ะหว่างร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 36 จะถือ
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เป็น "ภาระผูกพันตามธรรมชาติ" ตามกฎหมายของจีนซึ่งหมายความว่าค าขอของผู้ให้กู้ในการช าระดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 

24 และค าร้องขอคืนเงินของผู้ยืมที่ได้ช าระดอกเบี้ยเกินร้อยละ 24 จะไม่ได้รับการอนุมัติจากศาล 

อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อบังคับเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้ว ทางรัฐบาลยังได้ก าหนดข้อบังคับอื่นๆ เพื่อก ากับดูแลการ

ระดมทุนรูปแบบ P2P lending โดยเฉพาะ อันประกอบไปด้วย 

- การก าหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ าส าหรับการจัดตั้งแพลตฟอร์มการระดมทุนทางอินเทอร์เน็ต 

- อนุญาตให้มีการกู้ยืมระหว่างบุคคลแบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการรวมสินเช่ือ (Credit pooling) 

หรือการกู้ยืมแบบรวมกลุ่ม 

- ไม่อนุญาตให้มีการรับประกันสินเช่ือ (Loan guarantees) 

- ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการระดมทุนจ าเป็นต้องมีฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสบการณ์ 

- ปริมาณเงินทุนสูงสุดที่ผู้กู้แบบบุคคลสามารถระดมทุนได้คือไม่เกิน 200,000 หยวนต่อแพลตฟอร์ม และ

แต่ละแพลตฟอร์มรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ล้านหยวน แต่หากผู้กู้เป็นบริษัท เพดานดังกล่าวจะปรับ

เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 1 ล้านหยวนต่อแพลตฟอร์ม และไม่เกิน 5 ล้านหยวนส าหรับมูลค่ารวม 

• มาตรการก ากับดูแลการระดมทุนรูปแบบ Equity Crowdfunding 

ในส่วนของ Equity crowdfunding หรือการระดมผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยการขายหุ้น ก็ถูกก ากับดูแลโดยสมาคม

บริษัทหลักทรัพย์ของประเทศจีน (Securities Association of China: SAC) ซึ่งได้จัดท าร่างกฏหมายในการก ากับดูแล Equity 

crowdfunding ในปี 25579 โดยมีมาตรการส าคัญ คือ การก าหนดให้ผู้ที่สามารถลงทุนในระบบดังกล่าวได้ต้องเป็นนักลงทุนที่

ได้รับการรับรอง (Accredited investors) โดยต้องลงทุนในโครงการหนึ่งไม่ต่ ากว่า 1 ล้านหยวน (ประมาณ 150,000 ดอลลาร์

สหรัฐ) หรือมีสินทรัพย์สุทธิไม่ต่ ากว่า 10 ล้านหยวน (ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือมีรายได้ต่อปีมากกว่า 500,000 

หยวน (ประมาณ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวถูกตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่

จะป้องกันนักลงทุนรายย่อย (Retail investors) ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก หรือมีความสามารถใน

การแบกรับความเสี่ยงท่ียังอยู่ในระดับต่ าไม่ให้เข้ามามีบทบาทในตลาดมากเกินไป 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการดังกล่าวถือเป็นข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไป ดังนั้น กรอบแนวทางที่ธนาคารกลางจีน

จัดท าขึ้นในปี 2558 จึงมีการผ่อนปรนมาตรการบางส่วน โดยเหลือเฉพาะข้อก าหนดที่ว่า การระดมทุนในแต่ละโครงการจะ

สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ไม่เกิน 200 รายเท่านั้น และปรับแก้นิยามของ Equity crowdfunding จากเดิมที่เป็นการ

เรียกระดมทุนจากนักลงทุนเฉพาะกลุ่ม ให้กลายเป็นการเรียกระดมทุนจากสาธารณะ ท าให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการระดม

ทุนสามารถโฆษณาและเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่ประชาชนท่ัวไปอย่างเสรีมากขึ้น 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากมาตรการก ากับดูแลการระดมทุน Crowdfunding แต่ละรูปแบบโดยเฉพาะแล้ว รัฐบาลจีนก็ยัง

ก าหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในตลาดการเงินออนไลน์ในภาพรวมอีกด้วย ซึ่ง

นโยบายอื่นๆ ที่รัฐบาลจีนมีการจัดท าขึ้นส าหรับการพัฒนาแหล่งเงินทุนรูปแบบ Crowdfunding ในภาพรวมมีอยู่ 3 ประเด็น

หลัก อันประกอบไปด้วย 

                                                 
9 https://www.crowdfundinsider.com/2015/10/75384-crowdfunding-in-china-potentials-challenges-risks-and-solutions/ 
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• การก าหนดมาตรฐานการในการจัดเก็บ การเปิดเผย และการรายงานข้อมูล 

เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการและผลการด าเนินการเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้รัฐบาลสามารถก ากับดูแลและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ให้บริการ Crowdfunding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นัก

ลงทุน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ 

การเปิดเผย และการรายงานข้อมูล ดังนี ้

- องค์กรหรือบุคคลใดก็ตามที่ประสงค์จะจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อให้บริการทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมี

กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์และมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  

- ผู้ให้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัท และข้อมูล

อื่นๆ ที่เพียงพอให้แกลู่กค้าเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงสภาพการด าเนินงานของบริษัทในขณะนั้น 

• การก าหนดตัวกลางในการให้บริการ 

แม้ว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุน แต่รูปแบบการด าเนินงานของผู้ให้บริการ Crowdfunding ก็ยังมีความ

คลุมเครือ รวมถึงยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดให้ผู้ให้บริการช่องทางการระดมทุนผ่าน

อินเตอร์เน็ตหรือ Crowdfunding Platform ใดๆ จ าเป็นต้องน าเงินที่ได้จากการระดมทุนให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) 

ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้บริหารดูแล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัย

ให้แกท่ั้งนักลงทุน ผู้ประกอบการ และตลาดในภาพรวม 

•  ผลักดันการยกระดับความปลอดภัยของผู้ให้บริการ 

เนื่องจากการระดมทุนทางอินเตอร์เน็ตต้องมีการเก็บข้อมูลผ่านทางะบบอินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ซึ่งระบบรักษา

ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการแต่ละรายอาจมีความไม่เท่าเทียมกัน อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของทั้งนัก

ลงทุนและผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ได้ ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได้มีการก าหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องพัฒนาระดับความปลอดภัยด้าน

เทคนิคของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการด้านความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตของประเทศจีน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบโดยรวมด้วย 

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลจีนก็ยังออกมาตรการบังคับให้สถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต

หรือแต่งตั้งวิสาหกิจอินเตอร์เน็ตเป็นตัวแทนต้องรักษามาตรฐานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันอาชญากรรม

ทางการเงิน โดยไม่อนุญาตให้มีการผ่อนปรนใดๆ รวมทั้งผู้ให้บริการเองก็จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรักษาความ

ปลอดภัยสาธารณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศาลเมื่อมีการร้องขอด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการ

ป้องกันการฟอกเงินของประเทศ10 

4.4.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณเงินทุนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในปี 2015 ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการ

ระดมทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตประมาณ 36,490 ล้านดอลลาร์สหรฐั จากเดิมที่มีปริมาณการระดมทุนเพียง 4,400 ล้านและ 

                                                 
10 http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications//133500china-issues-comprehensive-regulations-on-internet-finance#section3 
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11,560 ล้านดอลลาร์สหรฐัในปี 2013 และ 2014 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลีย่สะสมต่อปีรอ้ยละ 187 หรือประมาณ 

2 เท่า ดังแสดงในแผนภาพท่ี 41 

 

แผนภาพที่ 41 ปริมาณและอัตราการขยายตัวของการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: Robert Wardrop and others, ‘Breaking New Ground: The Americas Alternative Finance Benchmarking Report’, 2016  

 

ทั้งนี้ สัดส่วนของการระดมทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกาก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศจีน โดย  การ

ระดมทุนรูปแบบ Peer-to-peer lending (P2P) มีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 95 ของปริมาณเงินทุนใน Crowdfunding ปี 2015 

รองลงมาคือรูปแบบอื่นๆ (others) รูปแบบ Equity-based crowdfunding รูปแบบ Reward-based crowdfunding และ

รูปแบบ Donation-based crowdfunding ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 42 โดยในส่วนของรูปแบบอื่นๆ นั้นมีการระดม

ทุนรูปแบบ Real-estate crowdfunding เป็นองค์ประกอบหลัก โดยการระดมทุนในส่วนดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 468 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 

แผนภาพที่ 42 ปริมาณการระดมทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (Crowdfunding) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จ าแนกตามรูปแบบ ปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: Robert Wardrop and others, ‘Breaking New Ground: The Americas Alternative Finance Benchmarking Report’, 2016  
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ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีของการระดมทุนรูปแบบ Peer-to-peer lending (P2P) มี

ค่าสูงสุดหรือประมาณร้อยละ 202 ต่อปี รองลงมาเป็นการขยายตัวของรูปแบบอื่นๆ ประมาณร้อยละ 197 และ Equity-

based crowdfunding ซึ่ งขยายตัวประมาณร้อยละ 186 ส่วนรูปแบบ Reward-based crowdfunding และรูปแบบ 

Donation-based crowdfunding อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพียงร้อยละ 21 และร้อยละ 14 เท่านั้น ดังแสดงในแผนภาพ

ที่ 43 

แผนภาพที่ 43 อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของการการระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา  
จ าแนกตามรูปแบบ ปี 2013 – 2015 

 
ที่มา: Robert Wardrop and others, ‘Breaking New Ground: The Americas Alternative Finance Benchmarking Report’, 2016  

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ในสหรัฐอเมริกาจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหา

ด้านความไม่แน่นอนของกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลก็ยังคงมีอยู่ เนื่องจากกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ในขั้นต้นนั้นเป็นรัฐ

บัญญัติของสหรัฐฯ ที่ตราขึ้นเพื่อควบคุมการให้สินเชื่อ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และการฟอกเงินดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว ท าให้

รูปแบบการให้บริการหรือการด าเนินงานบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของการระดมทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีการ

บัญญัติไว้ นอกจากน้ี ยังมีปัญหาที่ว่าการให้บริการในแต่ละรัฐอาจมีข้อบังคับทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่

ละรัฐ (State law) นั้นด้วย ดังนั้น ในปี 2012 ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเริ่มต้นธุรกิจรูปแบบ 

Startups หรือ Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

สนับสนุนการให้เงินทุนแก่ธุรกิจขนาดย่อมในประเทศ ผ่านการผ่อนคลายข้อกฎหมายด้านการก ากับดูแลหลักทรัพย์บาง

ประการ โดยกฎหมายดังกล่าวได้รับการลงนามในวันท่ี 5 เมษายน ปี 2555 

ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายดังกล่าวถูกพูดถึงในหมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยการ

โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Title II - Access to Capital for Job Creators) และว่าด้วยการระดมทุน

รูปแบบ Crowdfunding (TITLE III – CROWDFUNDING) ตามล าดับ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

• การปรับแก้กฎหมายเร่ืองการโฆษณา 

โดยหมวดที่ 2 ซึ่งว่าด้วยการโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้ปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายจากเดิมที่

โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ยังถูกจ ากัด เปลี่ยนเป็นการอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์
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ของบริษัทได้ โดยที่ไม่มีการจ ากัดขนาดของหลักทรัพย์  แต่จะต้องขายให้แก่นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง (Accredited 

investor) เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงนักลงทุนจ านวนมากได้ง่ายยิ่งข้ึน 

• การก าหนดประเภทนักลงทุน 

ภายใต้หมวดที่ 3 ที่ว่าด้วยการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อปี 2013 ได้มีการปรับแก้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 (Securities Act of 1933) โดยในส่วนหนึ่งเป็นข้อระเบียบที่กล่าวถึงการก าหนดประเภท

และคุณสมบัติของนักลงทุน ซึ่งระบุไว้ในมาตราที่ 302 เรื่องข้อยกเว้นเกี่ยวกับ Crowdfunding ระบุว่า มูลค่าที่นักลงทุนแต่ละ

รายจะลงทุนได้ ในช่วง 12 เดือนก่อนวันที่ท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย จะต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือร้อย

ละ 5 ของรายได้ต่อปีหรือมูลค่าสุทธิของผู้ลงทุน หากรายได้ต่อปีหรือมูลค่าสุทธิของนักลงทุนดังกล่าวน้อยกว่า 100,00 0 

ดอลลาร์ และร้อยละ 10 ของรายได้ต่อปีหรือมูลค่าสุทธิของผู้ลงทุน แต่ไม่เกิน 100 ,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่รายได้ต่อปี

หรือมูลค่าสุทธิของนักลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ 

ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว จะเห็นได้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ พยายามแบ่งแยกประเภทของนักลงทุนด้วยคุณสมบัติทางด้าน

รายได้และทรัพย์สิน ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวก็ส่งผลต่อปริมาณเงินทุนท่ีนักลงทุนแต่ละรายสามารถลงทุนได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อ

เป็นการก าหนดขอบเขตความเสี่ยงท่ีเหมาะสมส าหรับนักลงทุนแต่ละราย 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รัฐบาลได้อนุญาตให้นักลงทุน ไม่ว่าเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองหรือนักลงทุนที่ไม่ได้รับ

การรับรอง (Accredited and Non-accredited investors) สามารถลงทุนผ่านแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยจาก

เดิมที่อนุญาตให้ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจเกิดใหม่ระดมทุนได้ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง 

(Accredited investors) ซึ่งเป็นนักลงทุนท่ีมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรอืมีรายรับมากกว่า 200,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาเท่านั้น แต่ในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 รัฐบาลได้ปรับแก้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 

(Title IV) ซึ่ งอนุญาตให้นักลงทุนที่ ไม่ ได้รับการรับรอง (Non-accredited investors) สามารถลงทุนผ่านช่องทาง 

Crowdfunding ได้เช่นกัน 

• การก าหนดตัวกลางในการให้บริการ 

นอกจากนี้ JOBS Act ก็ยังมีการเพิ่มข้อความใน พรบ. หลักทรัพย์ปี 1933 ต่อจากมาตราที่ 4 เป็นมาตราที่ 4A โดย

มาตราดังกล่าวเป็นการก าหนดข้อก าหนดเกี่ยวกับตัวกลาง (Intermediaries) ซึ่งหมายถึงผู้ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการท า

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือการขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีอื่น โดยมีการระบุว่าผู้ใดที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการท า

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือการขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีอ่ืนตามมาตรา 4(6) จะต้อง 

(i) จดทะเบียนกับคณะกรรมาธิการในลักษณะของบริษัทโบรกเกอร์ (Broker) หรือผู้ให้บริการช่องทางการ

ระดมทุน (Funding portal) 

(ii) ลงทะเบียนกับองค์กรด้านก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3(a)(26) ของ พรบ. การซื้อขาย

หลักทรัพย์ ปี 1934 (Securities Exchange Act of 1934) 

(iii) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเอกสารการศึกษาของผู้ลงทุนรายอื่นตามที่คณะกรรมาธิการ

เห็นว่าเหมาะสม 

(iv) ท าให้แน่ใจว่านักลงทุน 
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a. ได้ศึกษาเอกสารการศึกษาของผู้ลงทุนอย่างถ่องแท้ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการก าหนดและ

ตามกฎหมาย 

b. รับรู้และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่ว่านักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมดและนักลงทุนสามารถแบกรับ

ความสูญเสียดังกล่าวได้ 

c. ได้ตอบค าถามที่แสดงถึงความเข้าใจในระดับความเสี่ยงโดยทั่วไปในการลงทุนในบริษัท Startups 

ธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้น และผู้ออกตราสารหนี้ขนาดเล็ก ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ

ขาดสภาพคล่อง และความเข้าใจในเรื่องอื่นๆ ทีค่ณะกรรมาธกิารมีความเห็นชอบตามกฎหมาย 

(v) จัดท ามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการหลอกลวงหรือทุจริตในส่วนของการท าธุรกรรมตามที่

คณะกรรมาธิการก าหนด ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประวัติและหลักทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการ และ

บุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของผู้ออกหลักทรัพย์ทุกราย 

(vi) ให้ข้อมูลที่ทางผู้ออกหลักทรัพย์มีตามหมวดย่อย (b) แก่คณะกรรมาธิการและนักลงทุนท่ีมีศักยภาพภายใน

ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 21 วันก่อนวันแรกที่จะขายหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุน หรือระยะเวลาอื่นตามที่

คณะกรรมาธิการเห็นชอบ 

(vii) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ออกหลักทรัพย์จะได้รับเงินตามที่เสนอก็ต่อเมื่อผลรวมของเงินทุนจากผู้ลงทุน

ทั้งหมดเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเงินเป้าหมาย และอนุญาตให้นักลงทุนทุกรายสามารถยกเลิกข้อผูกพัน

ในการลงทุน ตามที่คณะกรรมาธกิารเห็นชอบด้วยกฏหมายได้ 

(viii) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน ไม่มีนักลงทุนรายใดที่มีมูลค่ารวมของการซื้อหลักทรัพย์ที่

ได้เสนอขายตามมาตรา 4(6) จากผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งหมดมากเกินกว่าวงเงินท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 4(6)(B) 

(ix) ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของนักลงทุนตามที่คณะกรรมาธกิารเห็นชอบ 

(x) ห้ามให้ข้อมูลของนักลงทุนที่มีศักยภาพแก่ผู้สนับสนุน (Promoters) ผู้หาข้อมูล (Finders) หรือผู้สืบหา

ข้อมูลผู้ติดต่อทางธุรกิจ (Lead generators) ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาโบรกเกอร์หรือแหล่งระดมทุน

ให้แกน่ักลงทุนดังกล่าว 

(xi) ห้ามใหก้รรมการ เจ้าหน้าท่ี หุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีสถานะคล้ายคลึงกันหรือท าหน้าท่ีคล้ายคลึงกันในการมี

ส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่ใช้บริการของบริษัท 

(xii) ปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ ตามที่คณะกรรมาธิการก าหนดขึ้นเพื่อคุ มครองนักลงทุนและปกป้อง

ผลประโยชน์ของสาธารณะ 

ทั้งนี้ จากข้อก าหนดเกี่ยวกับตัวกลางข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามสร้างมาตรฐานและกลไกท่ีจะท าใหห้น่วยงานที่

มีความน่าเช่ือถือ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มาท าหน้าที่เป็นตัวกลางและดูแลการโอนเงิน รวมถึงก าหนดระเบียบและคุณสมบัติ

ของหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้แก่ทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการ 

• การก าหนดมาตรฐานการรายงานข้อมูล 

นอกจากน้ี พรบ. ดังกล่าวก็ได้จัดท าข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับก าหนดมาตรฐานการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ออก

หลักทรัพย์ด้วย โดยผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
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(A) ให้ข้อมูลและเอกสารที่จ าเป็นแก่คณะกรรมาธิการ นักลงทุน โบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการช่องทางการ

ระดมทุน รวมถึงให้นักลงทุนท่ีมีความสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย 

(i) ช่ือกิจการ สถานะทางกฎหมาย ท่ีอยู่ และเว็บไชต์ของผู้ออกหลักทรัพย์ 

(ii) รายช่ือของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานอื่นๆ ท่ีมีสถานะหรือหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน และ

บุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณหุ้นท้ังหมด 

(iii) ค าอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์และแผนธุรกิจที่มีอยู่ 

(iv) รายละเอียดเกี่ยวสถานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ 

(v) ค าอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการระดมทุน 

(vi) ราคาของหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายให้แก่สาธารณะหรือแนวทางการก าหนดราคา 

(vii) ค าอธิบายเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของและโครงสร้างเงินทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ 

(viii) ข้อมูลอื่นๆ ที่คณะกรรมาธิการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการคุมครองนักลงทุนและปกป้องผลประโยชน์

ของสาธารณะ 

(B) ไม่โฆษณาเงื่อนไขการเสนอขายยกเว้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวนักลงทุนถึงช่องทางการลงทุน 

(C) ไม่จ้างหรือตกลงที่จะจ้างบุคคลใดๆ ให้ท าหน้าที่ส่งเสริมการขายข้อเสนอของตนผ่านช่องทางการสื่อสารของ 

โบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการช่องทางการระดมทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

จากคณะกรรมาธิการ 

(D) ส่งมอบรายงานผลการด าเนินงานและสถานะการเงินให้แก่คณะกรรมาธิการและนักลงทุนไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งต่อป ี

(E) ปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ ตามที่คณะกรรมาธิการก าหนดขึ้นเพื่อคุมครองนักลงทุนและปกป้องผลประโยชน์

ของสาธารณะ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกให้แก่รฐับาลในการเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถก ากับดแูลการด าเนินการของบริษทั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสนับสนุนการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของผู้ให้บริการ Crowdfunding 

Platform อีกด้วย 

4.4.3 ธนาคารโลก (The World Bank) 

จากการทบทวนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเงินทุนรูปแบบ Crowdfunding ของประเทศต้นแบบข้างต้น จะเห็นได้

ว่ารัฐบาลส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับการก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยของระบบ เนื่องด้วย

เหตุผลที่ว่า Crowdfunding ยังคงเป็นเครื่องมือทางการเงินท่ีค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น ในช่วง

แรกของการพัฒนา การสร้างความปลอดภัยอันจะน าไปสู่ความมั่นคงของระบบและความเช่ือมั่นของนักลงทุนจึงเป็นปัจจัยที่มี

ความส าคัญอันดับแรก อย่างไรก็ตาม แหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Crowdfunding ยังมีช่องว่างในการพัฒนาอีกมาก ดังนั้น 

หน่วยงานด้านการพัฒนาในระดับนานาชาติอย่างธนาคารโลก จึงได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการส่งเสริมการ

ระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding ไว้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศน์ของ Crowdfunding ที่ดี และเป็นข้อเสนอแนะ

ให้กับแต่ละประเทศในการน าไปประยุกต์ใช้จัดท าแนวทางการพัฒนาของตนเองต่อไป 
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โดยจากรายงานเรื่อง Crowdfunding’s Potential for the Developing World ของธนาคารโลก ในปี 2013 ทาง

ธนาคารโลกมองว่าคุณภาพและศักยภาพของระบบนิเวศน์ Crowdfunding จะขึ้นอยู่กับความเช่ือใจ (Trust) ของทุกคนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding นั้นแตกต่างจากการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ตรงที่นักลงทุนและ

ผู้ประกอบการอาจไม่เคยรู้จักกันมาก่อน รวมทั้งไม่เคยมีการพูดคุยส่วนตัว และบางครั้งอาจอยู่กันคนละประเทศด้วย ท าให้ต่าง

ฝ่ายต่างมีข้อมูลเกี่ยวกับอีกฝ่ายไม่ลึกหรือละเอียดเท่าการระดมทุนรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น ความเช่ือใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย

กระตุ้นให้เกิดการระดมทุนได้ 

ซึ่งทางธนาคารโลกก็มองว่าปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้เกิดความเช่ือใจระหว่างนักลงทุน ผู้ประกอบการ และบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องอื่นๆ มีอยู่ 4 ด้านด้วยกัน ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Cultural) ปัจจัย

ด้านสังคม (Social) และปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งการพัฒนาปัจจัยทั้ง 4 อย่างนี้อย่างรอบด้านก็จะช่วยให้เกิด

การสร้างความเชื่อใจ (Trust) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญของระบบได้ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 44 

แผนภาพที่ 44 ปัจจัย 4 ด้านที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศน์ของ Crowdfunding ที่ดี 

 
ที่มา: Crowdfunding’s Potential for the Developing World. 2013. infoDev, Finance and Private Sector Development Department. 

Washington, DC: World Bank. 

ในการนี้ ทางธนาคารโลกเองก็ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาปัจจัยแต่ละด้าน ดังนี้ 

• แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกสูงสุด เนื่องจาก

กฎหมายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆ มีความสัมพันธ์กับปริมาณการระดมทุนโดยตรง ซึ่งในที่นี้หมายความรวมถึง

กฎหมายด้านการก ากับดูแลการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ทั้งในระยะของการจัดตั้งธุรกิจ การด าเนิน

ธุรกิจ และออกจากธุรกิจด้วย 
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โดยในส่วนของการจัดตั้งธุรกิจ การศึกษาของธนาคารโลกพบว่ายังมีหลากหลายประเทศทั่วโลกที่กระบวนการจัดตั้ง

ธุรกิจยังคงมีความซับซ้อน มีเง่ือนไขจ านวนมาก มีต้นทุนที่สูง และใช้เวลานานในการจัดตั้ง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีการพิจารณา

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้มีความเหมาะสม ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และท าให้การด าเนินงานรวดเร็วยิ่ งขึ้น เพื่อจะช่วย

ให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้ามาในตลาดได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึนภายใต้ต้นทุนท่ีลดต่ าลง 

ในขณะเดียวกัน ช่องทางการออกจากธุรกิจก็มีความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการด้วย 

ซึ่งในความเป็นจริง ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจที่มีการด าเนินงานย่อมมีทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว โดยธุรกิจที่ประสบ

ความส าเร็จมักมีช่องทางการออกสู่ตลาดที่พร้อมอยู่แล้ว แต่ในทางกลับกัน ธุรกิจที่ไม่ประสบความส าเร็จจะต้องเผชิญกับ

ต้นทุนบางส่วนจากการด าเนินตามกฎหมายล้มละลาย ทั้งนี้ รัฐบาลควรท าให้แน่ใจว่ากระบวนการทางกฎหมายส าหรับการ

ล้มละลายจะต้องไม่หนักหนาสาหัสต่อผู้ประกอบการจนเกินไป หรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ผู้ประกอบการไม่สามารถหรือไม่กล้า

เสี่ยงท่ีจะเริ่มธุรกิจใหม่ใดๆ อีก 

นอกจากนี้ รัฐบาลของแต่ละประเทศยังสามารถสร้างข้อยกเว้นในการบังคับใช้กฎหมาย พรบ. หลักทรัพย์ เพื่อให้

กระบวนการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Crowdfunding มีความสะดวกมากขึ้น การจัดท าข้อความที่จะสื่อเกี่ยวกับ 

Crowdfunding ให้เหมาะสมกับสังคม และการสร้างพันธมิตรทางตลาดส าหรับ Crowdfunding ก็สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิด

การลงทุนเพิ่มเติมได้ 

• แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

เนื่องจาก Crowdfuding เป็นรูปแบบการระดมทุนที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและความ

ปลอดภัยของเทคโนโลยีจึงมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา Crowdfunding เช่นกัน โดยประเด็นหนึ่งที่ทางธนาคารโลกพูดถึงคือ

รัฐบาลควรจะสนับสนุนให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบและบริการทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ซึ่งระบบ

ดังกล่าวก็จะต้องมีเสถียรภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถด าเนินธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง  ซึ่งประเทศที่

การพัฒนาเทคโนโลยียังอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนักก็อาจน าเทคโนโลยีและบทเรียนจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วมาประยุกต์ใช้ได้ 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีก็ยังเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดการพูดคุยสื่อสารกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ อันจะน าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนท้ังความรู้และข้อมูล ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณาให้มีการสร้างหรือซื้อแพลตฟอร์มส าหรับการสร้างเครือข่ายทาง

สังคมออนไลน์ส าหรับประเทศเพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลในวงกว้างได้  

และสุดท้าย เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลของแต่ละ

ประเทศจึงต้องหมั่นตรวจสอบศักยภาพและความพร้อมของเทคโนโลยีของประเทศอยู่เ สมอ โดยจะต้องศึกษาและก าหนด

ช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการของสังคม รวมถึงการเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีของประเทศอื่นๆ 

ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

• แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurial Culture) ซึ่งวัฒนธรรม

ดังกล่าวจะก าหนดปริมาณผู้ประกอบการและความต้องการเงินทุนในแต่ละประเทศ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งเงินทุน

ทางเลือกในล าดับต่อมา โดยทางธนาคารโลกได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมไว้ 2 ประการ โดย

ประการแรกได้แก่สนับสนุนให้เกิด Incubator หรือ Accelerator ใหม่ๆ และการสร้าง Co-working Space เพื่อเป็นแหล่ง
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รวมตัวส าหรับผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนไอเดียและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนประการที่ 2 คือการส่งเสริมการสื่อสาร

และการให้ความรู้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้จะช่วยให้สังคมมีการรับรู้และเข้าใจการด าเนินกิจการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินธุรกิจแบบ Startups และความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ

ต่างๆ มากยิ่งข้ึน ซึ่งก็จะท าให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของกิจการที่แข็งแรงของประเทศในอนาคตได้ 

• แนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านสังคม 

ปัจจัยทางด้านสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างความเช่ือใจในสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของ

กิจการอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากความสนใจในการระดมทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีส่วนเกีย่วข้องกับความเช่ือมโยงของ

อินเทอร์เน็ตกับการใช้ชีวิตของผู้คนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้ทั้งนักลงทุน

และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงานสัมมนา การใช้พื้นที่ Co-working 

Space ในการท างาน การเข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจต่างๆ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้าง

เครือข่ายทางสังคมให้มีความใกล้ชิดและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายและสร้างการรับรู้ของสังคมในวง

กว้างขึ้นไปอีกด้วย 

นอกจากน้ี รัฐบาลก็สามารถจัดท าสื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงระบบ Crowdfunding เพิ่มเติม 

เช่น การจัดกิจกรรมด้าน Crowdfunding ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทคนิคการระดมทุนที่

ประสบความส าเร็จ หรือการให้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Bloggers หรือ Tastemakers ในประเทศ

สื่อสารกับประชาชนในสังคมเกี่ยวกับ Crowdfunding ก็สามารถช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมได้ด้วยเช่นกัน 

4.4.4 สรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Crowdfunding จากกรณีศึกษาท่ีดี 

เมื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาแล้ว ระหว่างจีน สหรัฐอเมริกา และธนาคารโลก พบว่า แต่ละประเทศ

ต่างมีแนวทางการพัฒนา Crowdfunding ที่คล้ายคลึงกัน โดยมักเป็นการวางมาตรฐานในการก ากับดูแลเพื่อให้ระบบ 

Crowdfunding มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ แต่ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกอาจเป็นแนวทางการพัฒนาล าดับต่อไป ซึ่ง

แนวทางการพัฒนาของแต่ละประเทศและหน่วยงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 สรุปผลการทบทวนแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Crowdfunding 

แนวทางการพัฒนา จีน สหรัฐอเมริกา World Bank 

ปรับแก้ข้อก าหนดประเภทนักลงทุน ✓ ✓ ✓ 

ปรับแก้กฎหมายให้ Crowdfunding มีความสะดวกมากขึ้น  
✓ ✓ 

แก้กฎหมายเร่ืองการโฆษณา  
✓  

ก าหนดมาตรฐานในการรายงานข้อมูล ✓ ✓  

ก าหนดรายละเอียดของผู้ให้บริการ ✓ ✓  

จัดท าบทลงโทษส าหรับการทุจริต ✓   
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แนวทางการพัฒนา จีน สหรัฐอเมริกา World Bank 

สร้างพันธมิตรทางตลาดส าหรับ Crowdfunding   
✓ 

จัดท าสื่อและกจิกรรมส่งเสริมการรับรู้   
✓ 

สนับสนุนปจัจัยท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรม   
✓ 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลในประเทศต้นแบบก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบันคือการวางกฎเกณฑ์และ

มาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับตลาด ไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้ข้อก าหนดประเภทนักลงทุน ก าหนด

มาตรฐานในการรายงานข้อมูล และก าหนดรายละเอียดของผู้ให้บริการ ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจเพียงพอส าหรับการพัฒนาใน

ระยะเริ่มต้นนี้ แต่ในล าดับต่อไป รัฐบาลอาจต้องมีการจัดท ามาตรการในส่วนอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามที่ธนาคารโลก

ได้ตั้งข้อเสนอไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ 

 

4.5. สรุปบทเรียนจากการศึกษาทิศทางการเติบโตและแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

จากการศึกษาและทบทวนแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

ตุรกี ประเทศอิสราเอล และประเทศจีน รวมถึงข้อเสนอแนะจากองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น OECD และธนาคารโลกใน

ข้างต้น จะเห็นได้ว่าแหล่งเงินทุนแต่ละประเภทมีมาตรการและแนวทางการสนับสนุนที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตาม

คุณลักษณะของแหล่งเงินทุนดังกล่าว โดยมาตรการหลักของแหล่งเงินทุนแต่รูปแบบสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 สรุปมาตรการหลักในการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละรูปแบบ 

รูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือก มาตรการหลักในการพัฒนา 
การลงทุนจากนักลงทุนรายเด่ียว  
(Angel investment) 

1. เน้นการสร้างเครือข่าย 
2. ออกมาตรการเพื่อดึงดูดนักลงทุน เช่น การลดหย่อนภาษ ี

การร่วมลงทุนจากกลุ่มนักลงทนุอาชีพ 
(Venture Capital) 

1. สร้าง Ecosystem ที่เอื้อต่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
2. ลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจร่วมลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ 
3. สนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การระดมทุนจากคนหมู่มาก 
โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลาง  
(Crowdfunding) 

1. ก าหนดกฎระเบียบเพื่อสรา้งมาตรฐานในการให้บริการ 
2. ปิดช่องโหว่ที่อาจท าให้เกิดการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
3. ก าหนดประเภทนักลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง 

 

ส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบการลงทุนจากนักลงทุนรายเดี่ยว (Angel investment) นั้น จะเน้นการสร้าง

เครือข่ายระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ

ประสบการณ์ระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ ท าให้เกิดโอกาสในการลงทุนมากขึ้น

อีกด้วย ส่วนอีกแนวทางหนึ่งทีส่ าคัญส าหรับ Angel investment คือ การออกมาตรการเพื่อดึงดูดนักลงทุน เช่น การลดหย่อน
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ภาษี เพื่อให้นักลงทุนมีแรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและการพัฒนาของตลาดใน

ภาพรวม 

ส่วนรูปแบบการร่วมลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนอาชีพ (Venture Capital) นั้น จะเป็นการเน้นการสร้าง Ecosystem ที่

เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการทั้งในฝั่งของนักลงทุนที่รัฐจะลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจร่วมลงทุนผ่าน

ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสมทบทุน การจัดตั้งกองทุนร่วม หรือการลดหย่อนภาษีให้ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มี

การส่งเสริมทางฝั่งผู้ประกอบการไปด้วย โดยแนวทางหลักในการส่งเสริมคือการสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อให้เกิดสินค้าและผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

และสุดท้าย ส าหรับการระดมทุนจากคนหมู่มากโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง (Crowdfunding) สิ่งที่รัฐบาลหลาย

ประเทศก าลังด าเนินการ คือ การก าหนดกฎระเบียบเพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการ เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจท าให้

เกิดการกระท าท่ีผิดกฎหมาย สร้างความปลอดภัยให้แก่ท้ังนักลงทุนและผู้ใช้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

ของระบบโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดประเภทนักลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในระบบ ผ่านการคัดกรองนักลงทุนตาม

ระดับความเสี่ยงท่ีนักลงทุนแต่ละรายสามารถแบกรับได้อีกด้วย 
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บทที ่5 การศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนทางเลือกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศไทย 

 

แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีปริมาณการระดมทุนด้วยแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ค่อนข้างต่ า แต่รัฐบาลไทยก็มีการ

จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนส าหรับวิสาหกิจ และผลักดันการพัฒนาแหล่งเงินทุน

ทางเลือก ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถด าเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และการจัดท าข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ไม่เกิดปัญหาทับซ้อนหรือขัดแย้งกันของข้อกฏหมาย การศึกษาในส่วนนี้จึงจะทบทวนนโยบายของประเทศไทยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบัน และหาช่องว่างที่จะสามารถพัฒนาแหล่ง

เงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยแนวทางอื่นๆ ในอนาคต 

โดยในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่ งเงินทุน

ทางเลือกออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ นโยบายและแผนฯ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และนโยบายและแผนฯ ที่ เกี่ยวข้องของ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

5.1 การทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทนุทางเลือกของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนทางเลือกของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของประเทศไทยท้ังหมด 11 นโยบายได้แก่  

1) แนวคิดโมเดล Thailand 4.0 และ กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

5) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 

2555 – 2574) 

6) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

7) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

8) แผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงินของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2559 – 2563) 

9) แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

10) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

11) แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 

โดยมีผลการทบทวนนโยบายและแผนฯ ดังต่อไปนี้ 

1) แนวคิดโมเดล Thailand 4.0 และ กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve  
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แนวคิดโมเดล Thailand 4.0 สะท้อนวิสัยทัศน์ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

กล่าวคือ ในระยะเริ่มแรกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โมเดลประเทศไทย 1.0 

ซึ่งเน้นศักยภาพของภาคเกษตรกรรม อาศัยการส่งออกสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ เป็นภาคธุรกิจหลักในการสร้างรายได้ให้แก่

ประเทศ ก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมยุคต้นภายใต้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา ลดการ

พึ่งพาการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคประเทศไทย 3.0 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้แก่

ภาคอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ฯลฯ กลายเป็น

ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ ด้วยหวังว่าความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมหนักจะผลักดันให้ไทยก้าวเป็นเสือตัวที่ 

5 ของเอเชีย 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมภายใต้โมเดลประเทศ 3.0 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามิได้

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดดังที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ การขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาขาอุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี 

มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) 

ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี11 อีกทั้งการพึ่งพาการผลิตเพื่อส่งออกน ามาซึ่งความเปราะบางของเศรษฐกิจ

ไทยในองค์รวม วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะงักงันในบางช่วง 

สถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสะท้อนว่าโมเดลประเทศ 3.0 ไม่สามารถน าพาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่

ประเทศรายได้สูงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีได้ 

การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเป็นค าตอบในการสร้างความ

แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

(Innovation Drive Economy) ของไทยในอนาคต กล่าวคือ ภาครัฐก าลังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใน 3 

มิติที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 

 (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม 

 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 45 

 

 

                                                 
11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

107 

 

แผนภาพที่ 45 โมเดลการขับเคลือ่นความมั่นคั่งของประเทศไทย 

 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ระบุว่าโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็น

แนวคิดการแสวงหากลไกการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง (Engines of Growth) ชุดใหม่ โดยการแปลงความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบ (Competitive Advantages) ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย

เชิงวัฒนธรรมให้กลายเป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการมาเป็นองค์ประกอบในการปรับโครงสร้างจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

มูลค่าและความซับซ้อนสูง ทั้งนี้ โดยปกติแล้วเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จะมีชีวิตของนวัตกรรม (Innovation Lifecycle) 

ซึ่งอธิบายได้ด้วยกราฟเส้นโค้งรูปตัวเอส หรือ S-Curve ที่ใช้อธิบายถึงประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผ่านไป 
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แผนภาพที่ 46 วงจรชีวิตของนวัตกรรม 

 
จากแผนภาพข้างต้นพบว่า ในระยะเริ่มต้นที่เทคโนโลยีได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่นั้น เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องอาศัย

ทั้งเงินลงทุนและเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ จนกระทั่งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้นเติบโตจนถึงจุดอิ่มตัวทิ่เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรจะต้องแสวงหานวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ S-Curve เส้นใหม่มาเติมเต็มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและรักษาต าแหน่งการพัฒนา ไม่เช่นนั้นองค์กรนั้นมีโอกาสสูงที่จะหยุดนิ่ง ล้าหลัง และถดถอยในท่ีสุด 

เมื่อน าแนวคิดภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 มาเป็นกรอบในการพิจารณา S-Curve ของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศไทยปัจจุบัน สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มหลักตามมูลค่าทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ได้แก่ 
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แผนภาพที่ 47 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยเพ่ือไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 

 
 

กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเช่ียวชาญในการผลิต สามารถสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและมูลค่าการค้าได้เป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้มี

แนวโน้มถึงจุดอิ่มตัวและมีความสามารถในการเติบโตต่ า จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่ม

อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิ

สติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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กลุ่ม New S-Curve เป็นอุตสาหกรรมหน้าใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับเข้มข้น มีความสามารถใน

การเติบโตต่อไปในอนาคตไดสู้ง แต่เนื่องด้วยความน าสมัยของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการจ านวน

น้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจจึงยังไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ First S-Curve ดังนั้น ภาครัฐ

จึงเน้นการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้

กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป (2nd Wave S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมไม้

แปรรูป อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมโลหะ 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก 

ส าหรับกลุ่มที่ 3 นี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการผลิต มีความสามารถในการเติบโตที่จ ากัด และ

บางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มที่ 1 ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการปฏิรูป

อุตสาหกรรมกลุ่มนี้โดยการวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มช่องทางการน าเสนอ

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่รอดได้อย่างมีเสถียรภาพ 

อนึ่ง เพื่อให้การพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางการพัฒนาข้างต้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณา

การท างาน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการกระจายความมั่งคั่ง เริ่ม

ตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ (Pure Science) การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) การ

พัฒนาการผลิต (Engineering) และท้ายท่ีสุด คือ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ (Commerce) ส าหรับนโยบายการเงินและการคลังที่

สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 นั้น ได้รับการระบุไว้ในแผนแม่บทการปฏิรูปการเงิน/ การคลังเพื่อสังคมกรอบระยะกลาง 

5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ก าหนดให้มี “กองทุนเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็น New Engine of Growth 5 อุตสาหกรรมเดิม และสร้าง 5 อุตสาหกรรมใน

อนาคต” มูลค่ากองทุน 1 หมื่นล้านบาท และสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) เพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เป็น

อุตสาหกรรมและบริการทันสมัย โดยกระทรวงการคลังจะมีมาตรการต่างๆ เช่น การให้สินเช่ือดอกเบี้ยต่ าและการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะท าให้ธุรกิจ Startups มีมากข้ึนในระบบเศรษฐกิจจะท าให้เกิดสังคมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ และพลวัตทางเศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยี และการผันแปรของสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคและระดับโลก ต่างเป็นความท้าทายต่อการก าหนดทิศทางการ

พัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศจากนี้เป็นต้นไปมีความต่อเนื่องและเป็น

เอกภาพ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นกรอบระยะยาวในการก าหนดทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ และสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ 

ด้วยหลักการข้างต้นน ามาสู่การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งให้ประเทศมีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอ

ภาคและเป็นธรรม  
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ส าหรับกรอบการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  

ทั้งนี้ ประเด็นด้านการสนับสนุนทุนทางการเงิน และการส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ SMEs จะอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์

ด้านการสร้างความมั่งคั่ง อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 

ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และอยู่ในกรอบการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมุ่งน าพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลางขึ้นสู่การเป็นประเทศพัฒนาแลว้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการผลิตและบรกิารบนฐานของการ

พัฒนานวัตกรรม อาศัยการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และขยายกิจกรรมการผลิตและ

บริการ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

สูง รวมถึงพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ 

เช่น การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส าหรับการด าเนินงานในระยะ 5 ปีแรกของ 

(ร่าง)กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เช่น การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0  และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.0  

จากกรณีนี้ พบว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเปิดกว้างให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง

เป้าหมายของการเพิ่มผลิตภาพมวลรวมส าหรับประเทศ โดยมิได้ก าหนดลักษณะ เง่ือนไข ข้อบังคับ หรือจ ากัดประเภทกองทุนเพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไว้ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเงินทุนประเภทต่างๆ ในอนาคต 
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3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) คือหนึ่งในกลไกพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนแนวคิด

การพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 และรายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์

สหรัฐในปี พ.ศ. 2564 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0 

 เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการขยายตัวของการลงทุนจาก

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในขณะที่ภาคเอกชนจะมีอัตราการขยายตัวของการลงทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อป ี

 เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคการส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดย

ก าหนดอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 

 เป้าหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ โดยผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต และปัจจัยแรงงาน

จะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 

2.5 +/- 1.5 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่า GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดไม่

เกินร้อยละ 2 ของ GDP 

 เป้าหมายที่ 6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 

 เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 

 เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากการจัดอันดับของ IMD เลื่อน

ขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

(2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ตามล าดับ 

 เป้าหมายที่ 2 เกษตรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง 

 เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนท่ีไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

 เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้าน

ล้านบาท 

 เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วน GDP 

ของ SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
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 เป้าหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ย

ของโลก สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง และเพิ่มปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสงู และสามารถ

ผลักดันสู่การปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาภาคการเงิน” ไว้ดังต่อไปนี ้

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการด าเนิน มาตรการทางการคลังให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินให้มากข้ึนส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบ

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money/ E-Payment) และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(Fintech) ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงิน การคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการ ระบบการก ากับดูแล และพัฒนาบุคลากรทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยง

ของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ ทั้งสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองค์กรการเงินฐานรากเพื่อให้

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนท่ีเหมาะสมทั้งด้านการออม การลงทุน สินเช่ือ 

ประกันภัย การช าระเงินและการโอน 

(3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีความกว้างและ

ความลึกมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการสนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีความต้องการ

เงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ กองทุนร่วมลงทุน หรือการระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ (Crowdfunding) 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้เป็นกลไกที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของ

รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง 

นอกเหนือจากแนวทางข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศในช่วงระยะ 5 ปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สศช. ได้

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแล

ผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสร้างงานท่ีเหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ  

(2) ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม  

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ

เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  

(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

114 

 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษา

เสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ 

การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่  

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ  

(5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ  

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปช่ัน มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง

ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  

(7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์  

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการ

บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเช่ือมโยงการเดินทางและ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

(8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  

(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  

พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัด

ของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  

(10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  

ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการ

ด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับ

โลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค  

จากกรอบยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ท าให้

ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับตัวของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ในองค์รวม โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงมีบทบาทส าคัญในขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีก

ทั้งแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยังเปิดกว้าง และส่งเสริมให้น านวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
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พัฒนารูปแบบบริการทางการเงิน อาทิ อาทิ กองทุนร่วมลงทุน หรือการระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ (Crowd Funding) ดังนั้น 

จึงเป็นโอกาสที่ส าคัญยิ่งของหน่วยงานบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเร่งพัฒนากลไกทางการเงิน

เพื่อส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางของแผนชาติ 

 

4) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2559 – 2564  

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด ปี พ.ศ. 2559 – 2564 นับเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สะท้อนการปฏิรูป

นโยบายการค้าของกระทรวงพาณิชย์ให้รองรับกับบริบทการค้าทั้งภายในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การค้าจากเดิมที่มุ่งตอบสนองอุปทานในตลาดเป็นการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์เป็นส าคัญ 

เน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านลักษณะความต้องการสินค้าหรือบริการของตลาดแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยอยู่รอด

ในยุคอุปสงค์น าการค้า (Demand Driven) นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกจาก

เดิมที่เน้นการพึ่งพาสินค้า (Goods) ซึ่งมักมีข้อจ ากัดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มไปเป็นการเน้นการค้าและการส่งออกภาคบริการ 

ปรับบทบาทจากการก ากับและควบคุมเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า ลดอุปสรรคต่ อการด าเนินธุรกิจ

การค้า และท้ายท่ีสุดเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 กระทรวงพาณิชย์จึงการค้าไทยจากการ

รับจ้างผลิต/บริการซึ่งได้ผลประโยชน์เพิ่มต่ าและไม่ยั่งยืน ไปสู่การเป็นผู้ค้าและผู้ประกอบการที่มี เอกลักษณ์และแบรนด์ของ

ตนเอง โดยก าหนดวสิัยทัศน์ภายใต้แผนฉบับนี้ คือ “เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และ

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ” 

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้จ าแนกพันธกิจหลักออกเป็น 5 ประการ คือ 

(1) การเสริมสรางขีดความสามารถใหผูประกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององคความรู ความคิดสร้างสรรค 

นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยค านึงถึงมิติดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม 

(2) การสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนและเปนฐานไปสูเวทีโลก 

(3) การยกระดับประเทศเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคา โดยการใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค การเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และการสรางคุณคารวมกับสังคม 

(4) การสรางสภาพแวดลอมภายในประเทศท่ีเอื้อตอการประกอบธุรกิจไดอยางเปนธรรม 

(5) การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคาใหเปนปจจัยเกื้อหนุนในการลดตนทุน เพิ่มคุณภาพ และสร

างสรรคมูลคาใหกับผูประกอบการ 

ร้อมก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักไว้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์การยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าและภาคบริการ ประเด็นการ

พัฒนาในส่วนนี้จะให้ความส าคัญกับการสร้างแบรนด์ นวัตกรรม และการออกแบบสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและ

ตลาดโลก รวมไปถึงการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) อาทิ สินค้าฮาลาล หรือสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งตัวช้ีวัดภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะเน้นไปที่ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน และ

มูลค่าการค้าชายแดน และร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจบริการ เป็นต้น 
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(2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย ซึ่งเน้นการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SMEs ให้ เป็น Smart SMEs สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE ( Innovation Driven 

Entrepreneur) หรือ Startups สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

บริการ และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยก าหนดตัวช้ีวัดหลัก คือ จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับการ

พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และจ านวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ

การออกแบบในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้า เป็นต้น 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าสู่ e-Services การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการค้าและบริการ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจทุกระดับ การ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการค้าและบริการ และการพัฒนาระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี

ตัวช้ีวัดหลัก คือประเทศไทยมีล าดับที่ดีขึ้นจากการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจเมื่อเทียบกับนานาชาติจาก 

IMD 

(4) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ ซึ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลตลาดเชิงลึก พัฒนา

ศักยภาพตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดชุมชน ส่งเสริมการเช่ือมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์ ( E-Commerce &  

M-Commerce) บริหารจัดการสินค้าเกษตรหลักเชิงรุก เป็นต้น ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ จ านวนตลาด

ชุมชนและตลาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ

ผู้ประกอบการ SMEs และร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเป้าหมาย ฯลฯ 

(5) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสทิธิภาพการท างานขององค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการภายในของกระทรวงพาณิชย์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

จากแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น แม้ว่าบทบาทของกระทรวงพาณิชย์จะมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาแหล่งเงินทุน

ทางเลือกที่เหมาะสม แต่กระทรวงพาณิชย์จะเป็นกลไกท่ีส าคัญยิ่งในการขยายตลาด สร้างรายได้ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ

ทุกขนาดธุรกิจ ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหน่วยงานส าคัญในการยกระดับประเทศเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคา 

โดยการใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสรางคุณคารวมกับสังคม 

 

5) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

พ.ศ. 2555 – 2574 

การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2559 – 2564 มีหลักการที่สอดคล้องกับ

แนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

12 กล่าวคือกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 

สนับสนุนการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และ

มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ทั้งนี้ ได้จ าแนกยุทธศาสตร์

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 ไว้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
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(1) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมผลิตภาพและมาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้ 

ทั้งนี้ มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลักๆ คือ ผลิตภาพ (TFP) ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพ/นวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 ต่อปี จ านวนผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดหลัก ได้แก่ จ านวนนิคม

อุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี มูลค่า GPP ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เพิ่มขึ้น และมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

(3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนา

ปัจจัยแวดล้อมเพื่อผลักดันและจูงใจให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริหาร

จัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้สอดคลอ้ง

กับแผนการด าเนินงาน ได้แก่ จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น เครือข่ายความร่วมมือ

เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น หรือจ านวนจังหวัดที่พัฒนาเข้าสู่เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กร 

เป็นยุทธศาสตร์ภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหา

เครื่องมือ จัดการองค์ความรู้อันจะน าไปสู่การยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ  

นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2564 นั้น แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

พ.ศ. 2555 – 2574 เป็นอีกหนึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้มีแนวทางที่ชัดเจน และสามารถเติบโตอย่าง

ยั่งยืนได้ในระยะยาวภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่ งยืน” โดยมีการจ าแนกแนวทางการ

ด าเนินงานออกเป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 

(1) การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสูต่่างประเทศ (Internationalized Industrial 

Structure and Clusters to Capture Global Opportunities) ซึ่งมีกลยุทธ์ระยะสั้นระยะ 1 - 5 ปี ระยะกลางตั้งแต่ 5 – 

10 ปี และระยะยาวตั้งแต่ 10 – 20 ปี ดังต่อไปนี ้

ระยะ 1 – 5 ปี ระยะ 5 – 10 ปี ระยะ 10 – 20 ปี 

- ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม 

คลัสเตอร์ให้มคีวามสามารถเฉพาะ

ด้าน 

- ส่งเสริมการร่วมมือระหว่าง

กลุ่มคลัสเตอร์กับบริษัทขนาดใหญ่

ในภูมิภาค 

- ส่งเสริมการลงทุนการผลิต บริการ 

และจัดจ าหน่ายสินค้าในเครือข่าย

สู่ภายนอกภูมิภาค 
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ระยะ 1 – 5 ปี ระยะ 5 – 10 ปี ระยะ 10 – 20 ปี 

- เชื่อมโยงฐานการผลติและบริการ

ในภูมิภาคอาเซียน 

- สนับสนุนการลงทุนในฐานการผลติ

สินค้านวัตกรรมของต่างประเทศ 

- สนับสนุนการบริหารจัดการ

เครือข่ายการผลิตบริการและจดั

จ าหน่ายในอาเซียน 

- สร้างภาพลักษณส์ินค้าไทยใน

ระดับภูมิภาค 

- สร้างบทบาทให้ประเทศไทยมีส่วน

ในการก าหนดมาตรฐานการผลิต

ในภูมิภาค 

- สร้างภาพลักษณส์ินค้าไทยใน

ระดับสากล 

- สร้างบทบาทให้ประเทศไทยมีส่วน

ในการควบคุมมาตรฐานการผลิต

ในเวทีโลก 

 

(2) การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน (Upgrade and Create Sustainable 

Entrepreneur) ซึ่งมีกลยุทธ์ระยะสั้นระยะ 1 - 5 ปี ระยะกลางตั้งแต่ 5 – 10 ปี และระยะยาวตั้งแต่ 10 – 20 ปี ดังต่อไปนี ้

ระยะ 1 – 5 ปี ระยะ 5 – 10 ปี ระยะ 10 – 20 ปี 

- สร้างความเข้มแข็ง SMEs ให้มี

ประสิทธิภาพและมาตรฐานการ

ผลิต 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการการผลติ

ด้านต้นทุน ความเสี่ยง และ

จรรยาบรรณ 

- สนับสนุนการต่อยอดงานวิจยัสู่การ

ผลิตเชิงพาณิชย ์

- สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

มูลค่าเพิม่ และทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

- ส่งเสริมการร่วมลงทุนกับบริษัทช้ัน

น าในโลกในด้านการวิจัย พัฒนา 

และการตลาด 

- พัฒนาการผลิตสู่ Green Industry 

ทั้งระบบ 

- สนับสนุนใหผู้้ประกอบการมตีรา

สินค้าท่ีเป็นที่ยอมรับในอาเซียน

และภมูิภาค 

- ส่งเสริม SMEs ไทยก้าวเข้าสู่การ

เป็นบริษัทช้ันน าในโลก 

- สนับสนุนใหผู้้ประกอบการมตีรา

สินค้าท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 

- พัฒนาความเข้มแข็งของการ

ประกอบการอย่างมีส่วนร่วมและ

สมดลุในแตล่ะชุมชน 

  

(3) การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ (Enhance 

Competitive Industry Platform) ซึ่งมีกลยุทธ์ระยะสั้นระยะ 1 - 5 ปี ระยะกลางตั้งแต่ 5 – 10 ปี และระยะยาวตั้งแต่ 10 – 

20 ปี ดังต่อไปนี ้

ระยะ 1 – 5 ปี ระยะ 5 – 10 ปี ระยะ 10 – 20 ปี 

- ก าหนดแนวทางการจัดสรร

ทรัพยากร (ที่ดิน น้ า ไฟฟ้า 

- จัดตั้ง Green Industry Zone 

รองรับการผลิต และการเช่ือมโยง

- ยกระดับบคุลากรให้มี

ความสามารถเป็นท่ียอมรับใน

ระดับโลก 
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ระยะ 1 – 5 ปี ระยะ 5 – 10 ปี ระยะ 10 – 20 ปี 

วัตถุดิบ ฯลฯ) รองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

- ปรับปรุงกฎระเบยีบ รวมถึงการ

บังคับใช้กฎหมายให้เอื้อต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดลุ 

- จัดหาและพัฒนาบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรมให้มีปริมาณ/ 

คุณภาพเพียงพอ 

- สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

หรือกองทุน 

- จัดตั้งหรือพัฒนาศูนย์ทดสอบ/ 

วิจัย/ ออกแบบท่ีรองรับ

มาตรฐานสากล 

- สนับสนุนให้มหีน่วยงานกลาง

ส าหรับการบรหิารจดัการใน 

แต่ละอตุสาหกรรม 

ในภูมิภาคและยกระดบัสินค้า

เชื่อมโยงเกษตร 

- ยกระดับบคุลากรให้มี

ความสามารถเป็นท่ียอมรับใน

ระดับภูมิภาค 

- พัฒนาศูนย์ทดสอบ/ วิจยั/ 

ออกแบบรองรับการใช้งานใน

อาเซียน 

- พัฒนาและบูรณาการโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

อาเซียน 

- พัฒนาและบูรณาการโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

รองรับ ASEAN+6 

 

ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้ระบุรูปแบบการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to Capital) มุ่งเน้นไปที่การ

สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้ประกอบการส าหรับสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

หรือสร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น การลงทุนพัฒนานวัตกรรม การลงทุนขยายกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต รวมถึงการลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ โดยมิได้ก าหนด

รูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับการประกอบธุรกิจไว้ ดังนั้น การพิจารณาความสอดคล้องของแหล่งเงินทุนส าหรับ SMEs 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 จะค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นส าคัญ เน้นการ

ลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ธุรกิจ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ สามารถพิจารณาเลือกรูปแบบแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็น

อิสระ  

6) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ยังคงมีแนวทางเช่ือมต่อจากแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา โดยให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในชุมชนต่างๆ เพื่อ

ผลักดันให้สามารถด าเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มาขยายผลอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน แผนพัฒนาการเกษตรฉบับล่าสดุ
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นี้จัดว่าเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ

แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.012 

ส าหรับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นี้ก าหนดไว้ว่า “ภาค

เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชีวิตเกษตรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” โดยก าหนด

เป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ 

(1) ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ท่ีระดับ 85 ในปี พ.ศ. 2564  

(2) สถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อป ี

(3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อป ี

(4) จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ต่อป ี

(5) ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา

การเกษตรฉบับน้ีไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์สร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร: ขยายผลการด าเนินงานตามแนวทางที่

ผ่านมาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมการท าเกษตร

ยั่งยืน พัฒนาองค์ความรู้สู่เกษตรกรมืออาชีพ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรและสถาบันเกษตรกร 

(2) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน: แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 

คือ การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด บริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

จัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน สนับสนุนความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และส่งเสริมการค้า

ชายแดนและสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(3) ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเช่ือมโยงข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ และส่งเสริมการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 (4) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน : ฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทาง

การเกษตร บริหารจัดการพื้นที่ท ากินทางการเกษตร และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 จากแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่าเป็น

การบูรณาการแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบมาตรฐานผสมผสานกับการส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

                                                 
12 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, “แผนพัฒนาเกษตรฉบับ 12 รับยุคไทยแลนด์ 4.0,” http://www.pandinthong.com/critic-
preview/382791791794, เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560. 
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เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการเกษตร รวมถึงเน้นการสร้างความสมดุลของการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคต 

 

7) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ด้วยกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักในการน าเสนอนโยบายและด าเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับบริบทความท้าทายจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนด

เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวม 4 เป้าหมาย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายที่ 1: การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(1) ยุทธศาสตร์การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก 

การสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนจนหรือผู้มีรายได้น้อย โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนให้เข้าถึงได้

ง่ายขึ้น พัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล ยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างความรู้

ความสามารถทางการเงิน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

(2) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการออม ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทน และสิทธิ

ประโยชน์ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ และการพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพื่อผู้สูงอายุ 

(3) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน 

การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้ และเพื่อการถือครองทรัพย์สินที่เป็นธรรมและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป้าหมายที่ 2: การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

(4) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประสิทธิภาพระบบการเงินและตลาดทุน 

การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็น

ธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค การปรับปรุงการก ากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจการเงินและการประกันภัยให้เป็นมาตรฐานสากล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการประกันภัย การปฏิรูป

สถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรร

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มจ านวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เป็นต้น 

(5) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการ

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบดานการเงินการคลังตาง ๆ ที่มีอยใูหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล การผลักดันการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลดตนทุนการประกอบการของภาคเอกชน การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อ
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการทางการเงิน

การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ท้ายท่ีสุด คือ การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชนรายใหญ่ช่วยเหลือ

บริษัทเอกชนขนาดเล็ก 

(6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การผลักดันระบบ National e-Payment และการเช่ือมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาคเพื่อให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางการช าระเงินในภูมิภาค 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาค 

การใชมาตรการภาษี ท่ีราชพัสดุ และดานศุลกากร เพื่อสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร รวม

ถึงสงเสริมการคาการลงทุนในพื้นที่ และการใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุน

กับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายที่ 3: การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

(8) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการคลังของประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในด้านกฎหมายที่

ล้าสมัย การบริหารจัดการรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สาธารณะ เพื่อให้นโยบายการคลังมีความยั่งยืน และสามารถ

สนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เป้าหมายที ่4: การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

(9) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมความรู้ความสามารถ จริยธรรม และขจัดการคอร์รัปชัน การปรับโครงสร้างการด าเนินการ

ของหน่วยงานในกระทรวงการคลังเพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เป็นต้น 

กรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้มิได้ระบุข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมไว้อย่างชัดเจน หากแต่เปิดโอกาสและผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 

อีกทั้งให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบริการทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน และลักษณะการท าธุรกรรม

รูปแบบใหม่ในปัจจุบัน 

 

8.) แผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงินของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2559 – 2563) 

ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจัยภายในประเทศ 

ได้แก่ (1) ปัญหาการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) (2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่

สังคมผู้สูงอายุ (3) ปัญหาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และ (4) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่ (1) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ไปสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (3) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การคลังในอีกหลายด้าน อาทิ การที่รายได้ของรัฐบาลมี

อัตราการขยายตัวต่ ากว่ารายจ่าย และปัญหาภาระหนี้การคลัง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายจากปัจจัย
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ดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงจัดท าแผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงินของกระทรวงการคลังขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางการ

ปฏิรูปการคลังและการเงินในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยก าหนดเป็น 12 ยุทธศาสตร์ ภายใต้ 4 เป้าหมาย

หลัก ซึ่ง 6 ยุทธศาสตร์แรก ภายใต้ 2 เป้าหมายแรก และยุทธศาสตร์ที่ 12 ภายใต้เป้าหมายที่ 4 มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังที่ได้กล่าวไปในการทบทวน

นโยบายข้อก่อนหน้า ดังนั้น ในส่วนของการทบทวนแผนแม่บทการปฏิรูปการคลังการเงินของกระทรวงการคลังนี้จึงศึกษา

เฉพาะยุทธศาสตร์ที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้นเพิ่มเติม อันประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ 7 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 11 ภายใต้

เป้าหมายที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

เป้าหมายที่ 3: การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

(7) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปรายได้ 

การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ที่ไมใ่ช่ภาษี โดยการปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษี

ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกฐานภาษี การเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บ

ภาษีให้สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหารจัดเก็บ  

(8) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปรายจ่าย 

การจัดท ากรอบการคลังระยะปานกลาง สนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลและการบริหารการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (TFF) 

เพื่อลดภาระการใช้จ่ายของรัฐ รวมถึงรักษาและเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว  

(9) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 

การจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี (2559-2563) เพื่อช่วยให้การใช้การใช้ประโยชน์จากที่ดินของ

รัฐเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการส ารวจ วางแผน และติดตามประเมินผล เพื่อเป็นการหารายได้พิ่มเติมให้แก่รัฐ และส่งเสริม

ความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว 

(10) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความชัดเจนในการบริหาร

จัดการและขจัดความทับซ้อนระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้ก ากับดูแล (Regulator) และเจ้าของ (Owner) การ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง และการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมี

การด าเนินการตามแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

(11) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารการคลังของประเทศ  

การผลักดันพระราชบัญญัติการเงินการคลังให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อก าหนดกรอบวินัยการคลัง และ

การบริหารการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลัง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารเงินกู้ และการช าระหนี้นอกประเทศ 

9) แผนพัฒนาดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

การก้าวเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
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ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 จึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์อย่าง

สมบูรณ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 

ประการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 (Digital Foundation) ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะเวลา 1 

ปี 6 เดือน 

ระยะที่ 2 (Digital Thailand I: Inclusion) ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตาม

แนวทางประชารัฐ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานรวม 5 ปี 

ระยะที่ 3 (Digital Thailand II: Full Transformation) ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์

จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานรวม 10 ปี 

และระยะที่ 4 (Global Digital Leadership) ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการรวม 10 – 20 ปี 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศภายใต้ภูมิทัศน์ดิจิทัล 4 ระยะข้างต้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ส าคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่

ภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ

การติดต่อสื่อสาร การเช่ือมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้

งานในรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในองค์รวม 

(2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์นี้เป็นการเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital economy acceleration) โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital business ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ และจ าเป็นที่จะต้อง

เรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการท าธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

(SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ (Startups) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเช่ือมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับแผนงานในส่วนน้ีจะเริ่มจากการผลกัดันให้ธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบธุรกิจและท าการค้าผ่านสื่อดิจิทัล รวมถึงการใช้ระบบสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการเงิน 

รวมถึงเร่งให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กรของวิสาหกิจ นอกจากนั้น ยังเน้นการเพิ่ม

โอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะเดียวกัน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับนี้ยังสนับสนุนการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลโดยจัดให้มีทุนสนับสนุนงานนวัตกรรมทางธุรกิจ สนับสนุนการ

ร่วมทุนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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ขึ้นบัญชีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการตลาดด้วยการเปิดตลาดภาครัฐให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของไทยอย่างเป็น

ระบบ 

(3) การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เน้นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ าทางโอกาสของประชาชนที่เกิด

จากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล และการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาสูงเกินไป ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่

คนพิการ การขยายผลศูนย์สารสนเทศชุมชนไปสู่ทุกต าบลให้เป็นศูนย์บริการของชุมชนบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานใน

พื้นที่ รวมถึงสร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูป

กระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการ สร้างบริการของ

รัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลอัตโนมัติ สนับสนุนให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (Open government) เพื่อ

น าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 

(5) การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital workforce) ขึ้นมารองรับการท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดย

เน้นท้ังกลุ่มคนท างานท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็น

ผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัล รวมถึงประชาชนทั่วไป  

(6) การสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ

ผู้ประกอบการ ผู้ท างาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งจัดว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็น

บทบาทหน้าที่หลักของรัฐในการอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจในส่วนนี้จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน การ

คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber security) 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวเป็นกลไกการยกระดับประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

อย่างเต็มรูปแบบ โดยก าหนดแนวทางครอบคลุมเศรษฐกิจและสังคมทุกมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ในส่วนของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ได้วางรูปแบบการสนับสนุนครอบคลุมตั้งแต่ความพร้อมด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน การส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจ SMEs รุ่นใหม่ที่มีการสร้างมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จนกระทั่ง

ความปลอดภัยของ SMEs ในการให้บริการหรือท าธุรกรรมบนเครือข่ายดิจิทัล 
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10) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3) ของธนาคารแห่งประเทศไทยครอบครุม

ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 256313 โดยค านึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ประกอบด้วย พัฒนาการของระบบการเงินและตลาดการเงิน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เป็นต้น ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ตั้งอยู่บนหลักการของการส่งเสริมประสิทธิภาพ ความสามารถ

ในการแข่งขัน และการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ทั้งสถาบันการเงินภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” และภายใต้วิสัยทัศน์ คือ 

ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน 

และสนับสนุนการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การก ากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 

โดยมีกรอบนโยบายหลัก 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(1) ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 

(Digitalization and Efficiency) 

(2) สนับสนุนการเช่ือมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization) เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบการเงินใน

การสนับสนุนการขยายตัวของการค้าการลงทุน และการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(3) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) โดยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคประชาชน 

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึง

ส่งเสริมการระดมทุนของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน 

(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Enablers) โดยพัฒนาบุคลากรทางการเงิน ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สนับสนุนให้มีกฎหมายทางการเงินท่ีเอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินธุรกจิ

ของสถาบันการเงิน  

จากกรอบนโยบายข้างต้น กรอบนโยบายที่สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม คือประเด็นที่ 3 

การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) ซึ่งภายใต้ประเด็นการพัฒนานี้ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ได้จ าแนกแนว

ทางการส่งเสริมออกเป็น 3 มิติหลักตามกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา ประกอบด้วย การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ของภาคประชาชน การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและพัฒนาศักยภาพของ SMEs และการส่งเสริมการระดมทุนของ

ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ผ่านตลาดทุน ซึ่งส าหรับภาคธุรกิจ SMEs นั้น ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งหวังให้ SMEs สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ก าหนด

มาตรการผลักดันการด าเนินงานในส่วนน้ี ดังต่อไปนี้ 

มาตรการที่ 1: การพัฒนาข้อมูล SMEs 

(1) พัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs ให้มีข้อมูลหลากหลายและครอบคลุมสถาบันการเงินอื่น นอกจากธนาคาร

พาณิชย์ และให้ข้อมูลย้อนกลับสถาบันการเงินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

                                                 
13 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวางกรอบทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินผ่าน
การจัดท าแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ) โดยเร่ิมต้นระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2547 – 2551 และระยะที่ 2 ป ีพ.ศ. 2553 – 2557  
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(2) สนับสนุนให้บริการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau: NCB) ขยายประเภทและจ านวนสมาชิก 

รวมทั้งจัดท าและให้บริการ Bureau Score รายบุคคล/ นิติบุคคล เพื่อให้สถาบันการเงินสมาชิกมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

สินเช่ือและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น 

(3) สนับสนุนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม

ให้ SMEs ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และไม่ใช่นิติบุคคล ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและเข้าสู่ระบบภาษี 

มาตรการที่ 2: สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสถาบันการเงินและช่องทางอื่น 

(1) สนับสนุนการเพิ่มประเภทหลักประกันที่ใช้ในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดรับกับการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และจะ

มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ก าหนดให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถน าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ

สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจ านองหรือจ าน าได้ตามกฎหมายอื่น มาใช้เป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้รับ

หลักประกัน 

(2) สนับสนุนให้บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีบทบาทในการค้ าประกันสินเช่ือมากขึ้น 

สนับสนุนให้ บสย. มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพและมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศแต่อาจมี

ความเสี่ยงในการด าเนินงานสูง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและธุรกิจในช่วงเริ่มต้น (Startups) 

(3) ศึกษาการจัดท าระบบ e-Claims ส าหรับประเทศไทย เพื่อบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลการค้า และการข้อมูลการ

ช าระภาษีของ SMEs รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานของ SMEs ในการจัดท าเอกสารประกอบ 

(4) สนับสนุนการระดมทุนผ่านช่องทางอื่น เช่น การระดมทุนจากประชาชนรายย่อยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 

(Crowdfunding) และธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับ SMEs 

โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้น (Startups) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน SMEs สามารถระดมทุนด้วยวิธี Crowdfunding ผ่านรูปแบบการบริจาค 

(Donation) และการเสนอผลตอบแทนในรูปสิ่งของและสิทธิประโยชน์ (Reward) ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางการ 

ส าหรับการระดมทุนในลกัษณะของการออกเสนอขยายหุน้แก่ประชาชน (Equity-crowdfuding) สามารถท าได้ตามหลกัเกณฑ์

ที่ ก.ล.ต. ก าหนด ขณะที่ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการระดมทุนในรูปแบบการกู้ยืมเงิน 

(Peer to Peer Lending) เพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมการท าธุรกรรมและก าหนดกรอบการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

(5) สนับสนุนให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการเป็นธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable banking) โดยให้สถาบัน

การเงินน าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน เช่น การเพิ่มสัดส่วนให้สินเช่ือแก่ Startup 

SMEs ที่มีการด าเนินการและมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการที่ 3: การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและพัฒนาศักยภาพ SMEs โดยสนับสนุนให้ศูนย์ให้บริการ 

SMEs แบบครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ของภาครัฐเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงข้อมูลและพัฒนาศักยภาพ 

SMEs 

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 นี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนส าหรับ SMEs ได้อย่างชัดเจน 

โดยครอบคลุมตั้งแต่การปรับปรุงค าจ ากัดความของหลักประกันให้สอดคล้องกับลักษณะของสินทรัพย์ในปัจจุบัน รวมถึงเปิด

กว้างและสนับสนุนการระดมทุนผ่านแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบใหม่ เช่น การระดมทุน Crowdfunding การร่วมลงทุน 
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Venture Capital และก าลังก้าวสู่การสนับสนุนทางการระดมทุนในรูปแบบการกู้ยืมเงิน (Peer to Peer Lending) เพื่อเพิ่ม

โอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินงานของรัฐบาลในภาพรวมในท้ายที่สุด 

 

11) แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คืออีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการก ากับดูแล

การระดมทุนของภาคเอกชน โดยให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนการด าเนินงานในตลาดทุนทั้งใน

รูปแบบกิจการและภาคประชาชน ในด้านของกิจการที่ต้องการระดมทุนผ่านตลาดทุนนั้น ในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ริเริ่ม

โครงการสนับสนุนกิจการในทุกระดับ เช่น โครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด โครงการหุ้นกู้ SMEs เป็นต้น และในระยะ

ต่อไปจะพัฒนาช่องทางส่งเสริมการระดมทุนของ SMEs  และกิจการกลุ่มเป้าหมายขึ้น เนื่องจาก SMEs เปรียบเสมือนกระดูก

สันหลังของระบบเศรษฐกิจของประเทศและจ าเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนากิจการให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับการ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภูมิภาค โดย ก.ล.ต. จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและจัดให้มีกิจกรรม

เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกิจการ SMEs ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ลงทุนเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้กิจการเกี่ยวกบั

แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนได้14 

ล่าสุด ก.ล.ต. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อพัฒนารากฐานและความสมดุลระบบ

นิเวศตลาดทุนรอบด้าน เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของตลาดและตัวกลาง

ทางการเงิน ทั้งนี้ ก.ล.ต. ต้องการก าหนดกฎเกณฑ์ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงผ่านการท าความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมผสมผสานกลไกอื่นนอกเหนือจากการใช้กฎเกณฑ์ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญที่สุด คือ การให้

ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ และตลาดทุนไทยสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 

จากเป้าหมายการด าเนินงานดังกล่าว ก.ล.ต. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หรือมาตรการครอบคลุม 4 เรื่องหลัก 

ได้แก่ การระดมทุน ตลาดและตัวกลาง สินค้า/ตราสารทางการเงิน และการพัฒนาศักยภาพภายในหน่วยงาน รายละเอียดใน

แต่ละส่วนสรุปได้ดังต่อไปนี้15 

(1) ด้านการระดมทุน มีมาตรการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืน โดยการออกแนวปฏิบัติให้บริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้

เห็นประโยชน์และเกิดการปฏิบัติจริง รวมถึงการใช้กลไกด้านผู้ลงทุนสถาบันเป็นแรงผลักดันอีกทางหนึ่ง การยกระดับการก ากับ

ดูแลที่ปรึกษาทางการเงินให้เทียบเท่าธุรกิจหลักทรัพย์ทั่วไป การเน้นบทบาทผู้บริหารที่รับผิดชอบทางด้านการเงิน/บัญชี การ

เพิ่มจ านวนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้จะพัฒนารูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของนักลงทุน ปรับปรุงกฎเกณฑ์การท ารายการที่ส าคัญให้เทียบเท่าตลาดในภูมิภาค และสนับสนุนการใช้สิทธิ

ของผู้ถือหุ้นและท าให้การเปิดเผยข้อมูลเข้าใจและเข้าถึงง่าย 

                                                 
14 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์, “ทิศทางและบทบาทของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุน,”  
http://www.sec.or.th/TH/MarketDevelopment/Pages/ProspectSignificantChanges.aspx, เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2560. 
15 ผู้จัดการออนไลน์, “ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ยกระดับระบบนิเวศตลาดทุน,” 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000007901, เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2560. 
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(2) ด้านตลาดและตัวกลาง ก.ล.ต.จะยกระดับกฎเกณฑ์การก ากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลและร่วมกับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เสริมสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมตราสารประเภท

ที่เป็น win-win ทั้งตลาดทุนไทยและเพื่อนบ้าน อาทิ การออกกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดทุนของ

ประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งจะปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตและหลักเกณฑต์่างๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาส

ให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางด าเนินธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลาย รองรับผู้มีส่วนร่วมรายใหม่และการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในวงกว้าง 

นอกจากน้ี จะเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายโดยปรับปรงุระยะเวลาการจัดการเรือ่งที่ต้องตรวจสอบด าเนินคดี

และเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (Case management) และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตลท. ให้เกิดการ

ด าเนินการกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งผลักดันและด าเนินการให้มาตรการทางแพ่ง (Civil sanction) เป็นอีกเครื่องมือ

หนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน 

(3) ด้านการพัฒนาสินค้า/ตราสารทางการเงิน จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ

ธุรกรรมใหม่ๆ ในตลาดทุน เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลคุณภาพกระบวนการผลิต การเปิดเผยข้อมูล และการขายตราสาร

การลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบจากความไม่รู้ของผู้ลงทุน และส่งเสริมการเข้าถึงตลาดทุน ผ่านการใช้เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือขยายช่องทางเข้าถึงทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งธุรกิจเกิดใหม่ และการเข้าถึงการลงทุน

ของประชาชน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพท่ีมุ่งเป้าหมายระยะยาวเพื่อรองรับวัยเกษียณ 

(4) การพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรของ ก.ล.ต. ทั้งการปรับรูปแบบกระบวนด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการยกระดับเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ที่เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง ให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนรับรู้และสัมผัสได้ว่า ก.ล.ต. พร้อมเดินหน้าไปกับทุกภาคส่วน

เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ นอกจากนั้น ก.ล.ต. จะเข้าประเมินภาพรวมภาค

การเงินไทยร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินหลัก คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย โดย World Bank และ IMF จะด าเนินการประเมิน Securities Regulations และระบบการ

ช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของ ก.ล.ต. ซึ่งผลจากการประเมินจะสะท้อนมาตรฐานการด าเนินงานของหน่วยงานก ากับ

ภาคการเงินของประเทศไทย 

ภายใต้แนวทางการพัฒนาตลาดทุนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า  

เครื่องมือการเข้าสู่ตลาดทุนไทยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลักๆ คือ การระดมทุนในลักษณะ Equity 

Crowdfunding การจัดตั้งกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust หรือ PE trust) การระดมทุนมวลชนประเภทกู้ยืม 

(Debt crowdfuding) และการใช้ระบบ Credit Scoring เป็นส าคัญ 

 

5.2 การทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทนุทางเลือกของส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

นอกจากนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนทางเลือกของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของประเทศไทยแล้ว การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมก็มีความส าคัญในการศึกษาทิศทางการพัฒนาทางด้านแหล่งเงินทุนทางเลือก เช่นกัน โดยมีแผนที่

เกี่ยวข้องคือแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีผลการทบทวนดังนี้ 

1) แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2560-2564 

ด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างยิ่ง 

โดยคิดเป็นร้อยละ 99.7 เมื่อเทียบกับจ านวนวิสากิจทั้งหมดในประเทศ รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่าร้อยละ 80.3 ของ

การจ้างงานทั้งหมด ดังนั้น หากเป้าหมายหลักของประเทศคือการก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลางแล้วนั้น การ

เสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการสรา้งความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศจงึ

เป็นทางออกท่ีส าคัญที่สุด ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน 

SME จึงจ าเป็นต้องทบทวนปัญหาอุปสรรคที่ SME ยังต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแผนการ

ส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2560 – 2564 

เมื่อกล่าวถึงปัญหา หรือจุดอ่อนของภาคธุรกิจ SME ไทยท่ีส าคัญที่สุด คือ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังมี

อยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากปัญหาจากผู้ประกอบการขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน มีหลักประกันไม่เพียงพอ ระบบบัญชีไม่เป็น

มาตรฐาน หรือปัญหาของสถาบันการเงิน เช่น ข้อจ ากัดด้านเงินทุน กฎระเบียบที่ขาดความยืดหยุ่น ประกอบกับผู้ประกอบการ 

SME ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของแหล่งเงินทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะประเภทเงินทุน (Equity financing) 

ประกอบด้วย รูปแบบการร่วมลงทุนของภาครัฐ (Venture Capital) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ 

SME (SME Private Euqity Trust Fund) และการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) เป็นต้นยอ  

ปัญหาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปัจจัยท้าทายขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย ทั้งนี้ การส่งเสริม 

SME ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) จะมุ่งเน้นให้ SME สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงภายใต้บริบทการแข่งขัน

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 คือ “SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง 

แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” และก าหนดเป้าหมายสูงสุดของการส่งเสริม SME อยู่

ที่การเพิ่มสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศให้สูงขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

ภายในปี พ.ศ. 2564 พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภาพ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมให้กับ SME เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนเป็น

เครื่องมือท่ีช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์นี้ยังครอบคลุมถึงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในด้านของการขยายการค้ าประกัน

สินเช่ือให้มีบทบาทมากขึ้น โดยสามารถค้ าประกันสินเช่ือให้ SME ที่มีการจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ (Outward Investment) 

และค้ าประกันโดยตรง (Direct Investment) ให้ SME เฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย ส่งเสริมให้มีระบบการประเมิน

ศักยภาพทางการเงินของ SME โดยอาจะให้องค์การเอกชนท่ี SME เป็นสมาชิกอยู่นั้นสามารถให้การรับรองสถานภาพ SME ได้ 

การเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ยังคงครอบคลุมถึงการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ า (Soft 

loan) ส าหรับ SME กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดให้มีแหล่งเงินทุนส าหรับ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around Fund) 

เพื่อให้ SME มีโอกาสฟื้นฟูกิจการและกลับมาด าเนินธุรกิจต่อได้อีกด้วย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ยังส่งเสริมรูปแบบแหล่งเงินทุนที่เป็นทางเลือก (Alternative Financing) ยกตัวอย่างเช่น การ

ส่งเสริมการร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และการร่วมลงทุนของภาครัฐในลักษณะ “Fund of Funds” หรือการที่

ภาครัฐสมทบทุนร่วมกับ VC ภาคเอกชนซึ่งจะท าให้ธุรกิจร่วมลงทุนดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนให้เกิดการ

ระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่ที่มีต้นทุนต่ า รวมถึงการสนับสนุนให้ SME ที่มี

ศักยภาพเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งเป็นตลาดทุนส าหรับกิจการ SME ที่มีศักยภาพ  

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์นี้เน้นการส่งเสริม

และสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี (Technology-based Startups) และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพัฒนา

กระบวนการบ่มเพาะด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับกลุ่ม Tech Startups โดยอาจจัดให้มีเงินทุนให้

เปล่า (Seed Fund) ให้แก่ Tech Startups ที่มีศักยภาพ สนับสนุนให้ Tech Startups เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกลุ่มนักลงทุน

อิสระ (Angel Investor) รวมถึงจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) ส าหรับ Tech Startups ที่เริ่มด าเนินธุรกิจได้

เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ต่อยอดและสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจต่อไป นอกจากน้ัน แผนการส่งเสรมิ

ฯ ฉบับน้ียังสนับสนุนการก าหนดมาตรการทางภาษีที่ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งและการเติบโตของ Startups เช่น สิทธิประโยชน์

ทางภาษีส าหรับนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการจาก Tech 

Startups ของไทย 

ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาวิสากิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยให้ผู้ประกอบการเข้าถึง

แหล่งทุนได้มากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจฐานรากโดยเฉพาะ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ

จัดท าแผนธุรกิจ และสนับสนุนกลไกการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาทิ การขยายผลและต่อยอดกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ โดยยกระดับการให้ข้อมูลแก่ 

SME ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศูนย์บริการข้อมูล SME (SME One Stop Service Center) จัดท า SME Web Portal เพื่อให้

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้ทันเวลา พัฒนาระบบการให้บริการด้านพ่ีเลีย้ง ที่ปรึกษา และ

นักวิจัย และสร้างระบบติดตามประเมินศักยภาพ SME ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนา SME 

กล่าวโดยสรุป แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) นี้จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน SME ให้หลุดพ้น

จากข้อจ ากัดการด าเนินธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิมที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขยายตลาดเพียงเท่านั้น หากแต่ได้

น าเสนอมาตรการ หรือแนวทางของภาครัฐในการส่งเสริมให้ SME น านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์โดยการให้สิทธิ

ประโยชน์จูงใจในฐานะกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา รวมถึงน าเสนอรูปแบบแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ที่สอดรับกับยุคสมัย ลดต้นทุน

ทางการเงิน และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ช่วงการด าเนินธุรกิจ ไปจนถึงการฟื้นฟูธุรกิจ

เมื่อประสบปัญหา 
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5.3  สรุปผลการทบทวนการศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญ 

จากการศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานท่ีส าคัญในด้านการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยเฉพาะแผนงาน/ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมทางการเงิน ลดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมภาคธุรกิจ 

SMEs ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมด้านเงินทุนมากเพียงพอที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน คณะที่ปรึกษาจึงได้สรุปประเด็นส าคัญในส่วน

ของแนวทางการส่งเสริม ประเภทและรูปแบบเงินทุนที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องการสนับสนุนผ่านการขับเคลื่อนนโยบาย แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนงานส าคัญ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 16 มาตรการทางการเงิน/การคลังเพ่ือส่งเสริม SMEs 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

มาตรการทางการเงิน/การคลังเพ่ือส่งเสริม SMEs 

สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยต่ า 

ปรับปรุงเงื่อนไข

การค้ าประกัน 
แหล่งเงินทุนทางเลือก 

สิทธิประโยชน์ 

ทางภาษี 

แนวคิดโมเดล Thailand 4.0 และ 

กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve 

(แผนแม่บทการปฏิรูปการเงิน/ การ

คลังเพื่อสังคม พ.ศ. 2549-2563) 

✓ - ✓ 
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ

สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็น 

New Engine of Growth และ

สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น 

✓ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

*มิได้มีการกล่าวถึงมาตรการการเงิน/การคลังเพื่อ SMEs โดยตรง 

หากแต่เปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินมาตรการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ SMEs* 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560 – 

2564 

✓ - ✓ 
สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์

ทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น 

กองทุนร่วมลงทุนและ 

Crowdfunding 

✓ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  

ปี พ.ศ. 2559 – 2564 

ไม่มีการก าหนดมาตรการการเงิน เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น Smart SMEs 

สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Innovation Driven Entrepreneur หรือ  

Startups สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ 

ภาคธุรกิจบริการ และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559 – 2564 

และแผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 

2574 

✓ - ✓ 
ส่งเสริมการร่วมลงทุนด้านการ

วิจัยพัฒนาและการตลาด 

- 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

มาตรการทางการเงิน/การคลังเพ่ือส่งเสริม SMEs 

สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยต่ า 

ปรับปรุงเงื่อนไข

การค้ าประกัน 
แหล่งเงินทุนทางเลือก 

สิทธิประโยชน์ 

ทางภาษี 

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) 

- - - - 

-ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตาม

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579)  

✓ ✓ 
 

 

✓ ✓ 

แผนแม่บทการปฏิรูปการคลัง

การเงินของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 

2559 - 2563) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

แผนพัฒนาดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม 

✓ - ✓ 
สนับสนุนการร่วมทุนเพื่อ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอด

เทคโนโลยีดิจิทัล 

- 

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ระยะที่ 3 – ธนาคารแห่งประเทศไทย 

✓ 
 

✓ 
พ.ร.บ. 

หลักประกันฯ 

✓ 
 

- 

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 3 ปี พ.ศ. 

2559-2561 

- - ✓ 
Crowdfunding, Venture 

Capital, Equity-

crowdfunding, Peer-to-peer 

lending 

- 

แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 พ.ศ. 

2560-2564 

✓ ✓ ✓  
Angel Investor, Equity 

Crowdfunding, Private 

Equity Trust Fund, Debt 

crowdfuding 

✓ 

 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ส าคัญในด้านการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของประเทศไทยได้มีการก าหนดแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ต้องการส่งเสริมอยู่ 5 ชนิด ได้แก ่
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1. การลงทุนจากนักลงทุนรายเดีย่ว (Angel investment) 

2. ธุรกิจร่วมลงทุน (Venture capital) 

3. การระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารทุน (Equity crowdfunding) 

4. การระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารหนี้ (Debt crowdfuding) หรือการยืมเงินระหว่างบุคคล (Peer-to-peer 

lending)  

5. การจัดตั้งกิจการเงินร่วมลงทุนโดยใช้ทรัสต์ (Private Equity Trust) ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของตัวแทนนักลงทุนใน

กิจการนอกตลาด 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเครื่องมือของแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมแล้ว จะเห็นได้ว่ากลุ่ม

เครื่องมือทางการเงินที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสอดคล้องกับข้อสรุปของที่ปรึกษาตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า ดั งนั้น ในรายงาน

การศึกษาช้ินนี้ ทางที่ปรึกษาจะพิจารณาเฉพาะเครื่องมือทางการเงินที่รัฐบาลต้องการให้สนับสนุน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจร่วมลงทุน 

การระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารทุน และการระดมทุนจากมวลชนด้วยตราสารหนี้ 
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บทที่ 6 การเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับประเทศไทย 
 

เนื่องจากแต่ละประเทศต่างมีปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของภาคธุรกิจ 

ความพร้อมของสถาบันการเงิน และทัศนคติของนักลงทุนท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกเกิดผล

ส าเร็จในประเทศไทย ทางที่ปรึกษาจึงได้ท าการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน เพื่อสอบถามถึงแนวทางการ

พัฒนาของไทยและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาที่แต่ละภาคส่วนเผชิญ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมถึงอุปสรรค ปัญหา และความต้องการ นอกจากนี้ เพื่อให้การศึกษาเป็นมาตรฐานและสามารถสะท้อนปัญหา

และความต้องการของผู้ประกอบการในภาพรวม ทางที่ปรึกษาจึงได้มีการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด และจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นอีกทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ตัวแทนนักลงทุน และ

หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการให้ความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ 

โดยผลการสัมภาษณ์ ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นมี

รายละเอียดดังนี ้

 

6.1 ผลการสัมภาษณ์ 

ที่ปรึกษาได้ท าการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน กลุ่มนักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และสมาคมต่างๆ 

เพื่อศกึษาถึงสถานการณ์ด้านการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ มุมมองจากสถาบันการเงิน

และหน่วยงานภาครัฐต่อสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและแผนการด าเนินงาน

ในอนาคตด้วย โดยรายละเอียดของการสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน เต้าของทุน และ

ตัวแทนผู้ประกอบการจะแสดงในภาคผนวก ก ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม สามารถ

สรุปได้ดังต่อไปนี ้

6.1.1  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มหน่วยงานรัฐและองคก์รท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกและการ

สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มหน่วยงานรัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกและการสนับสนุน

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยทั้งหมด 7 หน่วยงาน อันประกอบไปด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (พค.) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า หน่วยงานได้ให้ความเห็นที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันในแต่ละ

ประเด็น โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 สรุปผลสัมภาษณ์กลุม่หน่วยงานรัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ธปท. สศค. กลต. พค. บสย. สภาอุตฯ สสว. 

1. สนับสนุนการสร้าง
มาตรฐานของผู้ประกอบการ 
เช่น การท าบัญช ี

✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

2. ส่งเสรมิการให้ความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่
ผู้ประกอบการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. สนับสนุนเงินทุนโดยตรง
จากรัฐ 

     ✓ ✓ 

4. ปรับแก้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ✓ ✓      

5. จัดท า credit rating 
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ✓ ✓ ✓  ✓   

6. จัดท าฐานข้อมูล ✓       

7. ให้ธนาคารพาณิชย์ให้
ข้อมูลด้านแหล่งเงินทุน
ทางเลือกอื่นๆ แก่ SMEs 

 
✓   

  
 

 

โดยจากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์กลุ่มหน่วยงานรัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ 

7 ประเด็น ได้แก่ การสนับสนุนการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการ การส่งเสริมการให้ความรู้ การสนับสนุนเงินทุนโดยตรง

จากรัฐ การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดท า credit rating การจัดท าฐานข้อมูล และการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชยใ์ห้

ข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนทางเลือกแก่ SMEs ซึ่งจากประเด็นท้ังหมดที่กล่าวมาข้างต้น ประเด็นท่ีทุกฝ่ายเห็นพ้องกันมากท่ีสุด คือ 

เรื่องของการส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs ของไทยส่วน

ใหญ่ยังคงมีแนวคิดการด าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยจะเน้นในเรื่องการซื้อขายสินค้าและบริการตามปกติ แต่ไม่ได้มองถึงการ

ขยายธุรกิจหรือการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับกิจการเท่าไรนัก นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมก็ยังคงมี

ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินที่ค่อนข้างจ ากัด ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการวางแผนการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ตามล าดับ ดังนั้น ทางหน่วยงานภาครัฐจึงมองว่าการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างรากฐานกิจการที่มั่นคงจึงเป็นสิ่งที่

ควรด าเนินการมากที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเองแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย โดยประเด็นความรู้ที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการเงิน 

การตลาด ระเบียบด้านกฎหมาย การท าบัญชี และความรู้ด้านภาษี เป็นต้น 
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ส่วนประเด็นที่มีความส าคัญรองลงมา ได้แก่ สนับสนุนการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการ เช่น การท าบัญชี  

เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มองว่าปัญหาหลักของ SMEs ไม่ใช่เรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เพราะที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการ SMEs จ านวนมากที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมได้ แต่ปัจจัยที่แบ่งแยกผู้ประกอบการ 2 

กลุ่มนี้ออกจากกันคือเรื่องของความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่มักมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะมี

การด าเนินงานที่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด เช่น การท าบัญชีที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน หรือการท า 2 บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี 

เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงมองว่าการแก้ไขปัญหาควรเริ่มจากจุดนี้ก่อน โดยควรมีมาตรการเพื่อบังคับหรือสร้าง

แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการด าเนินการอย่างถูกต้อง เพราะจะเป็นสร้างมาตรฐานการด าเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งก็เป็นพื้นฐานส าคัญที่

ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ และยังท าให้สถาบันการเ งินมีความเช่ือมั่นและกล้าที่จะปล่อยสินเช่ือให้แก่

ผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้อีกด้วย 

การจัด credit rating ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ก็เป็นอีกข้อเสนอแนะหนึ่งที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจ 

เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินสามารถประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการและ

ความเสี่ยงจากการให้เงินทุนได้สะดวกมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเองก็จะได้รับรู้ถึงระดับความสามารถของตนเอง

เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งก็จะช่วยให้การประเมินสภาพธุรกิจและการวางแผนการด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่งลงทุนต่างๆ และสามารถหาแหล่งลงทุนให้

เหมาะสมกับตนเองได้อีกด้วย  

ทั้งนี้ จากข้อมูลสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าภาครัฐไม่ควรจะสนับสนุนเงินทุนให้แก่วิสาหกิจ

ด้วยตนเอง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านการลงทุนใน

ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง SMEs และ Startups ดังนั้น การที่ภาครัฐเลือกที่จะลงทุนด้วยตนเองอาจไม่

คุ้มค่าและประสบปัญหาการขาดทุนได้ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐก็ยังคงมีแนวความคิดในการท างานที่เป็นลักษณะของ

หน่วยงานราชการ ซึ่งก็จะมีข้อจ ากัดด้านการแบกรับความเสี่ยง ขั้นตอนการพิจารณา การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งไม่เอื้อ

ต่อการลงทุนในธุรกิจ SMEs ที่ความรวดเร็วและความยืดหยุ่นถือเป็นคุณสมบัติส าคัญที่จะท าให้กิจการประสบผลส าเร็จได้ 

ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐควรท าคือการมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้ามาดูแลในส่วนดังกล่าว ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ

รับผิดชอบในส่วนของการสร้างองค์ความรู้ให้แกท่ั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการ SMEs หรือการจัดงานสัมมนาหรือนิทรรศการ

ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนหรือธุรกิจ SMEs เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ประกอบการได้มาเจอกัน ซึ่งน่าจะเป็นการ

สนับสนุนผู้ประกอบการได้ดีกว่า 

อย่างไรก็ดี บางองค์กรกลับมองว่าหน่วยงานภาครัฐยังมีเงินทุนท่ีสามารถน าไปใช้สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้อีก

มาก ซึ่งรัฐอาจสนับสนุนผ่านแนวทางการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพื่อไม่ ให้ผู้ประกอบการที่กู้ยืมเกิดภาระผูกพันธ์ทางการเงิน

มากนัก แต่การปล่อยกู้ก็ควรมีเงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการ SMEs ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

ถูกต้องด้วย เช่น การท าบัญชีท่ีถูกต้องตามมาตรฐานและรายงานบัญชีดังกล่าวแก่หน่วยงานภาครัฐในขั้นตอนของการเสียภาษี 

เพื่อที่จะได้อยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้องและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการรายดังกล่าวในสายตาภาครัฐด้วย 

ซึ่งก็จะช่วยให้การอนุมัติเงินทุนง่ายยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็ควรจัดการอบรมสัมมนา

ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้มีความรู้และแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ดีขึ้น อันจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดัน
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ให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จในอนาคตได้ หรือในอีกทางหนึ่ง ภาครัฐก็สามารถร่วมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ซึ่งมีศักยภาพทั้ง

ด้านเงินทุนและความรู้ความสามารถในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้เช่นกัน 

6.1.2  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มสถาบันการเงิน 

ส าหรับกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์ บริษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital) และ

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Crowdfunding ต่างๆ จะมีทัศนคติต่อการให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่แตกต่างกัน โดย

จะแบ่งแยกประเภทของวิสาหกิจเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจแบบดั้งเดิม และกลุ่ม Startups 

ซึ่งสถาบันการเงินจ าพวกธนาคารพาณิชย์ยังคงมีแนวคิดที่ว่ากลุ่มผู้ประกอบการ Startups มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ฝ่าย

ที่ดูแลเรื่องการปล่อยสินค้าให้แก่ลูกค้าธุรกิจจึงยังคงต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปล่อยสินเช่ือ เพื่อเป็นการรักษา

เสถียรภาพและความมัน่คงของสถาบันการเงินนั้น โดยจะพิจารณาเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมที่มแีผนธุรกิจที่

มั่นคง มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน และมีความเสี่ยงต่ า ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตไม่มากนัก 

อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินบางแห่งได้มีการจัดตั้งฝ่ายหรือหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแลด้านการลงทุนส าหรับกลุ่ม

ผู้ประกอบการ Startups ซึ่งมีแผนธุรกิจที่แตกต่างจาก SMEs โดยทั่วไป คือ มีความคิดแปลกใหม่ สามารถสร้างรายได้จ านวน

มาก และมีศักยภาพด้านการเติบโตในอนาคตค่อนข้างสูง แต่ก็มีปัญหาด้านความไม่แน่นอนของธุรกิจ เนื่องจากแผนการ

ด าเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของนักลงทุนและสภาพแวดล้อมของตลาดที่

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นรูปแบบการลงทุนที่สถาบันการเงินสนใจในกลุ่มกิจการเหล่านี้จะเป็นลักษณะการร่วมทุนหรือ VC โดย

นักลงทุนหรือสถาบันการเงินที่เข้าไปร่วมทุนจะได้รับหุ้นบางส่วนของกิจการเป็นการตอบแทน ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้จะท า

ให้นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในกรณีที่ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 

ในขณะที่ทางกลุ่มผู้ประกอบการ Crowdfunding ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็เริ่มมี

การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Crowdfunding เพื่อเปิดทางเลือกใหม่ของการระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย 

โดยการให้บริการ Crowdfunding ของไทยในปัจจุบันยังคงถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น เนื่องจากข้อบังคับเกี่ยวกับบริการ 

Crowdfunding ของไทยยังไม่มีความชัดเจน เพราะยังเป็นการใช้กฏหมายเดิมที่มีอยู่มาก ากับดูแลธุ รกิจใหม่ ในขณะที่

กฏหมายเฉพาะที่จะมาก ากับดูแลการให้บริการในส่วนดังกล่าวยังคงขาดแคลน ตัวอย่างเช่น การระดมทุนในรูปแบบของ 

equity-crowdfunding ซึ่งถือเป็นการระดมทุนด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบตราสารทุน ก็ถูกก ากับดูแลด้วยมาตรฐาน

เดียวกันกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป คืออยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกฏหมายที่

ก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของการ

ระดมทุนแบบ equity-crowdfunding มีความแตกต่างจากการระดมทุนด้วยหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ทั้งในด้านมูลค่าสินทรัพย์

จดทะเบียน ขนาดและสถานะของธุรกิจ ฯลฯ ท าให้การด าเนินการบางอย่างอาจไม่ถูกต้องตามกฏหมายได้ 

ดังนั้น ในปัจจุบัน การให้บริการ Crowdfunding ส่วนใหญ่ของไทยจึงยังจ ากัดอยู่ที่รูปแบบของ Reward-Based 

Crowdfunding และ Pre-Selling/Pre-Ordering เนื่องจากเป็นการระดมทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่ติดข้อจ ากัดทาง

กฏหมาย ในขณะที่การระดมทุนรูปแบบ Equity-Crowdfunding และ Peer-to-Peer Lending ยังมีอุปสรรคด้านความไม่

ชัดเจนของกฏหมายอยู่ 

ทั้งนี้ ข้อเสนอและความคิดเห็นของสถาบันการเงินรูปแบบต่างๆ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 สรุปผลสัมภาษณ์กลุม่สถาบนัการเงิน 

 
กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ กลุ่มธุรกจิร่วมลงทุน กลุ่มผู้ให้บริการ crowdfunding 

1. รูปแบบของธุรกิจ SMEs 

ในปัจจุบัน 

ความเสีย่งสูง ผู้ประกอบการไม่พรอ้ม จึงยังไม่กล้า

ปล่อยสินเชื่อหรือลงทุน 

มีความน่าสนใจ แม้จะมคีวามเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสทีผู่้ประกอบการบางรายจะประสบความส าเร็จได้ หาก

ได้รับการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญ 

2. การพัฒนาแหล่งเงินทุน

ทางเลือก 

ก็มีความเป็นไปได้ แต่ประเทศไทยยังขาด 

Ecosystem ที่จะรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สามารถท าได้ แต่มีอุปสรรคด้านกฎหมายเล็กน้อย 

ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า 

Crowdfunding ในประเทศไทยยงัติดข้อจ ากัด

ทางกฎหมาย แตภ่าครัฐก็ก าลังปรบัแก้อยู่ 

3. ความพร้อมของนัก

ลงทุน 

- นักลงทุนไทยยังไมม่ีความพร้อมมากพอ ในด้าน

ความรู้เรื่องการลงทุน ความเสี่ยง ฯลฯ 

Crowdfunding เป็นช่องทางการระดมทุนท่ี

ค่อนข้างใหม่ จึงยังต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมาก 

4. การด าเนินงานของ

ภาครัฐ 

รัฐมีหน้าท่ีก าหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพ

และความปลอดภัยในตลาด ซึ่งภาคธนาคารก็รอ

ปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ 

รัฐยังมีความเข้าใจต่อปัญหาที่คาดเคลื่อน ท าให้

การออกมาตรการที่ผา่นมาอาจแกป้ัญหาได้ไม่ตรง

จุด 

รัฐมีทัศนคติและแนวทางการด าเนนิงานท่ีเอื้อต่อ

การพัฒนา แต่ยังมีบางประเด็นที่อาจก่อปัญหา

หรือความเสี่ยงในอนาคต 

5. ข้อเสนอแนะต่อ

หน่วยงานภาครัฐ 

• สนับสนุนการสร้าง ecosystem ที่เอื้อต่อการ

พัฒนาตัวเองของธุรกิจ 

• ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

• ให้แรงงานต่างชาติที่มีความสามารถเข้ามา

ท างานในประเทศ 

• ปรับแก้ระเบียบและกฏเกณฑ์ในการจัดตั้ง

บริษัท การขอระดมทุน ให้ง่ายและเหมาะสม

กับความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ SMEs 

• อาจช่วยเหลือโดยใช้มาตรการทางภาษี 

• ท าให้กฎหมายมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้

ให้บริการและนักลงทุนเกดิความมัน่ใจ 

• หากรัฐต้องการสนับสนุน ก็อาจด าเนินการใน

รูปแบบของการให้เงินทุนสมทบแก่

ภาคเอกชน 
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6.1.3  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในส่วนของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคด้านการเข้าถงึ

แหล่งเงินทุน พบว่า ผู้ประกอบการไทยส่วนมากก็เผชิญกับปัญหาด้านข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีประเด็นเรื่องของหลักทรัพย์ค้ าประกัน ประวัติการกู้ยืม ผลการด าเนินงานในอดีต และ

ความไม่เข้าใจในแผนธุรกิจของเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 48 

แผนภาพที่ 48 สรุปผลสัมภาษณ์กลุ่มสถาบันการเงิน ประเด็นปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 

ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการต้องหาเงินทุนจากแหล่งอื่น โดยในช่วงเริ่มต้นกิจการ ผู้ประกอบการทั้ง 2 

ประเภทก็เลือกใช้เงินทุนส่วนบุคคล เงินทุนจากหุ้นส่วนของบริษัท และการหยิบยืมจากคนใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการประเภท Startups มักจะมีการเลือกระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investor 

และรูปแบบ Venture Capital ค่อนข้างมากเช่นกัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 49 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อ

การขอสินเชื่อจากธนาคารก็เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ไม่เหมาะสม

กับการด าเนินกิจการ เพราะมีความล่าช้าในการพิจารณา มีต้นทุนแฝง เช่น ค่าส ารวจและค่าประกันต่างๆ และยังมีข้อบังคับ

อื่นๆ ที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามอีกจ านวนมาก 
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อื่นๆ

ต้นทุนสูง

ความล่าช้า

แผนธุรกิจ

ประวัติการกู้ยืม

หลักทรัพย์ค้ าประกัน

จ านวนผู้ประกอบการ
Traditional Startups
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แผนภาพที่ 49 สรุปผลสัมภาษณ์กลุ่มสถาบันการเงิน ประเด็นแหล่งเงินทุนที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั 

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs มองหาในปัจจุบัน คือ นักลงทุนท่ีนอกจากให้เงินทุนสนับสนุนแล้ว ยังสามารถ

ส่งเสริมธุรกิจในด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น การให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน สร้างเครือข่าย

ผู้ประกอบการ หรือมีธุรกิจที่สนับสนุนซึ่งกันและกันมากกว่า ดังแสดงในแผนภาพที่ 50 ซึ่งการเข้าร่วมโครงการประกวดของ

ภาครัฐและเอกชนต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงนักลงทุนที่มีความสนใจสอดคล้องกันได้ นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการหลายรายก็มีการพูดคุยเจรจากับนักลงทุนรูปแบบนักลงทุนรายเดี่ยวและกลุ่มบริษัทร่วมทุนด้วยตนเอง ส่วนการ

ระดมทุนรูปแบบ crowdfunding นั้นก็มีการใช้งานบ้าง โดยจะเป็นในรูปแบบของ Donation-Based Crowdfunding 

Reward-Based Crowdfunding และ Pre-Selling/Pre-Ordering ซึ่งเป็นช่องทางการระดมทุนทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถ

กระท าได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในขณะที่การระดมทุนรูปแบบ Equity Crowdfunding และ Peer-to-Peer Lending ยัง

ไม่มีการใช้เพราะผู้ประกอบการมองว่า การระดมทุนรูปแบบดังกล่าวควรเป็นการพูดคุยกันระหว่างบุคคลมากกว่า 

แผนภาพที่ 50 สรุปผลสัมภาษณ์กลุ่มสถาบันการเงิน ประเด็นรูปแบบความต้องการเงินทุน 
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อื่นๆ
Crowdfunding

Venture Capital
Angel

โครงการภาคเอกชน
โครงการประกวดของรัฐ

ก าไรสะสม
ผู้ถือหุ้น
ธนาคาร

ครอบครัว/คนใกล้ชิด
เงินทุนส่วนตัว

จ านวนผู้ประกอบการ
Traditional Startups

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ให้เงินทุนระยะยาว

สร้างเครือข่าย

ให้ค าปรึกษา

สนับสนุนธุรกิจซ่ึงกันและกัน

ขยายฐานตลาด

จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)
Traditional Startups
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่ารัฐควรให้ความช่วยเหลือ แต่มีแนวทางความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันไป เช่น 

ผู้ประกอบการบางรายมองว่ารัฐควรให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการโดยตรง หรือเปิดโอกาสให้ธุรกิจของเอกชนเข้าไปท างาน

ให้กับโครงการของรัฐบาลผ่านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่จะน ามาใช้พัฒนาธุรกิจ ในขณะที่

หน่วยงานภาครัฐเองก็ได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีด้วย ในอีกทางหนึ่ง ผู้ประกอบการอีกกลุ่มมองว่ารัฐไม่ควรมาลงทุนหรือให้เงิน

สนับสนุนแก่ธุรกิจ SMEs เอง เพราะว่าอาจเกิดปัญหาคอร์รัปช่ันและความไมโ่ปร่งใสในการสนับสนุนเงินทุนได้ สิ่งที่ภาครัฐควร

ท าคือการสร้างโอกาสที่จะให้ธุรกิจได้เจอกับแหล่งเงินทุนเอกชน เช่น การจัดนิทรรศการต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะความรู้ด้านกระบวนการทางกฏหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ก็ควรมีการเปิด

ข้อมูลให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ เพื่อจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 

6.2 ผลการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม 

ทีป่รึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท้ังหมด 

100 ราย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของกิจการ ส่วนที่ 

2 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ

ความคาดหวังต่อรูปแบบของแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนที่ 4 เป็นการ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังจากภาครัฐ ดังแสดงในภาคผนวก ข 

จากจ านวนผู้ประกอบการที่ท าการส ารวจทั้งหมด พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังจัดตั้งกิจการของตัวเองด้วยเงินทุน

ส่วนตัวเป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของจ านวนผู้ประกอบการที่ท าการส ารวจ รองลงมาเป็นการระดมทุนผ่านการ

กู้ยืมจากสถาบันการเงิน การใช้ก าไรสะสมของบริษัท และการหยิบยืมจากคนใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น ดังแสดงใน

ตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 ผลการส ารวจเร่ืองแหล่งเงินทุนที่เลือกใช้ในปัจจุบัน 

แหล่งเงินทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
เงินออมของตนเอง 55 
หยิบยืมจากครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จัก 23 
การกู้ยืมสถาบันการเงิน 42 
การระดมทุนจากผู้ถือหุ้น 15 
ก าไรสะสมของบริษัท 35 
อื่นๆ 6 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมีแหล่งเงินทุนมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป ซึ่งอัตราส่วนของเงินทุนจากแต่ละช่องทางก็จะ

แตกต่างกันไปตามแนวทางและโครงสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเงินออมของตนเองก็ยังเป็นแหล่งเงินที่มี

สัดส่วนสูงสุด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายอาจมีแหล่งเงินทุนที่แตกต่างจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนื่องจากรูปแบบ

โครงสร้างของธุรกิจที่ด าเนินการ เช่น การได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทแม่ และการเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจเพือ่

ชิงเงินรางวัล เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนส่วนใหญ่ คือ เพื่อการขยายกิจการและเพื่อด าเนินการทั่วไปของ
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กิจการ โดยมีผู้ประกอบการที่ระบุถึงเหตุผลดังกล่าวประมาณร้อยละ 34 ในขณะที่การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ การ

จัดตั้งบริษัท และการซื้อทรัพย์สินมีความส าคัญรองลงมา ดังแสดงในแผนภาพที ่51 

แผนภาพที่ 51 ผลการส ารวจเร่ืองวัตถุประสงค์ของการระดมทุนของผู้ประกอบการ 

 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญจากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือการสะท้อนอุปสรรคของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนของไทย ซึ่งการส ารวจครั้งนี้สะท้อนว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมากกว่า

ร้อยละ 80 เผชิญกับปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหา 

คือ จ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยมีผู้ประกอบการที่ระบุว่าเผชิญข้อจ ากัดดังกล่าวมาถึงร้อยละ 47 ซึ่งก็

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณท์ี่ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไมไ่ดร้ับการอนุมัติเงินทุนจากธนาคารพาณชิย์เนื่องจากมีหลกัทรพัย์

ค้ าประกันไม่เพียงพอ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรครองลงมา ได้แก่ เง่ือนไขการช าระหนี้ที่เคร่งครัดเกินไป ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แผนธุรกิจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน และความสามารถในการประกันหรือยืนยันรายได้ในอนาคต 

ดังแสดงในแผนภาพท่ี 52 
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ซ้ือทรัพย์สิน
จัดตั้งบริษัท

การวิจัย
การด าเนินงานทั่วไป

การขยายกิจการ

จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)
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แผนภาพที่ 52 ผลการส ารวจเร่ืองปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 
ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินทุนจากสถาบัน

การเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติเงินทุนแล้ว แต่ผู้ประกอบการบางส่วนก็ยังต้องเผชิญกับ

ปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา เช่น ภาระทางการเงินจากเง่ือนไขการช าระหนี้ ระยะเวลา และดอกเบี้ยที่ ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่ได้รับการอนุมัติเงินทุนตามจ านวนวงเงินท่ีร้องขอ ท าให้ไม่มเีงินทุนเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผล

ให้ผู้ประกอบการต้องหาแหล่งเงินทุนจากช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มภาระและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการอีกต่อ

หนึ่ง รวมถึงปัญหาจากความล่าช้าการที่ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มักมีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้หลายขั้นตอนและมี

ความยุ่งยาก ท าให้กว่าผู้ประกอบการจะรู้ผลการขอสินเช่ือก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการด าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการ เช่น การบริหารเงินหมุนเวียน และการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการได้ 

ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการต่างก็มีแนวทางการรับมือกับสถานการณท์ี่แตกต่างกันไป โดยผลการส ารวจ

สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนมากเลือกที่จะหยิบยืมเงินจากบุคคลในครอบครัวหรือเพิ่มทุนส่วนตัวเพื่อมาชดเชยจ านวน

เงินที่ขาดหายไป ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ระบุว่ามีการเลือกกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ แทน ดังแสดงใน

แผนภาพที่ 53 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ มาชดเชยได้ จึงต้องระงับการระดมทุน

และด าเนินธุรกิจตามก าลังทรัพย์ที่มีไปก่อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ส่งผลโดยตรงการขยายกิจการด้วย ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึง

สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นส าคัญที่ว่าการที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายสามารถส่งผลกระทบต่อ

ความเติบโตของกิจการในระยะยาวได้ 
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อื่นๆ

การจัดสรรผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ลักษณะของธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถกู้เงินได้

ประวัติ NPL หรือการช าระหนี้ล่าช้าในอดีต

ขาดประวัติธุรกรรมทางการเงินในอดีตกับสถาบันการเงิน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

ระยะเวลา / ขั้นตอนในการพิจารณา ในการเข้าถึงเงินทุน

การประกันหรือยืนยันรายได้ในอนาคต

แผนธุรกิจ / ความเข้าใจของธุรกิจ

เง่ือนไขการช าระหนี้ (ดอกเบี้ย + ระยะเวลา)

จ านวน/มูลค่าหลักทรัพย์ค้ าประกัน

จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)
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แผนภาพที่ 53 ผลการส ารวจเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อได้รับเงินทุนไม่เพียงพอ 

 
 

เพื่อให้ทาง สสว. จัดท าแนวทางการสนับสนุนแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่

ปรึกษาจึงได้สอบถามถึงปัจจัยที่ผู้ประกอบการแต่ละรายใช้ในการพิจารณาขอระดมทุน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการ

กว่าร้อยละ 68 ให้ความส าคัญกับปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทาง

การเงินของกิจการ โดยหากอัตราดอกเบี้ยของแหล่งเงินทุนใดสูงเกินไป ผู้ประกอบการอาจจะพิจารณาไม่ระดมทุนจากแหล่ง

ลงทุนดังกล่าวและหาทางเลือกอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าแทน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนช่องทางอื่นๆ ได้เลย ปัจจัยด้านดอกเบี้ยอาจมีความส าคัญลดลง เห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะกู้จาก

แหล่งเงินทุนนอกระบบที่มักมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราทั่วไปมาก ส่วนปัจจัยที่ส าคัญรองมาคือความเคร่งครัดและความ

ยืดหยุ่นด้านเง่ือนไขการปล่อยสินเช่ือของผู้ลงทุน เช่น ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย ความสามารถในการผ่อนผันการช าระหนี้ 

ฯลฯ ซึ่งหากเง่ือนไขต่างๆ จากทางธนาคารมีความเคร่งครัดมากเกินไปอาจส่งผลให้การด าเนินกิจการของผู้ประกอบการไม่

สะดวกหรือมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังอาจก่อให้เกิดผลเสียอื่นๆ ตามมา เช่น หากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถช าระ

หนี้ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด เนื่องด้วยสาเหตุของกระแสเงินสดที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างรายรับ รายจ่าย และค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อประวัติและผลการประเมินพฤติกรรมทางการเงินของผู้ประกอบการ

ได้ และจะท าให้การขอสินเช่ือในครั้งต่อไปมีความยากล าบากขึ้น ซึ่งส าหรับปัจจัยนี้ มีผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 51 ที่ให้

ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการอีกจ านวนหนึ่งที่เลือกพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น วงเงินกู้ 

ระยะเวลาการกู้ยืม และ ข้อก าหนดเรื่องหลักทรัพย์ค้ าประกัน เป็นต้น ดังแสดงในแผนภาพท่ี 54 
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แผนภาพที่ 54 ผลส ารวจเร่ืองปัจจัยท่ีพิจารณาในการขอระดมทนุ 

 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงคุณลักษณะและรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังคง

ต้องการใช้เงินทุนในรูปแบบของหนี้ ซึ่งสะท้อนผ่านผลส ารวจที่ว่า ปัจจัยของแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ

มากที่สุด คือ เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินของรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า เป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันในการขอกู้ 

และเป็นเงินกู้ที่เง่ือนไขสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดยจ านวนผู้ประกอบการที่ระบุว่าต้ องการแหล่งเงินทุนใน

ลักษณะดังกล่าวถึงร้อยละ 64 ร้อยละ 56 และร้อยละ 55 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 55 ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกท่ีจะพึ่งพาแหล่งเงินทุนในรูปแบบของหนี้คาดว่ามาจากที่กลุ่มผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้มักจะหวงสิทธิในการดูแลกิจการของตนเอง จึงไม่

เลือกที่จะระดมทุนด้วยการหาผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเท่าไหร่นัก เห็นได้จากปัจจัยที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเป็นอันดับ 4 คือ 

การระดมทุนได้โดยที่สัดส่วนการเป็นเจ้าของกิจการและสิทธิต่างๆ ยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ให้

ความส าคัญกับปัจจัยอื่นๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนธุรกิจในระยะยาว เช่น การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 55 ผลส ารวจเร่ืองคุณลักษณะและรูปแบบแหล่งเงินทุนที่ต้องการ 

 
 

นอกเหนือจากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการระดมทุน และความ

ต้องการของผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางที่ปรึกษายังได้ท าการส ารวจความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการต่อ

ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือก เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต้องการน าเสนอใน

รายงานช้ินนี้ โดยแนวทางการส ารวจจะเป็นการสอบถามผู้ประกอบการแต่ละรายว่ามีความรู้หรือคุ้นเคยกับแหล่งเงินทุน

ทางเลือกแต่ละรูปแบบมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ประกอบการจะให้คะแนนตามระดับความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละ

รูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 คะแนน คือ ผู้ประกอบการไม่เคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกใดๆ เลยทั้งสิ้น ระดับต่อมา

คือ 2 คะแนนซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการมีการรับรู้ว่ามีแหล่งเงินทุนทางเลือกชนิดนี้อยู่บ้าง แต่ไม่รู้ถึงรายละเอียดว่าแหล่ง

เงินทุนทางเลือกนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร ส่วน 3 คะแนนหมายถึงผู้ประกอบการรายดังกล่าวเคยได้ยินข้อมูลและมีความเข้าใจถึง

แหล่งเงินทุนทางเลือกบ้าง แต่ไม่ได้เข้าใจทั้งหมด ระดับ 4 คะแนนหมายถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือก

ครบถ้วน เพียงแต่ยังไม่เคยระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกนั้นด้วยเหตุผลบางประการ และสุดท้าย ระดับคะแนน 5 

คะแนน หมายถึง ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกดี และมีการใช้แหล่งเงินทุนทางเลือกนั้น

ด้วย ซึ่งหลักฐานการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนมากยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนทางเลือกเท่าไหร่นัก  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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แผนภาพที่ 56 ผลส ารวจเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือก 

 
 

จากแผนภาพที่ 56 จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ค่อนข้างต่ า โดยมีผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 27 – 45 ที่ไม่เคยรู้จักหรือได้ยินช่ือแหล่ง

เงินทุนทางเลือกทั้ง 3 รูปแบบเลย เริ่มจาก Crowdfunding ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้จักมาก

ที่สุด โดยเฉพาะรูปแบบ Reward-based Crowdfunding และ Peer-to-Peer Lending ที่มีจ านวนผู้ประกอบการที่ไม่เคยได้

ยินเลยสูงสุด คือ 53 และ 50 ราย ตามล าดับ ในขณะที่ Equity Crowdfunding มี 45 ราย Donation-based Crowdfunding 

39 ราย และ Pre-selling/ Pre-ordering มี 36 ราย หรือคิดเป็นผู้ประกอบการ 45 รายโดยเฉลี่ยส าหรับ Crowdfunding ใน

ภาพรวม ทั้งนี้ การที่ Crowdfunding ยังมีคนไม่รู้จักค่อนข้างมากคาดว่ามีสาเหตุมาจากการที่ Crowdfunding เป็นแหล่ง

เงินทุนท่ีค่อนข้างใหม่มากเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนรูปแบบอื่นๆ ท าให้ยังไม่มีการรู้จักในวงกว้างนัก ส่วน Angel Investor เป็น

แหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการมีความรู้น้อยรองลงมา โดยมีผู้ประกอบการร้อยละ 33 ที่ไม่รู้จักเลย ซึ่งการที่นักลงทุน Angel 

investors มักไม่เปิดเผยตัวอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สังคมยังมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าวไม่มากนัก  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้อยละ 27 ไม่รู้จักเกี่ยวกับ Venture Capital ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุน

รูปแบบอื่นๆ 

ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเคยใช้แหล่งเงินทุนทางเลือก

ประเภทต่างๆ พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแหล่ง

เงินทุนทางเลือกนั้นๆ โดยมีผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 2.2 ที่เข้าใจและเคยใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบ 

Angel Investor  รูปแบบ Venture Capital และรูปแบบ Crowdfunding ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขสองกลุ่มนีจ้ะ

เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบการยังไม่รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่ๆ มากนัก ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรจะจัดการอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งลงทุน

เหล่านี้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงแหล่งลงทุนทางเลือกใหม่ๆ ได้อีกด้วย  

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการที่เคยได้ยินและเคยใช้แหล่งลงทุนทางเลือกเหล่านั้นถึงเหตุผลที่เลือกใช้ พบว่า 

ผู้ประกอบการที่เคยใช้ Angel Investor นั้นให้เหตุผลว่าสาเหตุหลักที่เลือกใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าวเพราะคาดหวัง

ประโยชน์มากกว่าในเรื่องของเงินทุนเพียงอย่างเดียว โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการมักคาดหวังจากการระดมทุนจาก Angel 

investors คือ การสร้างเครือข่ายหรือ Connection กับนักลงทุนรายอื่นๆ หรือนักธุรกิจที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน 

4

25

24

14

33

เคยได้ยิน และเคยใช้

ได้ยินและเข้าใจ แต่ไม่เคยใช้

เคยได้ยินและเข้าใจบางส่วน

เคยได้ยิน แต่ไม่รู้จัก

ไม่เคยได้ยินเลย

จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)

3

17

26

27

27

2.2

17

16.2

20

44.6

Angel investor Venture Capital Crowdfunding 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

149 

 

เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านการขยายตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตนด้วย ในขณะที่เหตุผลหลักของผู้ประกอบการที่

เลือกใช้ Venture Capital คือ แหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าวสามารถช่วยเปิดโอกาสในการลงทุนในรอบต่อๆ ไป เพราะนัก

ลงทุนกลุ่มนี้มักมีปริมาณเงินทุนมากกว่า ท าให้สามารถลงทุนต่อเนื่องได้ นอกจากน้ี Venture Capital ยังเป็นแหล่งเงินทุนที่มี

แนวโน้มที่จะช่วยต่อยอดทางธุรกิจ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรวมถึงนักลงทุนเองมีช่องทางออกจากธุรกิจที่ดใีนอนาคต

ได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจต่อแหล่งเงินทุนทางเลือกอย่างดี 

แต่เลือกที่จะไม่ใช้ช่องทางดังกล่าวในการระดมทุน ซึ่งทางที่ปรึกษาก็ได้สอบถามถึงเหตุผลส าหรับแหล่งเงินทุนแต่ละรูปแบบ 

เพื่อที่จะศึกษาประเด็นที่ทางผู้ประกอบการมองว่าเป็นข้อเสียหรืออุปสรรคของแหล่งเงินทุนนั้น โดยส าหรับแหล่งเงินทุน

รูปแบบ Angel Investor นั้นมีผู้ประกอบการจ านวน 25 รายที่เคยได้ยินและเข้าใจแต่เลือกที่จะไม่ใช้ ซึ่งผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่ระบุว่าสาเหตุที่ไม่เลือกใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าวเพราะว่าผู้ประกอบการไม่รู้ถึงช่องทางในการเข้าถึงแหล่งลงทุนและ

ยังไม่มีความเข้าใจมากพอ โดยมีผู้ประกอบการ 6 รายจาก 25 รายที่เข้าใจแต่ไม่เลือกใช้ Angel Investor ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการจากกลุ่มดังกล่าวที่ระบุว่าสาเหตุที่ไม่เลือกใช้เพราะมองว่าแหล่ง

เงินทุนนีย้ังไม่เป็นท่ีน่าสนใจมากและมีความเสี่ยงสูงอีกร้อยละ 20 และร้อยละ 16 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 57 

แผนภาพที่ 57 ผลส ารวจเร่ืองสาเหตุที่ผู้ประกอบการที่มีความรู้แต่ไม่เลือกใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบ Angel Investor 

 
 

ในขณะทีแ่หล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital มผีู้ประกอบการจ านวน 17 รายที่รู้จักและเข้าใจถึงแหล่ง

ลงทุนนี้แต่เลือกที่จะไม่ใช้ ซึ่งมีเหตุผลหลักเป็นเรื่องของการขาดความเข้าใจและขาดข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่จะเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนเช่นเดียวกัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 จากจ านวนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการอีกร้อย

ละ 12 ทีร่ะบุว่าตนเองยังขาดความเข้าใจที่มากพอจึงเลือกที่จะไม่ระดมทุนจาก Venture Capital ดังแสดงในแผนภาพท่ี 58 
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แผนภาพที่ 58 ผลส ารวจเร่ืองสาเหตุที่ผู้ประกอบการที่มีความรู้แต่ไม่เลือกใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบ Venture Capital 

 
 

ส่วนแหล่งเงินทุนรูปแบบ Crowdfunding นั้น ทางที่ปรึกษาได้สอบถามความรู้ความเข้าใจต่อ Crowdfunding แต่

ละประเภทโดยละเอียด ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้ Crowdfunding รูปแบบ Reward-based และรูปแบบ 

Peer-to-Peer lending มีประมาณ 12 ราย ส่วนรูปแบบ Equity มี 14 ราย Donation-based มี 19 ราย และ Pre-

selling/Pre-ordering มี 28 ราย ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 59 

แผนภาพที่ 59 ผลส ารวจเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Crowdfunding แต่ละรูปแบบ 

 
 

ซึ่งเมื่อค านวณเป็นค่าเฉลี่ยส าหรับ Crowdfunding ในภาพรวมแล้ว จะมีผู้ประกอบการประมาณ 17 รายที่เข้าใจแต่

ไม่ใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เหตุผลทีผู่้ประกอบการไม่เลือกใช้ Crowdfunding มาจากการมองว่าแหล่งเงินทุนไม่น่าสนใจ

และการขาดข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นหลัก โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการที่ระบุเหตุผลทีไ่มใ่ช้

แหล่งลงทุนนี้ว่าเป็นเพราะแหล่งเงินทุนไม่น่าสนใจมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 39 ส่วนผู้ประกอบการที่ระบุเหตุผลว่าสาเหตุมา

จากการไม่รู้ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีประมาณร้อยละ 26 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 60 
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แผนภาพที่ 60 ผลส ารวจเร่ืองสาเหตุที่ผู้ประกอบการที่มีความรู้แต่ไม่เลือกใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบ Crowdfunding 

 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลส ารวจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นในภาพรวม จะเห็นได้ว่า สาเหตุ

ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่เลือกใช้แหล่งลงทุนทางเลือกเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ผู้ประกอบการไม่รู้ถึงช่องทาง

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกข้างต้น และไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหา

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจถือเป็นอุปสรรคส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเงินทุนทางเลือกของผู้ประกอบการ 

ดังนั้น สสว. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลและความรู้ต่อผู้ประกอบการในประเด็น

แหล่งเงินทุนทางเลือก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับกิจการ

ของตนเองได้นอกจากแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม รวมถึงการจัดสรรช่องทางเพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนและผู้ประกอบการเพื่อให้เกิด

โอกาสในการระดมทุนใหม่ๆ ด้วย 

ประเด็นสุดท้ายจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนี้ คือ ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อหน่วยงานภาครัฐ

เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เหมาะสม โดยในส่วนนี้ ผู้ประกอบการจะ

ระบุถึงความคาดหวังของตนเกี่ยวกับการท างานของภาครัฐรวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งจากผลส ารวจพบว่า  ผู้ประกอบการมี

ความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมและบทบาทของภาครัฐที่ค่อนข้างสูง โดยประเด็นส าคัญที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ เรื่องของ

การปรับแก้กฎระเบียบและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งในประเด็นนี้ไม่ได้ครอบคลุมเพียงกฎหมายที่

ก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการปรับโครงสรา้งหรือระบบการท างานของสถาบันการเงินท่ีมอียู่

ให้เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการมากขึ้นด้วย โดยมีผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 86 ที่ต้องการการสนับสนุน

จากภาครัฐในประเด็นดังกล่าว ในขณะที่เรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนนั้นมีความส าคัญรองลงมา โดยผู้ประกอบการร้อยละ 86 

เห็นว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการอีกร้อยละ 85 

ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ดี การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริหารการ

จัดการเงินทุนไปพร้อมๆ กับการท าความเข้าใจกับสถาบันการเงินในเรื่องรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ก็เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการ

ให้ความส าคัญไม่แพ้กัน โดยจ านวนผู้ประกอบการที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แสดงในแผนภาพที่ 61  
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แผนภาพที่ 61 ผลส ารวจเร่ืองความคาดหวังต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

นอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการบางรายยังได้มีข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐ

เพิ่มเติม เช่น การเรียกร้องให้รัฐมีการปล่อยกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ าโดยไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับเงินกู้ระยะสั้น เพื่อช่วย

ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่วงที่เศรษฐกิจก าลังฟื้นตัว  

หรือการลดหย่อนภาษีบางประการให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจทางอ้อม เป็นต้น 

ทั้งนี้ เมื่อมองในภาพรวมของผลการส ารวจกลุ่มผู้ประกอบการโดยใช้แบบสอบถามนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ต่างก็เผชิญปัญหาและอุปสรรคด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่คล้ายๆ กัน กล่าวคือ ปัจจัยเรื่องหลักทรัพย์ค้ าประกัน

และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการไมส่ามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ท าให้

ผู้ประกอบการยังต้องพึ่งพาเงินทุนส่วนตัวหรือหยิบยืมจากคนใกล้ชิดเป็นหลัก ซึ่งก็มีข้อจ ากัดเรื่องปริมาณเงินทุนตามมา และ

ส่งผลต่อการขยายกิจการของผู้ประกอบการด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกจะเป็นทางเลือกเสริมที่ช่วยให้

ผู้ประกอบการมีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจได้ แต่ก็ยังมีอุปสรรคจากการขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งท าให้ปัจจุบันผู้ประกอบการ

ไทยยังไม่มีการระดมทุนด้วยช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงความต้องการของ

ผู้ประกอบการแล้ว พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงต้องการเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อหรือการกู้ยืมจากธนาคารอยู่ แต่

จะมีรายละเอียดในเรื่องของเง่ือนไขในการกู้ยืมต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยต่ า ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน หรือเป็นลักษณะของ

เงินกู้ระยะสั้น เป็นต้น 

 

6.3 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น 

ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นทั้งหมด 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลใน

รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละด้านได้เสนอความคิดเห็นและหารือกันในประเด็นท่ีอาจมี

ความเห็นไม่ตรงกันบ้างเพื่อท่ีจะได้ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายและสร้างประโยชน์สูงสุดได้ โดยการจัดประชุมความ

คิดเห็นทั้ง 2 ครั้งนี้จะแบ่งตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ

82

83

84

85

85

86

86

86

0 20 40 60 80 100

จัดตั้งสถาบันทางการเงิน

พัฒนาศักยภาพของสถาบันการเงิน

ลดหลักทรัพย์ค้ าประกัน

พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

เพิ่มรูปแบบของแหล่งเงินทุนใหม่ๆ

แก้กฎระเบียบและขั้นตอน

ปรับปรุงการท างานของสถาบันการเงิน

จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า

จ านวนผู้ประกอบการ (ราย)



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

153 

 

วิสาหกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมและผู้ประกอบการ Startups ส่วนการประชุมครั้งที่ 2 นั้นจะมี

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มเจ้าของเงินทุน สถาบันการเงิน ผู้บริหารแหล่งเงินทุนทางเลือก และหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นท้ัง 2 ครั้งนั้นมีรายละเอียด ดังน้ี 

6.3.1  การประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นคร้ังท่ี 1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิม ตัวแทนจากกลุ่ม

ผู้ประกอบการธุรกิจ Startups ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม และตัวแทนจากสภาหอการค้าไทย โดยวัตถุประสงค์ของการ

ประชุมคือเพื่อรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความต้องการทางการเงินของผู้ประกอบการ และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งผลการประชุมในภาพรวมนั้นมีใจความสอดคล้องไปทางเดียวกันกับผลการเก็บแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์ ทั้งในประเด็นเรื่องอุปสรรคที่ผู้ประกอบการพบและความจ าเป็นของแหล่งเงินทุนทางเลือกต่างๆ ข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งการลงทุนทางเลือกท้ัง 3 ช่องทาง นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงประเด็นเรื่องความจ าเป็นของแหล่ง

เงินทุนทางเลือกต่อประเทศไทย และข้อเสนอแนะเรื่องเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการอีกด้วย 

โดยประเด็นแรกที่ถูกกล่าวถึงคือเรื่องปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเงินทุน โดยผู้ประกอบการทุกฝ่ายต่างให้

ความเห็นที่ตรงกันว่าข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ ยังมีอยู่ค่อนข้างสูง 

เนื่องจากมีอุปสรรคในเรื่องหลักทรัพย์ค้ าประกันและความเสี่ยงที่สูงเกินไปของบริษัท SMEs และ Startups ที่ท าให้ธนาคาร

พาณิชย์ไม่กล้าปล่อยสินเช่ือให้มากนัก และถึงแม้ว่าธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่ช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ 

เช่น Factoring แต่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งก็มีวงเงินส าหรับ Factoring ที่ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ผู้ประกอบการบางส่วนก็ยัง

ไม่สามารถเข้าถึงได้อยู่ดี ท้ังนี้ อุปสรรคที่ผู้ประกอบการหลายรายพบน้ันสอดคล้องกับผลส ารวจจากช่องทางอื่นๆ แต่มีประเด็น

ที่ถูกหยิบยกมาเพิ่มเติม คือ ประเด็นเรื่องของอุปสรรคทางด้านภาษา ซึ่งจะส่งผลต่อระดับการเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงการท า

ความเข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับการใช้เทคโนโลยีและแหล่ง

เงินทุนทางเลือกมากนัก ซึ่งแตกต่างกับผู้ประกอบการธุรกิจ Startups ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีค่อนข้างมาก รวมถึงเป็นกลุ่ม

ธุรกิจเป้าหมายที่นักลงทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกสนใจอยู่แล้ว ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงมีคว ามรู้เกี่ยวกับแหล่งลงทุน

ทางเลือกค่อนข้างดี ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ Startups บางรายก็มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกใน

ต่างประเทศด้วย  

ทั้งนี้ ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องกันว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกเป็นกระแสการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ก าลังได้รับ

ความสนใจและความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเป็นทางเลือกระดมทุนที่ส าคัญและเป็นประโยชน์แก่

ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคตเป็นอย่างมาก ดังนั้น สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่ง

สนับสนุนการให้ความรู้เรื่องแหล่งลงทุนทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ แต่ในขณะเดียวกัน รัฐควรปล่อยให้การจัดสรร

เงินทุนเป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รัฐสามารถสนับสนุนในเรื่องของการจับคู่ธุรกิจซึ่ง

น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า อย่างไรก็ตาม แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมก็ยังมีความจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการในปัจจุบันอยู่ 

ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐจึงไม่ควรละทิ้งประเด็นนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกทั้ง 3 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือ 

Angel Investor โดยประเด็นที่ส าคัญที่ถูกกล่าวถึงคือเรื่องการน า Angel Investor เข้าระบบ เนื่องจากนักลงทุนประเภทนี้
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มักจะไม่เปิดเผยตัวท าให้เป็นการยากต่อการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนท่ีมีความสนใจเรื่องเดียวกัน ดังนั้น การที่

น านักลงทุนเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้และลองลงทุน

ได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการเสนอว่าแนวทางการน านักลงทุนเข้าสู่ระบบนั้นควรเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ 

หรือในเบื้องต้นหากยังไม่สามารถสร้างระบบที่ดีได้ก็ควรผลักดันให้มีการรวมกลุ่มกันก่อน ทั้งนี้ สิ่งส าคัญคือภาครัฐควรมี

มาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดนักลงทุนสมัครใจเข้าสู่ระบบด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเรื่องของที่มาของเงินทุนว่ามี

ความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ เพราะประเด็นดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่ทางผู้ประกอบการค่อนข้างกังวล เนื่องจากหากเงินทุนมีที่มา

ไม่ถูกต้องก็อาจท าให้เกิดปัญหากับกิจการของตนในภายภาคหน้าได้ ดังนั้น มาตรการตรวจสอบที่มาของเงินจะเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่ง 

ในส่วนของ Venture Capital ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งและถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีในประเทศไทย

มานาน แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายเนื่องจากระเบียบการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายที่ก าหนดว่านักลงทุน VC สามารถ

ลงทุนได้เพียงร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของกิจการนั้นๆ ซึ่ง SMEs ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กท าให้สัดส่วนการลงทุนน้อย

ตามไปด้วย นอกจากน้ี หากเป็น VC ของภาครัฐจะมีนักลงทุนมานั่งในบอร์ดบริหารของบริษัท ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

ท าให้เกิดอุปสรรคต่อเจ้าของกิจการมากกว่า อย่างไรก็ตาม มุมมองของผู้ประกอบการที่มีต่อนักลงทุน VC แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

โดยผู้ประกอบการ SMEs บางรายมองว่านักลงทุน VC ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือบริษัทจริงๆ ซึ่งแตกต่างกับ

ธนาคารของรัฐที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า ดังนั้น แหล่งเงินทุนรูปแบบ VC จึงยังไม่น่าสนใจนัก แต่ในอีก

ด้านหนึ่ง ผู้ประกอบการ Startups กลับมองว่า VC เป็นแหล่งเงินทุนที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยเหลือธุรกิจได้ในหลายๆ ด้าน 

โดยเฉพาะ VC ที่มาในรูปแบบของบริษัทร่วมลงทุน (Corporate VC) เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจได้ง่ายขึ้น 

อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายต่างมีความเห็นตรงกันในเรื่องของการจัดตั้งกองทุน VC ของภาครัฐ โดยระบุว่าหน่วยงานของรัฐสามารถ

จัดตั้งกองทุนได้ แต่ควรจ้างผู้บริหารกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่เช่นนั้นก็อาจด าเนินการในรูปแบบของ Matching Funds ที่

ภาครัฐพิจารณาร่วมลงทุนกับ SMEs และ Startups ที่น่าสนใจผ่านนักลงทุนเอกชนแทน เป็นต้น ท้ังนี้ ประเด็นที่ควรระวัง

ส าหรับกองทุน VC ของภาครัฐ คือ การทุจริตโดยลงทุนในกิจการที่นักการเมืองหรือบุคคลในหน่วยงานได้ผลประโยชน์ ซึ่งก็

ควรมีการวางมาตรการเพื่อตรวจสอบและก ากับดูแลในประเด็นนี้ด้วย 

ส าหรับ Crowdfunding ซึ่งนับเป็นเครื่องมือทางการเงินท่ีใหม่ส าหรับทุกฝ่ายที่แม้แต่หน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่มีความรู้

ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ Crowdfunding มากนัก ในมุมมองของผู้ประกอบการ Startups มีความเห็นว่า Crowdfunding 

นับเป็นเครื่องมือที่ดีและเป็นประโยชน์หลายด้าน อาทิ การทดสอบความต้องการของสินค้าในตลาด แนวคิดทางธุรกิจ ใน

ขณะเดียวกัน Crowdfunding ที่ใช้ระบบ All-or-Nothing ก็เป็นเครื่องมือท่ีช่วยนักลงทุนจ ากัดความเสี่ยงได้เช่นกัน อย่างไรก็

ตาม Crowdfunding อาจเหมาะสมกับผู้ประกอบการ Startups ที่เป็น Hardware มากกว่า ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องความเสี่ยงของ

เครื่องมือดังกล่าวก็ยังไม่ควรมองข้าม เพราะนักลงทุนเองก็ยังขาดความเข้าใจที่ครบถ้วนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการให้ความรู้แก่นัก

ลงทุนจึงเป็นอีกมาตรการที่ส าคัญที่ต้องผลักดัน ในขณะเดียวกัน เนื่องจาก Crowdfunding เป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ ดังนั้น 

กฎหมายของประเทศไทยอาจยังไม่ครอบคลุมหรือรัดกุมมากเพียงพอที่จะรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งอาจท า

ให้สร้างปัญหาต่อเศรษฐกิจการเงินได้ ดังนั้น การเร่งปรับแก้กฎหมายจึงมีความส าคัญ และต้องพึ่งพาการร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานด้วย 
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ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งจากการประชุมในครั้งนี้คือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการ SMEs 

ต้องการ ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมอยู่ แต่ผู้ประกอบการจ านวน

มากก็ระบุว่าตนเองมีความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ดังนั้น รัฐควรให้การสนับสนุนโดยแหล่ง

เงินทุนหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการหลายราย

ก็ได้เรียกร้องถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า โดยระบุว่าแม้ทางรัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ออกมาสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวแล้ว 

แต่ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

ทั้งนี้ ภาพรวมของการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อระดมความคิดเห็นในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกมี

แนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างมากในอนาคต และด้วยอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดั้งเดิมของ

ผู้ประกอบการจะผลักดันให้ผู้ประกอบการหันเข้าหาแหล่งลงทุนทางเลือกมากขึ้น ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการแต่ละรายอาจมีความ

คิดเห็นเรื่องแหล่งลงทุนทางเลือกในแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกฝ่ายเห็นก็ตรงกันว่าบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐ

คือการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุกทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ถึงข้อดี ข้อเสีย และความ

เสี่ยงของแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละช่องทาง และบทบาทในด้านการก ากับดูแลเครื่องมือการเงินเหล่านี้ ทั้งในแง่ของกฎหมาย

และมาตรการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวนักลงทุนและผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเองด้วย 

6.3.2  การประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 

ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2 นี้ประกอบด้วยตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนทางเลือก และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ธปท. กลต. เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของการ

ประชุมคือเพื่อหารือถึงแนวทางการร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนีม้ีประเด็นส าคัญ 6 ประเด็นท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ โดยทั้ง 6 ประเด็นนั้นต่าง

เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ Angel Investor รูปแบบ Venture Capital และรูปแบบ 

Crowdfunding โดยแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Venture Capital เป็นประเด็นท่ีถูกพูดถึงมากที่สุด 

ในส่วนของแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel Investor นั้น ประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือเรื่องแนวทางการ

สนับสนุนแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท Angel Investor โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าควรจัดให้มีการให้

ความรู้แก่นักลงทุนในเรื่องของลักษณะการเติบโตของบริษัท Startups พร้อมท้ังให้ค าแนะน ากับผู้ประกอบการถึงปัจจัยในการ

พิจารณาแหล่งเงินทุนทางเลือกรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ นอกจากน้ี ควรมีระบบกลางเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสของที่มาของ

เงินทุนจาก Angel Investorและเพื่อให้การเข้าถึงแหล่เงินทุนนี้มีความเป็นระบบและมาตรฐานมากขึ้น 

ในขณะที่ Venture Capital มี 3 ประเด็นส าคัญ ประเด็นแรกคือความจ าเป็นของ Traditional Venture Capital 

และ Corporate Venture Capital ซึ่งทางที่ประชุมมองว่า VC ทั้ง 2 รูปแบบต่างก็มีความส าคัญ เนื่องจากเป้าหมายของการ

ลงทุนทั้งสองประเภทนั้นแตกต่างกัน จึงท าให้ VC แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมกับกิจการที่มีรูปแบบหรือระยะเวลาการ

ด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยหากเมื่อมองในระยะยาวอาจเห็นว่า CVC มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากกว่าเพราะจะ

สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจไปตลอดรอดฝั่งได้ แต่ในปัจจุบัน ช่องว่างในการลงทุนนั้นยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ 

Startups บางรายทีม่ีข้อจ ากัดด้านเวลา แต่ CVC นั้นจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานมากกว่า ท าให้ลกัษณะดังกล่าว

ไม่ตอบโจทย์ลักษณะธุรกิจ Startups เหล่านั้น ดังนั้น Traditional Venture Capital ซึ่งอาจไม่ได้สนับสนุนธุรกิจในระยะยาว 
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แต่ต้องการสร้างผลตอบแทนจ านวนมากในระยะที่สั้นกว่าจึงอาจสามารถเติมเต็มช่องว่างในการลงทุนนั้น และสนับสนุนธุรกิจ

ประเภท Startups ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก่อนท่ี CVC จะเข้ามาได้ 

ประเด็นที่สองของแหล่งเงินทุนรูปแบบ VC คือ การปรับแก้กฎหมายเพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่แหล่ง

เงินทุนประเภท Venture Capital ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมสรรพากร  เพื่อสร้าง

กระบวนการในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่นักลงทุน โดยล าดับขั้นของการด าเนินธุรกิจประเภทนี้ เริ่มจากการจด

ทะเบียนบริษัทกับ กลต. โดย กลต.จะเป็นหน่วยงานกลางเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนต่อไปคือ ทาง

ผู้ประกอบการและ VC ที่ต้องการลงทุนในกิจการนั้นต้องไปขอรับการรับรองจาก สวทช. ว่าธุรกิจที่ลงทุนเป็นธุรกิจที่อยู่ใน

กลุ่มเป้าหมายจริงๆ ก่อนที่จะไปด าเนินเรื่องขอสิทธิในผ่อนผันการจ่ายภาษีกับกรมสรรพากรตามล าดับ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่

แท้จริงของแผนงานดังกล่าวคือการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการอ านวยความสะดวกและเป็นการวางระบบแก่ธุรกิจ

ประเภท Startups แต่ก็ช่วยให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม มีเพียงบริษัท VC 

ไม่กี่รายที่จดทะเบียนกับ กลต. และมีจ านวนไม่น้อยที่เลือกจดทะเบียนในต่างประเทศ เนื่องจากในประเทศไทยธุรกิจประเภท 

Technological Startups ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนมากนัก และภาคเอกชนเองก็มองว่ากฎหมายไม่ได้สนับสนุนการ

เติบโตของ Startups เท่าที่ควร ดังนั้น มาตรการดังกล่าวจึงถือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 

และประเด็นสุดท้ายในส่วนของ VC คือ แนวทางในการพัฒนาและสนับสนุน Venture Capital และ Private Equity 

ของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มี pure VC มากนัก แต่จะเป็น CVC ที่มุ่งเน้นการหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาต่อยอดทางธุรกิจมากกว่า ส่วน VC ที่เป็นกองทุนเองก็ยังมีความกังวลเรื่องความเสี่ยงค่อนข้างมาก เพราะผู้ถือหุ้นเองยังคง

คุ้นเคยกับการลงทุนที่มีผลตอบแทนเหมาะสมและมั่นคงในระดับนึงมากกว่า ในขณะที่  Venture Capital ที่อยู่ภายใต้การ

บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐหรือธนาคารของรัฐก็ไม่สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก เพราะกังวลเรื่อง

ความเสี่ยงเช่นกัน นอกจากนี้ ยังติดในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่ง

ธนาคารของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐยังคงกังวลอยู่ว่าการด าเนินงานของตนจะถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น จึงท าให้การใช้เงินหรือ

การจัดตั้งกองทุน VC ของรัฐนั้นยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน ธนาคารของรัฐบางแห่งก็มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน 

ซึ่งหมายความว่าทางธนาคารมีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นอกจากรัฐด้วย ดังนั้น การด าเนินงานของธนาคารเหล่านี้จึงยังต้องพิจารณา

การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี ้เนื่องจากทางภาครัฐได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนามาให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องอยู่

แล้ว ดังนั้น หากผู้บริหารกองทุนมีการช้ีแจงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนว่าลักษณะการลงทุนดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของการ

ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ก็อาจนับเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การลงทนุในรูปแบบ Venture Capital ของหน่วยงานภาครัฐ

นั้นเป็นไปได้ แต่ก็ต้องแสดงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของการลงทุนนั้นๆ และต้องเกิดการยินยอมด้วย  

ส่วน Private Equity ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากนักเพราะมูลค่าการลงทุนที่ทางนักลงทุน PE ต้องการลง 

หรือ Deal size ยังมีขนาดใหญ่เกินไปส าหรับบริษัท Startups ของไทย นอกจากนี้ การด าเนินงานในส่วนดังกล่าวยังขาด

บุคคลหรือหน่วยงานที่เช่ียวชาญและมีความหน้าเช่ือถือมาก ากับดูแล พร้อมทั้งยังมีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายบางประการที่

จ ากัดการลงทุนประเภท Private Equity อีกด้วย ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรจะพัฒนาแหล่งเงินทุน
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ทางเลือกรูปแบบ Venture Capital ให้พร้อมและเป็นท่ีรู้จักในระดับหนึ่งก่อน ทั้งความพร้อมในด้านบุคลากรและความพร้อม

ด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมการรองรับแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท Private Equity ในอนาคต 

ส่วนแหล่งเงินทุนรูปแบบ Crowdfunding นั้น มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท

นี ้โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท 

Crowdfunding ยังมีไม่มากนัก ท าให้รัฐจึงพยายามก าหนดเกณฑ์ในการลงทุนต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะการระดมทุนรูปแบบ Equity Crowdfunding ที่มีผลตอบแทนทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งทางที่ประชุมก็เห็นว่า

ควรต้องมีกระบวนการในการทดสอบความสามารถของผู้ลงทุนก่อนที่จะอนุญาตให้ลงทุนได้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นในอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กมากขึ้น โดยใช้

แนวทางในการผ่อนคลายกฎเกณฑ์และระเบียบบางประการเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ รัฐก็

ยังมีการจ ากัดวงเงินการลงทุนของนักลงทุนท่ีจะลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก เพื่อเป็นการจ ากัดความของการลงทุน 

การพัฒนาและการให้บริการ Crowdfunding ในประเทศไทยยังมีอุปสรรคในเรื่องคนกลางที่เป็นบุคคลที่สามที่ท า

หน้าที่ถือเงินที่ได้รับจากการระดมเงินทุน (Escrow Agent) อยู่ โดยตัวกลางนี้จะต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่น่าเช่ือถือ ซึ่ง

ปัจจุบัน Escrow Agent ส าหรับ Crowdfunding ยังคงขาดแคลนเพราะบุคคลหรือองค์กรที่สามารถท าหน้าท่ี Escrow Agent 

ได้ยังไม่อยากให้บริการในส่วนนี้เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมีต้นทุนการด าเนินงานที่ค่อนข้างสูง แต่ปริมาณมูลค่าเงินลงทุน

จาก Crowdfunding ยังไม่สูงพอที่จะท าให้เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต Crowdfunding มี

ปริมาณมูลค่าเงินที่เพ่ิมสูงขึ้นจนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมก็อาจมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้นได้ 

นอกจากน้ี ทาง ตลท. ได้มีการชี้แจงถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ส าหรับธุรกิจ Startups โดยเฉพาะ 

ซึ่งปัจจุบัน ทาง กลต. และ ตลท. ก็ก าลังอยู่ในขั้นตอนการวางกรอบและข้อก าหนดเรื่องคุณสมบัติและข้อจ ากัดของนักลงทุน

และกิจการที่จะเข้ามาระดมทุนให้มีความเหมาะสม ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในอนาคต โดยในขั้นต้น ทาง

หน่วยงานภาครัฐพยายามเน้นให้เฉพาะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนนั้นเข้ามาลงทุนได้ก่อน ในขณะที่นักลงทุนทั่วไป

อาจยังไม่ได้เปิดให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้มากนักเพราะระดับความเสี่ยงยังสูงอยู ่

ท้ายท่ีสุดนี้ ทางที่ประชุมก็ได้มีการหยิบยกข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีประเด็นส าคัญ คือ การยกระดับมาตรฐาน

ของตัวผู้ประการ SME และ Startups เองให้มีมาตรฐานในการท าธุรกิจมากยิ่งขึ้น การพัฒนาโครงสร้างหรือระบบให้เกิดการ

แบ่งปันข้อมูล (Information sharing) เพื่อลดปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric Information) ระหว่าง

ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์ อันมีผลให้อัตราดอกเบี้ยในการปล่อยสินเช่ือสูง และการพัฒนาให้การลงทุนเป็นไปใน

ทิศทางของ Partnership Collaboration หรือการร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจไปพร้อมๆ กัน อั นจะส่งผลดีต่อทั้ง

ผู้ประกอบการและนักลงทุนในระยะยาวด้วย 
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บทที่ 7 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 
 

รายงานในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาในภาพรวม เพื่อที่จะจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่ง

เงินทุนทางเลือกต่อไป โดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม และการเก็บข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ดังที่ได้

กล่าวไว้ข้างต้น ในการศึกษาและก าหนดช่องว่างในการพัฒนา รวมถึงระบุโอกาสและความต้องการอื่นๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย ก่อนท่ีจะเสนอแนะทิศทางและรายละเอียดของแผนยุทธศาตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็น

แหล่งเงินทุนทางเลือกในบทต่อไป ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 

7.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา 

จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลโดยที่ปรึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน 

เจ้าของเงินทุน และหน่วยงานภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเกิดจาก

การที่ฝั่งอุปสงค์ คือ ผู้ประกอบการ และฝั่งอุปทาน คือ เจ้าของเงินทุนและสถาบันการเงิน มีมุมมองที่ไม่ตรงกัน รวมถึงมีพันธ

กิจหลักที่แต่ละฝ่ายต้องการบรรลุแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาขึ้น ในการนี้ ทางที่

ปรึกษาจึงได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลและความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย พร้อมท้ังวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อท่ีจะ

ลดช่องว่างดังกล่าว โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 62 

แผนภาพที่ 62 การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเก็บข้อมลูและชอ่งว่างในการพัฒนา 

 

7.1.1  ปัญหาในมุมมองของผู้ประกอบการ 

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของผู้ประกอบการจะมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากหลายปัจจยั เช่น 

หลักทรัพย์ค้ าประกัน เง่ือนไขการช าระหนี้ แผนธุรกิจ ประวัติธุรกรรมทางการเงิน และการรับประกันรายได้ในอนาคต ซึ่ง

ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนเป็นผลการศึกษาส าคัญที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลทุกช่องทาง โดยหลักทรัพย์ค้ าประกันถือเป็นปัจจยั

ที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่สุด เพราะสถาบันการเงินทุกแห่งต่างเรียกร้องให้ผู้ขอกู้น าหลักทรัพย์มาค้ าประกัน เพื่อเป็นการจ ากัด
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ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ซึ่งในประเด็นนี้ ทางผู้ประกอบการบางส่วนมองว่าข้อก าหนดดังกล่าวอาจไม่สมเหตุสมผลมาก

นัก เพราะว่าผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่มักยังไม่มีทรัพย์สินมากเพียงพอ ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการ

จ าเป็นต้องระดมทุนหรือขอกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มเติม แต่เมื่อมาเจอข้อก าหนดดังกล่าวก็ท าให้ไม่สามารถกู้ได้ ปัญหาจึง

ไม่ได้รับการแก้ไข และท าให้กิจการไม่สามารถขยายหรือพัฒนาต่อไปได้ 

ในอีกทางหนึ่ง เงื่อนไขการช าระหนี้ท่ีเข้มงวดเกินไปก็เป็นอีกอุปสรรคส าคัญ เพราะในบางครั้งรายได้ของผู้ประกอบการ

อาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากที่มาของรายได้ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการจ่ายเงินของผู้บริโภคของกิจการนั้นๆ 

หากกิจการนั้นเป็นการซื้อขายโดยทั่วไปและการจ่ายเงินเกิดขึ้นพร้อมกับการส่งสินค้าหรือให้บริการก็จะไม่มีปัญหาดังกล่าว แต่

กิจการที่ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าหรือมีการเรียกเก็บเงินภายหลั งจากที่สินค้าหรือบริการนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าวมักมีเวลาการบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกัน ท าให้อาจเกิดปัญหา

เรื่องเงินทุนหมุนเวียนได้ ซึ่งในบางครั้ง ความไม่สอดคล้องดังกล่าวก็อาจท าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ทัน

ตามก าหนดเวลา และปัญหานั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการประเมินเครดิตบูโรของผู้ประกอบการรายดังกล่าวตามไปด้วย  

นอกจากนี้ การขาดประวัติธุรกรรมทางการเงินและความสามารถในการรับประกันรายได้ในอนาคตก็เป็นอีกอุปสรรค

ส าคัญที่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจประเภท Startups 

เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถเริ่มด าเนินธุรกิจได้ตั้งแต่ตอนที่ผู้ประกอบการอาจมีเพียงแค่แนวคิดของสินค้าหรือ

บริการที่ตนเองต้องการพัฒนา ดังนั้น กิจการในระยะเริ่มแรกย่อมไม่มีประวัติทางการเงิน ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว

ไม่สามารถพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากธนาคารได้ ในขณะเดียวกัน กิจการรูปแบบใหม่ๆ ในปัจจุบันก็ยังมีโมเดลการท าธุรกิจที่

แตกต่างจากอดีต กล่าวคือ ไม่ได้เน้นการหารายได้ในทันที แต่จะเน้นการสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้บริการก่อน ซึ่งในระยะ

เริ่มแรกผู้ประกอบการอาจจะต้องลงทุนในปริมาณมากเพื่อดึงดูดผู้บริโภค แต่ไม่สามารถหารายได้ในทันที ผลก าไรของกิจการ

ในช่วงแรกของการพัฒนาจึงอาจเป็นลบหรือขาดทุนได้ ซึ่งเมื่อมองในปัจจัยนี้ ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ยึดติดกับภาพ

และรูปแบบการด าเนินธุรกิจในแบบเดิมๆ คือ การที่ธุรกิจมีทั้งรายรับและรายจ่ายในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่างต่อเนื่อง อันเป็น

องค์ประกอบส าคัญที่ใช้ประกอบการคาดการณ์รายได้และผลก าไรของกิจการในอนาคต จึงไม่สนใจที่จะปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ

สมัยใหม่ที่ขาดองค์ประกอบดังกล่าว เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากเหตุผลต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่าผู้ประกอบการบางส่วนมักมองว่าทางธนาคารตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวด

เกินไป และไม่สอดคล้องต่อสภาพหรือคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมองว่าสถาบันการเงินยังคงยึดติด

กับการด าเนินธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ท าให้ขาดความเข้าใจต่อแผนธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ

ยากขึ้นตามไปด้วย 

7.1.2  มุมมองของแหล่งเงินทุนและหนว่ยงานภาครัฐ 

ในอีกทางหนึ่ง ฝั่งเจ้าของเงินทุน สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ ก็มองว่าผู้ประกอบการ SMEs ของไทยจ านวน

มากยังขาดความพร้อมและมีความเสี่ยงสูง ทั้งในเรื่องของเอกสารต่างๆ และการท าบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน ทางสถาบันการเงิน

และหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ที่มาติดต่อขอรับบริการหลายรายยังมีการท าบัญชีที่ไม่ได้

มาตรฐาน คือ อาจมีการท าบัญชี 2 ชุดแยกกัน โดยบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีที่บันทึกรายการตามจริง แต่อีกบัญชีอาจมีการปรับ

ข้อมูลบางอย่างเพื่อใช้ในการยื่นภาษี เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบและพบว่าเกิดการกระท าดังกล่าวขึ้น ทางสถาบัน
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การเงินก็ไม่อยากให้สินเชื่อ เพราะไม่แน่ใจถึงสถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของกิจการดังกล่าว นอกจากน้ี ปัญหาเรื่องเอกสารไม่

ถูกต้องหรือครบถ้วนก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้สถาบันการเงินหรือเจ้าของทุนไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อหรือเงินทุน

แก่ผู้ประกอบการได้ 

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางรายก็ยังมีการใช้เงินผิดโครงสร้างเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการที่มี

ความหวงแหนหุ้นและสิทธิในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองมาก ซึ่งมักจะพบเห็นได้ในกลุ่มของผู้ประกอบการแบบดั้งเดิม

ที่มอีายแุละมีการด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มักไม่เลอืกที่จะระดมทุนในรูปแบบของการขายหุ้นหรือหา

ผู้ร่วมทุนในธุรกิจเพิ่มเติม แต่จะพึ่งพาเงินทุนจากการกู้ยืมแทน ทั้งนี้ การกู้ยืมดังกล่าวจะสะท้อนในส่วนของหนี้สินของกิจการ 

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับส่วนของทุนแล้วมีสัดส่วนใกล้เคียงกันหรือมากกว่าก็จะถือว่าธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงในด้าน

ความสามารถในการช าระหนี้ที่สูง ดังนั้น ธนาคารจึงมักไม่พิจารณาอนุมัติให้มีการกู้เงินเพิ่มเติม เพราะกิจการนั้นมีภาระหนี้

มากอยู่แล้ว ซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในแง่ของการเข้าถึงเงินทุนท่ียากขึ้นได้ 

อย่างไรก็ดี ทางสถาบันการเงินก็มักจะต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงจากการปล่อยสินเช่ือ เนื่องจากเงินที่น ามาใช้ใน

การปล่อยสินเช่ือนั้นมีส่วนที่มาจากเงินฝากของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงมักจะให้สินเช่ือแก่กิจการที่มีความน่าเชื่ อถือและมี

ความสามารถในการจ่ายหนี้ในระดับหนึ่ง ซึ่งกิจการที่เข้าข่ายก็มักจะต้องมีการด าเนินกิจการมาระยะหนึ่งและมีรายได้ที่

ค่อนข้างมั่นคงแล้ว ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมักขาดหายไปจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่หรือพวก Startups เพราะธุรกิจ

เหล่านี้สามารถเริ่มต้นกิจการและระดมทุนได้ตั้งแต่ช่วงที่ยังมีเพียงแค่แนวความคิดหรืออยู่ในระยะของการพัฒนาสินค้าและ

บริการเท่านั้น กิจการจึงยังไม่มีรายได้ รวมทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้อีกด้วย จากสถานะดังกล่าว ทาง

สถาบันการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์ก็จะไม่อนุมัติสินเช่ือให้ 

7.1.3  ช่องว่างในการพัฒนา 

เมื่อเปรียบเทียบมุมมองจากฝั่งของผู้ประกอบการกับมุมมองของสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐดังที่กล่าวมา

ข้างต้น จะเห็นได้ว่าช่องว่างในการพัฒนาของแหล่งเงินทุนทางเลือกเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน วัตถุประสงค์การ

ด าเนินงานที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่ใช้พิจารณาของแต่ละฝ่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดช่องว่างอันเกิดจากปัจจัยดังกล่าว 

หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรเริ่มแก้ไขโดยการส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายเกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ รูปแบบ และ

แนวโน้มของสภาพการด าเนินธุรกิจและการลงทุนท่ีเป็นอยู่ให้มากขึ้น เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวเข้าหากัน 

อันจะเป็นการลดช่องว่างดังกล่าวได้ 

โดยส่วนแรกอาจเริ่มจากการยกระดับความรู้ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการด าเนินงานที่ถูกต้องและได้

มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยการลดความกังวลของสถาบันการเงินในการให้เงินทุนสนับสนุน ในอีกทางหนึ่ง รัฐบาลก็ควรเร่งสร้างความ

เข้าใจแก่นักลงทุน เพื่อที่จะให้นักลงทุนเข้าใจถึงสภาพการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น นักลงทุนและสถาบันการเงิน

จะได้พัฒนาเครื่องมือทางการเงินหรือแนวทางการลงทุนใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ประกอบการใน

ปัจจุบันได้ อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ แม้ว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกเองจะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดการลงทุนและสร้างโอกาสในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น แต่การน าไปปฏิบัติจริงก็ยังคงมีข้อจ ากัดและอุปสรรคอยู่ โดยอุปสรรคจากฝั่งของผู้ประกอบการคือ

การขาดความเข้าใจและขาดความรู้เกี่ยวกับช่องทางที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้น ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะ
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ระดมทุนจากช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกมากนัก ในขณะเดียวกัน ทางฝั่งของเจ้าของเงินทุนก็ไม่รู้ที่อยู่ของ SMEs ที่มี

ศักยภาพและเป็นที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุน การลงทุนจริงจึงเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น การสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนและ

ผู้ประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้แต่ละฝ่ายได้มาพบปะกันก็ถือเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยลดช่องว่างดังกล่าวได้ และยัง

เป็นการสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ อันจะเป็นการลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของ

ข้อมูลซึ่งเป็นอุปสรรคอีกประการนึงได้อีกด้วย 

ส่วนแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์เองก็ต้องป้องกันความเสี่ยงของตนเองดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

ข้างต้น และหากเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกของหน่วยงานภาครัฐก็จะมีประเด็นด้านระเบียบและกรอบอ านาจในการด าเนินงาน

ที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งในบางครั้งกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นก็ไม่ได้เอื้ออ านวยให้สามารถลงทุนได้ จากประเด็นท่ีกล่าว

มา การปรับแกร้ะเบียบหรือกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทุนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

แหล่งเงินทุนทางเลือกได้  

ในท้ายที่สุดนี้ เมื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคได้แล้ว การจัดท ามาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาแหล่ง

เงินทุนทางเลือก เช่น มาตรการทางภาษี หรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน ฯลฯ ก็เป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอีกอันหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกในประเทศไทยเกิดได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

7.2 ความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนทางเลือกต่อผู้ประการแต่ละประเภท 

จากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการ

วิสาหกิจแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) และกลุ่มผู้ประกอบการ Startups ซึ่งผู้ประกอบการ 2 กลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกัน

อย่างมากในเรื่องของรูปแบบการท าธุรกิจ (Business model) แนวทางการหารายได้ และความเสี่ยง ดังนั้น ผู้ประกอบการ 2 

กลุ่มนี้จึงมักมีแนวทางการระดมทุนหรือรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการพึ่งพาแตกต่างกันไป โดยมีทั้งการใช้แหล่ง

เงินทุนแบบดั้งเดิม เช่น สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ และแหล่งเงินทุนทางเลือกในระดับที่แตกต่างกันไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ประเด็นแหล่งเงินทุน

ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้มีความตั้งใจและเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

SMEs ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยมีแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบต่างๆ เป็นช่องทางที่เพ่ิมเติมเข้ามา เพื่อช่วย

ยกระดับและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี แม้แต่ แหล่งเงินทุนทางเลือกเองก็ยังมี

รายละเอียดที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อให้เห็นความชัดเจนในประเด็นนี้มากขึ้น 

ทางที่ปรึกษาจึงได้จัดท าผลการวิเคราะห์ในเรื่องความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนทางเลือกต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งตามรูปแบบของเครื่องมีแหล่งเงินทุนทางเลือก ดังนี้ 

7.2.1  ผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investors 

ส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investors ซึ่งเป็นนักลงทุนบุคคลที่มีทุนทรัพย์และมีความต้องการที่จะ

ลงทุนในธุรกิจที่ตนเองสนใจเป็นหลัก แหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบนี้มักมีขอบเขตของธุรกิจที่ตรงกับความสนใจของนักลงทุน

ที่ค่อนข้างกว้าง เพราะความสนใจของนักลงทุนแต่ละรายก็มักจะแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะและแนวคิดของแต่ละบุคคล 
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ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investors นี้สามารถเป็นช่องทางของเงินทุนให้กับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มได้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนส่วนมากก็มักมองหาธุรกิจที่สามารถเติบโตได้เรว็และพร้อมท่ีจะสรา้ง

ผลตอบแทนจ านวนมากให้แก่นักลงทุนในอนาคตมากกว่า ซึ่งด้วยแนวคิดนี้ อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Startups 

มักเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจแบบดั้งเดิม เพราะกลุ่มธุรกิจ Startups นั้นมีคุณสมบัติที่

สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนมากกว่า กล่าวคือ ธุรกิจที่ด าเนินการในรูปแบบของ Startups นั้นมักมีการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจ านวนมากในระยะยาวมากกว่ารายได้ในระยะสั้น 

ดังนั้น แม้ธุรกิจ Startups จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า SMEs แบบดั้งเดิมมาก แต่ก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในอนาคตที่สูง

กว่ามากเช่นกัน 

นอกจากน้ี แนวคิดและทัศนคติของผู้ประกอบการเองก็มีผลต่อความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบนี้ด้วย

เช่นกัน เนื่องจากแนวทางที่นักลงทุน Angel investors มักจะใช้ในการให้เงินทุนสนับสนุนแก่ธุรกิจจะเป็นรูปแบบของการร่วม

ทุนเพื่อแลกกับการถือหุ้นบางส่วนในบริษัท ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้ลงทุนกับเจ้าของกิจการ ซึ่งในประเด็นนี้ 

ผู้ประกอบการสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักยอมรับได้ แต่หากเป็นผู้ประกอบการที่ค่อนข้างมีอายุและผูกพันกับธุรกิ จของตนเองมา

อย่างยาวนานก็มักจะมีข้อจ ากัดบ้าง เพราะผู้ประกอบการกลุ่มนี้มักมีความรู้สึกหวงแหนกิจการของตัวเองมาก ซึ่งรวมถึงหุ้น

และสิทธิในการบริหารกิจการของตนด้วย ท าให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวยังไม่ค่อยเปิดรับแหล่งเงินทุนในรูปแบบนี้เท่าไรนัก 

ดังนั้น Angel investors จึงอาจไม่เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดลักษณะดังกล่าว 

7.2.2  ผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบนิติบคุคลร่วมลงทุน (Venture Capital) 

นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือ Venture Capital เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เน้นการลงทุนในรูปแบบของการซื้อหุ้นใน

กิจการที่สนใจ และมักมองหากิจการที่สามารถสร้างผลตอบแทนจ านวนมากให้แก่นักลงทุนได ้ดังนั้น กลุ่มกิจการ Startups จึง

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการของแหล่งเงินทุนรูปแบบนี้ ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ ได้กล่าวไว้ในส่วนของ Angel 

investors 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ VC นั้นมีทั้งที่เป็นกองทุน (Venture Capital Fund) และแบบ

บริษัทร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital: CVC) ซึ่งส่วนที่เป็นกองทุนก็จะมีเงินทุนที่รวบรวมมาจากนักลงทุนรายย่อย

อื่นๆ อีกที ดังนั้น VC ที่เป็นกองทุนจึงต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการรักษาผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน

เป็นหลัก ท าให้ผู้บริหารกองทุนต้องรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย ดังนั้น VC ที่เป็นกองทุนส่วนใหญ่จึง

ไม่ค่อยลงทุนในกิจการที่ยังอยู่ใน seed stage หรือระยะแรกเริ่มของกิจการที่มีเพียงแค่แนวคิดและแผนธุรกิจเท่าไหร่นัก แต่

จะลงทุนในกิจการที่มีการพัฒนามาอย่างน้อยในระยะหนึ่งแล้ว คือ มีการลงทุนเบื้องต้นและพัฒนาสินค้าหรอืบริการมาในระดบั

หนึ่ง แต่อาจยังต้องการเงินทุนเพื่อที่จะด าเนินการพัฒนาต่อ ซึ่งกิจการกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงในระดับที่ลดหย่อนลงมา ดังนั้น 

กิจการที่อยู่ในระยะแรกเริ่มเลยอาจไม่เหมาะสมส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบกองทุน VC เท่าไรนัก 

แต่ส าหรับ CVC จะแตกต่างออกไป เพราะ CVC นี้จะเป็นการลงทุนโดยแบ่งเงินส่วนหน่ึงจากกิจการที่มีการด าเนินการ

อยู่แล้วมาลงทุน ซึ่งกิจการที่นักลงทุนกลุ่มนี้จะให้ความสนใจอาจไม่จ าเป็นต้องสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนในจ านวนที่สูง

เท่าไรนัก แต่มักเป็นกิจการที่สามารถช่วยต่อยอดธุรกิจที่บริษัทของ CVC ก าลังด าเนินการอยู่ได้ เช่น หากเจ้าของหรือบริษัทต้น

ทางของ CVC เป็นธนาคารพาณิชย์ CVC ดังกล่าวก็มักจะมองหา SMEs ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน 
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เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับ fintech เป็นต้น ในขณะที่ถ้าบริษัทของ CVC เป็นบริษัทที่ให้บริการอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

การแพทย์ เช่น โรงพยาบาล ก็อาจจะสนใจลงทุนในวิสาหกิจที่พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ แทน ดังนั้น ขอบเขตของ

กิจการที่เหมาะสมส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ CVC จึงกว้างกว่า เพราะ SMEs แบบดั้งเดิมที่มีศักยภาพหรือมีกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ี CVC ให้ความสนใจก็สามารถระดมทุนด้วยช่องทางนี้ได้ 

อย่างไรก็ดี ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการเข้ามาถือหุ้นของนักลงทุนก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสมของ VC 

เช่นเดียวกัน ซึ่งสาเหตุและรายละเอียดก็เหมือนกับท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของ Angel investors 

7.2.3  ผู้ประกอบการทีเ่หมาะสมกับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบการระดมทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
(Crowdfunding) 

การระดมทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมีอยู่ 5 ประเภท ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของผลตอบแทนที่นักลงทุนจะ

ได้รับ ซึ่ง Crowdfunding แต่ละประเภทนั้นต่างก็มีความเหมาะสมต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจในแต่กลุ่มที่แตกต่างกันไปด้วย 

โดยความเหมาะสมของ Crowdfunding ต่อผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

• การระดมทุนในรูปแบบการบริจาค (Donation–based Crowdfunding) 

ส าหรับการระดมทุนในรูปแบบของการบริจาคหรือ Donation-Based Crowdfunding นั้น ทางผู้ประกอบการที่ได้รับ

เงินทุนจะไม่ต้องมีภาระในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เนื่องจากแหล่งเงินทุนรูปแบบนี้ นักลงทุนจะให้การสนับสนุน

กิจการหรือโครงการในรูปแบบของการให้เปล่า โดยที่ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบใดๆ ดังนั้น แหล่งเงินทุนทางเลือก

ประเภทนี้จึงเหมาะสมแก่การน ามาปรับใช้ส าหรับโครงการตามความสนใจของผู้จักท าหรือผู้ประกอบการ โดยที่นักลงทุนจะ

ไม่ได้มองผลตอบแทนเป็นที่ตั้ง ซึ่งขอบเขตที่สามารถน าแหล่งเงินทุนรูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นั้นค่อนข้างกว้าง ท าให้แหล่ง

เงินทุนทางเลือกรูปแบบ Donation-based Crowdfunding น่าจะเป็นช่องทางอีกหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใน

หลากหลายอุตสาหกรรมได้ 

• การระดมทุนในรูปแบบการให้รางวัล (Reward–based Crowdfunding) 

ส่วนการระดมทุนในรูปแบบของการให้รางวัลหรือ Reward–based Crowdfunding คือ ช่องทางการระดมทุนที่นัก

ลงทุนลงทุนไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนในรูปของผลก าไร สินค้า หรือบริการ แต่จะได้รับเป็นรางวัล ส่วนลด หรือสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ แทน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับเงินทุนจะถือว่ามีภาระผูกพันกับนักลงทุนในระดับที่ต่ า การระดมทุน

ในลักษณะนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับกิจการที่มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นรูปธรรม เช่น หากเป็นการระดม

ทุนเพื่อผลิตสินค้า ทางผู้ประกอบการก็อาจให้ส่วนลดแก่นักลงทุนเพื่อน าไปใช้ซื้อสินค้าเมื่อสินค้าวางจ าหน่ายได้ หรือหากเป็น

ธุรกิจบริการก็อาจให้ของตอบแทนเป็นสิทธิในการทดลองใช้บริการ เป็นต้น 

• การท าสัญญาสั่งซ้ือล่วงหน้า (Pre-selling or Pre-ordering) 

การท าสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้าหรือ Pre-selling /Pre-ordering มักเป็นเครื่องมือท่ีผู้ประกอบการมักใช้ระดมทุนเพื่อผลติ

สินค้าหรือบริการ โดยส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการที่จะระดมทุนด้วยช่องทางดังกล่าวจะต้องผ่านขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แล้ว กล่าวคือ ผู้ประกอบการต้องรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิต รวมถึงมีรูปแบบสินค้าที่แน่ชัดแล้ว เพีย งแต่ขาด

เงินทุนที่จะซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการผลิตเท่านั้น ซึ่งการเปิดให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเป็น

แนวทางที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะหาเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้า การ
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ระดมทุนรูปแบบนี้จึงเหมาะกับกิจการที่มีผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่เป็นรูปธรรมหรือพวก Hardware มากกว่า ในขณะที่การ

บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น Software อย่างเช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นอาจไม่เหมาะสมเท่าไรนัก 

อย่างไรก็ดี การระดมทุนด้วยช่องทางนี้ถือเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการจะสามารถทดสอบความต้องการของสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองจะน ามาขายได้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถระดมทุนผ่านช่องทาง

ดังกล่าวได้ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถลด

ต้นทุนบางส่วน เชน่ ต้นทุนการจัดเก็บสินค้า และลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าค้างสต๊อกได้อีกด้วย 

• การให้ยืมเงินระหว่างบุคคล (Peer-to-Peer Lending) 

ส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบการให้ยืมเงินระหว่างบุคคลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือ Peer-to-Peer 

Lending นั้นมีความเหมาะสมกับกิจการทั่วไปที่ต้องการระดมทุนจากคนจ านวนมาก โดยที่ผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการเสีย

ส่วนแบ่งของกิจการให้แก่นักลงทุน เพราะการระดมทุนด้วย Peer-to-Peer Lending จะคล้ายกับการขอสินเช่ือจากธนาคาร 

ต่างกันตรงที่เจ้าหนี้ของผู้ประกอบการไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ แต่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีเงินและต้องการจะปล่อยกู้

เพื่อหารายได้จากดอกเบี้ย ซึ่งผู้ประกอบการที่เลือกระดมทุนด้วยช่องทางนี้จะมีภาระหนี้สินผูกพันกับนักลงทุน และต้องจ่าย

ดอกเบี้ยเพื่อเป็นผลตอบแทนรวมถึงเงินต้นเมื่อครบก าหนดสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจาก Peer-to-Peer Lending เป็นการระดมทุน

ด้วยการยืมเงินจากบุคคลจ านวนมาก สิ่งที่ทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการควรระวังคือความน่าเช่ือถือของอีกฝ่าย ซึ่งก็ต้อง

พึ่งพาการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ระดมทุน คุณลักษณะต่างๆ และรายละเอียดอื่นๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถระดมทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้อีกด้วย 

• การระดมทุนด้วยตราสารทุน (Equity Crowdfunding) 

ส่วนการระดมทุนด้วยตราสารทุนหรือ Equity Crowdfunding นั้น เป็นการลงทุนในลักษณะของการเข้ามาถือหุ้นใน

ธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต้องสละหุ้นและสิทธิในการบริหารจัดการบางส่วนให้แก่นักลงทุนเพื่อแลกกับเงินทุน ทั้งนี้  

ผู้ประกอบการที่สนใจอยากระดมทุนด้วยช่องทางนี้ก็ต้องติดต่อกับทางผู้ให้บริการ Crowdfunding portal เพื่อเสนอและท า

ข้อตกลงในการเอาโครงการขึ้นบน funding portal เพื่อให้นักลงทุนเห็นได้ และนักลงทุนจะเป็นฝ่ายที่ค้นหากิจการที่ตนเอง

สนใจผ่านทางอินเทอร์เน็ตเอง ซึ่งช่องทางนี้เหมาะกับวิสาหกิจทุกประเภท เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็ต้องผ่านการคัด

กรองและเห็นชอบของผู้ให้บริการ Funding portal ด้วยว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อใช้ใน

กิจการจริงๆ และข้อเสนอมีความน่าสนใจหรือสามารถดึงดูดนักลงทุนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจแบบดั้งเดิม

ที่ยังรู้สึกหวงแหนหุ้นและกิจการของตนก็อาจไม่เหมาะกับแนวทางนี้เท่าไรนัก 

7.2.4  สรุปประเด็นความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนทางเลือกต่อผู้ประกอบการประเภทต่างๆ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละประเภทต่อผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม

ในข้างต้น พบว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกส่วนใหญ่จะเหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น Startups มากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการ 

SMEs แบบดั้งเดิม ทั้งนี้ เป็นเพราะความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่คือการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ตนเอง ซึ่ง

ผลตอบแทนดังกล่าวก็ย่อมสะท้อนมาจากผลการด าเนินงานและการเติบโตของกิจการที่ลงทุน ดังนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่จึง
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มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจแบบ Startups เพราะแม้ว่ากิจการดังกล่าวจะมีความเสี่ยงสูงกว่า แต่ก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้

มากกว่าเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในรูปแบบ SMEs แบบดั้งเดิมก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ทางเลือกได้ เพียงแต่อาจมีระดับความเข้าถึงที่ยากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการ Startups เพราะกิจการ SMEs แบบดั้งเดิมนั้นมักมี

การเติบโตที่ช้ากว่า ท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก จึงอาจไม่ตรงกับความสนใจของนักลงทุนเท่าไรนัก 

นอกจากน้ี ประเด็นเรื่องทัศนคติและแนวคิดในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายก็ส่งผลต่อแนวทางการระดมทุนที่

เหมาะสมด้วยเช่นกัน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า หากผู้ประกอบการไม่เปิดรับให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนแบ่งในกิจการ ก็

อาจท าให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวไม่เหมาะกับแหล่งเงินทุนประเภท Angel investor นิติบุคคลร่วมลงทุน และ Equity 

Crowdfunding เท่าไรนัก 

ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทจะเหมาะสมกับแหล่งเงินทุนทางเลือกที่แตกต่างกันไปแล้ว การด าเนิน

กิจการในแต่ละระยะก็ยังมีความเหมาะสมส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปด้วย โดยมีปัจจัยเรื่องความ

พร้อมของกิจการ ปริมาณเงินทุนที่ต้องการ ความสามารถในการสร้างรายได้ และความต้องการอื่นๆ ของผู้ประกอบการเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณา 

แผนภาพที่ 63 วงจรการระดมทุนของธุรกจิ Startups 

 
ที่มา: UNDERSTANDING DIFFERENCES IN STARTUP FINANCING STAGES, Jaime Novoa, 

<https://startupxplore.com/en/blog/types-startup-investing> 

แผนภาพที่ 63 ข้างต้นเป็นแผนภาพที่แสดงถึงวงจรการระดมทุนของธุรกิจ Startups ในแต่ละช่วง โดยมีเส้นสีแดง

แสดงถึงรายได้ของกิจการในแต่ละระยะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกสุดของการก่อตั้งกิจการ ผู้ประกอบการจะยังไม่มีรายได้ 
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เพราะเป็นช่วงของการลงทุนเพื่อการพัฒนาสินค้า บริการ และด าเนินการเตรียมความพร้อมอื่นๆ ก่อนจะออกสู่ตลาด ดังนั้น 

เส้นสีแดงจึงมีลักษณะลาดลง แต่เมื่อกิจการเริ่มพัฒนาขึ้นหรือเริ่มมีการขายสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดก็จะมีรายได้ตามมา 

ดังจะเห็นได้จากการที่เส้นท่ีแสดงรายได้เริ่มปรบัตัวและมีลกัษณะลาดชันข้ึน อย่างไรก็ดี แม้ว่ากิจการจะเริ่มมีรายได้แต่ก็ยงัต้อง

ใช้เวลาในการคืนทุน ดังนั้น การลงทุนในกิจการระยะนี้จึงถือว่ามีความเสี่ยงมากและไม่สามารถเห็นผลตอบแทนได้ในทันที 

เงินทุนที่ลงในธุรกิจในระยะนี้จึงเรียกว่า seed capital ซึ่งแหล่งเงินทุนส าคัญของกิจการในระยะนี้ได้แก่เงินทุนของ

ผู้ประกอบการและหุ้นส่วน (partners) เงินทุนจากครอบครัว เพื่อน และคนที่ไม่มีความรู้ (Family, Friends, and Fools: 

FFF) และเงินทุนจาก Angel investors โดยสาเหตุที่แหล่งเงินทุนกลุ่มดังกล่าวเหมาะกับกิจการในระยะนี้เพราะเงินทุน

ดังกล่าวมักมาจากคนใกล้ตัว หยิบยืมได้ง่าย และพร้อมที่จะสนับสนุน โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ของ

กิจการเท่าไรนัก ยกเว้นก็แต่กรณีของ Angel investors ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจมาก่อนแล้ว นักลงทุนกลุ่มนี้จะมีการประเมินศักยภาพของธุรกิจได้ดีกว่านักลงทุนท่ัวไป รวมถึงยังมีความสามารถ

ในการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยาวได้ การที่นักลงทุน

กลุ่มนี้เข้ามาลงทุนในกิจการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนี้ แม้ว่าจะต้องแบกรับความเสี่ยงในระดับสูง แต่ก็ยังมีโอกาสในการสร้าง

ผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนในระยะอื่นๆ เช่นกัน 

เมื่อกิจการสามารถผ่านจุดที่เท่าทุน (Breakeven) ได้แล้ว หลังจากนั้นกิจการก็จะเริ่มมีก าไร แต่อาจยังไม่มากนัก 

ในช่วงนีผู้้ประกอบการจึงต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการและพัฒนาธุรกิจให้มีผลการด าเนินงานท่ีดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจมี

การระดมทุนได้มากกว่าหน่ึงรอบ โดยนักลงทุนท่ีเป็น Venture capital มักจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการระดมทุนระยะ

นี้ เพราะความเสี่ยงของกิจการเริ่มลดลงจนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และนักลงทุนก็ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจ านวนมากได้ 

นอกจากน้ี CVC เองก็จะเริ่มเห็นแนวทางและประโยชน์ของกิจการมากข้ึน ท าให้สามารถประเมินได้ว่าการเข้ามาร่วมลงทุนจะ

ตอบสนองต่อความต้องการของ CVC และน ามาต่อยอดทางธุรกิจได้หรือไม่ หรือในอีกทางหนึ่ง หากบริษัทที่เป็นเจ้าของเงินทุน

มีความสนใจในธุรกิจดังกล่าวมากก็อาจเปลี่ยนจากแนวทางการร่วมลงทุนเป็นการซื้อหรือควบรวมกิจการได้เช่นกัน 

และเมื่อผ่านพ้นระยะดังกล่าวได้ก็จะเข้าสู่ช่วงของการน าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อเปิดให้นักลงทุนท่ัวไปสามารถ

ลงทุนได้ ซึ่งกิจการที่พัฒนามาถึงระยะนี้จะมีโครงสร้างการด าเนินงานที่มั่นคง สามารถหารายได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม

การพัฒนาท่ีดีแล้ว 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการอยู่ในระยะใดก็สามารถระดมทุนด้วยรูปแบบ Crowdfunding ได้ เพราะข้อตกลงที่ผู้ประกอบการจะ

เสนอต่อนักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ และเนื่องจากนักลงทุนท่ีเป็นท่ีมาของเงินทุนใน

ช่องทางนี้มีขอบเขตกว้างกว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การระดมทุนครั้งนั้นจะส าเร็จ

มากกว่า อย่างไรก็ดี การระดมทุนด้วยรูปแบบ Pre-selling หรือ Pre-ordering นั้นอาจจะมีประโยชน์ต่อกิจการในช่วงแรกๆ 

มากกว่า เพราะการระดมทุนด้วยช่องทางนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทดสอบความต้องการของสินค้าและบริการได้ก่อน

การผลิตจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนการด าเนินงานของกิจการ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

167 

 

บทที่ 8 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่ง
เงินทุนทางเลือก 

 

รายงานในส่วนนี้จะอธิบายถึงแนวคิดของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก พร้อมทั้ง

เสนอแนะทิศทางและรายละเอียดของแผนยุทธศาตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุน

ทางเลือก ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ต่างๆ 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาด าเนินการ สิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นจากการด าเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จด้วย ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

8.1 แนวคิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกนี้ ทาง

คณะที่ปรึกษาได้วางกรอบแนวคิดหลักในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ไว ้4 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) พัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกเพื่อเป็นตัวเลือกเสรมิของผู้ประกอบการ 

เนื่องจากผลการศึกษาความต้องการทางการเงินของผู้ประกอบการชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการแบบดั้งเดิมหรือผู้ประกอบการ Startups ต่างก็ยังต้องการพึ่งพาแหล่งเงินทุน

แบบดั้งเดิมอย่างสินเช่ือจากธนาคารอยู่ ด้วยเหตุผลที่ว่าแหล่งเงินทุนจากธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการในบาง

รูปแบบได้ เช่น การให้ทุนระยะสั้นเพื่อน ามาหมุนเวียนในธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่ง

เงินทุนทางเลือกในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งเงินทุนทางเลือกเป็นช่องทางเสริมส าหรับผู้ประกอบการ  เพื่อให้

ผู้ประกอบการมีทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนมากขึ้น ไม่ใช่เพื่อจะมาแทนที่แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมแต่อย่างใด 

2) พัฒนาเครื่องมือและช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึน้ 

ส าหรับประเทศไทย แหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละประเภทมักมีการด าเนินการโดยภาคเอกชนบ้างอยู่แล้ว เพียงแต่แหล่ง

เงินทุนแต่ละประเภทจะยังมีระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

3 รูปแบบที่ก าหนดไว้ข้างต้น ได้แก่ นักลงทุนรายเดี่ยว (Angel Investors) กลุ่มธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) และการ

ระดมทุนจากคนหมู่มากโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง (Crowdfunding) เพื่อให้มีความแข็งแรง มีมาตรฐาน และมีความ

น่าเช่ือถือมากขึ้น นอกจากจะพัฒนาเครื่องมือแล้ว แผนยุทธศาสตร์นี้จะก าหนดแนวทางการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการ

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วย 

3) ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการและธุรกจิมีความพร้อมส าหรับเงินทุนรูปแบบใหม่ 

การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกจะสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศได้ก็ต้องมีการใช้งานเครื่องมือ

ทางการเงินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์นี้จึงไม่จ ากัดเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือเพียง

ด้านเดียว แต่จะรวมถึงการพัฒนาผู้ใช้งานเครื่องมือดังกล่าว โดยเริ่มจากการสร้างการรับรู้ของคนในสังคม และส่งเสริมให้ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกอย่างถูกต้อง 

ลึกซึ้ง รวมถึงเข้าใจต่อสถานการณ์และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศน์การลงทุนที่ดี 

นอกเหนือจากองค์ประกอบหลักข้างต้นแล้ว การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากปัจจัย

รอบข้างและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ระบบการรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลที่ดี การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ฯลฯ ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์นี้จึงมีการพูดถึงการพัฒนาประเด็นสนับสนุน

เหล่านี้ด้วย โดยมีเป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการลงทุนอย่างยั่งยืน และที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนานี้อย่างเต็มที่ 

โดยแนวคิดในการร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับ SMEs สามารถสรุปได้ดงัแผนภาพท่ี 64 

แผนภาพที่ 64 แนวคิดในการร่างแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับ SMEs 

 
 

8.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับนี้ มีรายละเอียด

ของเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

8.2.1  เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฉบับนี้ คือ การช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเข้าถึงเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการ

ด าเนินการหรือพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ง่ายขึ้น โดยเป้าหมายของแผนพัฒนามีดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกให้แพร่หลายและเข้าถึงได้ 

2) ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการใหน้่าสนใจส าหรับนักลงทุน 

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของการพัฒนาในครั้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน กลุ่มเป้าหมายส่วนผู้ประกอบการ และ

กลุ่มเป้าหมายส่วนแหล่งเงินทุนทางเลือก ซึ่งในกลุ่มเป้าหมายส่วนผู้ประกอบการนั้นประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมท่ีประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม กิจการด้านการบริการ และวิสาหกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรม ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่

เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกนั้นประกอบด้วยผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel/Qualified Investor) นิติบุคคลร่วมลงทุน 

(Venture Capital) และการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding) 

8.2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จากการศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลจากการศึกษาถึงสถานะด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของไทย ความคิดเห็น

ของผู้ประกอบการ มุมมองของสถาบันการเงิน เจ้าของทุน และหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งการทบทวนแนวทางการพัฒนา

แหล่งเงินทุนทางเลือกจากประเทศต้นแบบท่ีดี พบว่ายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหลง่เงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมควร

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมศักยภาพของนักลงทุนและยกระดับการด าเนินงานของช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก 

2) พัฒนาผู้ประกอบการด้านการด าเนินธุรกิจและความรูเ้กี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือก 

3) ปรับปรุงกฎระเบยีบให้เอื้อต่อการท าธุรกิจและการลงทุน 

4) ส่งเสริมปัจจยัที่ช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจทีด่ ี

5) ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายนักลงทุนและผูป้ระกอบการ 

โดยภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นั้นสามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 65 
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ซึ่งจากแผนภาพที่ 65 จะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละเรื่องนั้นจะสนับสนุนองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่ง

เงินทุนทางเลือกที่แตกต่างกันไป โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในส่วนของนักลงทุนและช่องทางแหล่งเงินทุน

โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 และ 5 จะสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและการ

ลงทุน ตามล าดับ 

โดยแต่ละยุทธศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นกลยุทธ์ต่างๆ อีกทั้งหมด 15 กลยุทธ์ ซึ่งในส่วนนี้ทางที่ปรึกษาจะช้ีแจงถึง

วัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ แนวคิด กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมศักยภาพของนกัลงทุนและยกระดับการด าเนินงานของช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก 
ประเด็นยุทธศาตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่แหล่งเงินทุนทางเลือกและส่งเสริมให้คนในสังคมเกิด

ความเช่ือมั่นต่อแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากแหล่งเงินทุนทางเลือกยังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใหม่ส าหรับทั้งนัก

ลงทุน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การวางแผนการต่างๆ เพื่อจัดระเบียบให้การด าเนินงานและการลงทุนมี

ความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายจะสามารถส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมั่น และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการระดมทุนด้วยช่องทาง

แหล่งเงินทุนทางเลือกเพิ่มเติมได้ โดยจะใช้แนวทางในการจัดท ามาตรฐานเพื่อคัดกรองนักลงทุนตามระดับความสามารถในการ

แบกรับความเสี่ยง และการวางมาตรฐานในการจดทะเบียนและการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการ

แหล่งเงินทุนทางเลือก 

นอกจากนี้ การให้ความรู้แก่นักลงทุนและผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนทางเลือกก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่จะช่วยยกระดับ

ความสามารถในการบริหารและจัดการเงินทุนได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการลงทุนต่อไป เพราะในปัจจุบัน นักลงทุน

บางส่วนอาจยังไม่คุ้นเคยกับการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจประเภท Technological Startups ซึ่งมีแนว

ทางการด าเนินธุรกิจ การหารายได้ และช่องทางการเติบโตของกิจการที่แตกต่างจากกิจการ SMEs แบบดั้งเดิม ในการนี้ รัฐจึง

ควรมีบทบาทสนับสนุนด้านการให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการเงิน กฎหมาย การบริหารธุรกิจ แนวทางการปฏิบั ติที่

เหมาะสมของนักลงทุน เป็นต้น อันจะเป็นปัจจัยท่ีผลักดันให้นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากขึ้นได้ 

ในขณะเดียวกัน การก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การให้เงินสนับสนุน ฯลฯ ก็

เป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนัก

ลงทุนบางรายอาจยังมีความกังวลต่อความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจ SMEs อยู่ การทีภ่าครัฐเข้ามาสนับสนุนนักลงทุนในด้าน

ของผลตอบแทนและความเสี่ยง ก็จะช่วยให้นักลงทุนเหล่านี้มีความต้องการลงทุนมากขึ้น 

โดยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีอยู่ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ยกระดับนักลงทุนบุคคลและพัฒนาความรู้เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนามาตรฐานการด าเนินงานของ Funding portal 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ผลักดันให้เจ้าของเงินทุนและสถาบันการเงินให้ความส าคัญและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 

สมัยใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนามาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดให้เกิดเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนมากขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกและธุรกิจ SMEs สมัยใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการลงทุนเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการอ านวยความสะดวกให้การ

เจรจาและการลงทุนด าเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยจะเป็นการผลักดันผ่านช่องทางการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยใหม้ี

ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ มีศักยภาพ และเป็นที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งมาตรการในยุทธศาสตร์นี้จะเน้น

การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านมาตรฐานการด าเนินงาน แนวทางการท าธุรกิจสมัยใหม่ และช่องทางแหล่ง

เงินทุนทางเลือก เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ 

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐก็ต้องช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ปฏิบัติตนตามระเบียบขั้นพื้นฐานที่รัฐ

ก าหนดขึ้นมาด้วย เพราะในปัจจุบัน ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ได้ด าเนินการตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดไว้ เช่น การท า

บัญชี การจ่ายภาษี การท าเอกสารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันยังไม่สามารถก ากับดูแลเรื่องการด าเนินงาน

ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และบางหน่วยงานก็อาจมีการให้ความส าคัญในแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่

เข้มแข็งของ SMEs ไทยในภาพรวม การก าหนดปัจจัยพื้นฐานที่หน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณาเมื่อผู้ประกอบการ SMEs มา

ติดต่อก็จะช่วยโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการ SMEs หันมาสนใจกับมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ และปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 

โดยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้มีอยู่ 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างความเข้าใจเรื่องแหล่งเงินทุนทางเลือกและการรับรู้เรื่องแหล่งเงินทุนทางเลือกในวงกว้าง 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ยกระดับความรู้ทางด้านแนวคิด รูปแบบ และหลักการท าธุรกิจสมัยใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท าธุรกิจและการลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในการจัดตั้งธุรกิจ 

กองทุน หรือด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการลดข้อจ ากัดและอุปสรรคอันเกิด

จากกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดขึ้น ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างก็มี

การศึกษาและพิจารณาระเบียบที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยระบบการท างานของ

องค์กรรัฐซึ่งมีล าดับและขั้นตอนการพิจารณาค่อนข้างมาก ท าให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างเช่ืองช้าและไม่มี

ประสิทธิภาพนัก ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้จะสนับสนุนให้มีการเร่งรัดกระบวนการต่างๆ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี 

จุดมุ่งหมายของการปรับแก้กฎหมายและระเบียบเหล่านี้ คือ การรักษาสมดุลระหว่างการก ากับดูแลที่เหมาะสมและความ

สะดวกในการด าเนินการ ดังน้ัน การปรับแก้กฎหมายและระเบียบเหล่านี้ จึงต้องพิจารณาปัจจัยทั้ง 2 ด้านไปพร้อมๆ กัน  

นอกจากการปรับแก้กฏหมายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การส่งเสริมให้มีช่องทางหรือกลไกการก ากับดูแลการด าเนินงานท่ี

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมก็เป็นมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการท าธุรกิจและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพได้ 

เนื่องจากความโปร่งใสของที่มาของเงินทุนและการด าเนินธุรกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างความเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี

ของแหล่งเงินทุนทางเลือกและธุรกิจ SMEs ในสายตาของสังคม และการมีช่องทางการตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินทุนที่ดจีะ

ช่วยยกระดับความปลอดภัยในการร่วมลงทุน รวมทั้งมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานแหล่งเงินทุนทางเลือกจากทั้งฝั่งนักลงทุน

และฝั่งผู้ประกอบการได้ 
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โดยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้มีอยู่ 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 3.1 เร่งรัดกระบวนการปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมช่องทางการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนจากนักลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมปัจจัยท่ีช่วยยกระดับสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจที่ดี 
ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุน โดย

วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์นี้ คือ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในการจัดตั้งธุรกิจ กองทุน 

หรือด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจให้ดีขึ้น

นั้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและพัฒนาต่อไปได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญมีอยู่ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 

ปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา ปัจจัยด้านช่องทางการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน ปัจจัยด้านฐานข้อมูล ปัจจัยด้านระบบความ

ปลอดภัย และปัจจัยด้านความสามารถขององค์กรภาครัฐ 

ซึ่งปัจจัยแรกที่ต้องพัฒนาเริ่มจากการวางแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินอย่าง

รอบคอบและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทุกฝ่าย เนื่องจากแหล่งเงินทุนทางเลือกนั้นเป็นเครื่องมือทางการเงินท่ีใหม่และมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ทุกๆ ฝ่ายจึงจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ผู้ให้บริการเองก็ต้องศึกษาถึงแนวทางและ

ขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการก ากับดูแลที่

เหมาะสมด้วยเช่นกัน 

ในขณะเดียวกัน การเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานต่างๆ ก็ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ วางแผน และพัฒนาแหล่งเงินทุน

ทางเลือกได้ เพราะการจัดท าฐานข้อมูลที่ดีและเป็นระบบจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ รับรู้ถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง

ของการด าเนินธุรกิจและการลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน และผู้ประกอบการ ในก ารวาง

แผนการด าเนินการและก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ยิ่งไปกว่าน้ัน หากมีการ

เช่ือมโยงข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่ศึกษาหรือรับผิดชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs ใน

ประเทศไทย ที่มีท้ังกระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ ดูแลอยู่ ก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมและโครงสร้างของ

อุตสาหกรรมหรือตลาดได้กว้างและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย 

และเนื่องจากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน การลงทุน รวมถึงเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบของแหล่งเงินทุนทางเลือก 

โดยเฉพาะ Crowdfunding นั้นมีการพึ่งพาการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ เสถียรภาพ 

และความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตนั้นจึงเป็นสิง่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นได้ ซึ่งปัจจัยนี้

มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากผลการศึกษาในกรณีของต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก

รูปแบบ Peer-to-Peer Lending ในช่วงที่โครงสร้างพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตและการกระจายข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพมาก

นัก พบว่า ช่วงแรกของการพัฒนาและให้บริการนั้นมีปัญหาเรื่องการฉ้อฉลจ านวนมาก โดยเฉพาะการฉ้อฉลแบบพอนซีหรือ

การยืมเงินจากแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อไปช าระหนี้ให้กับอีกแพลตฟอร์ม และด าเนินการอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิด

จากการกระจายข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ ท าให้เกิดช่องว่างทางข้อมูลขึ้นและเปิดโอกาสให้เกิดการฉ้อฉล

ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากการด าเนินธุรกรรมต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตมักเกิดขื้นโดยที่แต่ละฝ่ายไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์กัน
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ส่วนตัว ดังนั้น การด าเนินธุรกรรมจึงมักมีการร้องขอเอกสารและข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของบุคคล ซึ่งข้อมูล

ส่วนบุคคลนั้นควรเป็นความลับระหว่างคู่สัญญาและต้องได้รับการปกป้อง อย่างไรก็ดี หากระบบความปลอดภัยทาง

อินเตอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงานหรือผู้ให้บริการ Funding portal นั้นไม่รัดกุมมากพอก็อาจเกิดการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งจะ

ส่งผลเสียต่อทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและระบบโดยรวมได้ ดังนั้น การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเข้มแข็ง มีการกระจาย

ข้อมูลที่ดี และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ 

ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนมีความส าคัญ เนื่องจากสภาพคล่อง (Liquidity) ถือเป็น

องค์ประกอบหนึ่งที่นักลงทุนพิจารณาก่อนที่จะท าการลงทุน ซึ่งปัจจุบัน ตลาดการลงทุนในธุรกิจ SMEs และ Startups ของ

ประเทศไทยยังไม่แข็งแรงมากนัก และยังมีผู้เล่นไม่มาก ดังนั้น สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดดังกล่าวจึงยัง

ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งประเด็นนี้อาจสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนบางส่วน เพราะความยากง่ายในการออกจากธุรกิจหรือการขาย

หลักทรัพย์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของนักลงทุนด้วย ดังนั้น รัฐจึงควรสนับสนุนให้ช่องทางการออกจากธุรกิจมี

ประสิทธิภาพและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดและดึงดูดนักลงทุนในอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนทางเลือกและรูปแบบการท าธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ จึงต้อง

พัฒนาตนเองในอัตราความเร็วท่ีพอๆ กัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และท าให้การด าเนินงานของตนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ฯลฯ จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ดังกล่าว เพราะทุกภาคส่วนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง

ลดปัญหาและต้นทุนจากการด าเนินงานท่ีซ้ าซ้อนกันได้ด้วย 

โดยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้มีอยู่ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 4.1 วิจัย ทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อยกระดับการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับผู้ให้บริการ (Service provider) ที่สนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของ SMEs  

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับแหล่งเงินทุนทางเลือก 

กลยุทธ์ที่ 4.4 เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุนและผู้ประกอบการ 
ประเด็นยุทธศาตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการหาข้อมูลหรือการหาคู่ธุรกิจ (Search cost) ของนักลงทุนและ

ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างหนึ่ง เพราะผลการเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาพบว่า มี

ผู้ประกอบการบางส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือก แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกได้

เพราะว่าไม่รู้ว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกนั้นอยู่ที่ไหน ในขณะเดียวกัน ก็มีนักลงทุนจ านวนมากที่มีเงินมากเพียงพอส าหรับการ

ลงทุนในธุรกิจต่างๆ แต่ไม่มีการลงทุนเพราะขาดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของผู้ประกอบการที่ตรงกับความสนใจ ซึ่งช่องว่าง

ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างหนึ่ง ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของนักลงทุนและผู้ประกอบการจะชว่ย

ให้ต่างฝ่ายต่างเข้าถึงข้อมูลและรู้จักกันและกันมากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างดังกล่าวด้วย 
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โดยกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 นี้มีอยู่ 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างเครือข่ายนักลงทุนและผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างพื้นที่ในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching Platform) 

8.2.3  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในส่วนของแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ คณะที่ปรึกษาจะอธิบายถึงรายละเอียดของกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงการที่สนับสนุนของแต่ละกลยุทธ์เพื่อเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินตาม

แผนในแต่ละช่วงระยะเวลา โดยรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์และโครงการส าคัญภายใต้กลยุทธ์มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมศักยภาพของนักลงทุนและพัฒนามาตรฐานช่องทางแหล่งเงินทุน 

• กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับนักลงทุนบุคคลและพัฒนาความรู้เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ 

เป็นการพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักลงทุนบุคคล เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนไทยมีความเช่ียวชาญและ

ประสิทธิภาพในการลงทุนมากขึ้น ผ่านการสร้างความรู้ในด้านแนวทางการลงทุน เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ปัจจัยที่ต้อง

พิจารณา รวมถึงความรู้ความเข้าใจต่อสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าว

จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าให้เงินทุนจากนักลงทุนแต่ละรายสามารถจัดสรรไปสู่วิสาหกิจหรือกิจการที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการเติบโต อันจะ

ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

1.1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจสมัยใหม่ 

1.1.2. โครงการพัฒนานักลงทุนผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (Specialized Investors Certification) 

• กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนามาตรฐานการด าเนินงานของ Funding portal 

เป็นการยกระดับการด าเนินงานของผู้ให้บริการ Funding portal โดยการก าหนดระเบียบและมาตรฐานเพื่อผู้

ให้บริการต้องปฏิบัติตาม เช่น คุณสมบัติของผู้ให้บริการ การท ารายงานผลการด าเนินการในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีของ Crowdfunding ในสายตาของสังคมและสร้างเสถียรภาพของระบบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งนักลงทุนและ

ผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนหรือระดมทุนผ่านช่องทางดังกล่าวได้ นอกจากน้ี ยังมีการก าหนดแนวทางในการคัดกรองนักลงทุน

เพื่อส่งเสริมให้ระบบมีความปลอดภัยจากการกระท าที่ทุจริต เช่น การฟอกเงิน และเพื่อที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องสามารถก าหนดและควบคุมระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมได้ โดยเกณฑ์ที่จะน ามาใช้คัดกรองนักลงทุนจะประกอบด้วย

ปัจจัยที่สะท้อนความสามารถในการลงทุนและแบกรับความเสี่ยง เช่น รายได้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้เกิดการคุ้มครองนักลงทุนในระดับหนึ่งแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน

ให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพมากข้ึนด้วย 
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โครงการ/มาตรการส าคัญ 

1.2.1. มาตรการจัดตั้งระบบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการ Funding portal  

1.2.2. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการคัดกรองนักลงทุนบุคคลและการควบคุมรูปแบบการลงทุน 

1.2.3. โครงการจัดอบรมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติของผู้ให้บริการ Funding portal 

• กลยุทธ์ที่ 1.3 ผลักดันให้เจ้าของเงินทุนและสถาบันการเงินให้ความส าคัญและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ 

SMEs สมัยใหม ่

เป็นการพัฒนาเจ้าของเงินทุนและสถาบันการเงินให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน ผ่าน

การผลักดันใหเ้กิดการรับรู้ถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเข้ามาของเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ ความ

ต้องการของธุรกิจ Startups เพื่อที่ทั้งเจ้าของเงินทุนและสถาบันการเงินจะสามารถปรับตัวหรือพัฒนากลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ 

ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในตลาดได้ 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

1.3.1 โครงการจัดอบรมเรื่องรูปแบบและแนวคิดการด าเนินธุรกิจแบบ Startups 

1.3.2. มาตรการแนะน าแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing Referral) 

• กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนามาตรการจูงใจเพ่ือดึงดูดให้เกิดเคร่ืองมือทางการเงินและการลงทุนมากขึ้น 

เป็นการกระตุ้นให้คนสนใจลงทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้น ทั้งในแง่ของจ านวนนักลงทุนและปริมาณ

การลงทุน โดยการศึกษาและออกมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนนัก

ลงทุนรายบุคคล การให้เงินสนับสนุนการลงทุน หรือการที่รัฐเข้าไปช่วยแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วน เป็นต้น ซึ่ง

มาตรการบางอย่างนอกจากจะช่วยให้นักลงทุนสนใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้ว ก็ยังสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

ได้อีกด้วย 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

1.4.1. โครงการพัฒนาขอบเขตของมาตรการลดหย่อนภาษี 

1.4.2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐสามารถร่วมลงทุนในธุรกิจหรือ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน (Matching Fund) 

1.4.3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งประกันความเสียหายจากการลงทุนส าหรับการลงทุนในกิจการ

เป้าหมายของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกและธุรกิจ SMEs สมัยใหม่ 

• กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างความเข้าใจเร่ืองแหล่งเงินทุนทางเลือกและการรับรู้เร่ืองแหล่งเงินทุนทางเลือกในวงกว้าง 

เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

รูปแบบ คุณลักษณะ ข้อผูกมัดของสัญญา แนวทางการจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน และความเหมาะสมต่อธุรกิจ เพื่อที่จะ

ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือก และสามารถเลือกระดมทุนจากช่องทางแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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โครงการ/มาตรการส าคัญ 

2.1.1. โครงการสร้างการรับรู้และให้ความรู้แหล่งเงินทุนทางเลือก 

2.1.2. มาตรการให้ค าปรึกษาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก (Advisory Program) 

• กลยุทธ์ที่ 2.2 ยกระดับความรู้ทางด้านแนวคิด รูปแบบ และหลักการท าธุรกิจสมัยใหม่ 

เป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องของภาพรวมการด าเนินธุรกิจ สถานการณ์ของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง โอกาสและความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้และเข้าใจถึง

สถานะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน สามารถประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของตนเองเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

และรับรู้ถึงขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจของตน อันจะเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการแต่ละรายพัฒนา

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของตนเองมากยิ่งข้ึน 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

2.2.1. โครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ 

2.2.2. โครงการจัดสรรพี่เลี้ยง (mentor) ให้แก่ธุรกิจที่มีการระดมทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก 

• กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐาน 

เป็นการก ากับและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดไว้อย่างถูกต้อง โดยให้หน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ กระทรวง หรือส านักงาน

ที่มีอ านาจในการออกเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการแต่ละรายที่มาติดต่อว่าด าเนินการ

ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อท่ีจะเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการแต่ละรายปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดไว้

อย่างครบถ้วน ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานในการด าเนินงานและมีความน่าเช่ือถื อส าหรับนักลงทุนมากขึ้น 

นอกจากน้ีก็ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและตรวจสอบตนเองอยู่เสมออีกด้วย 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

2.3.1. มาตรการผลักดันการพิจารณามาตรฐานการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ 

2.3.2. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการตรวจสอบคะแนน Credit Bureau ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท าธุรกิจและการลงทุน 

• กลยุทธ์ที่ 3.1 เร่งรัดกระบวนการปรับแก้กฎหมายและระเบียบท่ีส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการด้วยมาตรการและกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม 

เพราะปัจจุบันยังมีกฎหมายบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุน ซึ่งอันที่จริงหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องก็ได้มีการด าเนินการศึกษาและปรับแก้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาวะและแนวโน้มการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว การปรับแก้กฎหมายด้วยกระบวนการตามปกติจึงอาจไม่ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงมากพอ ซึ่ง

อาจฉุดรั้งการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกได้ 
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โครงการ/มาตรการส าคัญ 

3.1.1. โครงการส่งเสริมมาตรการเร่งรัดการศึกษาและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและลงทุนในแหล่ง

เงินทุนทางเลือก (fast track) 

• กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมช่องทางการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากนักลงทุน 

เป็นการตรวจสอบที่มาของเงินทุนที่จะมาลงทุนในวิสาหกิจต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่แหล่งเงินทุนทางเลือก

และสร้างความมั่นใจในมุมมองของผู้ประกอบการ เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางส่วนได้แสดงความกังวลต่อที่มาของเงินทุน 

เพราะหากเงินทุนนั้นมีวิธีการได้มาที่ไม่ถูกต้อง เช่น จากการทุจริตคอรัปช่ันต่างๆ เมื่อมีการตรวจพบในภายหลังก็อาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการได้ ดังนั้น การสร้างระบบหรือแนวทางในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน

ก่อนท่ีจะเกิดการลงทุนจริงก็จะช่วยลดความกังวลดังกล่าวได้ นอกจากน้ี ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสให้กับแหล่ง

เงินทุนทางเลือกได้อีกด้วย 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

3.2.1. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงขอบเขตระเบียบและการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบท่ีมาของเงินทุน 

3.2.2. โครงการรณรงค์และส่งเสริมมาตรการตรวจสอบความโปร่งใสของเงินทุนในแหล่งเงินทุนทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมปัจจัยท่ีช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่ดี 

• กลยุทธ์ที่ 4.1 วิจัย ทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือยกระดับการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

เป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน ผ่านการเปิดโอกาสให้ทั้งนักลงทุน ผู้ให้บริการ Funding 

portal และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ วิจัย และทดสอบเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ไปพร้อมกัน โดยฝั่งนัก

ลงทุนจะได้เรียนรู้แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ส่วนผู้ให้บริการก็สามารถศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนที่เข้ามา

ในระบบ และผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายได้ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็สามารถเฝ้าดูการด าเนินงานเพื่อศึกษาถึงข้อจ ากัด อุปสรรค 

หรือช่องโหว่ในการก ากับดูแลต่างๆ เพื่อท่ีจะพัฒนาและก าหนดแนวทางการก ากับดูแลเครื่องทางการเงินต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ซึ่งการด าเนินงานนี้จะช่วยให้การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบต่างๆ เป็นไปอย่างรอบคอบและมั่นคงในระยะยาว 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

4.1.1. โครงการจัดท าสนามทดลองการพัฒนาเครื่องมือทางด้านแหล่งเงินทุนทางเลือกและการลงทุน (Alternative 

Finance Sandbox) 

• กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับผู้ให้บริการ (Service provider) ที่สนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของ SMEs 

เป็นการพัฒนาผู้ให้บริการที่จะช่วยเหลือและผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ เช่น ผู้ประเมินมูลค่าธุรกิจ ที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม้ีการด าเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี การยกระดับผู้ประเมินธุรกิจให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมาตรฐานยังสามารถสนับสนุนการสร้างสภาพคล่อง

ให้แก่ตลาดการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยได้อีกด้วย เนื่องจากปัจจุบัน การลงทุนใน SMEs ของไทย

ยังไม่มีผู้เล่นหรือนักลงทุนมากนัก ดังนั้น การที่นักลงทุนจะขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไปในกิจการให้แก่นักลงทุนรายอื่นๆ จึงยัง

ค่อนข้างจ ากัด การเปิดช่องทางที่นักลงทุนจากสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้จึงมีความส าคัญ นอกจากนี้ การประเมินมูลค่า
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ธุรกิจที่เป็นมาตรฐานก็เป็นส่วนท่ีช่วยสนับสนุนให้ช่องทางการออกจากธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสร้างแรงจูงใจให้แก่

นักลงทุนด้วย เพราะผลการประเมินมูลค่าธุรกิจจะส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนของนักลงทุนและผู้ประกอบการ การมี

มาตรการประเมินมูลค่าธุรกิจที่ดีจึงสามารถสนับสนุนให้เกิดการลงทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกได้อีกทางหนึ่ง 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

4.2.1. โครงการพัฒนามาตรฐานการประเมินมูลค่ากิจการ 

4.2.2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจและที่ปรึกษาทางการเงิน 

• กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับแหล่งเงินทุนทางเลือก 

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงาน การวางแผน และการก ากับดูแลของ

ทั้งนักลงทุน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วน และมี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้ทุกฝ่ายรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของตลาดโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้การระบุช่องว่าง จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และปัญหาในการพัฒนาเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นย า ท าให้เกิดการวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

ในอีกทางหนึ่ง การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ก็จะช่วยยกระดับประสิทธิการด าเนินงาน ลดต้นทุน

บางอย่าง รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งในภาพรวม ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะช่วยผลักดันให้การพัฒนา

แหล่งเงินทุนทางเลือก และการด าเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็สามารถเข้าใจสถานการณ์และวางแผนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเช่นกัน 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

4.3.1. มาตรการจัดท าฐานข้อมูล SMEs และเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

4.3.2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต 

4.3.3. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน และผู้ให้บริการ Funding portal 

4.3.4. โครงการจัดท า Online community เรื่องแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs  

• กลยุทธ์ที่ 4.4 เชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีความตื่นตัวต่อสถานการณ์และแนวโน้มของตลาดเงินทุนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ความสนใจของนักลงทุน ช่องทางการลงทุน รวมถึงปัจจัยและความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อที่จะ

สามารถจัดท าแนวทางที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็ว  โดยที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กร

ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย สามารถร่วมมือกันในการท างานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับ SMEs ได้ ซึ่ง

นอกจากจะช่วยให้กระบวนการศึกษาวิจัยต่างๆ ได้รับผลเร็วข้ึนแล้วยังจะสามารถลดปัญหาการท างานทับซ้อนได้อีกด้วย 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

4.4.1. โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

4.4.2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุนและผู้ประกอบการ 

• กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างเครือข่ายนักลงทุนและผู้ประกอบการ 

เป็นการสร้างช่องทางให้นักลงทุนและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อท่ีจะยกระดับ

ศักยภาพของตนเองได้ โดยที่เครื่อข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเครือข่ายนักลงทุน เครือข่ายผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายที่

ประกอบด้วยทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการ โดยเครือข่ายนักลงทุนจะมีประโยชน์ในแง่ของการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการ

ลงทุน และช่วยให้เกิดการร่วมลงทุนจากนักลงทุนมากกว่าหนึ่งราย ซึ่งมีข้อดีตรงที่เมื่อมีปริมาณเงินทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนก็

สามารถลงทุนในธุรกิจที่อาจต้องพึ่งพาเงินทุนจ านวนมากได้ ส่วนเครือข่ายผู้ประกอบการก็จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้

และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการได้ ซึ่งการมีเครือข่ายเหล่านี้ นอกจากจะสนับสนุนให้เกิด

ประโยชน์ข้างต้นแล้ว ยังช่วยให้แต่ละฝ่ายรู้แหล่งที่อยู่และเข้าถึงกันและกันได้ง่ายขึ้นด้วย อันจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างนัก

ลงทุนและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งลดต้นทุนในการค้นหาอีกฝ่าย ท าให้การลงทุนกันเกิดได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

5.1.1. โครงการจัดตั้งสมาคมหรือกลุ่มส าหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ 

5.1.2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายภาคเอกชนทางด้านการลงทุนในธุรกิจ SMEs 

• กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างพ้ืนที่ในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching Platform) 

เป็นการสร้างโอกาสให้มีการลงทุนหรือการร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มเติม โดยที่ภาครัฐจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยง

นักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีความสนใจตรงกันเข้าด้วยกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการ

ค้นหาอีกฝ่ายได้ นอกจากน้ี การที่นักลงทุนและผู้ประกอบการได้พบปะกันก็จะช่วยเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมมือกันพัฒนาได้อีกด้วย 

โครงการ/มาตรการส าคัญ 

5.2.1. โครงการพัฒนากิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์นักลงทุนและผู้ประกอบการ 

5.2.2. มาตรการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนทางเลือก 

 

8.3 รายละเอียดของโครงการและมาตรการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ในส่วนน้ี ที่ปรึกษาได้จัดท ารายละเอียดโครงการ และข้อเสนอแนะถึงหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการขึ้นมา 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัตงานเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นก็มี

แผนปฏิบัติการที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังน้ี 

8.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมศักยภาพของนักลงทุนและพัฒนามาตรฐานช่องทางแหล่งเงินทนุ 

1.1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักลงทุนเพ่ือรองรับธุรกิจสมัยใหม่ 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดการอบรมให้แก่นักลงทุน โดยให้ความรู้ในประเด็นของสภาพการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ แนว

ทางการลงทุนที่เหมาะสม ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการลงทุน ขอบเขตอ านาจของนักลงทุน และแนวทางการ
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ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงรูปแบบการท าธุรกิจสมัยใหม่ว่ามีแนวทางอย่างไร รวมทั้ง

เข้าใจถึงบทบาทของนักลงทุนเองว่าควรจะต้องปฏิบัติตนย่างไร และต้องปรับตัวในด้านใดบ้าง การลงทุน

ดังกล่าวจึงจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง16 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักลงทุนมีความรู้และเข้าใจถึงแนวทางการลงทุนและขอบเขตของสิทธิของนักลงทุนในธุรกิจมากขึ้น อันเป็น

แนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนในอนาคตได้ 

- นักลงทุนเข้าใจถึงบทบาทของตนเองมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการเงินทุนของตนได้อย่างเหมาะสม 

แผนภาพที่ 66 แนวทางการด าเนินงานเร่ืองการจัดอบรมให้แก่นกัลงทุน 

 

1.1.2. โครงการพัฒนานักลงทุนผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (Specialized Investors Certification) 

รายละเอียดโครงการ 

- ออกใบประกาศนียบัตรให้แก่นักลงทุนบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ โดยใช้เกณฑ์ด้านจ านวนการเข้าร่วม

กิจกรรมอบรม สัมมนา หรือแนวทางการทดสอบความสามารถอื่นๆ เป็นตัวช้ีวัด เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษบาง

ประการ เพื่อที่จะดึงดูดให้นักลงทุนสนใจหาความรู้มากขึ้น จะได้พัฒนาศักยภาพในการลงทุนของแต่ละ

บุคคลในระยะยาวด้วย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

  

                                                 
16 หมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแตล่ะโครงการเป็นเพียงข้อเสนอแนะจากทีป่รึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีภาระผูกพันกับการด าเนินงานใดๆ ทั้งสิ้น 
และอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักลงทุนมีความรู้และความเช่ียวชาญต่อการลงทุนในธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในธุรกิจ 

Startups ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง 

- นักลงทุนมีแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบมากขึ้น ท าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเก็บข้อมูลสถิติเพื่อท าการศึกษา

และพัฒนาแนวทางการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

แผนภาพที่ 67 แนวทางการออกใบประกาศให้แก่นักลงทุน 

 

1.2.1. มาตรการจัดต้ังระบบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการ Funding portal  

รายละเอียดโครงการ 

- ร่วมมือกันก าหนดแนวทางการให้บริการของ Funding portal ว่าต้องบรรลุมาตรฐานการด าเนินงานใน

ประเด็นใดบ้างถึงจะได้รับใบอนุญาต เช่น การจัดท ารายงาน การให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาระบบ

รักษาความปลอดภัยของ Funding portal เป็นต้น เพื่อที่จะสร้างความเช่ือมั่นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน

ทางเลือกจากคนในสังคม  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ให้บริการ Funding portal มีการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ท าให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพของ

ระบบ 

- หน่วยงานภาครัฐสามารถก ากับดูแลผู้ให้บริการ Funding portal ได้อย่างเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

183 

 

แผนภาพที่ 68 แนวทางการจัดต้ังระบบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการ Funding portal 

 

1.2.2. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการคัดกรองนักลงทุนบุคคลและการควบคุมรูปแบบการลงทุน 

รายละเอียดโครงการ 

- ก าหนดแนวทางในการคัดกรองนักลงทุนท่ีจะเข้ามาผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก เช่น ปัจจัยที่สะท้อน

ศักยภาพในการลงทุน ความสามารถในการแบกรับความเสี่ยง เอกสารที่ระบุตัวตนทางกฎหมายของนัก

ลงทุน ฯลฯ เพื่อเป็นการปกป้องให้ระบบ Funding portal มีความปลอดภัยและน่าเช่ือถือส าหรับทั้งนัก

ลงทุนและผู้ประกอบการ โดยมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐก าหนดอาจเป็นแนวทางเบื้องต้น และผู้ให้บริการ

แต่ละรายสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริการของตน แต่ก็ต้องบรรลุตามมาตรฐานขั้นต้นที่

หน่วยงานภาครัฐก าหนด  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ให้บริการ Funding portal มีการจ ากัดความเสี่ยงที่เกิดจากนักลงทุน ท าให้ระบบมีเสถียรภาพและ

ปลอดภัย 

- นักลงทุนที่เข้ามาในระบบได้ผ่านการคัดกรองตามศักยภาพในการลงทุนและความสามารถในการแบกรับ

ความเสี่ยง พร้อมท้ังได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถของตน 
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แผนภาพที่ 69 กระบวนการก าหนดแนวทางในการคัดกรองนักลงทุนส าหรับผู้ให้บริการ Funding portal 

 

1.2.3. โครงการจัดอบรมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติของผู้ให้บริการ funding portal 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดการอบรมให้แก่ผู้ให้บริการ Funding portal เกี่ยวกับรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานว่าต้องปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบใดบ้าง เพื่อท่ีจะได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการ Funding portal 

และหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงบทลงโทษหากมีการกระท าผิดเง่ือนไขที่

ก าหนด จะได้เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดในภายหลังได้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ให้บริการ Funding portal และหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของมาตรฐานและแนว

ทางการก ากับดูแล 

- ผู้ให้บริการ Funding portal เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐวางไว้ได้อย่างถูกต้อง 

- โอกาสที่จะมีปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันของแต่ละฝ่ายลดน้อยลง 

แผนภาพที่ 70 กระบวนการจัดอบรมเร่ืองมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการ Funding portal 
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1.3.1 โครงการจัดอบรมเร่ืองรูปแบบและแนวคิดการด าเนินธุรกิจแบบ Startups  

รายละเอียดโครงการ 

- จัดการอบรมหรือสัมมนาให้แก่เจ้าของเงินทุนและตัวแทนจากสถาบันการเงินเรื่องรูปแบบและแนวคิดการ

ด าเนินธุรกิจแบบ Startups เช่น แนวทางการหารายได้ ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจ ล าดับปัจจัยความส าคัญที่

ผู้ประกอบการมักพิจารณา ฯลฯ เพื่อที่เจ้าของเงินทุนและสถาบันการเงินจะมีความเข้าใจและเปิดรับการ

ลงทุนหรือให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ Startups มากยิ่งข้ึน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- กระทรวงพาณิชย์ 

- สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- เจ้าของเงินทุนและสถาบันการเงินมีความเข้าใจในธุรกิจ Startups มากยิ่งข้ึน 

- มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ Startups 

- มีการลงทุนในธุรกิจ Startups มากยิ่งข้ึน 

แผนภาพที่ 71 แนวทางการจัดอบรบสัมมนาเร่ืองรูปแบบและแนวคิดการด าเนินธุรกิจแบบ Startups 

 

1.3.2. มาตรการแนะน าแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing Referral) 

รายละเอียดโครงการ 

- ให้สถาบันการเงินต่างๆ ให้ค าแนะน าและชี้แนะช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีเหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ 

ในกรณีที่สถาบันการเงินดังกล่าวไม่สามารถอนุมัติเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายนั้นได้ เพื่อท่ีผู้ประกอบการ

จะได้รู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องความขาดแคลนเงินทุนของตนเองในช่องทางอื่นๆ ต่อไป 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

186 

 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการได้รับรู้ข้อมูลของแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้น และรู้ถึงช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ทางเลือก 

แผนภาพที่ 72 ระบบการแนะน าแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing Referral) 

 

1.4.1. โครงการพัฒนาขอบเขตของมาตรการลดหย่อนภาษี 

รายละเอียดโครงการ 

- ทบทวนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนท่ีลงทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุน

ทางเลือก และพัฒนามาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมนักลงทุนในหลายระดับมากขึ้น เช่น นักลงทุนสถาบัน 

นักลงทุนบุคคล หรือตัวแทนนักลงทุนต่างๆ จะได้ดึงดูดนักลงทุนท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้น 

- มีปริมาณการลงทุนในธุรกิจ SMEs หรือ Startups ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของจ านวนครั้ง

และปริมาณเงินทุน 
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แผนภาพที่ 73 แนวทางการพัฒนาขอบเขตของมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่นกัลงทุน 

 

1.4.2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐสามารถร่วมลงทุนในธุรกิจหรือ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน (Matching Fund) 

รายละเอียดโครงการ 

- ทบทวนระเบียบและข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการร่วมลงทุนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อศึกษาช่องทาง

และความเป็นไปได้ที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐสามารถร่วมลงทุนในกิจการที่ตรงกับพันธกิจหลักของ

แต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการที่สร้างประโยชน์ในเชิงสังคมมากกว่าเชิงธุรกิจ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตรงกับพันธกิจหลักขององค์กร

หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แผนภาพที่ 74 แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการร่วมทุนของหน่วยงานภาครัฐ 
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1.4.3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังประกันความเสียหายจากการลงทุนส าหรับการลงทุนในกิจการ

เป้าหมายของรัฐ 

รายละเอียดโครงการ 

- หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินร่วมกันศึกษาแนวทางจัดท าเครื่องมือเพื่อประกันความเสียหายจากการ

ลงทุน เช่น ประกันการลงทุน กองทุนเงินชดเชยส าหรับนักลงทุน ฯลฯ เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงบางส่วน

ให้แก่นักลงทุนและดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนให้แก่นักลงทุน 

- นักลงทุนมีความสนใจและมีการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 

แผนภาพที่ 75 แนวทางการศึกษาการจัดต้ังประกันความเสียหายจากการลงทุน 

 

8.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกและธุรกิจ SMEs สมัยใหม ่

2.1.1. โครงการสร้างการรับรู้และให้ความรู้แหล่งเงินทุนทางเลือก 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดท าโครงการอบรมหรืองานสัมมนาต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องแหล่งเงินทุนทางเลือก โดยเนื้อหา

และประเด็นความรู้จะก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินและผู้ประกอบการ 

SMEs รวมทั้งสถาบันการเงินและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนด้วย เพื่อที่จะได้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและรอบ

ด้าน ซึ่งเนื้อหาส าคัญจะประกอบด้วยลักษณะของแหล่งเงินทุนทางเลือก รูปแบบผลตอบแทน ภาระผูกพัน

ต่อนักลงทุน สิทธิของนักลงทุน และข้อจ ากัดต่างๆ ทั้งนี้ นอกจากจะให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนาแล้ว ก็
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ต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกผ่านช่องทางต่างๆ ด้วย เพื่อที่จะข้อมูลและองค์ความรู้

ดังกล่าวจะได้เข้าถึงผู้ประกอบการในวงกว้าง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแหล่งเงินทุนทางเลือกอย่างทั่วถึง 

- ผู้ประกอบการสามารถเลือกระดมทุนจากช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก เพื่อมาใช้ในการพัฒนาและด าเนิน

ธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

แผนภาพที่ 76 แนวทางการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกและธุรกจิ SMEs สมัยใหม่แกผู้่ประกอบการ SMEs 

 

2.1.2. มาตรการให้ค าปรึกษาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก (Advisory Program) 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

SMEs และ Startups สามารถมาปรึกษาและขอรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญได้ โดยประเด็นท่ีให้ค าปรึกษา

จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เช่น การบริหารเงินทุน การท าบัญช ีการตลาด ฯลฯ 

รวมถึงความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละประเภทผู้ประกอบการจะได้พัฒนา

ธุรกิจของตนเองจนมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการลงทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง  
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- ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจและสามารถพัฒนากิจการของตนเองให้ก้าวหน้าได้ 

- ธุรกิจของผู้ประกอบการมีความมั่นคงและน่าสนใจส าหรับนักลงทุนมากขึ้น 

แผนภาพที่ 77 แนวทางการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

 

2.2.1. โครงการส่งเสริมความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ 

รายละเอียดโครงการ 

- สนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิม เกี่ยวกับ

แนวทางการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ การสร้างฐานลูกค้าหรือ

ผู้ใช้บริการ การหานักลงทุน ฯลฯ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการรับรู้ถึงสถานการณ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น 

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นและ

สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ 

แผนภาพที่ 78 แนวทางการให้ความรู้เร่ืองการด าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
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2.2.2. โครงการจัดสรรพ่ีเลี้ยง (mentor) ให้แก่ธุรกิจที่มีการระดมทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดหาพี่เลี้ยง (mentor) เพื่อคอยให้ค าปรึกษาเรื่องแนวทางการบริหารเงินทุน การจัดการนักลงทุน การจ่าย

ผลตอบแทน และการระดมทุนในรอบต่อๆ ไป ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีการระดมทุนผ่านช่องทางแหล่ง

เงินทุนทางเลือก โดยจ านวนพ่ีเลี้ยงต่อผู้ประกอบการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามศักยภาพของผู้ประกอบการแต่

ละระดับ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อผูกมัดและพันธะที่ต้องปฏิบัติต่อนักลงทุน รวมถึงแนวทางการบริหาร

โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม เพื่อที่จะได้ระดมทุนในรอบต่อๆ ไปได้ง่ายขึ้น 

แผนภาพที่ 79 แนวทางการจัดสรรพ่ีเลี้ยง (mentor) ให้แก่ธุรกิจที่มีการระดมทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก 

 

2.3.1. มาตรการผลักดันการพิจารณามาตรฐานการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ 

รายละเอียดโครงการ 

- หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินที่มีการติดต่อหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มความเข้มงวด

ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ รวมถึงการท าบัญชีของผู้ประกอบการด้วย โดยอาจเพิ่ม

ขั้นตอนในการตรวจสอบให้ละเอียดยิ่งขึ้นหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการเพื่อช่วยยืนยันความ

ถูกต้อง ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการด าเนินงานด้านเอกสารต่างๆ อย่างละเอียด

รอบคอบมากยิ่งข้ึน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ SMEs 

- สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการมีการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และมีข้อมูลเอกสารต่างๆ ท่ีครบถ้วน 

แผนภาพที่ 80 แนวทางการผลักดันการพิจารณามาตรฐานการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ 

 

2.3.2. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหต้รวจสอบคะแนน Credit Bureau อย่างสม่ าเสมอ 

รายละเอียดโครงการ 

- ให้ผู้ประกอบการด าเนินการตรวจเช็คผลการประเมิน Credit Bureau ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ว่ามีสถานะ

ทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้อย่างไรบ้าง เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้สามารถประเมินตนเอง

ในเบื้องต้นว่าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องตรงไหนบ้างที่จะเป็นอุปสรรคในการขอรับสินเช่ือจากธนาคาร จะได้

แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนที่จะด าเนินการขอเงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยร่น

ระยะเวลาการขอเงินทุนได้ เพราะหากยื่นขอสินเช่ือโดยที่ให้ทางธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบเลยก็อาจต้องใช้

เวลานาน และหากไม่ได้รับการอนุมัติ ทางผู้ประกอบการก็ต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขสถานะทางการเงินของ

ตนเองอีกครั้ง ก่อนที่จะยื่นขอสินเช่ือใหม่ ซึ่งก็จะต้องผ่านกระบวนการเดิมๆ หลายครั้ง และท าให้ใช้

ระยะเวลาการของเงินทุนนานกว่า 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- เครดิตบูโร 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการจะได้ทราบถึงสถานะและความเป็นไปได้ในการได้รับเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

- ลดต้นทุนและเวลาในการด าเนินการขอสินเขื่อหรือเงินทุนจากธนาคาร 
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แผนภาพที่ 81 แนวทางการตรวจสอบคะแนน Credit Bureau ของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการผลักดัน 

 

8.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท าธุรกิจและการลงทุน 

3.1.1. โครงการส่งเสริมมาตรการเร่งรัดการศึกษาและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังและลงทุนในแหล่ง

เงินทุนทางเลือก (fast track) 

รายละเอียดโครงการ 

- เร่งรัดกระบวนการศึกษาและปรับแก้กฎหมายหรือระเบียบที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยลดทอนประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

ควบคู่ไปกับการเปิดช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น โดย

ตัวอย่างประเด็นกฎหมายที่ควรมีการพิจารณาปรับแก้จะแสดงในภาคผนวก จ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- สถาบันการเงินของรัฐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกหรือการประกอบกิจการของ SMEs 

ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และเอื้อต่อการลงทุนหรือด าเนินงานของนักลงทุนและผู้ประกอบการ SMEs  

- ผู้ประกอบการ SMEs สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐที่เหมาะสม 
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แผนภาพที่ 82 แนวทางการศึกษาและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

3.2.1. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงขอบเขตระเบียบและการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบที่มาของเงินทุน 

รายละเอียดโครงการ 

- ศึกษาแนวทางการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบที่มาของเงินทุนของนักลงทุนแต่ละรูปแบบ เช่น การขอ

ตรวจสอบเอกสารทางการเงินหรือบัญชีต่างๆ ของนักลงทุน รวมถึงหลักฐานที่สามารถแสดงที่มาของเงินได้

อย่างชัดเจน หลังจากนั้นก็ปรับปรุงขอบเขตระเบยีบให้ครอบคลมุกลุม่นักลงทุนที่กว้างขึ้น เช่น จากเดิมอาจมี

การบังคับใช้แค่กับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ก็ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมนักลงทุนบุคคล หรือตัวแทนนักลงทุน

ต่างๆ ด้วย เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการฟอกเงินผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก และส่งเสริมให้เกิดความ

เชื่อมั่นต่อแหล่งเงินทุนทางเลือกจากคนในสังคม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีการตรวจสอบท่ีมาของเงินทุนจากนักลงทุนทุกรูปแบบในทุกช่องทาง 

- มีการป้องกันปัญหาการฟอกเงินผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกอย่างเข้มงวดและใกล้ชิด 

- สังคมมีความเชื่อมั่นต่อระดับความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของแหล่งเงินทุนทางเลือกมากยิ่งข้ึน 

- มีการระดมทุนและลงทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้น 
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แผนภาพที่ 83 กรอบการศึกษาแนวทางการปรับปรุงขอบเขตของมาตรการตรวจสอบที่มาของเงินทุน 

 

3.2.2. โครงการรณรงค์และส่งเสริมมาตรการตรวจสอบความโปร่งใสของเงินทุนในแหล่งเงินทุนทางเลือก 

รายละเอียดโครงการ 

- พัฒนามาตรการเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสของแหล่งเงินทุนทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มาของ

แหล่งเงินทุน แนวทางการให้บริการ การตรวจสอบผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Funding portal ฯลฯ เพื่อให้การ

ด าเนินงานของผู้ให้บริการ Funding portal มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นักลงทุนและผู้ประกอบการ

จะได้มีความเชื่อมั่นและสนใจลงทุนหรือระดมทุนผ่านช่องทางนี้มากขึ้น 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- การลงทุนผ่านช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือกทุกรูปแบบมึความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

- สังคมมีความเชื่อมั่นต่อระดับความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของแหล่งเงินทุนทางเลือกมากยิ่งข้ึน 

แผนภาพที่ 84 กระบวนการพัฒนามาตรการตรวจสอบความโปร่งใสของเงินทุนจากช่องทางแหลง่เงินทุนทางเลือก 
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8.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมปัจจัยท่ีช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่ดี 

4.1.1. โครงการจัดท าสนามทดลองการพัฒนาเคร่ืองมือทางด้านแหล่งเงินทุนทางเลือกและการลงทุน 

(Alternative Finance Sandbox) 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดตั้งสนามทดลอง (sandbox) เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้เข้ามาทดลองให้บริการหรือลงทุนใน

ช่องทางแหล่งเงินทุนทางเลือก ภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อที่ผู้ให้บริการ Funding portal ได้

เรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการระบบของตนเอง ส่วนนักลงทุนก็จะได้ศึกษาการบริหารจัดการความ

เสี่ยงและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็จะได้ศึกษาถึงแนวทางการก ากับดูแล

ทีม่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ปิดกั้นโอกาสในการด าเนินงานต่างๆ ของภาคเอกชนมากเกินไป 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ให้บริการ Funding portal ได้รับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการให้บริการ เพื่อที่จะสามารถท าการ

แก้ไขได้ก่อนการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ 

- นักลงทุนได้ท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งเงินทุนทางเลือก 

- หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้น และสามารถก าหนดมาตรการก ากับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพได้ 

แผนภาพที่ 85 โครงสร้างการจัดต้ังสนามทดลอง (Sandbox) 
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4.2.1. โครงการพัฒนามาตรฐานการประเมินมูลค่ากิจการ 

รายละเอียดโครงการ 

- ศึกษาถึงแนวทางการประเมินมูลค่าของธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มธุรกิจ Startups พร้อมทั้ง

พัฒนาแนวทางการประเมินมูลค่าธุรกิจเบื้องต้น เพื่อให้ภาคเอกชนน าไปประยุกต์ใช้ เจ้าของกิจการและนัก

ลงทุนจะได้ประเมินมูลค่าของกิจการได้อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงก าหนดราคาหุ้นของกิจการที่สะท้อนมูลค่า

กิจการได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงด้วย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีแนวทางการประเมินมูลค่าธุรกิจที่เป็นมาตรฐานและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการได้แม่นย ายิ่งข้ึน 

- นักลงทุนและผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและการด าเนินกิจการที่เหมาะสม โดยอ้างอิง

จากศักยภาพและมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ 

แผนภาพที่ 86 แนวทางการพัฒนามาตรฐานการประเมินมลูค่ากจิการ 

 

4.2.2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจและที่ปรึกษาทางการเงิน 

รายละเอียดโครงการ 

- พัฒนาผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจและที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับธุรกิจสมัยใหม่  โดยน าองค์

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานของทางต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่องค์กร

และบุคคลที่มีศักยภาพในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานในส่วนนี้ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน 

- บริษัทหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีผู้เช่ียวชาญที่สามารถให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุนในการประเมินมูลค่าของกิจการ 

เพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้ 

- หน่วยงานภาครัฐสามารถท าการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างมีมาตรฐานมากขึ้น เพราะมี

แนวทางในการประเมินมูลค่าธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

แผนภาพที่ 87 แนวทางการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมลูค่าธุรกิจและที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับธุรกิจสมัยใหม ่

 

4.3.1. มาตรการจัดท าฐานข้อมูล SMEs และเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่เ ช่ือมโยงข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้าง

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้หน่วยงานต่างๆ มาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนหรือด าเนินงาน

ในด้านต่างๆ ได้ นอกจากน้ีก็ต้องมีการพัฒนาให้เกิดแบบแผนในการเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อท่ีทุก

หน่วยงานจะได้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้งานได้อย่างทันทีและต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานให้อยู่ในแบบแผนเดียวกันในภายหลัง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประเทศไทยมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ครบถ้วน รอบด้าน และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

- หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาการ

ด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้ 

- ข้อมูลต่างๆ ท่ีถูกเก็บโดยแต่ละหน่วยงานสามารถน าเข้าฐานข้อมูลได้ทันที  
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แผนภาพที่ 88 แนวทางการจัดท าฐานข้อมูล SMEs 

 

4.3.2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ท 

รายละเอียดโครงการ 

- ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cybersecurity) เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูล

รั่วไหล ไม่ว่าจะเป็นจากการจารกรรมข้อมูลหรือข้อผิดพลาดของระบบเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับระบบ 

Funding portal และผู้ให้บริการ Crowdfunding ต่างๆ ที่มีผู้ใช้งานและท าธุรกรรมทางการเงินจ านวนมาก 

นักลงทุนและผู้ประกอบการจะได้มีความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองในการลงทุน และลดความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดปัญหาจากการรั่วไหลของข้อมูลได้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประเทศไทยมีระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล (Cybersecurity) ที่ดี

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- นักลงทุนและผู้ประกอบการมีความปลอดภัยในการลงทุนหรือท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

มากยิ่งข้ึน 
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แผนภาพที่ 89 แนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือป้องกันการจารกรรมข้อมลู 

 

4.3.3. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน และผู้ให้บริการ Funding portal 

รายละเอียดโครงการ 

- พัฒนาช่องทางการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานและสถิติต่างๆ ให้แก่กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน สถาบัน

การเงิน และผู้ให้บริการ Funding portal โดยต้องเป็นข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถน า

ข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานและพัฒนาตนเองได้ในขณะที่ยังรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ

ข้อมูลอยู ่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- นักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการ Funding portal 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประเทศไทยมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงฐานข้อมูลการใช้แหล่งเงินทุน

รูปแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมและครบถ้วนในทุกด้าน 

- หน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการ Funding portal สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการและการด าเนินงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพที่ 90 แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงาน 

 

4.3.4. โครงการจัดท า Online community เร่ืองแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดท า Online community เรื่องแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยเป็นช่องทางที่จะรวบรวม

ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนแบบดั้งเดิม เช่น ธนาคารพาณิชย์ 

แหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบต่างๆ รวมถึงเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการ

ได้เข้ามาค้นคว้าหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้ก็จะมีการเปิดให้ทั้งนักลงทุนและ

ผู้ประกอบการเข้ามาสื่อสารผ่านเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อีกด้วย  โดยทุกฝ่ายต้องมีการ

ลงทะเบียนเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ใช้งานในระดับหนึ่ง จะได้ลดโอกาสที่มีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบได้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- นักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการ Funding portal 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการมีช่องทางที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่

เหมาะสมกับตนเองได้ง่ายขึ้นด้วย 

- นักลงทุนและผู้ประกอบการมีช่องทางที่จะท าความรู้จักและเข้าหาอีกฝ่ายได้ง่ายมากขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

202 

 

แผนภาพที่ 91 แนวทางการจัดท า Online community เร่ืองแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 

 
4.4.1. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

รายละเอียดโครงการ 

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการศึกษา

และพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก โดยลงรายละเอียดถึงข้อดี ข้อเสีย โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา 

รวมถึงผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการพัฒนาในสังคม เพื่อที่จะได้ประเมินถึงศักยภาพ ความจ าเป็น 

และวิเคราะห์แนวทางการก ากับดูแลที่เหมาะสม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

- มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิชาการต่างๆ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประเทศไทยมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและแหล่งเงินทุนรูปแบบต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง 

- หน่วยงานภาครัฐสามารถตามทันการพัฒนาด้านแหล่งเงินทุนทางเลือก และปรับตัวพร้อมทั้งกฎระเบียบใน

การก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสม 
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แผนภาพที่ 92 แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก 

 

4.4.2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดโครงการ 

- สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะติดตามการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ

ต่างๆ พร้อมทั้งศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

- ผู้ประกอบการ SMEs มีเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ท่ีช่วยให้เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น 

แผนภาพที่ 93 การสร้างเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงิน 
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8.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุนและผู้ประกอบการ 

5.1.1. โครงการจัดต้ังสมาคมหรือกลุ่มส าหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ 

รายละเอียดโครงการ 

- สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมหรือกลุ่มนักลงทุน เพื่อท่ีจะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของนักลงทุน แต่ละฝ่ายจะได้

ท าความรู้จักกัน และช่วยเหลือหรือส่งเสริมกันและกันในด้านต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น การแบ่งปันความรู้ การ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุน หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนในธุรกิจที่สนใจร่วมกัน โดยใช้แนวทางการ

สนับสนุนต่างๆ เช่น การให้เงินอุดหนุน การประชาสัมพันธ์ การให้สิทธิประโยชน์ และการออกมาตรการจูง

ใจอ่ืนๆ เป็นต้น 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประเทศไทยมีเครือข่ายนักลงทุนท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

- นักลงทุนในเครือข่ายมีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ท าให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

- อาจมีการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุน ท าให้ลงทุนในกิจการที่ต้องการเงินทุนปริมาณมากได้ 

แผนภาพที่ 94 แนวทางการสนับสนุนการจัดต้ังสมาคมหรือกลุม่ส าหรับนักลงทุน 

 

5.1.2. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายภาคเอกชนทางด้านการลงทุนในธุรกิจ SMEs 

รายละเอียดโครงการ 

- สร้างเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงนักลงทุนและผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน  โดย

ประกอบด้วย เครือข่ายนักลงทุน เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายร่วมที่มีทั้งนักลงทุนและ

ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละฝ่ายมีช่องทางที่จะท าความรู้จัก สื่อสาร และพูดคุยในประเด็นท่ีแตกต่างกนั

ไปได้ เช่น เครือข่ายผู้ประกอบการอาจเน้นเรื่องการจับคู่ธุรกิจเพื่อช่วยกันพัฒนาและต่อยอด ส่วนเครือข่าย

ร่วมระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายจะช่วยให้เกิดการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุนที่มีความสนใจ

ร่วมกันได้ ซึ่งท้ังหมดนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แกก่ลุ่มนักลงทุนและกลุ่มธุรกิจ SMEs ของไทยด้วย 
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ต้นทุนการค้นหาของผู้ประกอบการและนักลงทุนลดต่ าลง 

- ปริมาณการลงทุนในธุรกิจ SMEs เพิ่มมากข้ึน ทั้งในแง่ของจ านวนครั้งและมูลค่าการลงทุน 

- ผู้ประกอบการและนักลงทุนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

- เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง 

แผนภาพที่ 95 โครงสร้างเครือข่ายภาคเอกชนที่ต้องการสนบัสนนุ 

 

5.2.1. โครงการพัฒนากิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักลงทุนและผู้ประกอบการ 

รายละเอียดโครงการ 

- จัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนและผูป้ระกอบการ เช่น การจัดงานสัมมนา งานมหกรรม 

หรือการจับคู่ธุรกิจต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ท าความรู้จักกันผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ 

ภายในงาน จะได้เกิดความร่วมมือระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการง่ายข้ึน นอกจากน้ี ยังเป็นการเปิดโลก

ทัศน์ด้านธุรกิจและช่องทางการลงทุนให้แก่ทั้ง 2 ฝ่ายอีกด้วย เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานอาจจะได้พบเห็นธุรกิจ

หรือแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ภายในงาน ซึ่งอาจจจะตรงกับความต้องการของนักลงทุนหรือผู้ประกอบการราย

นั้นๆ ได้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักลงทุนและผู้ประกอบการมีโอกาสได้พบปะ พูดคุย และเจรจาธุรกิจกันได้ง่ายขึ้น 

- มีการลงทุนในธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้น เนื่องจากต่างฝ่ายต่างหาคู่ธุรกิจที่มีความสนใจตรงกันได้ง่ายขึ้น 
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แผนภาพที่ 96 แนวคิดโครงการพัฒนากิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักลงทุนและผู้ประกอบการ 

 

5.2.2. มาตรการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนทางเลือก 

รายละเอียดโครงการ 

- สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มว่าจะสามารถช่วยกันพัฒนาธุรกิจ

ของกันและกันได้ เช่น ผู้ประกอบการที่มีการด าเนินงานอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เดียวกัน อย่าง

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และผู้ประกอบการโรงพยาบาล หรือผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรและร้านอาหาร

ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนนี้จะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการค้นหาของแต่ละฝ่ายได้  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ประกอบการสามารถร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีการพัฒนาและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

แผนภาพที่ 97 แนวทางการจับคู่ธุรกิจ (Business matching) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

207 

 

8.4 กรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

จากรายละเอียดโครงการข้างต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการตา่งมีภารกิจและหน้าที่ท่ีแต่ละหน่วยงานต้องรับผดิชอบไม่

เท่ากัน นอกจากน้ีบางโครงการก็ยังเป็นรากฐานท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินโครงการต่อยอดอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงได้

วางกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมศักยภาพของนักลงทุนและพัฒนามาตรฐานช่องทางแหล่งเงินทุน 

กลยุทธ ์ โครงการ/มาตรการส าคัญ 
ระยะสั้น 

ภายใน 1 ปี 
ระยะกลาง 

1-2 ปี 
ระยะยาว 

3-4 ปี 

1.1 ยกระดับนักลงทุน
บุคคลและพัฒนา
ความรู้เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญ 

1.1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนกั
ลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจสมัยใหม ่

   

1.1.2. โครงการพัฒนานักลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล 
(Specialized Investors 
Certification) 

   

1.2 พัฒนามาตรฐานการ
ด าเนินงานของ 
Funding portal 

1.2.1. มาตรการจดัตั้งระบบการจด
ทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่
ผู้ให้บริการ Funding portal 

   

1.2.2. โครงการพัฒนากรอบแนว
ทางการคัดกรองนักลงทุน
บุคคลและการควบคุมรูปแบบ
การลงทุน 

   

1.2.3. โครงการจัดอบรมมาตรฐาน
การให้บริการและแนวทางการ
ปฏิบัติของผู้ให้บริการ 
Funding portal  

   

1.3 ผลักดันให้เจ้าของเงินทุน
และสถาบันการเงินให้
ความส าคญัและสนับสนุน
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
สมัยใหม ่

1.3.1.โครงการจัดอบรมเรื่องรูปแบบ
และแนวคิดการด าเนินธุรกิจ
แบบ Startups  

   

1.3.2. มาตรการแนะน าแหล่งเงินทุน
ทางเลือก (Alternative 
Financing Referral) 
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กลยุทธ ์ โครงการ/มาตรการส าคัญ 
ระยะสั้น 

ภายใน 1 ปี 
ระยะกลาง 

1-2 ปี 
ระยะยาว 

3-4 ปี 

1.4 พัฒนามาตรการจูงใจเพื่อ
ดึงดูดให้เกิดเครื่องมือทาง
การเงินและการลงทุนมาก
ขึ้น 

1.4.1. โครงการพัฒนาขอบเขตของ
มาตรการลดหย่อนภาษ ี

   

1.4.2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการก าหนดมาตรการให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถร่วม
ลงทุนในธุรกิจหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจและ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
(Matching Fund) 

   

1.4.3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งประกันความ
เสียหายจากการลงทุนส าหรับ
การลงทุนในกิจการเปา้หมาย
ของรัฐ 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกและธุรกิจ SMEs สมัยใหม ่

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ 
ระยะสั้น 

ภายใน 1 ปี 

ระยะกลาง 

1-2 ปี 

ระยะยาว 

3-4 ปี 

2.1 สร้างความเข้าใจเรื่อง
แหล่งเงินทุนทางเลือก
และการรับรูเ้รื่อง
แหล่งเงินทุนทางเลือก
ในวงกว้าง 

2.1.1. โครงการสร้างการรับรู้และให้
ความรู้แหล่งเงินทุนทางเลือก 

   

2.1.2. มาตรการให้ค าปรึกษาด้านการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก 
(Advisory Program) 

   

2.2 ยกระดับความรู้
ทางด้านแนวคิด 
รูปแบบ และหลักการ
ท าธุรกิจสมยัใหม ่

2.2.1. โครงการส่งเสริมความรู้
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
ธุรกิจสมยัใหม ่

   

2.2.2. โครงการจัดสรรพี่เลี้ยง 
(mentor) ให้แก่ธุรกิจที่มีการ
ระดมทุนผ่านช่องทางแหล่ง
เงินทุนทางเลือก 
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กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ 
ระยะสั้น 

ภายใน 1 ปี 

ระยะกลาง 

1-2 ปี 

ระยะยาว 

3-4 ปี 

2.3 ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
และมาตรฐาน 

2.3.1. มาตรการผลักดันการพิจารณา
มาตรฐานการจัดท าบัญชีของ
ผู้ประกอบการ 

   

2.3.2. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ใหต้รวจสอบคะแนน Credit 
Bureau อย่างสม่ าเสมอ 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท าธุรกิจและการลงทุน 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ 
ระยะสั้น 

ภายใน 1 ปี 

ระยะกลาง 

1-2 ปี 

ระยะยาว 

3-4 ปี 

3.1 เร่งรัดกระบวนการ
ปรับแก้กฎหมายและ
ระเบียบทีส่่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งเงินทุน
ทางเลือก 

3.1.1. โครงการส่งเสริมมาตรการ
เร่งรัดการศึกษาและปรับปรุง
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งและลงทุนในแหล่งเงินทุน
ทางเลือก (fast track) 

   

3.2 ส่งเสริมช่องทางการ
ตรวจสอบแหล่งที่มา
ของเงินทุนจากนัก
ลงทุน 

3.2.1. โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงขอบเขตระเบยีบและ
การบังคับใช้มาตรการ
ตรวจสอบท่ีมาของเงินทุน 

   

3.2.2. โครงการรณรงค์และส่งเสรมิ
มาตรการตรวจสอบความ
โปร่งใสของเงินทุนในแหล่ง
เงินทุนทางเลือก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมปัจจัยท่ีช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่ดี 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ 
ระยะสั้น 

ภายใน 1 ปี 

ระยะกลาง 

1-2 ปี 

ระยะยาว 

3-4 ปี 

4.1 วิจัย ทดสอบและ
พัฒนาเครื่องมือทาง
การเงินเพื่อยกระดับ
การพัฒนาแหล่ง
เงินทุนทางเลือก 

4.1.1. โครงการจัดท าสนามทดลอง
การพัฒนาเครื่องมือทางด้าน
แหล่งเงินทุนทางเลือกและการ
ลงทุน (Alternative Finance 
Sandbox) 

   

4.2 ยกระดับผู้ให้บริการ 
(Service provider) 
ที่สนับสนุนการลงทุน
และการด าเนินธุรกิจ
ของ SMEs 

4.2.1. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ประเมินมูลค่ากิจการ    

4.2.2. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
มูลค่าธรุกิจและที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

 
  

4.3 พัฒนาฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
แหล่งเงินทุนทางเลือก 

4.3.1. มาตรการจดัท าฐานข้อมูล 
SMEs และเก็บข้อมลูอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

4.3.2. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบความปลอดภัยทาง
อินเทอร์เน็ต 

   

4.3.3. โครงการเช่ือมโยงข้อมลู
พื้นฐานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ นักลงทุน และผู้
ให้บริการ funding portal  

   

4.3.4. โครงการจัดท า Online 
community เรื่องแหล่ง
เงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ 
SMEs 
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4.4 เชื่อมโยง และสร้าง
เครือข่ายองค์ความรู้จาก
หน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 

4.4.1. โครงการเช่ือมโยงเครือข่าย
ทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
แหล่งเงินทุนทางเลือก 

   

4.4.2. โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายหน่วยงาน
พันธมิตรเพื่อการพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักลงทุนและผู้ประกอบการ 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ 
ระยะสั้น 

ภายใน 1 ปี 

ระยะกลาง 

1-2 ปี 

ระยะยาว 

3-4 ปี 

5.1 สร้างเครือข่ายนัก
ลงทุนและ
ผู้ประกอบการ 

5.1.1. โครงการจัดตั้งสมาคมหรือกลุ่ม
ส าหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ 

 
  

5.1.2. โครงการสนับสนุนการจดัตัง้
เครือข่ายภาคเอกชนทางด้าน
การลงทุนในธุรกิจ SMEs 

   

5.2 สร้างพื้นที่ในการจับคู่
ทางธุรกิจ (Business 
Matching Platform) 

5.2.1. โครงการพัฒนากิจกรรมเช่ือม
ความสัมพันธ์นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการ 

 
  

5.2.2. โครงการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยง
แหล่งเงินทุนทางเลือก 

   

 

8.5 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

อย่างไรก็ดี การที่แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะประสบความส าเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ได้นั้นจ าเป็นต้องพึ่งพาหลากหลาย 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของแผนอยู่ 13 

ประการ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

• ปัจจัยด้านผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- พร้อมท่ีจะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์นี้ ต้องมีความ

พร้อมที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากแนวทางการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ในสังคมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่

ผู้ประกอบการจะยังสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

- มีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

การใฝ่หาความรู้เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งส าคัญจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความก้าวหน้า อันจะ

เป็นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตัวธุรกิจเองและภาพรวมของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยได้อีก

ด้วย 

• ปัจจัยด้านสถาบันการเงินและนักลงทุน 

- มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ 

การมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ จะช่วยให้แผนยุทธศาสตร์

ดังกล่าวประสบความส าเรจ็ไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน เนื่องจากประเด็นส าคัญประการหนึ่งท่ีพบในการศึกษาช้ินนี้ระบุว่าการ

ที่สถาบันการเงินไม่เข้าใจแนวทางการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ถือเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้แหล่งเงินทุนทางเลือกใน

ประเทศไทยยังพัฒนาไปได้ไม่ไกลนัก ดังนั้น สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้แหล่งเงินทุนทางเลือกและเครื่องมือทางการเงิน

รูปแบบใหม่ต่างๆ มีการพัฒนามากขึ้นคือกลุ่มที่มีอ านาจในการลงทุนหรือให้เงินสนับสนุนแก่ SMEs จ าเป็นต้อง

เปิดรับมุมมองและแนวทางการท าธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งพยายามท าความเข้าใจผู้ประกอบการให้มากข้ึน 

- พร้อมให้การสนับสนุนแก่ SMEs 

นอกจากนี้ สถาบันการเงินและนักลงทุนก็ต้องพร้อมให้การสนับสนุนแก่ SMEs ที่มีศักยภาพด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นในแง่ของเงินทุน ความรู้ หรือค าปรึกษาต่างๆ มิเช่นนั้นทางผู้ประกอบการก็ยังต้องเผชิญอุปสรรคบางส่วนอยู่ 

ท าให้การด าเนินงานอาจไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

• ปัจจัยด้านหน่วยงานภาครัฐ 

- หน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจแผนยุทธศาสตร์อย่างถ่องแท้ 

ในฐานะองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ที่ต้องน าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และมาตรการต่างๆ มา

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจในแต่ละประเด็น

อย่างครบถ้วนและลึกซึ้ง จะได้น าแผนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีวางไว้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

- ต้องผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์นั้นประกอบไปด้วยโครงการหรือมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ดังนั้น ความต่อเนื่องของการผลักดันนโยบายในแต่ละช่วงเวลาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การพัฒนาจะได้เกิดอย่างเต็ม

รูปแบบโดยไม่เกิดการชะงักกลางคัน 

• ปัจจัยด้านเครือข่าย 

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการสร้างความ

เข้าใจและจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน เพื่อที่ทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ จะได้ด าเนินไป

อย่างเต็มที ่
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- ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เนื่องจากการด าเนินงานบางอย่างจ าเป็นต้องมีการพึ่งพากันระหว่างหน่วยงาน เช่น ภาครัฐก็ต้องการความ

ร่วมมือจากเอกชนในการให้ความคิดเห็นต่อแผนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อที่จะได้ก าหนดแผนงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่วนภาคเอกชนก็ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านอ่ืนๆ เช่นกนั ดังนั้น ทุกฝ่ายก็ต้องพร้อม

ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย การด าเนินงานต่างๆ จึงจะบรรลุผลได้ 

• ปัจจัยด้านองค์ความรู้และฐานข้อมูล 

- ต้องมีการสร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูลร่วมกัน และแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานได้ 

องค์ความรู้และฐานข้อมูลถือเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่จะช่วยผลักดันความส าเร็จ เนื่องจากการมีข้อมูลที่

ครบถ้วนและครอบคลุมจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านเห็นภาพรวมของการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 

และแหล่งเงินทุนทางเลือกได้อย่างชัดเจนและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยอ านวยให้การวางแผนการด าเนินงาน

ต่างๆ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องมีการสร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูลร่วมกัน และ

แบ่งปันข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานได้ 

- มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้การพัฒนาแหล่งเงินทุนและเครื่องมือ

ต่างๆ มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ 

• ปัจจัยด้านความเชื่อมโยงและความต่อเนื่อง 

- ทุกภาคส่วนต้องมีแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกัน 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์มีการด าเนินงานในหลายด้าน รวมถึงมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนมากในทั้งฝั่งของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ แนวคิดและการ

ด าเนินงานของทุกฝ่ายต้องมีความสอดคล้องกัน ผลการด าเนินงานในระดับหน่วยงานจะได้รวบรวมและขยายผล

เป็นผลส าเร็จในภาพรวมตามที่วางแผนไว้ได้ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องมุ่งมั่นด าเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง 

เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มักมีภาระและพันธกิจที่ต้องด าเนินการอยู่แล้วแตกต่างกันไป แต่เพื่อจะให้แผน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ประสบความส าเร็จ ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญและด าเนินตามแผนอย่างจริงจัง มิเช่นนั้น 

การพัฒนาในแต่ละส่วนอาจไม่สอดคล้องกัน ท าให้การพัฒนาในภาพรวมล่าช้าหรือผิดไปจากท่ีก าหนดไว้ได้ 

- ภาคเอกชนต้องมีแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ภาคเอกชนถือเป็นอีกส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นี้ให้ไปสู่ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 

ทั้งนี้ องค์กรภาคเอกชนมักมีแผนการด าเนินงานของตนเอง รวมถึงมีเป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

และประเด็นที่ให้ความส าคัญในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานั้นไม่

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จก็ยากท่ีจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น 

สิ่งส าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ ภาคเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือผ่านการจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาทั้งฝั่งของภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

การพัฒนาในภาพรวมจะได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมั่นคงยิ่งขึ้น 

 
8.6 ผลที่คาดว่าจะได้เห็นจากการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

เมื่อทบทวนภาพรวมของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ี

เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ หากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สถาบันการเงิน สมาคมต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการและนักลงทุนมีการด าเนินตามแผนการต่างๆ ที่วางไว้ ทางที่ปรึกษาคาดหวัง

ว่าจะมีผลการด าเนินงานดังนี ้

 
 

ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) 
การวางรากฐาน 

ระยะกลาง (1 – 2 ปี) 
การต่อยอด 

ระยะยาว (3 – 4 ปี) 
การขยายผล 

ผู้ประกอบการ 
SMEs 

• มีการด าเนินธุรกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ได้ตรงตาม
มาตรฐาน 

• รับรู้ข้อมลูและเข้าใจ
เกี่ยวกับแหล่งเงินทุน
ทางเลือกมากขึ้น 

• มีการด าเนินธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพและเติบโตได้
รวดเร็ว 

• มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ธุรกิจ 

• สามารถระดมทุนจากแหล่ง
เงินทุนทางเลือกได ้

• เข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก
ได้ด ี

• สามารถเลือกใช้แหล่ง
เงินทุนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• กิจการมีความ
เจริญก้าวหน้าและเติบโต
อย่างยั่งยืน 

นักลงทนุและ
สถาบัน
การเงิน 

• เข้าใจสภาพการด าเนิน
ธุรกิจสมยัใหม่มากขึ้น 

• เข้าใจถึงรูปแบบและความ
เสี่ยงในการลงทุนผ่าน
ช่องทางแหล่งเงินทุน
ทางเลือก 

• มีการพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงินท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของ SMEs ได้
ดีขึ้น 

• มีความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการลงทุนใน
ธุรกิจ SMEs และ Startups 

• สามารถสรา้งผลตอบแทนท่ี
ด ี

• ผลักดันให้ธรุกิจ SMEs 
เติบโตได้อยา่งยั่งยืน 

ผู้ให้บริการ 
Funding 
portal 

• เรียนรูร้่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว 

• เข้าใจถึงโอกาสและความ
เสี่ยงของระบบ 

• พัฒนา Platform ที่ดี 
ปลอดภัย และมีเสถยีรภาพ
ได ้

• สามารถจัดสรรและดูแลนัก
ลงทุน ผู้ใช้งาน และเงินทุน
ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) 

การวางรากฐาน 
ระยะกลาง (1 – 2 ปี) 

การต่อยอด 
ระยะยาว (3 – 4 ปี) 

การขยายผล 

เครือข่าย
ความร่วมมือ 

• นักลงทุนและผูป้ระกอบการ
เริ่มรู้จักและแบ่งปันข้อมูล
ให้กัน 

• มีการร่วมลงทุนจากนัก
ลงทุน 

• ผู้ประกอบการมีคู่คา้ทาง
ธุรกิจ 

• เกิดการลงทุนในเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง 

• สามารถขยายขอบเขต
เครือข่ายไปยังต่างประเทศ
ได ้

สสว. • มีการจัดกจิกรรมสมัมนา
ให้แก่ผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในการพัฒนาองค์ความรู้
เรื่อง SMEs และแหล่ง
เงินทุนทางเลือก 

• สามารถสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละ
ประเภทไดต้รงความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ 

• ปรับแก้กฎหมายที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบอย่าง
เรียบร้อย 

• มีการตดิตามผลการ
ด าเนินงานและทบทวนข้อดี
ข้อเสียของมาตรการตา่งๆ 
อยู่เสมอ 

• มาตรการก ากับดูแลและ
มาตรการสนับสนุนต่างๆ 
ได้รับการปรับแก้ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
และความต้องการของสังคม
อย่างสม่ าเสมอ 

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว แต่ละช่วงของการพัฒนาคาดว่าจะมีความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงผลการ

ด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังน้ี 

• ช่วงการวางรากฐาน 

ในช่วงแรกของการพัฒนาจะเป็นการวางรากฐานให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะพัฒนาในข้ันต่อไป โดยในภาพรวม ทุกๆ 

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องรับรู้และเข้าใจแหล่งเงินทุนทางเลือก รวมถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่  พร้อมทั้งพัฒนาการ

ด าเนินงานของตนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งในระยะนี้ก็จะมีการให้ความรู้พื้นฐานในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างๆ 

และสิ่งส าคัญคือกฎหมายและระเบียบต่างๆ จะต้องได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการพัฒนาในข้ันถัดไป 

• ช่วงการต่อยอด 

ในระยะนี้ ทุกฝ่ายจะมีความพร้อมส าหรับการด าเนินงานต่างๆ มากขึ้น และมีการพัฒนาในขั้นถัดไป โดยจะเริ่มน า

เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานหรือเครื่องมือทางการเงินมากขึ้น นอกจากนี้ ก็จะมีการร่วมมือกัน

ระหว่างหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เช่น การร่วมลงทุน การสร้างเครือข่าย และการ

จับคู่ทางธุรกิจ ในขณะที่ทางฝั่งภาครัฐก็จะติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลและการสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งในระยะนี้ แหล่งเงินทุนทางเลือกจะเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึ้น เพราะทุกฝ่ายมีความเข้า ใจและให้ความ

สนใจต่อแหล่งเงินทุนทางเลือกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาหรือการใช้งานในเชิงต่างๆ 
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• ช่วงการขยายผล 

ในระยะของการขยายผล ทุกฝ่ายจะมีความคุ้นเคยกับแหล่งเงินทุนทางเลือกและสามารถเลือกใช้งาน ลงทุน และก ากับ

ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ดังนั้น กิจการต่างๆ ก็จะเริ่มมีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ส่วนฝั่งเจ้าของเงินทุนก็จะเริ่ม

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐเองก็มีแนวทางการสนับสนุนและการก ากับดูแลที่ชัดเจน จึงท า

ให้มีการพัฒนาในภาพรวมเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ภาคส่วนต่างๆ ก็มีความพร้อมส าหรับการวิจยัและพัฒนาในข้ันต่อไป

ด้วย 

8.7 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ และโอกาสในการพัฒนาขั้นต่อไป 

ทั้งนี้ จากการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและการทบทวนยุทธศาสตร์ ทางที่ปรึกษาได้พบ

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการท าให้ไม่สามารถก าหนดแนวทางที่จะน าข้อเสนอแนะเหล่านี้มาใช้ได้ใน

แผนยุทธศาสตร์นี้ ทางที่ปรึกษาจึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ มาไว้ ณ ท่ีนี้ เพื่อที่จะสามารถน าไปปรับใช้ในอนาคต โดยมี

หัวข้อส าคัญ ดังนี ้

• การแบ่งยุทธศาสตร์ให้เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม 

โดยข้อเสนอแนะส าคัญคือเรื่องการแบ่งยุทธศาสตร์ให้เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม เนื่องจาก

ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนมีความคิดเห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมและกลุ่มผู้ประกอบการ Startups นั้นมีความ

แตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของแนวทางการด าเนินธุรกิจ การหารายได้ รูปแบบเงินทุนที่ต้องการ และข้อจ ากัดต่างๆ 

ดังนั้น การมีแผนยุทธศาสตร์ที่รวมผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มเข้าด้วยกันนั้นอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ประกอบการทั้งหมดได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะสะท้อนสถานการณค์วามเป็นจรงิ แต่การจัดท ายุทธศาสตรเ์พื่อผู้ประกอบการ

แต่ละกลุ่มก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของแนวทางการจัดกลุ่มผู้ประกอบการ เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการจัดกลุ่ม

ผู้ประกอบการ เพราะหากน ารูปแบบการด าเนินธุรกิจมาใช้เป็นเกณฑ์ ก็จะพบกับข้อจ ากัดที่ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจ

แบบดั้งเดิมบางรายก็สามารถมีศักยภาพและเติบโตอย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับผู้ประกอบการ Startups ได้ รวมถึงมีการน า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยแล้ว ในขณะที่หากแบ่งผู้ประกอบการ

ตามระยะการพัฒนาด้วยตวัช้ีวัดต่างๆ เช่น รายได้ ก าไร มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ฯลฯ ก็มีอุปสรรคในเรื่องลักษณะของธุรกิจที่ธุรกจิ

แต่ละประเภทที่มีปัจจัยที่บ่งบอกถึงระยะการพัฒนาที่ไม่เท่ากัน เช่น หากเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรจ านวนมากก็อาจมี

มูลค่าทรัพย์สินถาวรที่สูงกว่าธุรกิจที่เน้นการบริการ หรือธุรกิจที่มีมูลค่าสินค้าที่ค่อนข้างสูงก็อาจมีตัวเลขของรายได้ที่สูงกว่า

กิจการที่ขายสินค้ามูลค่าต่ ากว่าแต่ขายได้ในปริมาณมาก แม้ว่าธุรกิจสินค้ามูลค่าสูงจะมีปริมาณการขายไม่มากนักก็ตาม ดังนั้น 

การตีกรอบเรื่องระยะการพัฒนาด้วยปัจจัยต่างๆ จึงอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าว การแบ่งยุทธศาสตร์ให้

เจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการนั้นอาจไม่เหมาะสมเท่าไรนัก ทั้งนี้ หากในอนาคต ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในประเทศไทยมีความชัดเจนขึ้น และมีองค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม

ผู้ประกอบการแล้ว การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อลักษณะของผู้ประกอบการแตล่ะกลุ่มโดยเฉพาะก็เปน็แนวทาง

ที่ดีท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

217 

 

• การพัฒนา Platform โฆษณาต่างๆ ส าหรับผู้ประกอบการ 

ข้อเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนา Platform โฆษณาต่างๆ หรือลดต้นทุนการใช้บริการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ

สามารถเข้าถึงนักลงทุนหรือผู้ประกอบการและสร้างการรับรู้ในสังคมได้ ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นอีกข้อเสนอหนึ่งที่ทาง

ภาคเอกชนได้หยิบยกขึ้นมา เนื่องจากปัจจุบันช่องทางในการโฆษณารูปแบบ Online ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและคน

จ านวนมากได้ง่ายส่วนใหญ่ยังคงเป็นของต่างประเทศ เช่น Google Facebook Youtube ฯลฯ ซึ่งก็มักมีการเก็บค่าใช้บริการ

โฆษณาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางรายจึงได้เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยหาวิธี

ต่อรองให้ราคาถูกลง หรือพัฒนาช่องทางการโฆษณาของประเทศไทยเอง เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถลด

ต้นทุนการโฆษณาได้ ในอีกทางหนึ่ง ทางผู้ประกอบการก็เสนอว่าการจัดสรรงบสนับสนุนการโฆษณาก็เป็นอีกช่องทางที่

สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ 

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวย่อมมีประโยชน์ต่อทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการ แต่การพัฒนาช่องทางโฆษณาที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มคนจ านวนมากได้ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการรวบรวมผู้ใช้งานให้มีจ านวนมาก ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวก็

ต้องพึ่งพาปัจจัยทางสังคมอื่นๆ ร่วมด้วย นอกจากนี้ ทางที่ปรึกษามองว่าภาคเอกชนน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ เพราะนอกจากจะมีความเข้าใจในความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคเอกชนด้วยกันเองมากกว่าแล้ว ยัง

เอื้อให้ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถแสดงผลงานหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเสรีมากกว่าด้วย 
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ภาคผนวก ก สรุปผลการสัมภาษณ์ 
• กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกและการสนับสนุน

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 
1.  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) • ทาง ธปท. มองว่าเครื่องมือแหล่งเงินทุนทางเลือกมีทิศทางการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดแีละหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ธปท. และ กลต. ก็ได้มีการด าเนินงานเพื่อรองรับแนวโน้มการพัฒนานี้ 
โดยมีการจัดตั้งฝ่ายในองค์กรเพื่อดูแลเครื่องมือทางการเงินรูปแบบ
ดังกล่าวโดยเฉพาะ 

• ส าหรับ VC ทาง ธปท. ก็ได้เปิดช่องให้มีการด าเนินงานได้มานานแล้ว 
โดยจะเน้นให้ทางธนาคารเป็นผู้จดัตั้ง แต่ก็ยังไม่แพรห่ลายเพราะบาง
กฎเกณฑ์ที่ทาง ธปท. ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัย
ก็เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้การลงทุนด้วย VC อาจไม่สร้างประโยชน์ให้แก่
นักลงทุนเท่าท่ีควร เช่น การก าหนดระยะเวลาการลงทุน ซึ่งบางครั้ง
กว่าธุรกิจจะประสบผลส าเร็จกต็้องใช้เวลา ท าให้เมื่อนักลงทุนถูก
ก าหนดให้ออกจากธุรกิจก่อน จึงไม่อยากลงทุนนัก 

• ธปท. มองว่าปัญหาการเข้าถึงแหลง่เงินทุนส่วนหนึ่งเกิดจากตัว
ผู้ประกอบการเอง โดยปญัหาส าคญัคือผู้ประกอบการมีข้อมูลทีไ่ม่
น่าเชื่อถือ เช่น เอกสารงบการเงินไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ก็ท าให้
ธนาคารพาณิชยไ์ม่กล้าอนุมัตสิินเช่ือให้ 

• พันธกิจของ ธปท. มีทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งก็ต้องปกป้องดูแลธนาคาร
และตลาดการเงินของประเทศไม่ให้มีความเสี่ยงมากเกินไป ในขณะที่ก็
ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย
เช่นกัน ดังนั้น การหาจุดสมดลุระหว่าง 2 พันธกิจจึงเป็นเป้าหมายหนึ่ง
ของ ธปท. ท่ีพยายามท าและรักษาอยู่ 

• ส่วน Crowdfunding ทาง ธปท. จะรับผิดชอบแค่รูปแบบ Peer-to-
peer lending โดยปัจจุบันยังไม่มกีฎระเบียบของทาง ธปท. ท่ีออกมา
ก ากับดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เนือ่งจากยังอยู่ในข้ันตอนการศึกษาและ
ทดลองผ่านโครงการ Regulatory sandbox 

• Regulatory sandbox เป็นกลไกหนึ่งที่ทาง ธปท. จัดท าข้ึนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน โดยจะเปดิให้ผู้ประกอบการ 
Crowdfunding portal เข้ามาด าเนินการในวงจ ากัด และ ธปท. จะ
ร่วมก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสใหท้ั้ง
ผู้ให้บริการ portal ได้ทดลองและเรียนรู้แนวทางการให้บริการ และ 
ธปท. เองก็ได้เรียนรู้แนวทางและระดับการก ากับดูแลทีเ่หมาะสมด้วย 
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• ทั้งนี้ ทาง ธปท. มองว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกไม่ใช่ทางออกเดียว
ส าหรับ SMEs ในการหาแหล่งเงินทุน เนื่องจากแหล่งเงินทุนแต่ละ
รูปแบบต่างก็มีคณุลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับ SMEs ที่แตกตา่งกันไป 
ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งเงนิทุนหลายๆ รูปแบบ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการทีแ่ตกต่างกัน รวมถึงเปิดโอกาสและ
ช่องทางหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีตัวเลือกในการหา
แหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับตนเองด้วย 

• มาตรการหนึ่งที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ควรผลักดันคือ
การให้ความรู้แกผู่้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมี
ความพร้อมและศักยภาพในการเตบิโต อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในอนาคต 

2.  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) • สศค. เป็นหน่วยงานที่ท างานควบคู่กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ธปท. และ 
กลต. ในการหารือถึงแนวทางการก าหนดนโยบายและความคดิเห็นต่อ
แผนนโยบายด้านการเงินการคลังต่างๆ 

• ส าหรับ VC ทาง สศค. ไดม้ีการด าเนินงานในเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงปี 
2545 แล้ว โดยความรับผิดชอบของ สศค. คือการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดตั้ง VC ในประเทศไทย 

• ในช่วงแรกของการก าหนดแผนและสิทธิประโยชน์ ทาง สศค. ได้เปิด
กว้างในเรื่องของประเภทธุรกิจ เนือ่งจากมองว่าผู้ประกอบการ SMEs 
ควรไดร้ับการสนับสนุนอย่างท่ัวถึง 

• แต่ในช่วงนั้นกลับไม่มเีอกชนรายใดสนใจจัดตั้ง VC เลย โดยมเีหตผุล
ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การที่ประเทศไทยเพิ่งเผชิญกับวิกฤตในปี 
2540 ท าให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว 2) นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคย
กับ VC เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหมส่ าหรับประเทศไทย และยังตดิกับการ
ลงทุนในรูปแบบของ PE ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทใหญ่ที่มีความมั่นคง
ในระดับหนึ่ง ท าให้มีความเสีย่งน้อยกว่า ท าให้ยังไม่มีใครสนใจ VC 
มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตน้ทุนที่เกิดจากกระบวนการลงทุนทั้ง 
2 รูปแบบค่อนข้างคล้ายกัน 3) ประเทศไทยยังขาดธุรกิจท่ีเหมาะสมกับ
การลงทุนด้วย VC เช่น ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ท าให้นักลงทุนไม่
รู้ว่าจะไปลงทุนท่ีใด 4) ระเบียบและเง่ือนไขท่ีทางกรมสรรพากรตั้งข้ึน
ยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ทางนักลงทุนภาคเอกชนเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่
จะลงทุน 

• ดังนั้น เมื่อไมม่ีเอกชนลงทุน ภาครฐัเลยมีแนวคดิที่จะจดัตั้งกองทุน VC 
เอง โดยกองทุนแรกเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการคลัง และ
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งในรูปแบบของกองทุนรวมเนื่องจากเป็น
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ช่องทางเดียวท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าการร่วมลงทุนได้ ซึ่งแตกต่างจาก
ในอดีตที่มักจะเป็นการให้เงินให้เปล่าหรือให้กู้ยมืเป็นหลัก ซึ่งกองทุนนี้
มีการว่าจ้างบริษัทหลักทรัพยเ์อกชนเข้ามาเป็นผู้บริหารกองทุน 

• อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวยังคงเป็น
แนวทางการด าเนินงานแบบราชการ และมีเรื่องงบประมาณเข้ามา
เกี่ยวข้อง ดังนั้น การบริหารจึงค่อนข้างยากและไม่สามาราถลงทุน
ได้มากนักเพราะคณะกรรมการกังวลเรื่องความเสี่ยงสูง 

• ในปี 2547 ทางรัฐบาลก็ได้จดัตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาภายใต้การดูแลของ 
สสว. เพื่อสนบัสนุน SMEs โดยเฉพาะ โดยมคีณะกรรมการ สสว. เป็นผู้
ตัดสินใจในการลงทุน และมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
(Investment committee) ซึง่ประกอบด้วยตัวแทนจากท้ังภาครัฐ
และเอกชนมาร่วมพิจารณาด้วย 

• อย่างไรก็ตาม เงินจากกองทุนของ สสว. ถูกใช้ไป 2 ทาง โดยทางหนึ่ง
น าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เผชิญภัยพิบัติจากสึนามีในปลายปี 
2547 และอีกส่วนหน่ึงน าไปลงทุนตามปกติ แตเ่นื่องจากมีการใช้
เงินกองทุนอย่างเร่งด่วนท าให้บางขั้นตอนถูกข้ามไป และเมื่อ สตง. เข้า
มาตรวจสอบจึงโดนสั่งระงับการลงทุน ท าให้ปัจจุบัน เงินจากกองทุน
ดังกล่าวไมไ่ด้น าไปใช้ส าหรับ VC แล้ว แต่ถูกแปลงงบไปเป็นเงินใน
กองทุนอื่นๆ แทน 

• ในตอนแรกของการก าหนดสิทธิประโยชนส์ าหรับ VC ทางสรรพากร
ก าหนดว่ากองทุน VC ต้องรักษาสดัส่วนของการลงทุนไม่น้อยกว่าที่
สรรพากรก าหนดในช่วงปีท่ี 4 – 10 ของการลงทุน หากสัดส่วนการ
ลงทุนน้อยกว่าก็จะสญูเสียสิทธิประโยชน์และต้องให้คืนเงินท่ีไดร้ับจาก
การใช้สิทธิประโยชน์ก่อนหน้าท้ังหมดให้แก่สรรพากร ซึ่งภายใตเ้งื่อนไข
ดังกล่าวทางเอกชนมองว่าไม่คุ้มคา่ท าให้ไม่มีการจัดตั้ง VC ดังนั้น ทาง 
สศค. และกรมสรรพากรจึงยอมผอ่นคลายข้อบังคับดงักล่าว ท าใหใ้นปี 
2550 มีการจัดตั้งกองทุนข้าวกล้าซึ่งเป็น VC เอกชนรายแรก 

• ต่อมาทาง สศค. ได้ปรับสิทธิประโยชน์ตัวใหม่ เนื่องจากมีบทเรยีนจาก
สิทธิประโยชน์ตัวเดมิที่ไมส่ามารถดึงดูดเอกชนได้ โดยสิทธิประโยชนต์ัว
ใหมม่ีการก าหนดกลุม่ SMEs เป้าหมายเป็นวสิาหกิจที่มีการใช้
เทคโนโลยี แตไ่ม่มีการตั้งข้อจ ากัดส าหรับนักลงทุน VC ซึ่งภายใต้เกณฑ์
ดังกล่าว ท้ังทางสรรพากรและ สวทช. ก็เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก พรฎ. สิทธิประโยชน์ฉบบัใหม่นี้มีการจ ากัดขอบเขตของธุรกิจ 
ท าให้ผู้ก าหนดนโยบายบางกลุ่มไมเ่ห็นด้วยเท่าไรนัก เนื่องจากมองว่า
ภาครัฐควรให้การสนับสนุน SMEs อย่างทั่วถึง ซึ่งข้อขัดแย้งนี้ท าให้การ
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อนุมัติ พรฎ. ดังกล่าวล่าช้าไป จนกระทั่งในปี 2559 จึงได้มีการออก 
พรฎ. ออกตามความในประมวลรษัฎากรฯ (ฉบับท่ี 597) พ.ศ. 2559 

• ปัจจุบัน แนวโน้มการท าธุรกิจในประเทศไทยเริม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากข้ึน ซึ่งปัจจัยนี้ก็เป็นส่วนหน่ึงที่
ผลักดันใหม้ีการจดัตั้งกองทุน VC เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

• รูปแบบของ VC ที่ทาง สศค. อยากให้เกิดขึ้น คือ การจัดตั้งบริษัทรว่ม
ลงทุน (CVC) มากกว่า เพราะมองว่า CVC จะมีประโยชน์ต่อ SMEs ใน
ระยะยาวได้มากกว่ากองทุน VC ปกติ เพราะ CVC สามารถช่วยบ่ม
เพาะธุรกิจในระยะยาว จนถึงระดบัท่ีธุรกิจนั้นอาจมาสนับสนุนกิจการ
หลักของ CVC ได้ ในขณะที่กองทุน VC ทั่วไปมักมีข้อจ ากัดดา้น
ระยะเวลาในการลงทุนที่สั้นกว่า เนื่องจากผู้บริหารกองทุนต้องพยายาม
ท าก าไรให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสนับสนุนของกองทุน VC 
ทั่วไปจึงมักจะถึงแค่ระยะที่ธุรกิจสามารถขายและท าก าไรให้นักลงทุน
ได้มากกว่า 

• อุปสรรคส าคญัของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาแหล่งเงินทุน
ทางเลือกคือ พรบ. งบประมาณ เนื่องด้วยหน่วยงานภาครัฐต้อง
รับผิดชอบและรายงานการใช้งบประมาณของตนเอง และกฎหมายก็
ไม่ได้เปดิช่องให้หน่วยงานภาครัฐท าการลงทุนที่มีความเสี่ยงได้มากนัก 
ดังนั้น แม้ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่กไ็มส่ามารถน ามาจดัตั้ง
กองทุน VC เพื่อสนับสนุน SMEs นอกเสียจากจะมี พรบ. ของ
หน่วยงานที่เปิดช่องให้ท าได้ เช่น สสว. เป็นต้น แต่ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวก็มักจะระบุถึงแค่อ านาจเบื้องต้น แต่ไมไ่ดล้งรายละเอียดถึง
ขั้นตอนและกระบวนการในการลงทุน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงว่าการ
กระท าบางอย่างอาจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ ซึ่งก็จะกลายมาเป็น
ประเด็นส าคญัเมื่อหน่วยงานต้องได้รับการตรวจสอบโดย สตง. 

• ข้อเสนอแนะของทาง สศค. คือ 1) ให้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูเรื่องการ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยเฉพาะ โดยมีคนจากทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
การลงทุนและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 2) ปรับแก้หรือ
ออกกฎหมายให้องค์กรดังกล่าวสามารถลงทุนในกิจการที่มคีวามเสี่ยง
สูงอย่างพวก SMEs และ Startups ได้ โดยที่การขาดทุนที่เกดิจากการ
การลงทุนจะไม่ก่อให้เกิดพันธะหรอืบทลงโทษแก่หน่วยงานดังกล่าวไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพราะการลงทุนในกิจการกลุม่นี้ย่อมมีโอกาส
ที่จะขาดทุนได้สูงอยู่แล้ว 
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3.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
• ทาง กลต. จะดูแลเฉพาะในส่วนของ Equity Crowdfunding เท่านัน้ 

ส่วน Crowdfunding รูปแบบอื่นๆ จะอยู่ภายใต้หน่วยงานอ่ืนๆ เชน่ 
ธปท. และกระทรวงพาณิชย ์

• ส าหรับผู้ที่สนใจก็จะต้องจดทะเบยีนกับ กลต. เพื่อให้ กลต. พิจารณา 
ซึ่งผู้ประกอบการต้องท าให้ชัดเจนว่ารูปแบบการให้บริการเป็นอย่างไร 

• ประเด็นที่ทาง กลต. เป็นห่วงคือเรือ่งความเข้าใจของนักลงทุนต่อความ
เสี่ยงของการลงทุนผา่น Crowdfunding ซึ่งปกติแล้วจะมีความเสี่ยงที่
ค่อนข้างสูง เพราะบริษัทที่เลือกมาระดมทุนด้วยช่องทางนี้มักเป็น
บริษัทท่ียังมีความมั่นคงในระดับต่ า 

• เนื่องจาก Crowdfunding เป็นช่องทางที่จัดท าข้ึนเพื่อให้
ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีช่องทางการระดมทุนมากขึ้น ดังนั้น 
คุณสมบัติของผู้ขอระดมทุนและเกณฑ์ในการก ากับดูแลจึงไม่เขม้งวด
มากนัก ท าให้ตัวระบบเองก็มีความเสี่ยงสูงกว่าส าหรับนักลงทุนเมื่อ
เทียบกับการลงทุนในช่องทางอื่นๆ 

• กลต. ไม่ได้มีอ านาจในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้ามาขอระดมทุน
โดยตรง แต่จะเป็นการก ากับดูแลผ่านผู้ให้บริการ Crowdfunding 
portal มากกว่า เช่น การส่งเสริมให้ผู้ให้บริการ Crowdfunding 
portal ให้ความรู้แก่ท้ังนักลงทุนและผูป้ระกอบการ และเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานด้วย 

• ส่วนทางฝั่งนักลงทุน กลต. ก็ได้วางเกณฑ์ก ากับไว้อย่างหลวมๆ โดยมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับปรมิาณการลงทุนที่นักลงทุนแต่ละรายสามารถ
ลงทุนได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมของนักลงทุน
แต่ละราย ท้ังนี้ เพื่อไม่ให้ความเสีย่งมากเกินไป 

• ทาง กลต. กังวลกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อนักลงทุนรายย่อย
มากกว่า เพราะมีศักยภาพในการรบัความเสีย่งไดต้่ า ส่วนนักลงทุนที่มี
ความสามารถในการลงทุนสูง อย่างเช่น สถาบันการเงิน หรือผูล้งทุนที่
มีประสบการทางธุรกิจ ฯลฯ ก็จะมีข้อจ ากัดที่น้อยลง โดยนักลงทุน
เหล่านีต้้อง self-declared โดยแสดงเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันสถานะ 
ถึงจะลงทุนได ้

• ทาง กลต. ได้วางก าหนดระเบียบของบริษัทท่ีมาขอระดมทุนด้วย
ช่องทาง Crowdfunding ไว้อย่างกว้างๆ คือ ต้องเป็นบริษัทไทย และ
ต้องมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนที่แจ้งให้สาธารณะทราบ ส่วน
ข้อก าหนดอื่นๆ จะใหส้ิทธิแก่ผู้ใหบ้ริการ crowdfunding portal 
ก าหนดเอง 
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• ปัญหาหลักท่ีท าให้ Crowdfunding ยังไม่เกิดขึ้นและแพร่หลายใน
ประเทศไทยเพราะตดิเรื่องบุคคลที่จะท าหน้าที่ถือเงิน ซึ่งทาง กลต. เอง
ก็พยายามด าเนินการแกไ้ขอยู่ โดยพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เช่น smart 
contract เข้ามาช่วย 

• ส่วนการเก็บข้อมลู ทาง กลต. ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่เสนอขาย
หลักทรัพย์เพื่อระดมทุน (issuers) ต้องรายงานผลการเสนอขายเมื่อ
การระดมทุนส าเร็จ ส่วนผู้ให้บริการ Crowdfunding portal ก็ต้อง
รายงานผลการด าเนินงานให้แก่ กลต. 

• ส าหรับพวก PE และ VC ทาง กลต. ก็ได้ออกระเบียบเรื่องของ PE 
Trust Fund ส่วนการลงทุนที่เป็นรูปแบบของ CVC ไมม่ีส่วนเกีย่วข้อง
กับทาง กลต. เลย 

• ปัญหาคือนักลงทุนต้องเสียภาษี 2 ครั้ง (double tax) ดังนั้น ทาง 
กลต. จึงได้ออกเครื่องมือ PE trust fund เพื่อให้นักลงทุนรวมตัวกัน
ลงทุนได้ โดยที่รายได้จากกองทุนดังกล่าวไมต่้องเสยีภาษี แตต่้องไมท่ า 
Private trust หรือการที่ท ากองทุนเพื่อจัดการทรัพยส์ินส่วนบุคคลเพื่อ
หลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้น จึงมีข้อก าหนดที่ว่ากองทุน PE trust จะต้องมีนัก
ลงทุนมากกว่า 2 รายแตไ่ม่เกิน 10 ราย 

• แต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุน PE trust มากนัก เพราะวา่
กฎหมายบังคับให้กองทุนต้องมี trustee ซึ่งก็มักจะเก็บค่า 
commission สูงเพราะมีต้นทุนและความเสีย่งในการด าเนินงานสูง 

4.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 กระทรวงพาณิชย ์

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีพันธกิจหลักเป็นการสนับสนุนการ
ประกอบการของ SMEs ในประเทศไทย โดยจะดูแลในเรื่องของการจด
ทะเบียนการคา้ 

• มาตรการหนึ่งที่ช่วยผู้ประกอบการ SMEs คือการออกกฎหมาย พรบ. 
หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ประกอบการเอามูลค่าธรุกิจของ
ตนเองมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันได ้

• แต่ปัจจุบันยังไม่มีธุรกจิที่มาจดทะเบียนหลักประกันมากนัก โดยคาดว่า
น่าจะมสีาเหตุมาจากการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ยังมีความยาก
ส าหรับธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประเทศไทยก็ยังไม่มีกรณี
ตัวอย่างของการประเมินมลูค่าธุรกิจ SMEs ที่มากพอท่ีจะจัดท าให้เป็น
มาตรฐานได้ รวมถึงยังไมม่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมลูค่าธุรกิจ
เพียงพอด้วย 

• ทางกรมพัฒนาธุรกิจการเห็นว่าการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งจ าเป็นที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สสว. ควร
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ผลักดันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ SMEs ของ
ไทยมีศักยภาพในระยะยาวได ้

5.  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) 

• บทบาทหน้าท่ีหลักของ บสย. คือการค้ าประกันเงินกู้ให้กับ
ผู้ประกอบการที่มาขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่มีข้อจ ากดัด้านหลักทรัพย์
ค้ าประกันท่ีไม่เพียงพอ ซึ่ง บสย. ก็จะมาช่วยสนับสนุนในส่วนดังกลา่ว
เพื่อท่ีจะให้ผู้ประกอบการสามารถขอสินเช่ือจากทางธนาคารได ้

• ในช่วงแรกของการให้บริการ ทาง บสย. มีการด าเนินงานในรปูแบบ
ของการคัดกรองผู้ประกอบการเองทั้งหมด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้อง
ใช้ระยะเวลา ท าให้เกิดปญัหาความเช่ืองช้าในการพิจารณาและยัง
ซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยเ์องด้วย ดังน้ัน ในระยะ
ต่อมา ทาง บสย. จึงไดม้ีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานเป็นการ
แบ่งปันความเสี่ยงกับภาคธนาคาร โดยธนาคารก็จะส่งลูกค้าท่ีมีความ
เป็นไปได้ในการอนุมตัิสินเชื่อมาให้แก่ บสย. เพื่อให้ บสย. พิจารณา
อนุมัติเป็นรายไป 

• มองว่าธุรกิจ Startups เป็นอะไรที่ใหม่และมีความหลากหลาย ซึ่ง
ตลาดของธุรกิจประเภทน้ีก็ยังไม่ได้กว้างมากและต้องใช้เวลาในการ
พัฒนา 

• เงินทุนรูปแบบของสินเช่ือจะเหมาะกับธุรกิจที่มีการด าเนินการมาแลว้
ในระยะนึงมากกว่า ซึ่งส าหรับธรุกจิ Startups ที่อยู่ใน seed stage 
หรือช่วงที่ยังมีแค่ไอเดียและความคิดเกี่ยวกับธุรกิจจึงยังไม่เหมาะกบั
ช่องทางนี้เท่าไรนัก 

• ทาง บสย. มีมาตรการเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจ Startups โดยได้มีการจัด
สินเช่ือส าหรับ Startups ที่มีข้อก าหนดว่าต้องเป็น SMEs ที่ด าเนินการ
มาไมต่่ ากว่า 3 ปี และต้องเข้าร่วมการอบรม ซึ่งทาง บสย. ก็จะ
ประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดหลักสตูรอบรม เช่น 
มหาวิทยาลยั ซึ่งจะเห็นได้ว่า บสย. ยังคงมีกลุ่มเป้าหมายเป็น SMEs ที่
มีประสบการณ์มากกว่า ไม่ใช่ธุรกจิ Startups อย่างที่มีในตลาด 

• ทาง บสย. พยายามจะช่วยในกลุ่มที่รัฐต้องการสนับสนุน โดย สสว. จะ
ช่วยค้ าประกันเพ่ือให้ธนาคารมีความสบายใจท่ีจะปล่อยสินเช่ือมากขึ้น 
แต่ปัจจุบันธนาคารก็ยังไม่กล้าปลอ่ยให้ผู้ประกอบการมากนักเพราะยัง
กังวลเรื่องความเสี่ยงอยู ่

• บสย. มีการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมความรู้
ด้านการเงินให้แกผู่้ประกอบการ เช่น การท าบัญชี การบริหารเงิน ภาษี 
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในการบริหารจัดการเงินมากขึ้น 
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• ทาง บสย. ก็ไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ในการให้ความรู้
เรื่องเทคโนโลยีทางการเงิน แต่ บสย. เองก็ยังไมไ่ดรู้้จักแหล่งเงินทุน
ทางเลือกมากนัก ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการศึกษาหาความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อนโยบายต่างๆ ในอนาคต
มากกว่า 

• ด้วยบทบาทของ บสย. เองก็ไม่แนชั่ดว่าขอบเขตของความรับผดิชอบ
และอ านาจที่ท าได้ในการสนับสนนุแหล่งเงินทุนทางเลือก โดยเฉพาะ
แหล่งเงินทุนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินเป็นอยา่งไร 

6.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • มองว่าผู้ประกอบการ SMEs มีอยู ่2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีความพร้อม และ
กลุ่มที่ไม่มีความพร้อม โดย 2 กลุ่มนี้จะแตกต่างกันในแง่ของความ
ถูกต้องในการท าบัญชี ทัศนคติในการเป็นเจา้ของกิจการ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

• มองว่าการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกในประเทศไทยยังคงมีอุปสรรค
ค่อนข้างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมของไทยและความพร้อมของนัก
ลงทุนยังค่อนข้างต่ า โดยปัจจยัที่ขาดคือความเข้าใจในการลงทุน และ
ความเชื่อถือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน 

• ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นของ
การด าเนินธรุกิจ การบริหารเงิน และระเบียบด้านกฏหมาย 

• รัฐสามารถสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs โดยตรงได้ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบ
ของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า โดยจะต้องมเีงื่อนไขก าหนดด้วย เช่น การท าบัญชี
ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การยื่นภาษีอย่างถูกต้อง และการเข้าอบรมใน
หลักสตูรที่จัดท าข้ึนเพื่อสร้างความพร้อมและความรู้ความสามารถ
ให้แก่ตนเอง 

7.  ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

• มองว่า Alternative finance คงจะเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยได้
ยากและคดิว่าไม่สามารถสนับสนนุเงินทุนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมของ
ไทยได ้

• มองว่า Startups หรือธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยเีข้ามาเกี่ยวข้องในเมืองไทย
ยังมีความสามารถในการเจรญิเติบโตน้อย เนื่องจากคนไทยยังไมม่ี
ความสามารถในด้านนี้ รวมถึงไม่แน่ใจว่า Startups ต่างๆที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นหลักจะยั่งยืนแค่ไหน เพราะมองว่าเป็นธรุกิจที่ไม่
เชื่อมโยงกับภาคการผลิตจริง 

• ควรมีกองทุนที่สนับสนุนเงินทุน ซึง่ควรมาจากงบประมาณของรัฐบาล
โดยตรงก่อนเป็นอันดับแรก จากน้ันจึงเป็นธนาคารของรัฐบาล เช่น 
ธกส. EXIM bank หรือ SME bank จากนั้นจึงค่อยเป็นภาคเอกชน  
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• ผู้ประกอบการไทยยังไมม่ีความพรอ้มส าหรบัการระดมทุนที่เพียงพอ จึง
ควรมีการจัดท ามาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้
ในหลายๆ ดา้น ทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของการด าเนินธุรกจิ และ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย เป็นต้น 
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• กลุ่มสถาบันการเงินและเจา้ของทุน 

หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 
1.  สถาบันการเงินและเจา้ของทุน 1 • Equity crowdfunding ก าลังถูกพัฒนาขึ้นมาโดยความร่วมมือของ 

กลต. และผู้ที่เกีย่วข้อง เช่น Funding portal ต่างๆ เพื่อหารูปแบบ
ของ Crowdfunding ที่เหมาะสมกับประเทศไทยท่ีสดุ  

• ปัญหาหลักๆ คือ เรื่องของกฎหมายควบคุมบัญชีท่ีใช้ในการเก็บเงิน
ลงทุน (Escrow account) 

• Crowdfunding แต่ละแบบ มลีักษณะของนักลงทุนและผู้ต้องการ
ระดมทุนทีต่่างกัน 

• ในกรณีของ Reward-based เจ้าของเงินทุนจะเป็น ผู้ซื้อ กล่าวคือ 
เป็นผู้ต้องการสินค้าเท่านั้น ส่วนธุรกิจก็ต้องการเงินทุนท่ีเพียงพอ
ส าหรับผลติสินค้านั้นเท่าน้ัน ไม่ไดม้องในระยะยาวมากนัก 

• ในกรณีของ Equity-based เจ้าของเงินทุนจะเป็น นักลงทุนท่ีเล็งเหน็
ถึงความสามารถในการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะท าก าไรให้กับ
ตนเองได้ในระยะยาว ส่วนธุรกิจจะพิจารณาถึงการสร้าง เครือข่ายทาง
ธุรกิจจากนักลงทุน ซึ่งจะช่วยเรื่องการต่อยอดธรุกิจในอนาคตได้  

• ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งตลาดหุ้นส าหรับ Startups เนื่องจากมองวา่
เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร นอกจากน้ันยังสามารถเกิด Adverse 
selection ได้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง 

• มองว่า Crowdfunding จะช่วยในการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนที่สนใจใน
อุตสาหกรรมที่ธุรกจินั้นๆ ท าอยู่ไดด้ีขึ้น 

• ควรมีการจ ากัดความเสีย่งในการเกิดการหลอกลวงของผู้ต้องการระดม
ทุนได้ผ่านการท า Due diligence เพื่อยืนยันการมีอยู่ของธุรกิจ 
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและข้อสญัญาต่างๆ เป็นต้น หรือดู
ตัวอย่างจากประเทศต่างๆ ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว และน ามา
ปรับใช้ 

• ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดจ านวนเงินข้ันสูงท่ีนักลงทุนท่ัวไปลงทุนได้
ผ่านระบบ Crowdfunding ข้อก าหนดนั้นจะท าให้นักลงทุนจ านวน
มากไมส่ามารถลงทุนตามจ านวนที่ต้องการได้ กลต.ควรก าหนด
กฎเกณฑ์รูปแบบอ่ืนท่ีช่วยให้นักลงทุนที่ไม่ใช่ Accredited investors 
ลงทุนได้มากข้ึน 

2.  สถาบันการเงินและเจา้ของทุน 2 • มีการร่วมมือกับ กลต.ในการจัดตั้ง Equity-based crowdfunding 
platform ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปดิบริการไดเ้ร็วๆนี้  
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• มองว่าปัจจุบัน Crowdfunding ในประเทศไทยเพิ่งเริม่ต้น และคงใช้
เวลาอีกนานพอสมควรกว่าท่ีคนไทยจะรู้จัก และพร้อมที่จะลงทุนและ
ระดมทุนผ่าน Crowdfunding อย่างแพร่หลาย 

• ในกรณีของ Equity-based crowdfunding ถ้าหากเปดิบริการได้จริง
ก็จะต้องมีการกลั่นกรองทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ละเอียด เช่น 
ต้องมีการแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน Accredited investor จะถูก
ถามค าถามประมาณ 10-12 ข้อเพื่อวัดความเข้าใจในการลงทุนผ่าน 
Crowdfunding และจะมีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเมื่อมีการตัดสนิใจ
ลงทุนจริงๆ เป็นต้น 

3.  สถาบันการเงินและเจา้ของทุน 3 • ในส่วนของภาคธนาคาร คิดว่ากลุม่ธุรกิจ Startups ยังมคีวามเสี่ยง
ค่อนข้างสูง และผู้ประกอบการ Startups ของไทยยังไมม่ีศักยภาพมาก
พอ 

• ปัญหาที่ธนาคารพบในผู้ประกอบการ SMEs ที่มาขอสินเช่ือส่วนใหญ่
คือ ขาดวินัยทางการเงิน มีแผนธรุกิจไม่ชัดเจน และมีภาระหนี้อยู่แลว้ 
ท าให้ธนาคารเลือกที่จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้ 

• ธนาคารเองไมเ่หมาะสมท่ีจะลงทุนในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินฝากของลูกค้า
ธนาคาร และยังติดข้อจ ากดัตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 

• รัฐบาลควรช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในการสร้าง ecosystem ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาตัวเองของธุรกิจ และสนับสนุนด้านการให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ 

4. สถาบันการเงินและเจ้าของทุน 4 • มองว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีความเข้าใจที่ดีพอในเรื่องของแหล่งเงินทุน
ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น Venture capital หรือ Private equity อีกทั้ง
ยังมองปัญหาผดิจุด ว่าการที่ Startups ไทยไม่ประสบความส าเร็จเป็น
เพราะการขาดแหล่งเงินทุน  

• การที่ Startups ในเมืองไทยไมส่ามารถเจริญเติบโตได้น่าจะมาจาก
ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีทักษะมากกว่า เช่น นักเขียนโปรแกรม เป็น
ต้น 

• แนวทางการแก้ไขของรัฐบาลที่จะจัดตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อใหส้นับสนนุ
เงินทุนแก่ผู้ประกอบการ Startups อาจไม่เหมาะสมนักเนื่องจากธรุกิจ 
Startups มักมีความเสี่ยงสูง ซึ่งการจะเอาเงินภาษีของประชาชนมาใช้
ลงทุนคงไม่ดีนัก นอกจากน้ียังอาจมีการเกดิปัญหาคอรัปชั่นได ้

• สิ่งที่รัฐควรท าคือการสนับสนุนใหแ้รงงานท่ีมีความสามารถจากต่างชาติ
เข้ามาท างานในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะกลุม่นักเขียนโปรแกรมที่ไทย
ยังขาดแคลนอยู ่
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• อีกประเด็นท่ีรัฐควรช่วยเหลือคือการปรับแกร้ะเบยีบและกฏเกณฑ์ใน
การจัดตั้งบริษัท การขอระดมทุน ให้ง่ายและเหมาะสมกับความเป็น
จริงของสภาพธุรกิจ SMEs มากขึน้ เพื่อท่ีผู้ประกอบการจะได้สามารถ
ด าเนินการและพัฒนาตัวเองได ้

• ไม่เห็นด้วยกับการตั้งตลาดหุ้นส าหรับ Startups เนื่องจากมองว่าจะท า
ให้เกิดปัญหา Adverse selection กล่าวคือ Startups ที่จ าเป็นต้อง
ระดมทุนผ่านตลาดหุ้นส าหรับ Startups น่าจะเป็นธุรกิจที่ไม่ดีนัก ท า
ให้ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนรูปแบบ venture capital ซึ่งเหมาะสม
ส าหรับ Startups มากทีสุ่ดได ้

• ในด้านของนักลงทุนเองกย็ังไม่มีความพร้อม ซึ่งคาดว่าหากเปิดตลาด
หุ้นใหม่ขึ้นมาก็คงมีนักลงทุนท่ียังขาดประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ 
ดังนั้น ตลาดหุ้นดังกล่าวอาจท าให ้Startups และเงินทุนท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพมาเจอกัน และจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี หนึ่งในผลเสีย
นั้นคือ เนื่องจากมี Startups และเงินทุนท่ีไร้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ในขณะที่ทรัพยากรมีเท่าเดิม สิ่งน้ีจะท าให้ทรัพยากรหรือปัจจัยการ
ผลิตต่างๆมรีาคาแพงขึ้น โดยไมไ่ดผ้ลตอบแทนท่ีควรจะเป็น 

• หากภาครัฐอยากช่วยเหลือ ก็ควรท าออกมาในรูปแบบของมาตรการ
ภาษี ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนที่มคีุณภาพและมคีวามสามารถมาลงทุน
ในธุรกิจ SMEs มากยิ่งข้ึน 

5. สถาบันการเงินและเจ้าของทุน 5 • SMEs มีเงินทุนจดทะเบียนจ ากัด เมื่อจะขยายกิจการก็จะมีธนาคารเป็น
ช่องทางการระดมทุนหลัก แต่ในปัจจุบันเริม่เห็นแนวโนม้การเข้ามาของ
เงินทุนในรูปแบบร่วมลงทุนมากขึน้ ซึ่ง SMEs เองก็ต้องท าให้ตัวเองมี
ศักยภาพและความน่าสนใจจึงจะดึงดูดแหล่งเงินทุนนี้ได ้

• ธุรกิจจ าพวก Startups นัน้มีอุปสรรคดา้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย
สาเหตุ 4 ประการ ได้แก่ การที่ธุรกิจยังไม่มผีลประกอบการ ไมม่ีงบ
การเงินในอดีต และยอดขายยังไมเ่ติบโต นอกจากนี้ก็ยังต้องเผชิญกบั
ต้นทุนและการแข่งขันสูง ท าให้ธุรกิจเหล่านีย้ังไม่มีก าไร ดังนั้น งบ
การเงินก็ยังไม่แข็งแรงพอท่ีจะขอสินเช่ือจากธนาคาร 

• ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา SMEs ก็เริ่มมีการปรับตัวให้ตรงกับระเบยีบท่ี
รัฐก าหนด เช่น การท าบัญชีเดียวที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้รัฐรับเข้าสู่
ระบบ ซึ่งก็จะช่วยให่ได้รับการพิจารณาสินเช่ือจากทางธนาคารของรัฐ
มากขึ้น 

• ทางธนาคารให้โอกาสทั้ง SMEs และ Startups แต่สดัส่วนของ 
Startups อาจจะน้อยกว่าเพราะมธีุรกิจที่มีความเหมาะสมกับสินเช่ือ
ธนาคารน้อยกว่า 
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หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 

• ปัจจัยที่ทางธนาคารใช้ในการพิจารณาว่าจะอนุมัตสิินเช่ือให้แก่ SMEs 
หรือไม่ประกอบด้วยรูปแบบธุรกิจ ความสามารถในการหารายได้ 
ความสามารถในการช าระหนี้ งบการเงิน ผลการประเมินของเครดติบู
โร และฐานะผูค้้ าประกัน 

• มองว่าธุรกิจ SMEs โดยทั่วไปต้องมีความพร้อมทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการเงิน 2) ด้านตลาดหรือผู้บริโภค และ 3) ด้านการผลิตและ
บริหารจดัการ ซึ่งในบางครั้ง SMEs ก็ไม่ได้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
บางรายอาจมสีินค้า มีฐานลูกค้า แต่การใช้เงินยังผิดโครงสร้าง ท าให้มี
ปัญหา ดังนั้น จึงมองว่าควรมีการให้ความรู้แบบบรูณาการแก่ SMEs 
โดยให้หน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมมือกันและจดั
หลักสตูรที่ครบถ้วนและครอบคลมุให้แก่ SMEs 

•  ส าหรับทางธนาคารก็มีการให้ความรู้ด้านการเงินแบบกว้างๆ และมี
การช่วยจับคู่ธุรกิจบ้าง นอกจากนี ้ก็มีเครื่องมืออื่นๆ ที่เข้ามาช่วยลด
ความเสีย่งให้กับผู้ประกอบการ เช่น การขายประกัน ซึ่งจะช่วยในกรณี
ที่ผู้ประกอบการส่งสินค้าไปแล้ว แต่ทางผู้ซื้อไมย่อมจ่ายเงินหรือจ่ายเงิน
ล่าช้า ทางธนาคารก็จะรับความเสีย่งตรงนี้แทน เป็นต้น 

• มองว่า สสว. ควรเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าท่ีดึงหลายๆ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งเช่ียวชาญในด้านการผลิต กระทรวงพาณิชย์ที่เช่ียวชาญ
ในด้านการค้าและการตลาด สถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชนท่ี
เชี่ยวชาญด้านการเงินมาร่วมมือกันเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
หรืออาจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวดัให้เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการเข้าไปขอความรู้และค าแนะน าได ้

• อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่า SMEs ควรไดร้ับการสนับสนุนคือความสามารถ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพื่อท่ีจะได้วางแผนและลงทุนในธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากเห็นว่า SMEs ส่วนใหญม่กัด าเนินธุรกิจตามความเคยชิน และ
ปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ในปัจจุบันมากกว่า แต่ยังขาดการวางแผน
ในระยะยาว 

• สสว. อาจจดัให้มีที่ปรึกษาคอยประกบและให้ค าแนะน าแก่ SMEs ซึง่
อัตราส่วนของที่ปรึกษาต่อจ านวนผู้ประกอบการอาจปรบัเปลีย่นตาม
ความพร้อมของผู้ประกอบการในแต่ละระยะ โดยอาจจะเน้น
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตได้ 
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• กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 
1.  SME A สถานะการด าเนินงาน 

• ใช้เงินทุนส่วนตัวของหุ้นส่วน เงินทุนหมุนเวียนจากบริษัทแม่ และเงินท่ีได้จากการชนะ
โครงการประกวดแผนธุรกิจกับหนว่ยงานภาครัฐตา่งๆ 

• ไม่ได้มีความต้องการเงินทุนเป็นพิเศษ เนื่องจากรายได้จากการด าเนนิธุรกิจในปัจจุบัน
สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได ้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• เคยขอสินเช่ือจากทางธนาคารแตพ่บปัญหาด้านความล่าช้าในการด าเนินงานของ
สถาบันการเงิน ขาดประวตัิการกูย้ืม และการขอกู้มีต้นทุนแฝงอื่นๆ 

• ต้องการหุ้นส่วนหรือนักลงทุนท่ีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการวางแผนพัฒนา
ธุรกิจและสรา้งเครือข่ายเพื่อท่ีจะขยายตลาดในอนาคต 

• เลือกระดมทุนจากนักลงทุนบุคคลเพราะมีข้อดีด้านการให้ค าปรึกษาและการเป็น
เครือข่ายทางธุรกิจ 

• ไม่เลือกระดมทุนผา่นช่องทาง crowdfunding เพราะมองว่านักลงทนุจากช่องทาง
ดังกล่าวไมไ่ดม้ีความสนใจในการพฒันาธุรกิจระยะยาว และมีความคาดหวังท่ีไม่
สอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• คิดว่ารัฐควรสนับสนุนเรื่องการจับคู่ภาคธุรกิจท่ีมคีวามสนใจตรงกันเพื่อให้เกิดการขยาย
ฐานลูกค้าและนักลงทุน 

• รัฐบาลควรจัดท าแนวทางการสนับสนุน SMEs ที่คล้ายคลึงกับประเทศสิงคโปร์และ
มาเลเซีย คือ มีเงินทุนสนับสนุนข้ันต่ าให้แก่ธุรกิจตั้งแตเ่ริ่มต้น และหลังจากนั้นรัฐบาล
อาจก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเป็นระยะ หากธุรกิจใดสามารถด าเนินการหรือ
สร้างรายได้ตามเป้าหมายก็จะไดร้บัเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป 

• ธนาคารพาณิชย์ควรปรับเปลีย่นแนวทางการพิจารณาอนุมัติเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจ 
โดยปรบัเปลีย่นข้อบังคับต่างๆ เชน่ ประเภทหลักทรัพย์ค้ าประกัน ให้มีความทันสมัย
และตรงต่อสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

2.  SME B สถานะการด าเนินงาน 

• เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวยีนที่บริษัทใช้ในระยะแรกมาจากเงินทุนส่วนตัวของผู้
ก่อตั้ง รวมถึงได้รับเงินทุนและค าปรึกษาจากการชนะโครงการประกวดแผนธุรกิจกับ
หน่วยงานภาครัฐ และโครงการของภาคเอกชน  

• ปัจจุบันเริม่มีรายได้ที่น ามาใช้หมุนเวียนด าเนินงานต่อ และสามารถรอบคลุมค่าใช้จ่าย
ตา่งๆได ้

• บริษัทไดร้ะดมทุนเพิ่ม โดยได้รับเงนิทุนจาก Corporate venture capital เพื่อน ามา
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการเจรญิเติบโตในอนาคต  
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หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• เคยความคดิที่จะขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่ธุรกจิมีความเสี่ยงสูง ไมม่ีสินทรัพย์ที่มตีัวตน
ไปค้ าประกัน และช่วงแรกยังไม่มกีระแสเงินสดที่แน่นอน ท าให้ช่องทางการกู้ผ่าน
ธนาคารเป็นไปได้ยาก  

• นอกจากน้ัน ยังมองว่าการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องค้ าประกันมักถูกมองข้าม 
และมีความยากในการประเมินราคา 

• มองการระดมทุนผ่าน Corporate venture capital เป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อขยายเครือข่ายและรองรับความเป็นไปได้ในการเจรญิเติบโตในอนาคต 

•  Corporate venture capital ยงัช่วยในการเรื่องความคล่องตัวในการบริหารและ
ตัดสินใจ เทียบกับการขายหุ้นต่อสาธารณะ  

• ไม่เลือกระดมทุนผา่นช่องทาง crowdfunding เนื่องจากด้วยธรรมชาติของธุรกิจที่มี
ความเสีย่งสูง การขายหุ้นให้กับคนหมู่มากจึงมีความเสี่ยงท่ีจะท าใหค้วามน่าเชื่อถือของ
บริษัทเสียหายในกรณีที่บริษัทเกิดล้มเหลว หรือเปลี่ยนแผนการด าเนินการ  

• นอกจากน้ัน การควบคุมและรักษาเครดติทั้งในฝั่งของผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินเกดิขึ้นผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต และไมไ่ด้รูจ้ักกันเป็นการ
ส่วนตัวจริงๆ 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• มองว่าภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ธุรกิจของเอกชนเข้าไปท างานให้กับโครงการของรัฐบาล 
จัดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่ผูกขาดโครงการของรัฐบาลให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย 

• รัฐบาลควรสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับธุรกิจ และ 
กองทุนเอกชนกับธุรกิจ รวมถึงธุรกิจด้วยกันเอง 

3. SME C สถานการณ์ด าเนินงาน 

• เงินทุนท่ีใช้ในการจัดตั้งบริษัทมาจากเงินทุนส่วนตัวของผู้ก่อตั้ง จากบริษัทแม่ และจาก
บริษัทท่ีเข้ามาถือหุ้นในรูปของ Joint venture 

• เงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบันมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเอง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มในอนาคต 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• เคยขอสินเช่ือจากธนาคาร เพื่อน ามาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แตต่้องน าทรัพย์สิน
ส่วนตัวไปค้ าประกัน ท าให้มคีวามเสี่ยงสูงหากธุรกิจลม้เหลว 

• มองว่า Venture capital หรือ Corporate venture capital เป็นทางเลือกที่ดีในการ
ระดมทุน เนื่องจาก นอกจากจะไดร้ับเงินทุนแล้ว ยังไดร้ับค าปรึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในแง่ของการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการระดมทุนในรอบต่อๆมา รวมถึงการเสนอขาย
หุ้นต่อ Venture capital ที่ใหญ่ขึน้ หรือต่อสาธารณะเมื่อถึงเวลา อีกท้ังยังได้พันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตในอนาคต 
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หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 

• ยังมีความกังวลในเรื่องของข้อตกลงต่างๆ (Term sheet) จากการระดมทุนผ่าน 
Venture capital ในเมืองไทย โดยเฉพาะตอนที่พิจารณาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ
กฎหมายทีร่องรับยังไม่ชัดเจนนัก ท าให้การดึงดูด Venture capital ให้มาลงทุนใน
ธุรกิจเป็นไปไดย้ากขึ้น  

• เข้าใจว่ารูปแบบการด าเนินการของ Crowdfunding ยังไม่ชัดเจน รวมถึงกฎหมายยัง
ไม่ออกมาอย่างเป็นทางการ 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• เห็นด้วยกับการมีทุนให้เปล่าของรฐับาล แต่จะเพียงพอส าหรับแค่ในระยะเริ่มต้นเท่าน้ัน 
และการระดมทุนในรอบถัดไปควรเป็นหน้าที่ของเอกชน ที่จะสนับสนุนธุรกิจต่อไป 
มิฉะนั้นจะสามารถเกิดการคอรัปช่ัน หรือความไม่โปร่งใสในการสนับสนุนเงินทุน 

• รัฐบาลควรเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจได้เจอกับแหล่งเงินทุนเอกชน 

• การท างานของแต่ละกระทรวงยังไม่เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 

• การเข้ามาของ Startups ต่างประเทศอาจเป็นภัยคุกคามต่อ Startups ไทย ถ้ารัฐบาล
ไม่มีการเก็บภาษี Startups ต่างชาติเหล่านั้นอย่างเหมาะสม หรือสนับสนุนการเป็น
พันธมิตร ระหว่าง Startups ไทยและต่างชาติใหผู้้ประกอบการไทยได้เปรียบ 

4. SME D สถานการณ์ด าเนินงาน 

• เงินลงทุนท่ีใช้ครั้งแรกมาจากการระดมทุนผา่น Crowdfunding และไมไ่ด้ใช้เงินลงทุน
จากผู้ก่อตั้งเลยในระยะแรก 

• เคยได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนในการประกวดแผนธุรกิจ 

• ปัจจุบัน บริษัทยังมีรายได้จากการด าเนินงานไม่เพียงพอในการสนับสนุนการผลติสินค้า
รอบต่อไป จึงต้องด าเนินการในรูปแบบของการสั่งสินค้าล่วงหน้าและวางเงินมัดจ าเป็น
ส่วนใหญ่ก่อน รวมถึงมีการใช้เงินทุนส่วนตัวของผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใน
ระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่บริษัทเกดิปัญหาและมีกระแสเงินสดไม่เพยีงพอ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• ในกรณีของการกู้เงินจากธนาคาร ปัญหาที่พบ คือ ความยากในการเข้าถึงข้อมูล ท้ังใน
เรื่องของเอกสารทางบัญชีเพื่อขอกู้ และกฎหมาย ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมายค่อนข้างสูง 
อีกทั้งเจ้าของแหล่งเงินทุนจากทางธนาคารก็ยังไมม่ีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นการ
เจริญเติบโตของ Startups  

• การเลือกรูปแบบของเงินทุนข้ึนอยู่ที่จุดประสงค์การใช้เงิน ถ้าหากบรษิัทมียอดขายที่
คงที่ และมีแนวทางการเจริญเติบโตที่ชัดเจน และต้องการพันธมิตรทางธุรกิจ การระดม
ทุนจาก Corporate venture capital น่าจะเหมาะสม แต่ถ้าต้องการเพียงเงินทุน
หมุนเวียน ก็ควรติดต่อขอกู้เงินจากธนาคาร เป็นต้น 

• การมี Venture capital เข้ามาถอืหุ้น อาจท าให้แนวทางที่บริษัทอยากจะเป็น
เปลี่ยนไป การเจริญเติบโตในแบบที่ Venture capital ต้องการ กับแบบท่ีผู้ก่อตั้ง
ต้องการอาจไมต่รงกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 
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หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• เห็นด้วยกับการที่หน่วยงานรัฐจดัเวทีให้ Startups ได้แสดงผลงาน รวมถึงอยากรัฐให้
เงินทุนให้เปล่าแก่ Startups มากขึ้น 

• การไดเ้งินจากหน่วยงานรัฐบาลยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินคา้อีกด้วย 

• หน่วยงานรัฐควรท าข้อมลูต่างๆที่ธรุกิจต้องการให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงเร่ง
กระบวนการการพิจารณาต่างๆใหเ้ร็วข้ึน  

5.  SME E สถานการณ์ด าเนินงาน 

• ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นจากเงินทุนส่วนตัวของผู้ก่อตั้ง ทุนจากเพื่อนและครอบครัว  

• ต่อมาได้รับเงินทุนจาก Venture capital รวมถึง Angel investor หลายราย และยังมี
การร่วมทุนกับบริษัทอสังหาริมทรพัย์ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• เคยคิดขอสินเช่ือจากธนาคาร แตด่้วยความที่ธนาคารไม่ไดเ้ข้าใจ Business model 
และละเลยผูป้ระกอบการ Startups ท าให้ไม่สามารถกู้เงินได ้

• เห็นด้วยกับการที่จะมีแหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่ๆ เกดิขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นการเพิม่ทางเลือกการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ แต่
สภาพแวดล้อมในเมืองไทยยังไมเ่อือ้อ านวยในหลายๆด้าน เช่น ภาษแีละกฎหมายใน
การจัดตั้ง ท าให้ไม่สามารถดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาหาบริษัทเกดิใหม่ในประเทศไทยได้  

• Startups ไมไ่ดต้้องการให้ใครกไ็ดม้าลงทุนในบริษัท แต่ต้องเป็นนักลงทุนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเข้าใจในธุรกิจจริงๆ และสามารถให้ค าปรึกษา และเปน็ Strategic 
partner 

• มองว่าตลาดหุ้นส าหรับ Startups ยังไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากเป็นการเปลือง
ทรัพยากร และกังวลว่า ด้วยความที่ Startups มีความเสี่ยงสูงและมกีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา การสรา้งตลาดหุ้นในรูปแบบนี้จะไมส่ามารถกลั่นกรองนักลงทุนท่ีเข้าใจ
ธรรมชาติของ Startups ได ้

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• หน่วยงานรัฐควรอ านวยความสะดวกให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีสภาพแวดล้อมท่ี
สนับสนุนการเกิดขึ้นของแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ และธุรกิจเกดิใหม่ท่ีต้องการ
เงินทุน ทั้งในแง่ของกฎหมาย การดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบการด้วยแรงจูงใจทาง
ภาษี รวมถึงให้การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่พร้อมจะจัดการเงินทุนและธุรกจิเหล่านั้น  

• การท างานของหน่วยงานรัฐยังมีความซ้ าซ้อน และสนับสนุนธุรกิจอย่างไม่ต่อเนื่อง 
6.  SME F สถานการณ์ด าเนินงาน 
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หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 

• เงินทุนในการก่อตั้งบริษัท และการด าเนินการในช่วงแรกมาจากเงินทุนส่วนตัวและ
ธุรกิจเดมิของครอบครัวผู้ก่อตั้ง (Joint venture) ในระยะแรก ยังไม่มีการระดมทุนจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก 

• เคยมีการกู้ยืมธนาคารโดยใช้สินทรัพย์ และความน่าเชื่อถือจากธุรกจิครอบครัวที่มีอยู่
เดิมเป็นเครื่องค้ าประกัน จึงไมม่ีปญัหาในการขอกู้ยืม 

• จากนั้น มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นครั้งแรก ซึ่งมาจาก Venture 
capital และ Corporate venture capital ที่เป็น strategic partner  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• ส าหรับ Startups การกูเ้งินจากธนาคารเป็นไปไม่ได้แน่นอน ถ้าไม่มสีินทรัพย์หรือความ
น่าเชื่อถือของผู้ประกอบการเพียงพอ เนื่องจาก Startups มีโอกาสล้มเหลวถึง 90% 
ดังนั้น ไม่มีทางที่ธนาคารจะน าเงินฝากมาเสี่ยงกับธุรกิจแบบนี ้

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่าน Venture capital เป็นเรื่องยากส าหรับ Startups ที่มีเพียง
ไอเดีย และยังไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่า Business model สามารถใช้ได้จริง หรือจะมี
รายได้เข้ามาจริง 

• แหล่งเงินทุนในอุดมคติของ Tech Startups คือ ต้องเป็นเงินเย็น และสามารถเป็น 
Strategic partner ได้ กล่าวคือ ต้องเป็นแหล่งเงินทุนท่ีพร้อมจะรบัความเสีย่งจาก
ความล้มเหลวของกิจการ และสามารถต่อยอดทางธุรกจิซึ่งกันและกัน 

• Crowdfunding ไมเ่หมาะกับ Tech Startups เนื่องจากมีความยากในการสื่อสารต่อ
นักลงทุนในตลาด P2P lending หรือ Equity crowdfunding ให้ทราบถึงความเสีย่ง
และผลตอบแทน รวมไปถึงความเข้าใจใน Business model ดังนั้น 

• Crowdfunding จึงน่าจะเหมาะกบั Reward-based หรือ Pre-selling/Pre-ordering 
ซึ่งระดมทุนโดยธรุกิจที่มีสินค้าที่จบัต้องได้มากกว่า  

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• การสนับสนุนท่ีถูกต้องควรเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเจาะลึกในหลายๆแง่มุม 
เช่น ระบบการบริหาร การจัดท า KPI การช่วยดูข้อสัญญาทางกฎหมายต่างๆ เป็นต้น  

• กังวลว่าอาจมีปัญหาตรงที่การขาดแคลนทรัพยากรของภาครัฐ และความโปร่งใสและ
ยุติธรรมในการด าเนินการช่วยเหลอืธุรกิจต่างๆ   

• ประเทศไทยมีปญัหาการขาดแคลนบุคลากร ในระยะยาว การปรับระบบการศึกษาให้
สอดคล้องกับโลกสมัยใหมเ่ป็นสิ่งที่จ าเป็น หรือในระยะสั้น ควรอนญุาตให้ผูม้ีความรู้
ด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศเขา้มาท างานได้ง่ายขึ้น 

7. SME G • เงินทุนในการก่อตั้งบริษัท และการด าเนินการในช่วงแรกมาจากเงินทุนส่วนตัว 

• เป็นการด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จึงมีการช่วยเหลือกันในกลุ่ม 

• ไม่ต้องการระดมทุนเพิ่มเติม หากจะขยายธุรกจิก็ท าไปตามก าลังของตนเองในขณะนั้น 

• ไม่อยากกู้ธนาคารเพราะไม่อยากเป็นหนี้หรือมีภาระผูกพัน 
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หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 

• คิดว่าภาครัฐควรสนับสนุนเรื่องการด าเนินงานของ SMEs ในด้านอื่นๆ เช่น การโฆษณา
สินค้า การให้ความรู้แกผู่้ประกอบการ 

8. SME H สถานการณ์ด าเนินงาน 

• ใช้เงินทุนส่วนตัวและการหยิบยมืคนใกล้ชิดในการจัดตั้งบริษัท และได้รับเงินสนับสนุน
จากองค์กรที่เป็นภาคเีครือข่ายบ้างเล็กน้อย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• การกู้หรือขอสินเชื่อจากธนาคารถอืเป็นช่องทางการระดมทุนรูปแบบสุดท้ายท่ีจะท า 
เนื่องจากมีแนวคิดท่ีจะด าเนินธุรกจิตามก าลังที่มีและไม่อยากก่อหนี้ หากมีความ
ต้องการเงินทุนจริงๆ ก็จะหยิบยืมจากคนใกล้ชิดแทน เนื่องจากไมม่พีันธผูกพันจริงจัง
มากนัก 

• มีการใช้แหล่งเงินทุนทางเลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ Donation-based crowdfunding 
และ Pre-selling/Pre-ordering โดยทั้ง 2 อย่างใช้ Facebook เปน็แพลตฟอร์มใน
การระดมทุน 

• สาเหตุที่เลือกระดมทุนด้วยรูปแบบ Donation-based crowdfunding และ Pre-
selling/Pre-ordering เนื่องจากสามารถระดมทุนได้เร็ว และสามารถวางแผนการผลติ
สินค้าล่วงหน้าไดเ้พราะรู้ปรมิาณความต้องการอยู่แล้ว 

• แม้ว่าการระดมทุนด้วย equity crowdfunding จะสามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้
เช่นเดียวกัน แตผู่้ประกอบการมองว่าการระดมทุนด้วยการขายหุ้นมคีวามเสีย่งมากกว่า 
เนื่องจากนักลงทุนแต่ละรายมีความต้องการแตกต่างกันไป ดังนั้น หากจะท าการหุ้น
กิจการเพื่อระดมทุนก็คิดวา่ควรจะเป็นการพูดคยุรายบคุคลมากกว่าการใช้ช่องทาง
อินเตอร์เนต็ 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• ภาครัฐจดัการเรื่องข้อจ ากัดและกฎระเบียบ โดยให้อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงมากข้ึน 
เช่น การก าหนดเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนควรใช้ปัจจัยเรื่องแนวความคิดและ
แผนธุรกิจเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน ไม่ใช่ปริมาณสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการมี เนื่องจากใน
ระยะเริ่มต้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไมม่ีสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ มาก
เพียงพอต่อเกณฑ์ขั้นต่ า จึงอาจท าให้เสียโอกาสในการพัฒนาธุรกจิ ท้ังที่จริงแล้ว
ผู้ประกอบการบางรายอาจมีแผนธุรกิจท่ีดีและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตได ้

• ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและให้ความรู้แกผู่้ประกอบการในเรื่องการวางแผนทาง
การเงินส าหรับธุรกิจมากกว่า เพราะผู้ประกอบการที่มีการด าเนินงานมาระยะนึงแล้วก็
พอจะมีรายได้ทีส่ามารถน ามาใช้หมุนเวียนในกิจการได้ แต่อาจจะขาดความรู้ที่จะใช้เงิน
ส่วนเกินเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

• รัฐควรสนบัสนุนให้เกดิโอกาสในการหารายได้ของผู้ประกอบการมากกว่า 
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หน่วยงาน ประเด็นส าคญั 

• รัฐควรส่งเสรมิให้เกิดระบบการเงินในชุมชน (Community shares) เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจการในชุมชน และระบบ land trust ซึ่งเป็นการแบ่งปัน
ที่ดินท่ีว่างอยู่เพื่อให้เกิดประโยชนส์ าหรับสมาชิกในชุมชน 

9. SME I สถานการณ์ด าเนินงาน 

• ใช้เงินทุนส่วนตัวของหุ้นส่วนในการจัดตั้งบริษัท นอกจากน้ีก็ได้รบัเงนิสนับสนุนจาก
องค์กรที่เป็น accelerator และการประกวดโครงการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• เคยคิดจะขอกู้จากธนาคาร แต่ประสบปัญหาที่ว่าธนาคารไมเ่ข้าใจลกัษณะของธุรกิจ 
รวมถึง business plan ของผู้ประกอบการแบบ Startups และขาดหลักประกันในการ
ขอกู้ยืม 

• มักใช้ช่องทางการระดมทุนโดยการเข้าประกวดโครงการตา่งๆ เพราะนอกจากจะได้
เงินทุนในกรณีที่ชนะแล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือในดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น ค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิ การสรา้งเครือข่าย และสร้างช่ือเสียงให้คนรู้จัก 

• มองหานักลงทุนรูปแบบ Angel investors เพราะจะไดร้ับค าปรึกษา และสามารถ
สร้าง connection กับนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได ้

• มีการใช้ช่องทาง pre-ordering ด้วยเนื่องจากสินค้าที่ขายมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้าง
สูงและเป็นสินค้าทีม่ีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม จึงต้องการเงินทุนเพื่อน ามาผลติ 

• ไม่สนใจรูปแบบ crowdfunding เพราะมองว่าประเทศไทยยังไมม่ีความพร้อม 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการลงทุนของคนไทย 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• ภาครัฐในแตล่ะหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับธุรกิจแต่ละประเภทอาจให้ผูป้ระกอบการ 
Startups ที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือให้บริการในสิ่งท่ีรัฐต้องการเข้าไป
ด าเนินการ และภาครัฐเป็นผูส้นับสนุนเงินทุน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจมีเงินทุนใน
การพัฒนาตัวเองแล้ว ภาครัฐยังไดผ้ลงานท่ีน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดซื้อจดั
จ้างแบบเดิมๆ ด้วย 

• หากรัฐจะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการก็ควรเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อธุรกิจ Startups 
โดยเฉพาะในเรื่องข้อก าหนดในการขอกู้ยืมต่างๆ ท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่อาจไม่
สามารถท าตามได้ เช่น ต้องมีมลูคา่ทรัพย์สินขั้นต่ าตามที่ก าหนด เปน็ต้น 

• ควรมีการเปิดข้อมลูให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ เพื่อจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจต่อไป 

10. SME J สถานการณ์ด าเนินงาน 

• ใช้เงินทุนส่วนตัวของหุ้นส่วนในการจัดตั้งบริษัท ต่อมาจึงเป็นการระดมทุนจาก VC 
จ านวน 2 แห่ง ซึ่งเป็น VC ในรูปแบบของกองทุน 
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• กิจการเป็นธุรกจิที่อยู่ในรูปแบบของ Startups แต่ผู้ประกอบการกม็ีกิจการที่เป็น 
SMEs แบบดั้งเดิมด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ มองว่าธุรกิจที่เป็น Traditional SME กับ
ธุรกิจที่เป็น Startups มคีวามแตกต่างกัน 

• ส าหรับ SMEs จะมีปัญหาที่ค่อนข้างหนักกว่า Startups เนื่องจากการท าธุรกิจแบบ
ดั้งเดิมท าให้กิจการโตได้ช้าหรือค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งต่างจากธุรกิจ Tech Startups ที่ใช้
เทคโนโลยีในการ scale ท าใหส้ามารถเตบิโตไดร้วดเร็วกว่า 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแนวทางการระดมทุน 

• ปัญหาการเข้าถึงสินเช่ือของธนาคารก็จะคล้ายๆ กัน คือทางธนาคารก็ยังมองเรื่อง
หลักทรัพย์ค้ าประกันเป็นหลัก ในขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startups มักจะยัง
ไม่มสีินทรัพย์มากพอ และทางผู้ถอืหุ้นก็ไม่อยากน าทรัพย์สินส่วนบคุคลมาลงด้วย ท าให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนจากธนาคารได้ยาก 

• ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าวจึงยังไม่สามารถท าให้เกิด win-win situation ได้ เพราะ
ธนาคารก็ยังปกป้องตัวเองผ่านการเรียกหาหลักทรัพย์ค้ าประกัน ในขณะที่
ผู้ประกอบการ เมื่อไม่ได้รับเงินทุนก็ท าให้ยากท่ีจะพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับท่ี
ธนาคารต้องการได ้

• ส่วน Startups จะมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่มากนัก เพราะมกัจะเข้าหาหรือใช้
ช่องทาง VC เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบัน VC ส่วนใหญ่ก็มองหา Startups ดีๆ เพื่อที่จะลงทุน
อยู่แล้ว ท้ังนี้ Startups จะใช้แหลง่เงินทุนจากธนาคารเป็นทางเลือกส ารองหรือเพื่อ
สร้างเครือข่ายเท่านั้น 

• Corporate VC เริม่มีมากขึ้นในปจัจุบัน ซึ่งก็มักจะลงในบริษัทท่ีจะสามารถต่อยอด
ธุรกิจกับกิจการหลักของนักลงทุนได ้

• ส าหรับ Crowdfunding มองว่าเป็นช่องทางที่เหมาะส าหรับ Startups ทีเ่ป็น 
Hardware เท่านั้น ในขณะที่ Software Startups อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร ่

• Angel investors ทุกรายควรเป็น Strategic investors คือ ไม่ใช่ลงแค่เงินทุนอย่าง
เดียว แต่ต้องมีประโยชน์แก่กิจการในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การใหค้ าปรึกษาในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นต้น 

• ผู้ประกอบการมองว่าการสูญเสียสดัส่วนหุ้นของกิจการไม่ใช่ปัญหาหลัก เพราะหากมี
การร่วมทุน แม้จะเสียหุ้นบางส่วนแต่สามารถท าให้ธุรกิจเติบโตได้ก็ดกีว่าการเก็บหุ้นไว้
แล้วธุรกิจไม่พัฒนาหรือบางครั้งก็ต้องปิดกิจการไปเลย 

• แหล่งเงินทุนท่ีอยากได้คือต้องมีประโยชน์ดา้นการสร้างเครือข่าย การให้ค าปรึกษา และ
ต้องพร้อมท่ีจะลงทุนต่อเนื่อง เนื่องจากการลงทุนของ VC จะสะท้อนภาพลักษณ์ของ
กิจการด้วย สุดท้ายคือช่ือเสียงของ VC ซึ่งถ้า VC มีชื่อเสียงก็จะสามารถเปิดโอกาสของ
กิจการในการได้รับเงินทุนรอบต่อๆ ไปได ้
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ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 

• หากทางภาครัฐจะจัดตั้งกองทุน VC เพื่อลงทุนในธุรกิจ SMEs ก็ควรมีผู้บรหิารกองทุน
ที่มีความเข้าใจในธุรกิจ SMEs และ Startups อย่างแท้จริง ดังนั้น ไม่ควรให้คนจาก
หน่วยงานภาครัฐมาบริหาร แต่อาจเป็นการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากเอกชนมาดูแล 
หรือไม่ก็ปรับให้เป็นการลงทุนใน Fund of Fund เพื่อท่ีจะเรียนรู้แนวความคิดและเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ในการลงทุนก่อน 

• ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือ ภาครัฐยังขาดหน่วยงานกลางท่ีเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
SMEs จากหน่วยงานต่างๆ ท าใหผู้้ประกอบการไม่รู้ข้อมลูว่าแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับกิจการอยู่ที่ไหน และไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาหน่วยงานไหนได้บ้าง 

• อยากให้ภาครัฐช่วยในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และให้ค าแนะน าส าหรบั SMEs ในการ
ผ่านจุดเริ่มต้นของกิจการได้ เช่น ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นอาจต้องการความช่วยเหลือในด้าน
การท าบัญชี การท าการตลาด การพัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ ก็อาจจะแนะน า Startups ที่
ให้บริการในด้านนั้นๆ เข้าไปสนับสนุนได ้
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และความคาดหวังต่อแนว
ทางการพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing) 

“โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 

โดย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับบริษัท เอฟฟินิตี้ จ ากัด 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน และความ
คาดหวังต่อการพัฒนารูปแบบหรือแหล่งเงินทุนทางเลือกในอนาคต เพื่อจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยทางที่ปรึกษา (บริษัท เอฟฟินิต้ี จ ากัด) ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของท่าน และจะเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เพียงอย่างเดียว รวมทั้งจะไม่มีการ
กล่าวถึงชื่อกิจการหรือผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะในรายงานหรือเอกสารใดๆ 

ทั้งนี้ แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 หน้า โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ของกิจการ ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต่อรูปแบบของแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนที่ 4 เป็น
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังจากภาครัฐ 

โปรดส่งแบบสอบถามกลับมาที่ คุณสกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์ ทางอีเมล์ sakulrat@effinity.co.th หรือส่งทาง
โ ท ร ส า ร ที่  02 116 9985 โ ด ย ห า ก มี ข้ อ ส ง สั ย ป ร ะ ก า ร ใ ด  ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ ที่  02 116 9982 ห รื อ  
062 564 4594 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกิจการ 

กรุณาเติมข้อความหรือตัวเลข รวมถึงท าเคร่ืองหมาย  ตามความเป็นจริง 

1. ชื่อทางกฎหมายของกิจการ           

2. ภาคธุรกิจที่ท่านด าเนินงานอยู่ (โปรดท าเครื่องหมาย ) 

      ภาคการผลิต        ภาคบริการ        ภาคการค้าส่ง        ภาคการค้าปลีก 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมที่ท่านด าเนินงานอยู่          

(ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการทางการเงิน ฯลฯ) 

4. รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ (โปรดท าเครื่องหมาย ) 

      ไม่ได้จดทะเบียน        บุคคลธรรมดา/ธรุกิจเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship) 

      ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary partnership)       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited partnership) 

      บริษัทจ ากัด (Limited Corporation) 

5. ระยะเวลาการด าเนินกิจการทั้งหมด     ปี (หรือ เร่ิมกิจการเมื่อปี พ.ศ.    ) 

 

mailto:sakulrat@tdri.or.th%20หรือ
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6. ปัจจุบนัธุรกิจของท่านด าเนินการอยู่ในระยะใด (โปรดท าเครื่องหมาย ) 

      ก่อนตั้งธุรกิจ: อยู่ในช่วงการวางแผนธุรกิจ หาแหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นกิจการ ออกแบบสินค้าและบริการ และยังไม่มี

รายได ้

      ระยะเริ่มต้น: การจดัตั้งธุรกิจเรียบร้อย สินค้าและบริการเริ่มออกสู่ตลาด แต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนกั กิจการเริม่มี

รายได้บางส่วนซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อการชดเชยต้นทุน 

      ระยะเติบโต: สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก กิจการมรีายได้มั่นคง สามารถชดเชยต้นทุนได้ มีอัตราการขยายตัวของ

รายได้และก าไรต่อเนื่อง 

      ขยายกิจการ: เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงจากกจิการขนาดกลางและย่อมสู่กิจการขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเป็นการเสนอขาย

หุ้นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) หรือเป็นการขยายฐานการตลาดไปสูต่่างประเทศ 

7. กิจการของท่านมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณเท่าใด? (โปรดท าเครื่องหมาย ) 

      ยังไม่มีรายได ้          น้อยกว่า 1 ล้านบาท         ระหว่าง 1 – 5 ล้านบาท 

      ระหว่าง 6 – 10 ล้านบาท        ระหว่าง 10 – 20 ล้านบาท       มากกว่า 20 ล้านบาท 

8. กิจการของท่านมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรอยู่ท่ีประมาณเท่าใด? (โปรดท าเครื่องหมาย ) 

(สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อใช้งาน มิได้มีไว้เพื่อขายหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าที่จะขาย และเป็น

สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงานฯลฯ) 

      น้อยกว่า 10 ล้านบาท         ระหว่าง 10 – 30 ล้านบาท       ระหว่าง 30 – 50 ล้านบาท 

      ระหว่าง 50 – 100 ล้านบาท        ระหว่าง 100 – 200 ล้านบาท       มากกว่า 200 ล้านบาท 

9. แรงงานในกิจการของท่านมจี านวนเท่าใด? (โปรดท าเคร่ืองหมาย ) 

      น้อยกว่า 15 คน          ระหว่าง 15 – 25 คน        ระหว่าง 25 – 50 คน 

      ระหว่าง 50 – 100 คน        ระหว่าง 100 – 200 คน        มากกว่า 200 คน 

 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน 

10. แหล่งเงินทุนหลักของกจิการท่านมาจากแหล่งใด?  

รูปแบบแหล่งเงินทุน สัดส่วนต่อเงินทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 

12.1 เงินออมของตนเอง  
12.2 หยิบยืมจากครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จัก  
12.3 การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
12.4 การระดมทุนจากผู้ถือหุ้น  
12.5 ก าไรสะสมของบริษัท  
12.6 อื่นๆ      
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11. วัตถุประสงค์ของการระดมทุนของกิจการท่านคืออะไร? (โปรดท าเครื่องหมาย  หากไมม่ีการระดมทุนเงินโปรดข้าม) 

      จัดตั้งบริษัท         การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ       การด าเนินงานท่ัวไป 

      การขยายกิจการ        ด าเนินโครงการหรือแผนงานพิเศษ        ซื้อทรัพย์สิน 

      อื่นๆ โปรดระบุ            

12. อะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ท่านใช้ในการพิจารณาขอระดมทุน? (โปรดเรียงล าดับจากมากไปน้อย 1 = มากท่ีสุด และ 6 = 

น้อยที่สุด) 

      เป็นแหล่งเงินทุนแบบเดียวท่ีสามารถเข้าถึงได ้       อัตราดอกเบี้ย        หลักทรัพย์ค้ าประกัน  

      เงื่อนไขการปล่อยสินเช่ือ         ระยะเวลาการให้กู ้       วงเงินกู้       

      อื่นๆ โปรดระบุ      

13. อะไรเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของท่าน? (โปรดเรียงล าดับจากมากไปน้อย 1 = มากท่ีสุด และ 10 

= น้อยที่สุด ) 

      ลักษณะของธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถกู้เงินได ้       จ านวน/มูลค่าหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

      การประกันหรือยืนยันรายไดใ้นอนาคต       แผนธุรกิจ / ความเข้าใจของธุรกิจ 

      เงื่อนไขการช าระหนี้ (ดอกเบีย้ + ระยะเวลา)       เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ 

      ประวัติ NPL หรือการช าระหนี้ล่าช้าในอดีต       ระยะเวลา / ขั้นตอนในการพิจารณา ในการเข้าถึงเงินทุน 

      การจัดสรรผลตอบแทนจากเงินลงทุน       ขาดประวัติธุรกรรมทางการเงินในอดีตกับสถาบันการเงิน 

      อื่นๆ โปรดระบุ      

14. ในอดีตที่ผ่านมา ท่านพบปัญหาใดบ้างในกระบวนการของการระดมทุน (โปรดท าเครื่องหมาย  หากไม่มีการระดม

ทุนโปรดข้าม) 

      ไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ ด้วยสาเหตุเรื่อง         

      วงเงินท่ีได้รับการอนุมตัิต่ ากวา่จ านวนเงินท่ีร้องขอ 

      วงเงินท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ท่านต้องหาช่องทางอื่นในการระดมทุนเพิ่มเติม 

      มีต้นทุนในการกู้ยืมเงิน เช่น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนยีมต่างๆ สูง 

      กระบวนการกู้ยืมเงินใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน 

      อื่นๆ โปรดระบุ       

14.1 ในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท่านเลือกช่องทางใดในการระดมทุนเพ่ิมเติม 

1)       

2)       

3)       
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ส่วนท่ี 3 ความคาดหวังต่อรูปแบบของแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

15. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกแต่ละชนดิมากน้อยเพียงใด (โปรดท าเครื่องหมาย ) 

 Short Description 
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  1 2 3 4 5 

15.1 Angel investor เงินจากนักลงทุนรายเดี่ยว      
15.2 Private equity/ 

Venture Capital 
เงินจากนักลงทุนท่ีลงทุนผ่านตัวแทน 
เช่น ผู้จัดการกองทุน 

     

15.3 Donation-based 
Crowdfunding 

เงินจากการบริจาคผ่าน internet      

15.4 Reward-based 
Crowdfunding 

เงินบริจาคที่นักลงทุนจะไดส้ิทธิ
พิเศษหรือส่วนลดตอบแทน 

     

15.5 Pre-selling/ Pre-
ordering 

เงินทุนท่ีได้จากการให้นักลงทุนสั่งซื้อ
สินค้าล่วงหน้า 

     

15.6 Peer-to-peer 
lending 

การให้ยืมเงินจากนักลงทุนหมู่มาก
ผ่านทาง internet 

     

15.7 Equity 
Crowdfunding 

การขายหุ้นบางส่วนให้นักลงทุนหมู่
มากผ่านทาง internet 

     

 

16. ในกรณีที่ท่านเคยใช้แหล่งเงินทุนทางเลือก ท่านมีเหตุผลใดที่เลือกใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าว และท่านคิดว่า

แหล่งเงินทุนดังกล่าวมขี้อดีข้อเสยีอย่างไร 

ชนิดของแหล่งเงินทุนทางเลือก เหตุผล ข้อดี ข้อเสีย 

1)    

2)    

3)    
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17. ในกรณีที่ท่านเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยใช้แหล่งเงินทุนทางเลือก ท่านมีเหตุผลใดที่ไม่เลือกใช้แหล่งเงินทุนทางเลือก

รูปแบบดังกล่าว 

ชนิดของแหล่งเงินทุน

ทางเลือก 

สาเหตุที่ไม่เลือกใช้แหล่งเงินทุนทางเลือก 

ไม่รู้ช่องทางใน

การเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน 

ยังไม่มีความ

เข้าใจมาก

พอ 

แหล่งเงินทุน

ไม่น่าสนใจ 

มีความ

เสี่ยงสูง 

ผลตอบแทน

ไม่คุ้มคา่ 

อื่นๆ 

1)       

2)       

3)       

ในกรณีที่ตอบอื่นๆ โปรดระบุ (ชนิดของแหล่งเงินทุนทางเลือกที่กล่าวถึง: เหตุผล) 

                

            

             

18. แหล่งเงินทุนลักษณะใดที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับกจิการของท่าน? (โปรดเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย 1 = มากท่ีสุดและ 

7 = น้อยที่สุด ) 

       ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

       สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญา สทิธิเรียกร้อง สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า กิจการ มาเป็น

หลักประกันได ้

       เงื่อนไขการกู้ยืมหรือช าระหนี้สามารถยืดหยุ่นได้ 

       สามารถขอกู้ยืมเงินจากหลายสถาบัน หรือสามารถขอระดมทุนจากรายย่อยได้ 

       ไม่มตี้องมีภาระในการช าระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าของทุน 

       เงินกู้จากสถาบันการเงินของภาครฐัท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ า 

       สามารถระดมทุนได้โดยที่สัดส่วนการเป็นเจา้ของกิจการและสิทธิต่างๆ ยังคงเดิม 

       อื่นๆ โปรดระบุ            
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ส่วนท่ี 4 ความคาดหวังจากภาครฐัต่อการพัฒนาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

19. ท่านอยากเห็นภาครัฐด าเนินการเพ่ือการพัฒนาแหล่งเงินทุนส าหรับ SMEs ในเร่ืองใดมากที่สุด? (โปรดเรียงล าดับ

จากมากไปน้อย 1 = มากท่ีสดุ และ 8 = น้อยที่สุด) 

      แก้กฎระเบียบ และขั้นตอนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

      ปรับโครงสร้างหรือระบบการท างานของสถาบันการเงินท่ีมีอยู่ให้เอื้อต่อการเข้าถึงมากขึ้น 

      ลดหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

      จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

      พัฒนาศักยภาพของสถาบันการเงินให้เข้าใจถึงรูปแบบธุรกจิสมยัใหม่มากขึ้น 

      พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริการจัดการเงินทุน 

      เพิ่มรูปแบบของแหล่งเงินทุนใหม่ๆ 

      จัดตั้งสถาบันทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 

20. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

                

            

            

            

             

 

************************************************** 

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี ้
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ภาคผนวก ค สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น 

• การประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นคร้ังท่ี 1 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และรับฟังความต้องการทางด้านการพัฒนาแหล่ง

เงินทุน 

สถานท่ี : ห้องชิดลม 1 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เพลินจิต 

ผู้เข้าร่วมประชุม: รวมจ านวน 25 คน  

สรุปผลการประชุม: 

การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs 

แบบดั้งเดิม ซึ่งมาเข้าร่วมผ่านกลุ่มตวัแทนต่างๆ เช่น สมาพันธ์ผู้ประกอบการ SMEs ไทย สภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม 

เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Startups ที่เคยมีประสบการณ์ระดมทุนผ่านช่องทางแหล่ง

เงินทุนทางเลือกต่างๆ มาเข้าร่วมด้วย โดยประเด็นส าคัญที่มีการพูดถึงในที่ประชุมมีดังนี้ 

1. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

ส าหรับประเด็นเรื่องอุปสรรคในการเข้าถึงเงินทุน ผู้ประกอบการทุกฝ่ายต่างให้ความเห็นที่ตรงกันว่าการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนจากสถาบันการเงินจ าพวกธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องหลักทรัพย์ค้ าประกัน ซึ่งก็เข้าใจว่า

ทางฝั่งธนาคารเองก็พยายามจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ า ในขณะที่ธุรกิจ SMEs ก็ถือเป็นขนาดของกิจการที่มีความ

เสี่ยงสูง ดังนั้น ธนาคารจึงระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือ แต่ไม่ได้มองเรื่องของผลตอบแทนในอนาคตมากนัก 

ส่วนผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมก็มองว่าจริงๆ แล้วธุรกิจในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

การค้า การผลิต และการบริการ ซึ่งแต่ละประเภทนั้นอาจต้องการการลงทุนในลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น หากเป็นภาค

การผลิตก็อาจต้องการเงินทุนก้อนใหญ่เพื่อที่จะมาลงทุนในเครื่องจักรหรือเครื่องมือการผลิตที่จะใช้ในระยะยาว ดังนั้น 

รูปแบบเงินทุนที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องการจึงมักจะเป็นสินเช่ือระยะยาว ในขณะที่ภาคการค้าอาจไม่ต้องการเงินทุนระยะ

ยาว แต่ต้องการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจหรือ  Working capital มากกว่า ดังนั้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่

เหมาะสมคือ Factoring ซึ่งอันที่จริงประเทศไทยก็มีการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้อยู่ แต่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง

ก็มีวงเงินส าหรับ Factoring ที่จ ากัด และมักจะออกให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่สามารถ

เข้าถึงได้  

ส่วนแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภทต่างๆ นั ้น ทางตัวแทนจากหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุว ่ายัง มองว่า

ผู้ประกอบการ SME แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกมากเท่าไรนัก และก็ยังขาดการ

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งนี้ ภาษาอาจเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ด้วย แต่ส าหรับผู้ประกอบการที่เป็น

ธุรกิจ Startups จะมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ค่อนข้างดี และมีการระดมทุนในหลายๆ ช่องทางด้วย เช่น 

Venture Capital ที่ปัจจุบันเริ่มมีการลงทุนในธุรกิจ Startups ของไทยมากขึ้น นอกจากนี้ Startups บางรายก็มีการระดม

ทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกในต่างประเทศด้วย 
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2. ความจ าเป็นของแหล่งเงินทุนทางเลือก 

ด้านความจ าเป็นของแหล่งเงินทุนทางเลือกในประเทศไทยนั้น ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ Startups และกลุ่มตัวแทน

จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่า แหล่งเงินทุนทางเลือกนั้น หากมีการ

จัดท าได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มผู้ประกอบการ Startups 

มองว่าแหล่งเงินทุนทางเลือกไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้ เพราะ Startups ไทยก็ยังสามารถหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศได้ แต่ก็

จะเป็นการสูญเสียโอกาสและผลประโยชน์ของประเทศ เนื่องจากผลตอบแทน รายได้ และการเติบโตของธุรกิจที่คนไทย

สร้างนั้นจะกลายเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

ส่วนทางตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมมองว่า จริงๆ ประเทศไทยมีแหล่งเงินทุนทางเลือกที่กล่าวถึงกันอยู่แล้ว 

เพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยแพร่หลายนัก เนื่องจากยังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนา และผู้ประกอบการ SMEs เองก็มีทั้งที่มีความรู้

และไม่มีความรู้ด้านการเงิน ดังนั้น รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ปัญหาในประเด็นนี้ก่อน ในขณะที่การพัฒนา

แหล่งเงินทุนทางเลือกอาจยังไม่จ าเป็นมากนักในขณะนี้ 

ในทางตรงกันข้าม ตัวแทนจากสภาหอการค้ากลับมองว่าการมีแหล่งเงินทุนทางเลือกในประเทศไทยเป็นเรื ่องที่

จ าเป็น และปัจจุบัน แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เป็นของภาคเอกชนก็มักจะมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อนัก

ลงทุนในการลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งก็จะเป็นกลไกตลาดที่จัดสรรเงินทุนให้แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐควรปล่อยให้

เป็นไปตามกลไก แต่ถ้าหากรัฐต้องการที่จะสนับสนุนก็อาจมาช่วยเหลือในเรื่องของการจับคู่ธุรกิจดีกว่า 

อย่างไรก็ตาม ทางสภาหอการค้าก็ยังมองว่าแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมก็ยังมีความจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการใน

ปัจจุบันอยู่ และควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เช่น สสว. สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ ในการเข้าไปให้

ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ภาคี

ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้วย 

3. ความคิดเห็นต่อ Angel Investor ในประเทศไทย 

ส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel investors นั้น ประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือเรื่องของการน า 

Angel investor เข้าระบบ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีนักลงทุนประเภทดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ เปิดเผยตัว 

ท าให้การจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีความสนใจตรงกันเป็นไปได้ยาก เพราะต่างฝ่ายต่างไม่รู้ที่อยู่ของกัน

และกัน ดังนั้น ตัวแทนจากทุกฝ่ายจึงมีความเห็นที่ตรงกันว่าควรสนับสนุนให้มีการน านักลงทุน Angel investor เข้าสู่ระบบ 

โดยกลุ่มผู้ประกอบการ Startups ให้เหตุผลว่า จริงๆ แล้วประเทศไทยมีคนรวยและต้องการลงทุนเยอะ เพียงแต่คนกลุ่มนี้

ไม่ทราบว่าจะไปลงทุนที่ไหน ดังนั้น การที่น านักลงทุนเข้าสู่ระบบจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุนที่มีอยู่

ในปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้และลองลงทุนได้ หรือถ้าหากยังไม่สามารถเปิดให้เป็นระบบผ่านการจด

ทะเบียนในเร็วๆ นี้ได้อย่างน้อยก็ควรผลักดันให้มีการรวมกลุ่มกันก่อน ทั้ งนี้ มาตรการต่างๆ อนุญาตให้นักลงทุนสามารถ

เลือกที่จะเข้าร่วมได้ตามสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ ในขณะที่ผู ้แทนจากสภาอุตสาหกรรมก็เห็นด้วยกับข้อชี้แนะดังกล่าว 

เพียงแต่คิดว่าการด าเนินงานในส่วนนี้จ าเป็นต้องมีมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนสมัครใจเข้าสู่ระ บบด้วย 

ไม่เช่นนั้นก็อาจไม่ส าเร็จ 
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ส่วนทางสมาพันธ์ SMEs ก็ได้ให้ความเห็นในเรื่องของความถูกต้องและที่มาของเงินทุนเป็นหลัก เนื่องจากทาง

ผู้ประกอบการเองก็กลัวว่าหากเงินนั้นได้มาอย่างไม่บริสุทธิ์ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อกิจการได้ ดังนั้น หากมีมาตรการที่

สามารถตรวจสอบได้ว่าที่มาของเงินนั้นถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือนักลงทุนสามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินทุนได้ก็จะ

เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ 

4. ความคิดเห็นต่อ Venture Capital ในประเทศไทย 

Venture Capital เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่มีในประเทศไทยมานาน แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลาย แม้ว่าระเบียบของ

ทาง ธปท. และ กลต. จะอนุญาตให้ท าได้ แต่ก็ยังมีบริษัท Venture Capital ของไทยที่ไปจดทะเบียนในต่างประเทศ

ค่อนข้างมาก ซึ่งในประเด็นนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ VC ในประเทศยังไม่เติบโตมาก

นักมีที ่มาจากระเบียบเกี ่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะในเรื ่องอัตราส่วนของการลงทุนต่อทุนจดทะเบียนทั ้งหมด  และ

ระยะเวลาที่นักลงทุนสามารถถือครองหุ้นในบริษัทที่ลงทุน ซึ่งกฎหมายก าหนดว่านักลงทุน VC สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อย

ละ 20 ของทุนจดทะเบียนของกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของ SMEs ก็มักอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง ดังนั้น ปริมาณ

เงินทุนที่นักลงทุนสามารถลงได้จึงน้อยตามไปด้วย ท าให้ไม่คุ้มกับการลงทุน และผู้ประกอบการก็ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม

อะไรที่ส าคัญ เช่น การซื้อเครื่องจักร ได้เพราะปริมาณเงินทุนน้อยเกินไป นอกจากนี้  หากเป็นกองทุน VC ของหน่วยงาน

ภาครัฐ บริษัทที่ได้รับเงินทุนก็ต้องให้นักลงทุนมีที่นั่งในบอร์ดบริหารของบริษัทด้วย ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างผู้บริหาร 

ตามมา และส่วนมากบุคคลที่หน่วยงานภาครัฐส่งมาก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ ท าให้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อเจ้าของ

กิจการมากกว่า 

ทั้งนี้ ผู ้ประกอบการบางรายมองว่านักลงทุนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจจริงๆ แต่มองเรื่องของ

ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่า หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs จริงๆ ก็คือธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออม

สิน ซึ่งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการมาตั้งแต่ต้น แต่เมื่อธุรกิจพัฒนาจนถึงระยะที่จะสามารถท าก าไรได้มากก็ถูกภาคเอกชน

แย่งไปแทน 

ในขณะเดียวกัน ทางกลุ่มผู้ประกอบการ Startups มองว่า VC เป็นแหล่งเงินทุนที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยเหลือ

ธุรกิจได้ในหลายๆ ด้าน โดยปัจจุบันเริ่มเห็นการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน (Corporate VC) ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต่

เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีที่มาจากธุรกิจเดิมที่ไม่ใช่การลงทุนโดยเฉพาะ จึงยังขาดความช านาญในการลงทุนธุรกจิประเภท 

Startups ดังนั้น ในปีนี้จะเห็นได้ว่า CVC จะเริ่มลงทุนใน fund of funds ก่อน เพื่อที่จะศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์

ในการลงทุน ท าให้ยังไม่สามารถชี้วัดประสิทธิภาพการลงทุนของ CVC ได้มากนัก แต่คาดว่าในปีหน้าจะเริ ่มเห็นการ

เปลี่ยนแปลงและมีการลงทุนเองเพิ่มขึ้น 

หากเป็น VC ของภาครัฐ ทุกฝ่ายต่างให้ความเห็นตรงกันว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดตั้งกองทุนได้ แต่ไม่ควร

บริหารเอง แต่ควรจ้างผู้บริหารกองทุน (Fund manager) ที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาดูแลในส่วนนี้แทน หรือใน

อีกทางหนึ่ง ก็อาจด าเนินการในรูปแบบของ Matching fund คือเมื่อนักลงทุนเอกชนเจอธุรกิจ SMEs หรือ Startups ที่

น่าสนใจก็อาจพาไปให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาว่าจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ ตัวแทนผู้ประกอบการก็ได้ยก
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ประเด็นที่ควรระวังส าหรับการตั้งกองทุน VC ของภาครัฐ คือ การทุจริตโดยลงทุนในกิจการที่นักการเมืองหรือบุคคลใน

หน่วยงานมีผลประโยชน์ร่วม 

5. ความคิดเห็นต่อ Crowdfunding ในประเทศไทย 

ส าหรับแหล่งเงินทุนประเภท Crowdfunding นั้น ทุกฝ่ายให้ความเห็นตรงกันว่ายังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใหม่ 

ดังนั้น ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐจึงอาจยังไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญต่อแหล่งเงินทุนรูปแบบนี้เท่าไร

นัก อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการ Startups เห็นว่า Crowdfunding เป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะมีประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทดสอบความต้องการของสินค้าในตลาด การทดสอบแนวคิดทางธุรกิจ และการ

หาเงินทุน นอกจากนี้ Crowdfunding ยังเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยให้นักลงทุนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นระบบ All-

or-nothing คือ หากการระดมทุนไม่ครบตามเป้าหมายก็จะคืนเงินให้แก่นักลงทุน  ทั้งนี้ Crowdfunding อาจเหมาะกับ

ผู้ประกอบการ Startups ที่เป็น hardware มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ ่มผู ้ประกอบการ Startups ย ังมองว่าคนไทยไม่ได้เข ้าใจรูปแบบการด าเน ินงานของ 

Crowdfunding อย่างเต็มที ่ โดยเฉพาะในเรื ่องของความเสี ่ยง  แม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของการ Pre-order เองก็ตาม 

เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจ Startups คือการพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับการระดมทุน ดังนั้น ในบางกรณีก็อาจเกิดปัญหาที่

สินค้าพัฒนาหรือผลิตได้ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งท าให้การส่งสินค้าล่าช้าได้ หรือในบางกรณี การระดมทุนบางโครงการก็

ได้รับเงินทุนมากกว่าที่ทางผู้ประกอบการตั้งใจไว้เบื้องต้น ซึ่งก็อาจจะเกินก าลังการผลิตหรือความสามารถในการบรหิาร

จัดการของบริษัทได้ ดังนั้น การให้ความรู้แก่นักลงทุนถือเป็นมาตรการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา Crowdfunding ใน

ภาพรวม 

ในขณะเดียวกัน ทางสภาหอการค้าก็ได้แสดงความกังวลต่อการพัฒนาของ Crowdfunding เนื่องจากเครื ่องมือ

ดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งกฎหมายของแต่ละประเทศอาจแก้ตามไม่ทัน และอาจก่อให้เกิดปญัหาต่อ

เศรษฐกิจการเงินได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันด้วย  

6. เคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการ 

จากการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม 

และผู้ประกอบการหลายรายก็ต้องการพึ่งพาแหล่งเงินทุนมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ดังนั้น รัฐบาลควรให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน

หลายๆ รูปแบบ เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกระดมทุนจากแหล่งที่เหมาะสมและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

ธุรกิจของตนได้ 

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ประกอบการ SMEs แบบดั้งเดิมก็อยากได้แหล่งเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ซึ่งรัฐบาลก็มี

มาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อช่วยเหลือ แต่ผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องของ

หลักทรัพย์ค้ าประกันก็ยังเป็นอุปสรรคส าคัญที่ทางกลุ่มผู้ประกอบการเรียกรอ้งให้มีการแก้ไข รวมทั้งปัญหาจากผลการประเมนิ 

เครดิตบูโรของผู้ประกอบการแต่ละรายด้วย เนื่องจากทางผู้ประกอบการได้แจ้งว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่มีผลการประเมนิ 

เครดิตบูโรไม่ดี โดยบางครั้งสาเหตุไม่ได้มาจากตัวผู้ประกอบการเอง แต่มีปัจจัยอื่นๆ ที่ท าให้การช า ระหนี้ล่าช้า และทาง
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ผู้ประกอบการก็ต้องยินยอมให้ทางธนาคารดูผลการประเมิน ไม่อย่างน้ันก็จะไม่ได้รับการพิจารณา แต่เมื่อยื่นเอกสารให้ดูแล้วมี

ผลการประเมินแย่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติอยู่ดี ดังนั้น ทางตัวแทนจากหอการค้าจึงเสนอว่าทางธนาคารอาจปรับอัตราดอกเบี้ย

ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยหากลูกค้าไม่ต้องการเปิดเผยผลการประเมินของเครดิตบูโรก็อาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแทน ไม่เช่นนั้น

ผู้ประกอบการ SMEs ก็มักจะหันไปกู้นอกระบบเพราะไม่มีทางเลือกอื่น 

นอกจากนี้ SMEs ส่วนใหญ่ก็มักต้องการเงินระยะสั้นเพื่อมาใช้เป็น Working capital ซึ่งในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์

ส่วนใหญ่ก็ยังมีวงเงินส าหรับการให้สินเช่ือระยะสั้นหรือวงเงินส าหรับ Factoring อยู่จ ากัด ดังนั้น จึงอยากให้รัฐบาลพัฒนา

เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับ Working capital เพิ่งเติม รวมทั้งพัฒนาความพร้อมของเงินทุนท่ีมาสนับสนุนด้วย 

7. ประเด็นอื่นๆ 

ทุกฝ่ายต่างมีความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน โดยแนวทางส าคัญคือการท าระบบให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการในเรื่องของการด าเนินธุรกิจและการเงิน ซึ่งอาจเป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการโดย สสว. หรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐก็ต้องเร่งกระบวนการออกใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรต่างๆ เช่น ใบนวัตกรรม ที่จ าเป็น

ส าหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินงานและระดมทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม: 
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ภาพการประชุม: 
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• การประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
วัตถุประสงค์ : ระดมความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ และโครงการส าคัญที่ควรมีในการผลักดันและขับเคลื่อนรูปแบบเงินทุน

เป้าหมาย และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไป 

สถานท่ี : ห้องชิดลม 1 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เพลินจิต 

ผู้เข้าร่วมประชุม: รวมจ านวน 24 คน  

สรุปผลการประชุม: 

การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถาบันการเงิน เจ้าของเงินทุน และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ

หารือถึงสถานการณ์ด้านการพัฒนาแหล่งเงินทุนส าหรับ SMEs ของประเทศ แนวทางการพัฒนา และข้อคิดเห็นต่อร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือกส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านมุมมองของทั้งหน่วยงานภาครัฐที่

มีหน้าที่รับผิดชอบและมุมมองของนักลงทุนเอกขน โดยประเด็นส าคัญที่มีการพูดถึงในที่ประชุมมีดังนี้ 

1. แนวทางการสนับสนุนแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท Angel Investors 

ในประเด็นเรื่องของแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ Angel Investors ทางตัวแทนจากบริษัทเงินทุนมองว่า แนวทางการ

พัฒนา Angel Investors ที่เหมาะสมควรเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักลงทุน โดยองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นและจะเปน็

ประโยชน์ส าหรับนักลงทุน ได้แก่ ความรู้เรื่องลักษณะการเติบโตของกลุ่มธุรกิจประเภท Startups และบทบาทของนักลงทุน

ต่อธุรกิจ Startups เพื่อให้นักลงทุนสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ควรให้ค าแนะน าแก่

ผู้ประกอบการถึงปัจจัยที่ควรท ามาพิจารณาในการเลือกแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ และความรู้ทางข้อกฎหมายต่างๆ 

ควบคู่กันไปด้วย 

นอกจากนี้ ทางหน่วยงานภาครัฐอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า รัฐบาลควรมี

ระบบกลางในการตรวจสอบความโปร่งใสของแหล่งที่มาของเงินทุนของ Angel Investor ให้ชัดเจน เช่น ระบบการรู้จักตัวตน

ของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และระบบการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due 

Diligence: CDD) เป็นต้น นอกจากน้ี ในอนาคตอาจให้มีการจัดท าเอกสารข้อเสนอเบื้องต้นที่เป็นมาตรฐาน (Standard Term 

Sheet) เพื่อผลักดันให้การด าเนินธุรกิจโดยพึ่งพาแหล่งเงินทุนทางเลือกนั้นมีความเป็นมาตรฐานมากข้ึน 

2. ความจ าเป็นของแหล่งเง ินท ุนทางเล ือกประเภท Traditional Venture Capital ควบคู ่ก ับการมี 

Corporate Venture Capital 

ส าหรับ Venture Capital นั้น ทางตัวแทนจากฝั่งของผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนทางเลือกได้ให้ความเห็นไว้ว่า 

ลักษณะการลงทุนประเภท Traditional Venture Capital กับการลงทุนประเภท Corporate Venture Capital มีความ

แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องลักษณะของเป้าหมายของการลงทุน ซึ่งโดยส่วนมาก หากเป็น VC ประเภท 

Traditional Venture Capital หรือกองทุนก็มักจะมีเป้าหมายเป็นการหาผลตอบแทนจาก Capital gain หรือ ผลก าไรส่วน

ต่างจากราคาหลักทรัพย์เป็นหลัก เนื่องจากแหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อหาผลตอบแทน
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สูงสุดให้แก่นักลงทุน ดังนั้น การลงทุนของ VC กลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจให้ถึงระดับที่ผู้จัดการกองทุนมองว่ามีความ

เหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด จากนั้นจึงขายหุ้นหรือออกจากธุรกิจดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ แต่ไม่ได้เป็น

การพัฒนาธุรกิจจนกระทัง่ประสบความส าเรจ็อย่างแท้จริง ในขณะที่เป้าหมายของ VC รูปแบบ Corporate Venture Capital 

(CVC) จะไม่ได้มองแต่ผลก าไรเพียงอย่างเดียว แต่จะคาดหวังผลประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ

ผู้ประกอบการร่วมด้วย เนื่องจากนวัตกรรมเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์กับตัวบริษัทผู้เป็นเจ้าของเงินทุนในภายภาคหน้าได้ 

ดังนั้น แหล่งเงินทุนรูปแบบนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในระยะยาวมากกว่า อย่างไรก็ตาม ลักษณะการด าเนินการของ 

CVC นั้นมักมีระยะเวลาในการด าเนินการและพิจารณาที่ยาวนานกว่า VC ที่เป็นกองทุน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นข้อจ ากัด

อย่างหนึ่งที่ท าให้ CVC ไม่สามารถที่ตอบสนองต่อธุรกิจประเภท Startups ได้เท่าที่ควร จึงก่อให้เกิดช่องว่างในการลงทุน

ระหว่าง Startups และ Corporate Venture Capital ดังนั้น แหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท Traditional Venture Capital 

จึงนับว่ามบีทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการสนับสนุนธุรกิจประเภท Startups ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได้ 

3. ความคืบหน้าของการปรับกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่แหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท Venture 

Capital 

แหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบ VC นั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งด าเนินธุรกิจในรูปแบบของการลงทุน แต่ไม่ใช่สถาบัน

การเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนั้น ด้วยสถานะดังกล่าวจึงท าให้ VC ทั้งหลายไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

หน่วยงานภาครัฐอย่าง ธปท. หรือ กลต. ท าให้อ านาจในการเข้าไปตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือจากภาครัฐยังค่อนข้างจ ากัด 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ก็ได้มีการด าเนินงานเรื่องการอ านวยความสะดวกส าหรับการพัฒนา

แหล่งเงินทุนทางเลือกที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพยช้ี์แจงว่า ในปัจจุบันนั้น ทาง กลต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมสรรพากร เพื่อสนับสนุนกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน 

10 ประเภท ซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่ สวทช. ก าหนด ซึ่งการ

ด าเนินงานดังกล่าวก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ VC โดยที่หาก VC ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด เลือกลงทุนในธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรม

เป้าหมายตามที่ สวทช. ก าหนดไว้ ทาง VC นั้นก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีจากเงินปันผลและภาษีจากผล

ก าไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การที่ VC จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ีได้ก็จดทะเบียนกับ กลต. ก่อน เนื่องด้วย

ทาง กลต. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ส่วนขั้นตอนต่อมาคือ

ทางผู้ประกอบการและ VC ที่ต้องการลงทุนในกิจการนั้นต้องไปขอรับการรับรองจาก สวทช. ว่าธุรกิจที่ลงทุนเป็นธุรกิจที่อยู่ใน

กลุ่มเป้าหมายจริงๆ ก่อนที่จะไปด าเนินเรื่องขอสิทธิในผ่อนผันการจ่ายภาษีกับกรมสรรพากรตามล าดับ อย่างไรก็ดี แม้ใน

ปัจจุบันจะมี VC ที่ได้มีการจดทะเบียนกับ กลต. เพียงประมาณ 25 ราย ซึ่งถือว่ามีจ านวนไม่มากนัก โดยทาง กลต. มองว่า

สาเหตุหนึ่งมาจากการที่สิทธิประโยชน์อาจยังไม่น่าสนใจมากพอส าหรับนักลงทุน นอกจากนี้ ปัจจุบันก็ยั งไม่มี VC ที่ติดต่อ

ด าเนินการขอการรับรองจาก สวทช. แต่อย่างใด เนื่องจากไม่มั่นใจว่าธุรกิจของตนนั้นอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  

ทั้งนี้ ทางตัวแทนจาก กลต. กล่าวว่า การขยายขอบเขตประเภทธุรกิจให้ครอบคลุมมากกว่านี้นั้นมีความเป็นไปได้ แต่

ต้องผ่านการอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเภท Technology Startups หรือธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
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เป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนมากนัก นอกจากนี้ ทางตัวแทน

บริษัทเงินทุนได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้อจ ากัดทางกฎหมายในการด าเนินการของ VC บางประการนั้นไม่ได้เอื้อ

ประโยชน์ต่อตัว VC เท่าไรนัก และ VC หลายรายก็มองว่ามาตรการที่รัฐเสนอไม่ได้สนับสนุนการเติบโตของ Startups มากนัก 

ดังนั้น VC บางรายจึงเลือกที่จะไปจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งก็ท าให้มาตรการสนับสนุนที่ได้มีการกล่าวถึงในข้างต้น

นั้นไม่ครอบคลุมบริษัทในลักษณะดังกล่าว มาตรการดังกล่าวจึงไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

4. แนวทางในการพัฒนาและสนับสนุน Venture Capital และ Private Equity ของไทย 

ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่าลักษณะของ Venture Capital ไทยในปัจจุบันนั้น ยังมีลักษณะการพิจารณา

ตัดสินใจที่ไม่ใช่ในรูปแบบของ Venture Capital เสียทีเดียว เนื่องจากในลักษณะของการบริหารเงินทุนนั้นยังค านึงถึง

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นอยู่ค่อนข้างมาก ท าให้ไม่กล้าลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมาก และมักจะต้องการ

อะไรที่จับต้องได้ รวมถึงต้องการผลตอบแทนจากส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) ที่สูงด้วย ซึ่งความต้องการนั้นอาจไม่

สอดคล้องกับลักษณะผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจ Startups มากนัก ส่วน CVC ก็ไม่ได้ลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูงๆ แต่

เป็นการลงทุนเพื่อพยายามหาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้

ในระยะยาวมากกว่า ดังนั้น VC ในประเทศไทยจึงอาจไม่ได้มีลักษณะที่ตรงกับ VC ของประเทศอื่นๆ มากนัก อย่างไรก็ดี CVC 

ของไทยมักมีวิธีการเลือกบริษัทที่จะลงทุนอยู่แล้ว และยังมีพร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ประกอบการ 

Startups เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกันด้วย ในขณะเดียวกัน ทาง Traditional VC ก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ยังไม่

ถือว่าเป็น Pure VC 

ในส่วนของ Venture Capital ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครฐัหรือแมแ้ต่ธนาคารของรัฐเองนั้นกไ็ม่

สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะการลงทุนใน Startups บางประเภท เช่น Technology Startups ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะการลงทุนในธุรกิจรูปแบบดังกล่าวไม่มีการรับประกันผลตอบแทนที่ชัดเจน จึงมีความเสี่ยงสูงหาก

ภาครัฐจะลงทุนในธุรกิจ Startups เหล่านี้ นอกจากนี้ กระบวนการลงทุนของ VC ภาครัฐยังต้องได้รับการตรวจสอบการใช้เงิน

จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด้วย ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางธนาคารของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐยังคงกังวลอยู่ ท า

ให้การใช้เงินหรือการจัดตั้งกองทุน VC ของรัฐนั้นยังไม่สามารถท าได้เต็มที่ ในขณะเดียวกัน ธนาคารของรัฐบางแห่งก็มีสถานะ

เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งหมายความว่าทางธนาคารมีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นอกจากรัฐด้วย ดังนั้น การด าเนินงานของธนาคารเหล่านี้

จึงยังต้องพิจารณาการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากอาจ

ไม่เหมาะสมเท่าไรนัก และต้องมีการพิจารณาเลือกธุรกิจที่จะลงทุนให้เหมาะสมด้วย 

ทั้งนี้ ทางตัวแทนบริษัทเงินทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอความคิดเห็นว่า เนื่องจากทางภาครัฐได้มี

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนามาให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั้น หากผู้บริหารกองทุนมีการ

ช้ีแจงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนว่าลักษณะการลงทุนดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ก็อาจ

นับเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การลงทุนในรูปแบบ Venture Capital ของหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นไปได้ แต่ก็ต้องแสดงให้ผู้ถือ

หุ้นเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของการลงทุนนั้นๆ และต้องเกิดการยินยอมด้วย  
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นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมคือการพัฒนา Private Equity ที่ยังไม่ถูก

สนับสนุนมากนัก ทั้งๆ ที่ PE เป็นแหล่งเงินทุนส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจในช่วงก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ โดย

อุปสรรคของ Private Equity คือยังไม่มีบุคคลหรือองค์กรที่เช่ียวชาญมาก ากับดูแล และยังมีข้อกฎหมายที่จ ากัดการเติบโต

ของ Private Equity อยู่ ซึ่งในประเด็นนี้ ทางตัวแทนบริษัทเงินทุนได้ให้ความคิดเห็นว่า ปริมาณเงินจาก Private Equity หรือ 

Deal size ส่วนใหญ่นั้นยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าบริษัท Startups ของไทย ดังนั้น ควรจะรออีก 2 – 3 ปีเพื่อให้ VC ที่จัดตั้ง

มาแล้วมีความพร้อมในระดับหนึ่งก่อน ในขณะนั้น รัฐบาลก็อาจด าเนินการปรับแก้กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อเตรียมความ

พร้อม แล้วจึงจะสนับสนุน Private Equity ต่อไป 

5. การพัฒนาของแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท Crowdfunding ต่างๆ 

ทางผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความคิดเห็นไว้ว่า ในปัจจุบันนั้น ความรู้ความเข้าใจของคนไทย

เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทางเลือกประเภท Crowdfunding ยังไม่มากนัก ท าให้ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐจึงพยายามก าหนด

เกณฑ์ในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งข้อคิดเห็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับข้อมูลของทาง กลต. ที่ระบุ

ว่า ในปัจจุบัน Crowdfunding เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างแล้ว แต่จะเป็นรูปแบบของ Donation-based Crowdfunding 

และ Reward-based Crowdfunding เช่น การทอดผ้าป่าออนไลน์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีหน่วยงานมาตรวจสอบมากนักเนื่องจาก

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนให้เปล่าและไม่มีผลตอบแทน แต่ในส่วนของ Equity Crowdfunding ที่มีผลตอบแทนทางการเงินเข้า

มาเกี่ยวข้องยังไม่มีการเปิดให้บริการ ซึ่งทาง กลต. ก็มองว่าแหล่งเงินทุนรูปแบบดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการทดสอบความรู้ความ

เข้าใจของผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวก่อนท าการลงทุน ทั้งนี้ กลต. เองก็มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก โดย กลต. จะใช้กฎเกณฑ์ก ากับดูแลที่มีความผ่อนคลายมากกว่า แต่ก็ยังมีการจ ากัด

วงเงินการลงทนุของนักลงทุนท่ีจะลงทุนในบริษัทขนาดเล็กอยูเ่พื่อเป็นการจ ากัดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาและการให้บริการ Crowdfunding ในประเทศไทยยังประสบปัญหาในเรื่องกฎเกณฑ์บาง

ประการ โดยเฉพาะในเรื่องคนกลางที่เป็นบุคคลที่สามที่ท าหน้าที่ถือเงินที่ได้รับจากการระดมเงินทุนอยู่ โดยตัวกลางนี้จะต้อง

เป็นบุคคลหรือองค์กรทีน่่าเช่ือถือ ซึ่งปัจจุบัน Escrow Agent ส าหรับ Crowdfunding ยังคงขาดแคลนอยู่ โดยหลายฝ่ายมอง

ว่าเนื่องจากปริมาณมูลค่าเงินลงทุนจาก Crowdfunding ยังไม่สูงพอ ดังนั้น บุคคลหรือองค์กรที่สามารถท าหน้าที่ Escrow 

Agent ได้จึงไม่อยากท าเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อวางระบบนี้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเองมี Escrow Agent ดูแล

แหล่งเงินทุนปริมาณมูลค่าเงินใหญ่อยู่แล้ว ดังนั้น หากในอนาคต Crowdfunding มีปริมาณมูลค่าเงินมากพอก็อาจมีโอกาสใน

การพัฒนามากขึ้นได้ เพราะหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์อย่างสม่ าเสมอ  

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการช้ีแจงถึงความคืบหน้าของช่องทางการลงทุนรูปแบบใหม่หรือ 

“กระดาน 3” ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ขนาดเล็กกว่า mai โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจ Startups โดยเฉพาะ ซึ่ง กลต. และ 

ตลท. ก็ก าลังปรับคุณสมบัติและข้อจ ากัดบางประการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ท้ังนี้  การลงทุนรูปแบบดังกล่าวยังไม่มี

รูปแบบการก ากับดูแลที่แน่ชัด หน่วยงานภาครัฐจึงพยายามเน้นให้เฉพาะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนนั้นเข้ามาลงทุน

ได้ก่อน ในขณะที่นักลงทุนท่ัวไปอาจยังไม่ได้เปิดให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้มากนักเพราะระดับความเสี่ยงยังสูงอยู ่

6.  
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7. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนานโยบาย 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ช้ีแจงถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปัจจุบัน ว่าสาเหตุที่อัตรราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียก

เก็บจากผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startups นั้นมีที่มาจากปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric information)

ระหว่างผู้ประกอบการ SMEs และ Startups และ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งท าให้การปล่อยกู้ในลักษณะดังกล่าวนั้นนับว่ายงัมีความ

เสี่ยงที่สูงอยู่ จึงน าไปสู่การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงตามมา ดังนั้น การพัฒนาให้เกิดระบบหรือกระบวนการแบ่งปันข้อมูล 

(Information Sharing) เพราะจะลดช่องว่างดังกล่าวได้ 

ส่วนข้อกังวลต่างๆ ของผู้ประกอบการถึงการควบคุมกิจการและอ านาจในการบริหารที่เกิดจากการเข้ามาลงทุนของนัก

ลงทุนรูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือก อาจแก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปในทิศทางของการร่วมมือทาง

ธุรกิจ (Partnership Collaboration) มากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนธุรกิจ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ 

ใหแ้ก่นักลงทุนอีกด้วย นอกจากน้ี รัฐบาลอาจต้องสนับสนุนใหม้ีการยกระดับของตัวผู้ประกอบการเองให้มีมาตรฐานในการท า

ธุรกิจมากขึ้น เช่น การท าผลประกอบการรายไตรมาสให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม: 
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ภาพการประชุม: 
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ภาคผนวก ง สรุปผลการประชุมน าเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 
วัตถุประสงค์ : เพื่อน าเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นแหล่ง

เงินทุนทางเลือกที่เหมะสมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถานท่ี : ห้องเพลินจิต โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เพลินจิต 

ผู้เข้าร่วมประชุม: รวมจ านวน 50 คน  

สรุปผลการประชุม: 

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่ม

ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เจ้าของเงินทุน ธนาคารพาณิชย์ นิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital) ผู้ให้บริการ 

Funding portal และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแต่ละฝ่ายต่างได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง

ยุทธศาสตร์ โดยประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในท่ีประชุม ได้แก่ 

1. ความแตกต่างของธุรกิจ SMEs และธุรกิจแบบ Startups 

ข้อคิดเห็นแรกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมและทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกัน คือ เรื่องความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ผู้ประกอบการ Startups และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจแบบดั้งเดิม โดยทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าผู้ประกอบการ 2 กลุ่มนี้มี

ความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น รูปแบบการด าเนินธุรกิจ แนวทางการหารายได้ ความเสี่ยง อัตราการเติบโต และศักยภาพ

ในการท าก าไรในอนาคต ดังนั้น ทางที่ประชุมจึงได้เสนอว่าควรมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ โดยให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อ

พัฒนาผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี เนื่องจากแนวทางการก าหนดประเภทของผู้ประกอบการอาจไม่ได้มีเส้น

แบ่งชัดเจนนัก เพราะผู้ประกอบการวิสาหกิจแบบดั้งเดิมบางรายก็สามารถมีศักยภาพและเติบโตอย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับ

ผู้ประกอบการ Startups ได้ รวมถึงผู้ประกอบการแบบดั้งเดิมบางรายก็เริ่มมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ท า

ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากข้ึนด้วยแล้ว ด้วยสาเหตุดังกล่าว การแบ่งยุทธศาสตร์ให้เจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ

นั้นอาจไม่เหมาะสมเท่าไรนัก เพราะผู้ประกอบการบางรายอาจเหมาะสมกับมาตรการอื่นๆ มากกว่าได้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมประชุมบางรายก็เสนอแนะว่าอาจใช้แนวทางการจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามระยะการพัฒนาของ

ธุรกิจแทน โดยก าหนดตัวช้ีวัดบางอย่าง เช่น รายได้ ก าไร มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ฯลฯ แต่แนวทางดังกล่าวก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่อง

ลักษณะของธุรกิจที่ธุรกิจแต่ละประเภทที่มีปัจจัยที่บ่งบอกถึงระยะการพัฒนาที่ไม่เท่ากัน เช่น หากเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพา

เครื่องจักรจ านวนมากก็อาจมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรที่สูงกว่าธุรกิจท่ีเน้นการบริการ หรือธุรกิจที่มีมูลค่าสินค้าที่ค่อนข้างสูงก็อาจ

มีตัวเลขของรายได้ที่สูงกว่ากิจการที่ขายสินค้ามูลค่าต่ ากว่าแต่ขายได้ในปริมาณมาก แม้ว่าธุรกิจสินค้ามูลค่าสูงจะมีปริมาณการ

ขายไม่มากนักก็ตาม ดังนั้น การตีกรอบเรื่องระยะการพัฒนาด้วยปัจจัยต่างๆ จึงอาจท าให้เกิดข้อบกพร่องเรื่องความไม่

เหมาะสมของตัวช้ีวัดต่อธุรกิจได้ 
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ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ประกอบการแต่ละกลุม่ในข้ัน

นี้อาจยังไม่ใช่แนวทางที่ดีเท่าไรนัก เพราะยังมีอุปสรรคในเรื่องของแนวทางในการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่ชัดเจน เนื่อง

ด้วยผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีความหลากหลายในองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี หากในอนาคต ภาพรวม

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมีความชัดเจนขึ้น การด าเนินการดังกล่าวก็เป็นแนวทางที่สามารถ

น ามาใช้ส าหรับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตได้ 

2. การวางกรอบกฎหมายเพ่ือก ากับดูแลแหล่งเงินทุนทางเลือก 

การวางกรอบการก ากับดูแลแหล่งเงินทุนทางเลือกถือเป็นแนวทางที่ดี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น ธปท. และ 

กลต. ก็ได้มีการด าเนินการพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี เนื ่องด้วยทัศนคติของ

หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับเสถียรภาพและความปลอดภัยของนักลงทุนเป็นส าคัญ เพราะภาครัฐยังคงกังวล

เกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินที่เคยเกิดขึ้น ดังนั้น แนวทางการก ากับดูแลต่างๆ จึงพยายามปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการจ ากัดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี ทางฝั่งภาคเอกชนเองกลับมองว่ามาตรการบางส่วนมี

ความเข้มงวดมากเกินไป ท าให้นักลงทุนไม่สามารถลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเงินทุนของภาครัฐก็ถูกจ ากัดการใช้งาน

ด้วยเช่นกัน ซึ่งการกระท าลักษณะนี้จะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาในอนาคต เพราะโดยปกติการด าเนินธุรกิจและการ

ลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้ว แม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ซึ่งระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงในการปล่อยกู้มากก็ยังมีบางส่วนท่ีเป็น

หนี้เสีย ดังนั้น ส าหรับธุรกิจ SMEs และ Startups ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า จึงเป็นไม่ได้ที่จะไม่มีการขาดทุนเลย ด้วยเหตุผล

ดังกล่าว หากหน่วยงานภาครัฐยังพยายามตีกรอบให้รัดกุมจนไม่เปิดช่องว่างให้ขาดทุนเลย การลงทุนจริงๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น และ

แหล่งเงินทุนทางเลือกก็จะไม่ได้มีการพัฒนา 

3. การพัฒนาและส่งเสริมนักลงทุน Angel investors 

ทางฝั่งภาคเอกชนมองว่าการออกใบอนุญาตให้แก่นักลงทุนอาจจะยังเป็นมาตรการที่ไกลเกินไป เพราะปัจจุบันนัก

ลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเปิดเผยตัว และส่วนท่ีลงทุนในธุรกิจ Startups ก็ยังมีอยู่ไม่มาก เนื่องจากกังวลเรื่องระดับความเสี่ยง

อยู่ ดังนั้น มาตรการในระยะแรกควรเน้นท่ีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจของนักลงทุนก่อน โดยจะเน้นในส่วนของการท า

ความเข้าใจสภาพธุรกิจว่ามีแนวทางการด าเนินงานและการหารายได้เป็นอย่างไร รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนเกิด

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ดียิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันยังมีนักลงทุน

บางส่วนที่เข้าใจว่าการที่ตนเองเข้าไปลงทุนในกิจการดังกล่าวจะท าให้ตนมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าของกิจการสามารถด าเนินตาม

ค าสั่งหรือข้อเสนอแนะได้ทั้งหมด เช่น การบังคับให้ผู้ประกอบการท ารายงานผลการด าเนินงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการกระท าใน

ลักษณะดังกล่าวอาจะเป็นการกดดันผู้ประกอบการและก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันในภายหลังได้ ดังนั้น การให้ความรู้แก่

นักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 

นอกจากน้ี การน านักลงทุนท่ีประสบความส าเร็จมาให้ความรู้และค าแนะน าแก่นักลงทุนรายใหม่ๆ ก็อาจเป็นช่องทางที่

สนับสนุนได้อีกทางหนึ่ง เพราะจะเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีและดึงดูดให้มีคนสนใจในการลงทุนลักษณะนี้มากขึ้น ควบคู่ไปกับ

การจัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักลงทุน Angel investors พร้อมกันไปด้วย 
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4. การจัดต้ังหน่วยงานกลางเพ่ือให้บริการและค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

เนื่องจากผู้แทนจากฝั่งของผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นว่าปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายยังไม่ทราบช่องทางการ

เข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงมีข้อเสนอว่าควรให้มีการก าหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเพื่อให้เกิดเอกภาพในการพัฒนา

และเป็นศูนย์กลางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสอบถามได้ ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้ช้ีแจงในที่ประชุมว่าปัจจุบันก็มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) เพื่อด าเนินการศึกษาและจัดท า

นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจ Startups อยู่ โดยคณะกรรมการดังกล่าวก็มีการรวบรวมบุคคลจากหลากหลายหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงการคลัง สสว. ตลท. สภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งทาง

คณะกรรมการก็ได้ด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นอยู่ โดยจะมีการพูดถึงมาตรการสร้างแรงจูงใจ 

การปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาอ่ืนๆ ซึ่งก็สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมประเด็นแหล่งเงินทุนทางเลือกฉบับน้ี 

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอื่นๆ 

นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร์ที่ทางที่ปรึกษาได้เสนอแนะในที่ประชุมแล้ว ผู้เข้าร่ วมประชุมบางท่านก็ได้เสนอแนะ

แนวทางเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ได้แก่ การผลักดันโครงการเล็กที่ท าได้จริงและเห็นผลอย่างรวดเร็วก่อน เช่น การให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานและน่าสนใจส าหรับนักลงทุน โดยหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินการเรื่องนี้อาจเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อมก่อน 

เพื่อที่จะได้เห็นผลการด าเนินมาตรการอย่างรวดเร็ว และสามารถน าผู้ประกอบการกลุ่มนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่

ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ จะได้ดึงดูดให้มีผู้สนใจแหล่งเงินทุนทางเลือกมากขึ้นด้วย 

อีกข้อเสนอแนะหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในท่ีประชุม คือ การจัดท า Funding portal โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะ

ว่าการจัดท า Funding portal ส าหรับแหล่งเงินทุนทางเลือกโดยเฉพาะอาจจะแคบเกินไป แนวทางที่ดีกว่าอาจเป็นการพัฒนา 

Funding portal ส าหรับแหล่งเงินทุนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนจากนักลงทุนเอกชน หรือเงินสนับสนุนจากงบประมาณ

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีการรวบรวมแหล่งเงินทุนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทุก

รูปแบบได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ใช่จ ากัดเฉพาะแหล่งเงินทุนทางเลือกเพียงด้านเดียว เพราะผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีความ

เหมาะสมกับแหล่งเงินทุนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

นอกจากนี้ ตัวแทนจากฝั่งผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนทางเลือกก็ยังได้เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนา  Platform 

โฆษณาต่างๆ เนื่องจากเป็นช่องทางส าคัญที่จะให้ผู้ให้บริการ Funding portal สามารถเข้าถึงนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ 

และสร้างการรับรู้ในสังคมได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันช่องทางในการโฆษณาต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย โดยเฉพาะ

ช่องทาง digital และ online ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของต่างประเทศ เช่น Google Facebook Youtube ฯลฯ ซึ่งก็มักมีการเก็บ

ค่าใช้บริการโฆษณาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีอ านาจควรหาวิธีต่อรองให้ราคาถูกลง หรือพัฒนาช่อง

ทางการโฆษณาของประเทศไทยเอง เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการโฆษณาได้ นอกจากนี้ ถ้าหาก 

สสว. สามารถจัดสรรงบสนับสนุนการโฆษณาได้ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอีกทางหนึ่ง  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม: 
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ภาพการประชุม: 
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ภาคผนวก จ ตัวอย่างประเด็นกฎหมายที่ควรมีการพิจารณาปรับแก้ ภายใต้โครงการส่งเสริมมาตรการ
เร่งรัดการศึกษาและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและลงทุนในแหล่งเงินทุน
ทางเลือก (fast track) 

จากโครงการส่งเสริมมาตรการเร่งรัดการศึกษาและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและลงทุนในแหล่งเงินทุน

ทางเลือก (fast track) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งว่าด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท าธุรกิจและการลงทุน ทางที่

ปรึกษาได้รวบรวมตัวอย่างของประเด็นกฎหมายที่ควรมีการพิจารณาปรับแก้ ดังนี ้

• ข้อก าหนดเร่ืองประเภทธุรกิจที่ VC สามารถถือหุ้นเพ่ือที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ 

- ข้อก าหนดเดิม: การที่บริษัทหรือนักลงทุนรูปแบบ VC จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล ทางบริษัท

หรือกองทุน VC นั้นจะต้องถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายเพียงอย่างเดียว หรือถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายและ

บริษัทอ่ืนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีไม่ประกอบการกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน 

- ข้อเสนอแนะ: ทางหน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ VC สามารถลงทุนในบริษัทอื่นๆ ในต่างประเทศได้ 

โดยอาจก าหนดสัดส่วนการลงทุนแทน 

- ค าช้ีแจง: ความสามารถในการกระจายความเสี่ยงถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่นักลงทุนทุกรายพิจารณา 

ซึ่งความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งคือความเสี่ยงรายประเทศ (Country Risk) ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก

เหตุการณ์ใดๆ ที่จะส่งผลต่อประเทศในภาพรวม เช่น เหตุการณ์ Brexit ซึ่งส่งผลต่อสหราชอาณาจักรใน

ภาพรวม หรือเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปี 2554 ของไทย เป็นต้น แนวทางที่จะลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้คือ

การกระจายเงินลงทุนไปยังธุรกิจในหลากหลายประเทศ ดังนั้น การที่ก าหนดข้อบังคับว่าให้ลงทุนได้เฉพาะ

กิจการในประเทศไทยเท่านั้นจึงเป็นการปิดช่องทางในการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุน จึงเห็นได้ว่า

ปริมาณนักลงทุน VC ที่เข้ามาขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวยังไม่มากนัก การเปิดช่องทางให้เพื่อให้นักลงทุน

และ VC สามารถลงทุนในกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยได้ด้วยถือเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้

และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของ VC มากขึ้นได้ 

• ข้อก าหนดเร่ืองสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้นของ VC  

- ข้อก าหนดเดิม: ก าหนดให้บริษัทหรือนักลงทุนรูปแบบ VC ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาลต้อง

มีสัดส่วนหุ้นใน SMEs ต่อทุนจดทะเบียนช าระแล้วตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งต้องถือหุ้นใน SMEs เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- ข้อเสนอแนะ: ควรมีการปรับให้กรอบระยะเวลาการลงทุนและสัดสว่นการถือหุ้นของนักลงทุนมีความยืดหยุน่

ตามประเภทกิจการ ลักษณะของธุรกิจ และระยะในการพัฒนามากขึ้น 

- ค าช้ีแจง: การด าเนินงานของกิจการ SMEs ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นระยะ ซึ่งแต่ละระยะของการพัฒนาก็จะมี

รูปแบบความต้องการเงินทุนที่แตกต่างกันไป เช่น ในช่วงแรกของการด าเนินกิจการก็อาจจะต้องการเงินทุน

จ านวนมาก เพื่อท่ีจะพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้น ในช่วงนี้นักลงทุนอาจถือหุ้นในกิจการจ านวนมาก

เพียงพอตามที่รัฐบาลก าหนดได้ แต่เมื่อกิจการมีการพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถหารายได้และมีความมั่นคง



รายงานฉบับสมบูรณ์ การงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: แหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

268 

 

แล้ว ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะเริ่มขายหุ้นของบริษัท และน าเงินไปสนับสนุนในกิจการอื่นๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ ประเภทของกิจการและลักษณะการด าเนินธุรกิจก็ส่งผลต่อระยะดังกล่าวด้วย ซึ่งส าหรับกิจการบาง

ประเภท ระยะที่กิจการเติบโตอย่างเต็มที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนระยะเวลา 5 ปี ดังนั้น การปรับแก้ระเบียบให้มี

ความยืดหยุ่นก็จะช่วยอ านวยความสะดวกในส่วนน้ีได้ 

• คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ VC ภาครัฐ 

- ข้อก าหนดเดิม: คณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐอื่นๆ 

- ข้อเสนอแนะ: เปิดให้ตัวแทนจากภาคเอกชน เช่นผู้ประกอบการ นักลงทุน และสถาบันการเงินเข้ามามีส่วน

ร่วมมากข้ึน 

- ค าช้ีแจง: เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งก็ต้องพึ่งพา

ความรู้ในเรื่องการด าเนินธุรกิจของ SMEs และความเช่ียวชาญด้านการลงทุนในระดับหนึ่ง รวมทั้งต้องมี

ทัศนคติของการเป็นนักลงทุนด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐอาจไม่ได้มีศักยภาพเท่า

ภาคเอกชน เพราะรูปแบบโครงสร้างการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐมีหลาย

ขั้นตอนตามระบบราชการ ดังนั้น การที่มีแต่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ในคณะกรรมการอาจท าให้การ

ด าเนินงานหรือการตัดสินใจต่างๆ ไม่ได้รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเห็นควรให้มี การเปิดให้มี

ผู้แทนจากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการด้วย เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้ดี

ขึ้นแล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากท้ัง 2 ฝ่ายอีกด้วย 
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