คำกล่ำวเปิดงำน
กำรสัมมนำออนไลน์ “ประสำนพลังเพื่อคู่ค้ำ เดินหน้ำฟื้นฟูธุรกิจ”
นำยเศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภำคม 2564 เวลำ 10:00-12:00 น.
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ผู้บริหำร บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
ผู้บริหำรสถำบันกำรเงิน
ผู้ประกอบกำร
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน
ผมขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ทีไ่ ด้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับงาน “ประสานพลัง
เพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธรุ กิจ” ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เดอะมอลล์ กรุป๊ จากัด และสถาบันการเงิน
หลายแห่ง ในการช่วยเหลือกลุ่ม SMEs คู่ค้า ให้เข้าถึงสินเชื่อและบริการของสถาบันการเงินได้มากขึ้น ซึง่ ถือ
เป็นการผนึกกาลังแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และเป็นอีกตัวอย่างแนวคิดในการสนับสนุนให้กลไกการให้สนิ เชือ่
ทางานได้อย่างเต็มขีดความสามารถในภาวะที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และช่วยบรรเทาไม่ให้ปัญหาลุกลาม
ส่งผลรุนแรงต่อการจ้างงานและเสถียรภาพเศรษฐกิจไปมากกว่านี้
การแพร่ระบาดของโควิด 19 นับเป็นวิกฤติสาธารณสุขที่ส่งผลในวงกว้างและทดสอบความแข็งแกร่ง
ของเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสาหรับ SMEs และรายย่อยมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบปีครึ่ง
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวเกือบจะมากที่สดุ ในภูมภิ าค จากการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทัง้ สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสามและการกระจายวัคซีนที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง ทาให้คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลา ซึง่ อาจต้องรอถึงไตรมาสแรกของ
ปี 2566 กว่าจะกลับมาสู่ระดับก่อนโควิด
การระบาดที่เกิดขึ้นหลายระลอกและมาตรการที่ออกมาควบคุม ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุด
เป็นช่วง ๆ ส่งผลต่อไปยังกาลังซื้อและกิจกรรมการใช้จา่ ยของผู้บริโภค ธุรกิจในภาคการค้าและบริการ
โดยเฉพาะกลุม่ SMEs ได้รับผลซ้าเติมต่อเนื่อง ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบและความทนทานของธุรกิจต้อง
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วัดกันที่สายป่านเป็นสาคัญ บางธุรกิจที่สายป่านสั้น ต้องหยุดดาเนินการชัว่ คราว หลายธุรกิจขาดรายได้
กระทบสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ ทาให้ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่
ภาวะปกตินี้ ธุรกิจ SMEs จึงต้องการความช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วน
ตั้งแต่กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนภำครัฐรวมถึง ธปท.
ได้ออกมำตรกำรต่ำง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ทีไ่ ด้รับผลกระทบ ทัง้ ภาครัฐทีเ่ น้นการเยียวยารายได้
และกระตุ้นรายจ่ายของประชาชน ซึง่ ส่งผลต่อเนื่องไปยังรายได้ของผู้ประกอบการ ในส่วนของ ธปท. ได้เร่ง
ออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนีแ้ บบครบวงจร เพื่อให้ลูกหนี้ที่เดือดร้อนมีทางเลือกตัวช่วยที่
เหมาะสมและทันการณ์ ตั้งแต่การพักหรือชะลอการชาระหนี้ออกไป การปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ลดการชาระ
เงินต้นหรือดอกเบี้ย รวมทั้งคานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ให้เป็นธรรม นอกจากปัญหาภาระหนี้เดิม
ยังมีมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ ธปท. ผ่านการให้สินเชื่อ soft loan
เพื่อใช้เยียวยาเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. soft loan เดิม อาจมีขอ้ จากัดในการให้
ความช่วยเหลือ
มำตรกำรช่วยเหลือเดิมจึงไม่เพียงพอ ภำครัฐจึงยกระดับ (step up) ควำมเข้มข้นของมำตรกำร
เพื่อให้ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ซึ่งล่าสุด ธปท. ได้รว่ มกับกระทรวงการคลังออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูสาหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยได้ปลดล็อกข้อจากัดของ พ.ร.ก. soft loan เดิม ให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงสินเชือ่ ได้มาก
ขึ้น คือ (1) ขยายขอบเขตของลูกหนี้ให้รวมผู้ทไี่ ม่เคยมีวงเงินสินเชือ่ กับสถาบันการเงินมาก่อน (2) ขยายเวลา
การให้ความช่วยเหลือให้ยาวขึ้น จากเดิม 2 ปี เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับการที่ธุรกิจต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว
(3) ขยายวงเงินให้เพียงพอรองรับความต้องการของลูกหนี้ จากเดิมที่ร้อยละ 20 ของยอดคงค้างสินเชื่อทีเ่ บิก
ใช้ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อ (4) กาหนดอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปล่อย
สินเชื่อ แต่เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี โดยดอกเบี้ยในช่วง 2 ปีแรกจะอยู่ทรี่ อ้ ยละ 2 ต่อปี และลูกหนี้
จะได้รับยกเว้นค่าดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก (5) เพิ่มกลไกคา้ ประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) และเพิ่มสัดส่วนการค้าประกันความเสียหายของกลไกดังกล่าว จากปกติที่ร้อยละ 30 เป็น
ร้อยละ 40 ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยออกแบบให้กลุ่ม SMEs รายเล็ก ได้รับการค้าประกันในสัดส่วน
ที่สูงกว่ากลุ่มอืน่ ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่มีสภาพคล่องไม่มากหรือมีสายป่านสัน้ และต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการฟื้นตัว
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ผู้ประกอบการที่มคี วามสนใจรับความช่วยเหลือจากมาตรการเหล่านี้ ท่านสามารถติดต่อสถาบัน
การเงินที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ได้ และในการสัมมนาวันนี้ ท่านจะได้รับฟังเพิ่มเติมถึงแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
แม้จะได้ขยายเงือ่ นไขของความช่วยเหลือในมาตรการให้ครอบคลุมแล้ว แต่สิ่งสำคัญกว่ำ คือ
กำรบริหำรจัดกำรมำตรกำร (Execution) กำรให้ลกู หนี้เข้ำถึงมำตรกำรได้มำกขึ้น ที่ผ่านมา มีข้อจากัด
หรือ “gap” ทีท่ าให้ SMEs หลายรายไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ คือ (1) ธุรกิจ SMEs มีความเสี่ยงในช่วงที่
เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง (2) สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงของ SMEs ได้ยาก เพราะขาดข้อมูล
และ (3) ยังขาดคนกลางที่จะช่วยชี้เป้า SMEs ที่มีศกั ยภาพและจะกลับมาฟื้นตัวได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
อย่างตรงจุด
มองไปข้างหน้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะต้องใช้เวลา ทาให้ต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องของ
SMEs ไม่ให้ลกุ ลามไปกว่านี้ ซึ่งทัง้ 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ และ
SMEs ต้องทางานร่วมกัน และยกระดับบทบาทของตนในการช่วยให้ SMEs ได้รบั สภาพคล่องอย่างทันการณ์
(1) ภำครัฐและ ธปท. มีบทบาทในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงภำพรวมของ SMEs โดยได้เตรียม
ความพร้อมและเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการฟื้นฟู โดยได้ขยายเงื่อนไขและเพิ่มกลไก บสย.
ในการรองรับความเสี่ยงที่สงู ขึ้นตามที่ได้เรียนข้างต้นแล้ว
(2) สถำบันกำรเงิน มีบทบาทในการประสานงานและเชื่อมต่อข้อมูลจากผูป้ ระกอบธุรกิจรายใหญ่
และปรับแนวทางการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ
(3) ผู้ประกอบธุรกิจรำยใหญ่ มีบทบาทสาคัญในการประสานความช่วยเหลือระหว่างสถาบันการเงิน
กับคู่คา้ รายย่อย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลของคู่ค้าทีเ่ ดิมยากที่จะเข้าถึงให้กบั สถาบันการเงิน เพื่อ
ประกอบการประเมินสินเชือ่ และความเสี่ยงให้ได้ภาพครบถ้วนขึ้น
(4) สำหรับธุรกิจ SMEs ควรปรับตัวเตรียมพร้อมเพื่อให้อยูร่ อดและมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
สภาพคล่อง โดยอาจยกระดับการจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการเรื่องการเงินและบัญชีให้ได้
มาตรฐาน รวมถึงนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยบริหารจัดการต้นทุน กาไร และ
stock สินค้าได้ดขี ึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลฐานะการเงินของ SMEs และ
เพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการพิจารณาความเสี่ยงด้วย
ความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นอีกตัวอย่ำงของกำรประสำนพลัง และกำรนำข้อมูลทีม่ ีอยู่แล้ว มำใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อลดข้อจำกัดข้ำงต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้กับทุกฝ่ำยได้มำกขึ้น ทั้งธุรกิจ SMEs
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เอง ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ผู้ประกอบธุรกิจ ที่จะมีคคู่ ้าที่แข็งแรง สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้เร็วเมื่อ
สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ สถาบันการเงิน ที่จะมั่นใจมากขึน้ ในการปล่อยสินเชือ่ และขยายฐานลูกค้า และ
สุดท้าย ภาครัฐเองก็สามารถยื่นความช่วยเหลือไปสู่ผู้ทตี่ ้องการได้ดียิ่งขึน้ ด้วย
ด้วยประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของโครงกำรนี้ ผมจึงอยำกจะขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ในอุตสำหกรรมอื่น ๆ ใช้แนวทำงนี้ในกำรขยำยผลออกไปเพื่อช่วยคู่ค้ำรำยย่อยของท่ำน ซึ่งจะ
ทาให้ SMEs กว่า 1.8 ล้านราย ที่จ้างงานกว่า 7.5 ล้านคน และเป็นฟันเฟืองสาคัญของเศรษฐกิจ มีโอกาสใน
การเข้าถึงสินเชื่อสูงขึ้น และแม้อำจไม่สำมำรถช่วยให้รอดได้ทุกคน แต่กำรร่วมกันทำงำนของทุกฝ่ำยอย่ำง
เต็มทีจ่ ะช่วยธุรกิจ SMEs ได้มำกที่สดุ และเป็นประโยชน์กับธุรกิจในภำพรวม
ขอบคุณครับ
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