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หัวขอการศึกษาคนคาดวยตนเอง
ชื่อผูศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา
ปการศึกษา

บทคัดยอ

บทความนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชยขนาดกลางของไทยในชวงป 2548-2552 โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) ที่เปนประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) และเปนขอมูลรายไตรมาสตั้งแตป
2548-2552 ซึ่งเก็บรวบรวมจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยการวิเคราะหขอมูลจะเปนการ
สรางแบบจําลองในรูปของสมการถดถอยเชิงเสนหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression)
ซึ่งในการวิเคราะหจะใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS) เพื่อ
ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง รวมทั้งตรวจสอบปญหาสหสัมพันธของคาคาดเคลื่อน (
Autocorrelation)
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดกลาง ไดแก ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEP), ปริมาณเงินกู
ยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (BO), อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง และอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 12 เดือน (FDR) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง และเนื่องจากบางชวงเวลาที่ศึกษา ธนาคารพาณิชยไทย ไมได
มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินแตอยางใด เพราะ
สภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยยังอยูในระดับสูง จึงทําใหไมจําเปนตองปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดึงเงินเขาสูระบบธนาคารพาณิชย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูใน
ระดับทรงตัว ในขณะที่ปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางขยายตัวอยาง
ตอเนื่องถึงแมจะมีปญหาทางดานการเมืองภายในประเทศก็ตาม
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Abstract

The purpose of this paper is to study the factor influencing to credit lending of
the medium-sized banks in Thailand between 2005 and 2009. This research uses the
analysis of the secondary data. The source of data collection was a range of time series
data from the quarterly reports of the Bank of Thailand between 2005 and 2009. The
research method is the ordinary least square method (Hereafter OLS) in order to
analyze the collected data. After all process of data analysis is done, it will enable to
build the model of multiple linear regression in order to evaluate the coefficient value of
the model, including investigation of autocorrelation.
The study found that the factors influencing to credit lending of the mediumsized banks are the volume of deposit of the medium-sized bank (DEP), the volume of
borrowing of the bank (BO), the minimum lending rate (MLR) of the bank. These three
factors mentioned are correlated positively and correspondingly with the volume of
credit lending of the bank. However, the fixed-deposit rate (FDR) has an inverse
correlation with the volume of credit lending. As a result of this study, in a certain
period, the medium-sized banks did not make the adjustment of their interest rate,
although the Monetary Policy Committee of the Bank of Thailand had been telling them
to do so. In other word, the medium-sized banks did not follow the policy of the
adjustment of interest rate. This is because the level of excess liquidity in the
commercial banks reached high level. Therefore, at that time, the banks had thought
that that was not necessary for them to raise the deposit interest rate in order to inject
more money into banks, while the lending interest rate was steady. The volume of credit
lending in the medium-sized banks in Thailand has been increasing, although Thai
economy has been confronting with the political crisis.
Keywords: credit, medium-sized commercial banks
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย
สมพงษ มหิงสหพันธุ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ใหความกรุณาแนะนํา
ตรวจตราแกไขเนื้อหาและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ
ทานไว ณ โอกาสนี้
นอกจากนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดใหความชวยเหลือ
ตลอดเวลาที่ ศึ ก ษาอยู ขอขอบคุ ณ ผู บั ง คั บ บั ญ ญาที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
นอกจากนี้ ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูที่เปนแรงบรรดาลใจใหขาพเจามีความ
พยายามที่จะพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่ดีของสังคม และคอยเปนกําลังใจใหตลอดระยะเวลาที่
ผานมา รวมทั้งขอขอบคุณพี่ ๆ และเพื่อนนักศึกษาปริญญาโททุกทานที่ใหความชวยเหลือมา
โดยตลอด รวมทั้งเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่ไดกรุณาใหความสะดวกในการใหขอมูลและ
คําแนะนําที่เปนประโยชนในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
เปนประโยชนตอการศึกษา ขาพเจาขอมอบใหแกบุคคลที่กลาวมาขางตน สวนขอผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น ผูเขียนขอรับไวแตเพียงผูเดียว

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

สารบัญ

หนา

บทคัดยอ ............................................................................................................................ก
กิตติกรรมประกาศ ..............................................................................................................ค
สารบัญ ...............................................................................................................................ง
สารบัญตาราง .....................................................................................................................ช
สารบัญภาพ .......................................................................................................................ซ

บทที่

1. บทนํา .............................................................................................................1
ความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา .................................................................1
วัตถุประสงคการศึกษา ..............................................................................3
สมมติฐาน .................................................................................................3
ขอบเขตการศึกษา .....................................................................................5
คํานิยามศัพท ............................................................................................5
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ .........................................................................6

2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ ...........................................................................7
สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี ........................................................................7
ทฤษฎีปริมาณเงินใหกูยืม(Loanable Fund Theory) .......................7
ทฤษฎีปริมาณใหเงินกู (Loan able Fund Theory) ...........................9
ทฤษฎีความพึงพอใจแหงเวลา(Time Preference Theory)หรือทฤษฎี
การออม-การลงทุน(Saving-Investment Theory) ..........................10
สวนที่ 2 ระบบและการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย ..............................11
บทบาทและความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอระบบ
เศรษฐกิจไทย.................................................................................11
หลักเกณฑในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย .........................13

สารบัญ(ตอ)
หนา
แหลงที่มาและใชไปของเงินทุนของธนาคารพาณิชย ......................14
สวนที่ 3 สินเชื่อของธนาคารพาณิชย .........................................................17
ความหมายของสินเชื่อ .................................................................17
บทบาทของสินเชื่อ .......................................................................18
นโยบายสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย .............................................20
การแบงประเภทของสินเชือ่ ..........................................................29
กระบวนการอํานายสินเชื่อ ...........................................................32
หลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย .....................34
การติดตามและการควบคุมเงินใหสินเชือ่ ......................................40
มาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยที่มผี ลตอการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยไทย......................................................................41
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยในแตละภาคธุรกิจ …44
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ .....................................................................45

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

บทที่

3. วิธีการดําเนินการวิจัย ...................................................................................47
ประชากรและกลุมตัวอยาง ......................................................................47
ตัวแปรในการวิจัย ...................................................................................48
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ..........................................................................48
การเก็บรวบรวมขอมูล .............................................................................49
การวิเคราะหขอมูล ..................................................................................49
การนําเสนอขอมูล ...................................................................................50
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) .................................51
4. ผลการวิเคราะหขอมูล ....................................................................................52

สารบัญ(ตอ)
หนา
5. สรุปผลการวิจยั อภิปลาย และขอเสนอแนะ .....................................................56
สรุปผลการวิจยั ........................................................................................56
อภิปลายผล .............................................................................................58
ขอเสนอแนะ ............................................................................................58

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

บทที่

บรรณานุกรม ....................................................................................................................61
ภาคผนวก ........................................................................................................................62
ประวัตผิ ูศึกษา .................................................................................................................67

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

สารบัญตาราง

ตารางที่

หนา
1.1 ปริมาณการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทยแบงตามขนาดในป 2552 .................2
2.1 โครงสรางแหลงที่มาและใชไปของเงินทุนธนาคารพาณิชย ................................14
2.2 วงเงินและอํานาจอนุมัติเครดิต .........................................................................28
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล ....................................................................................49
4.1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชือ่ ของธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง .................................................................................53
4.2 ผลการวิเคราะหแบบจําลองปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชือ่ ของธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง กรณี ตัดตัวแปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปร
ตามออก .......................................................................................................54

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

สารบัญภาพ

ภาพที่

หนา
2.1 ลักษณะของเสนอุปสงคตอเงินกู ...................................................................9
2.2 ลักษณะของเสนอุปสงคตอเงินกู ...................................................................9
2.3 อัตราดอกเบียดุลภาพของการใหกู ................................................................9
2.4 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพของเงินใหกู .............................................11
2.5 กระบวนการอํานายสินเชื่อ ...........................................................................25

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

บทที่1
บทนํา

ความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา

การที่จะทําใหประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจใหเจริญกาวหนา จุดหมายที่สําคัญ
คือ การทําใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยการลงทุนภายในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําให
อัตราการจางงาน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) สูงขึ้น ทั้งนี้การลงทุนดังกลาว ตอง
อาศัยปจจัยดานเงินทุนเปนปจจัยสําคัญ เนื่องจากปจจัยเงินทุนเปนปจจัยที่ทําใหการประกอบ
ธุรกิจในสาขาตาง ๆ เปนไปอยางตอเนื่องและคลองตัว ซึ่งในระบบโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศ สถาบันการเงินนับเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษบกิจในการระดมเงินทุน
โดยทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางภาคการออม(Saving sector) และภาคการลงทุน(Investment
sector) ผานการดําเนินธุรกรรมการรับฝากเงิน และการใหสินเชื่อเปนหลัก ปจจุบันสถาบัน
การเงินที่นับวามีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดคือ ธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันทางการเงินที่อยูภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศ
ไทยโดยธนาคารพาณิชยแบงออกเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่ง
จะแบ ง ตามปริ ม าณสิ น ทรั พ ย ร วมของธนาคารพาณิ ช ย 1 ซึ่ ง ธนาคารพาณิ ช ย แ ต ล ะขนาดมี
ปริมาณการใหสินเชื่อดังนี้

ตารางที่1.1 ปริมาณการใหสินเชื่อธนาคารพานิชยไทยแบงตามขนาดในป 2552 (ไตรมาส)
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ปริมาณสินเชื่อป 2552

ธนาคารพาณิชย

ไตรมาสที่
1

ไตรมาสที่
2

ไตรมาสที่
3

ไตรมาสที่
4

รวม

ธนาคารขนาดใหญ( 4 แหง )

1,113,647

1,109,276

1,113,162

1,128,590

4,464,675

ธนาคารขนาดกลาง( 4 แหง)

415,457

402,263

409,071

421,004

1,647,795

ธนาคารขนาดเล็ก( 5 แหง)

115,930

109,854

111,116

117,714

454,614

ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th

(หนวย: ลานบาท)

จากตางรางพบว า ธนาคารพาณิ ช ย ข นาดใหญ จ ะมี ป ริ ม าณการให สิ น เชื่ อ เท า กั บ
4,464,675 ลานบาท ธนาคารพาณิชยขนาดกลางเทากับ 1,647,795 ลานบาท และธนาคาร
พาณิชยขนาดเล็กเทากับ 454,614 ลานบาท และยังพบวาธนาคารพาณิชยขนาดใหญมีปริมาณ
การปลอยสินเชื่อมากกวาธนาคารพาณิชยขนาดกลาง ถึง 63.09 % (จากการคํานวณ) แต
ธนาคารพาณิชยขนาดกลางก็มีปริมาณการปลอยสินเชื่อมากกวาธนาคารพาณิชยขนาดกลางถึง
72.41% (จากการคํานวณ) ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตพบวาปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยไทย ขึ้นอยูกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย สัดสวนสินทรัพยสภาพคลองตอ
สินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชย และสัดสวนดอกเบี้ยรับตอสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชย
ไดแกงานวิจัยของวัลลภา โรจนพจนรัตน (2546) และอํานาจ วรรณวงศ (2534) ทั้งนี้การให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยยังอยูภายใตเงื่อนไขและการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ภายใตปจจัยการใหสินเชื่อเดียวกันแตปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารแตละขนาดแตกตางกัน
มากและธนาคารพาณิ ช ย แต ล ะขนาดมีวิธี การอยางไรในการกํ าหนดการใหสิ นเชื่ อเพื่อที่จ ะ
สามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาดและสามารถกาวขึ้นมาเปนผูนําได
1. ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ คือ ธนาคารที่มีสวนแบงตลาดของสินทรัพยรวมตั้งแตรอยละ10 ขึ้นไปของสินทรัพยรวมธนาคารพาณิชย

ทั้งระบบ ธนาคารพาณิชยขนาดกลาง คือ ธนาคารที่มีสวนแบงตลาดของสินทรัพยรวมตั้งแตรอยละ3 แตไมถึง รอยละ10 ของสินทรัพยรวมธนาคาร
พาณิชยทั้งระบบ และ ธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก คือ ธนาคารที่มีสวนแบงตลาดของสินทรัพยรวมต่ํากวารอยละ3 ของสินทรัพยรวมธนาคารพาณิชย
ทั้งระบบ (ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th) โดยมีปริมาณการใหสินเชื่อดังนี้
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ดังนั้นในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
โดยเลือกศึกษากลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลาง เนื่องจากกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางเปน
กลุมที่มีสวนแบงทางดานสินเชื่อรวมรองลงมาจากกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญและมากกวา
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดเล็กจึงเปนสิ่งที่นาสนใจวาธนาคารพาณิชยขนาดกลางมีปจจัยอะไร
ในการพิจารณาการใหสินเชื่อเพื่อเพิ่มปริมาณสินเชื่อใหกาวทันธนาคารพาณิชยขนาดใหญและ
เพิ่มสวนแบงทางการตลาดจากธนาคารพาณิชยขนาดเล็กได ซึ่งผลจากการศึกษา ยังสามารถที่
จะนําไปเปนแนวทางในการควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อใหอยูในระดับและ
สัดสวนที่เหมาะสม ตลอดจนเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายสินเชื่อใหมีความสอดคลองกัน
เพื่อใหการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยมีประสิทธิภาพและสามารถขยายฐานลูกคาสินเชื่อ
ใหมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงคในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาลักษณะการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง

สมมติฐาน
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
ไดกําหนดความสัมพันธระหวางปริมาณการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT)
เปนตัวแปรตามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT), ปริมาณเงินกู
ยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (BOTT), อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLRT), อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT) เปนตัวแปรอิสระโดยคาดวาจะมีทิศทางของความสัมพันธกัน
ดังนี้
มี
1. ปริ ม าณเงิ น ให สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย ไ ทยขนาดกลาง (LOANT)
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(DEPT)
เนื่ อ งจากปริม าณเงิ น ฝากเป น ตั ว แปรที่แ สดงถึ งแหล ง ที่ม าของเงิ นทุ นที่ สํ าคั ญ ของธนาคาร
พาณิชยในการนํามาหาผลประโยชน แตธนาคารพาณิชยไมสามมารถนําเงินฝากเหลานี้ไป
ลงทุนหาผลประโชยน ได ทั้งหมดเนื่องจากธนาคารพาณิ ช ยจะตองดํ ารงค เ งินฝากในรู ปของ
สินทรัพยสภาพคล องไว บางสวน เพื่อจายคืนใหแกผูฝากเงินไดทันทีเมื่อทวงถามซึงทฤษฎี

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

มี
2. ปริ มาณเงิ นให สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิช ยไ ทยขนาดกลาง (LOANT)
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT)
เนื่องจากปริมาณเงินกูยืมเปนตัวแปรที่แสดงถึงแหลงที่มาของเงินทุนในการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย ซึ่งการกูยืมสามารถกูยืมไดทั้งจากธนาคารแหงประเทศไทย การกูยืมจาก
สถาบันการเงินและธนาคารทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุด
เงิ นกู ยื มเป นป จจั ย ด า นอุป ทานที่กํ าหนดปริ ม าณการใหสิ นเชื่อ ดั้ ง นั้น หากปริม าณเงิ นกูยื ม
เพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชยไทยก็สามารถปลอยสินเชื่อไดมากขึ้น
3. ปริมาณเงินใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (LOANT) มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLRT) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนตัวแปรที่แสดงถึง
รายไดตอหนวยขั้นตนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ เพื่อใหธนาคารพาณิชย
สามารถบริหารงานไดอยางตอเนื่อง มีความมั่นคง และเปนที่นาเชื่อถือแกประชาชน ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดใหกับลูกคาในการกูยืมมีหลายประเภท โดยอาศัยปจจัยหลายอยางในการ
พิจารณา ซึ่ งเปนไปตามทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุด และอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดในการดําเนินงานตามทฤษฎีปริมาณเงินกู และทฤษฎีการออม-การลงทุน
โดยอุปทานและอุปสงคของเงินใหกูเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย โดยอุกปสงค
และอุปทานของเงินใหกูเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ย
เงินกูเพิ่มสูงขึ้น ธนาคารพาณิชยกูจะมีแรงจูงใจในการขยายสินเชื่อไดเพิ่มขึ้น
4. ปริมาณเงินใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (LOANT) มีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา(FDRT) 12 เดือน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากจัดเปนคาใชจายในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยจะมีหลายประเภท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยคิดใหกับลูกคา
กรณี การฝากเงินนั้นมีหลายประเภท โดยอาศัยหลายปจจัยในการพิจารณา ซึ่งเป นไปตาม
ทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุด ในขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชยตองบริหารสวนตางระหวาง
อัตราดอกเบี้ยเงินกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหอยูในระดับที่เหมาะสม ตามทฤษฎีการออม-การ
ลงทุน ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสูงขึ้น ธนาคารพาณิชยจะมีแรงจูงใจในการขยาย
สินเชื่อลดลง
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อไดมีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะ
ธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง โดยใชขอมูลเปนรายไตรมาสตั้งแตป 2548-2552
เปนเวลา 5 ป
คํานิยามศัพท
1. ปริมาณเงินใหสินเชื่อ (LOAN) คือปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อ ซึ่ง
สามารถจําแนกไดตามประเภทสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหกูยืม และตั๋วเงิน) ระยะเวลาที่
เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ (ไมเกิน 1 ป และ เกิน 1 ป) สกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้ (เงิน
บาท เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ และเงิ น สกุ ล อื่ น ) ภาคธุ ร กิ จ (เช น การเกษตรและเหมื อ งแร
อุตสาหกรรมการผลิต และการพาณิชย) และการจัดชั้นตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด (เชน ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ) โดยการศึกษาครั้งนี้จะใชปริมาณเงินใหสินเชื่อสุทธิ ซึ่ง
เก็บรวบรวมเปนรายเดือนตั้งแตป 2548-2552 จากธนาคารแหงประเทศไทย
2. ปริมาณเงินฝาก (DEP) คือปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยรับฝากจากประชาชน
ทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งจําแนกไดตามประเภทเงินฝาก (ไมเกิน 1 ป และเกิน
1 ป) และสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก (เงินบาท เงินดอลลารวหรัฐฯ และเงินสกุลอื่น) โดยการ
เก็บขอมูลเปนรายเดือนตั้งแตป 2548-2552 จากธนาคารแหงประเทศไทย
3. ปริมาณเงินกูยืม (BO) คือ คือปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยกูยืมจากแหลงตาง ๆ
ซึ่งสามารถจําแนกไดตามแหลงเงินกู (ในประเทศ และตางประเทศ) ประเภทตราสาร (หุนกู หุน
กูดวยสิทธิ และตั๋วแลกเงิน) และระยะเวลาการกูยืม (เงินกูยืมระยะสั้น และระยะยาว) ซึ่งเก็บ
ขอมูลเปนรายเดือนตั้งแตป 2548-2552 จากธนาคารแหงประเทศไทย
4. อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู (MLR)
คื อ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ นกู แบบมี ร ะยะเวลา ที่ มี
วัตถุประสงคในการกูยืม คือการลงทุนในสินทรัพยถาวร(Fixed Asset) หรือในการทําสินเชื่อ
โครงการ(Project Financing) โดยมีระยะเวลาในการใหกูมากกวา 1 ปขึ้นไป
5. FDR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ณ วันสิ้นเดือนซึ่งเก็บขอมูลเปน
รายเดือนตั้งแตป 2548-2552 จากธนาคารแหงประเทศไทย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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1. ทําใหทราบถึงลักษณะการดําเนินงานทางดานการใหสินเชื่อและหลักการพิจารณา
การใหสินเชื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไมแนนอนของ
ภาวะเศรษฐกิจ
2.
ทําใหทราบวามีปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
ไทยขนาดกลาง ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการกํา หนดการให สิ น เชื่ อ รวมทั้ ง การ
ควบคุมการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยไดในอนาคต
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บทที่ 2

แนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจยที่เกีย่ วของ

ในการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาด
กลาง ในชวงป 2548 – 2552 ผูศึกษาไดศึกคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาใชเปนสวนประกอบในการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัย รวมทั้ง
นําเสนอผลการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาโดย
แบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่สําคัญ 3 ทฤษฎีที่นํ ามาใช ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ทฤษฎีแหงการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) ทฤษฎีปริมาณใหเงินกู
(Loan able Fund Theory) และทฤษฎีความพึงพอใจแหงเวลา (Time Preference Theory)
หรือทฤษฎีการออม-การลงทุน(Saving-Investment Theory) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ทฤษฎีแหงการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization Theory)
ทฤษฎีแหงการแสวงหากําไรสูงสุดนี้มีการประยุกคมาจากทฤษฎีกําไรของ เดวิด ริคาร
โด มีความเห็นวาธนาคารพาณิชยเปนหนวยเศรษฐกิจที่มีจุดมุงหมายเพื่อแสวงหากําไรสูงสุด
(Maximize Profit) เชนเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งการถือสินทรัพย และหนี้สินที่เหมาะสมเพื่อใหได
กําไรสูงสุดนั้นจะอยูภายใตเงื่อนไขตาง ๆ เชน สินทรัพยที่ธนาคารพาณิชยถืออยู ซึ่งสินทรัพย
เหลานี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning Assets) ไดแก เงินใหกูยืม และการ ลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตาง ๆ
2. สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Earning Assets) ไดแก เงินสดสํารองตาม
กฎหมาย (Required reserve) และเงินสดสํารองสวนเกิน (Excess Reserve)
การศึกษาพฤติกรรมในการจัดสรรสินทรัพยของธนาคารนั้นมักจะมีขอสมมติที่วา
ธนาคารพาณิชยจะตองมีการปรับตัวในการถือครองสินทรัพย และหนี้สินใหมีความเหมาะสมอยู
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การศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการจั ด สรรสิ น ทรั พ ย ข องธนาคารนั้ น มั ก จะมี ข อ สมมติ ที่ ว า
ธนาคารพาณิชยจะตองมีการปรับตัวในการถือครองสินทรัพย และหนี้สินใหมีความเหมาะสมอยู
ตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับภาวะการณทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป เชน อัตราดอกเบี้ย
อุปสงคของเงินกู และนโยบายการเงินที่ใชโดยธนาคารกลาง เปนตน ในกรณีที่ธนาคารกลางใช
มาตรการทางการเงินดวยการซื้อหลักทรัพยในตลาดอันมีผลทําใหธนาคารพาณิชยมีเงินสด
สํารองทั้งหมด (Total reserve) ของตนเพิ่มขึ้น ตลอดจนสัดสวนของสินทรัพยประเภทที่ไม
ก อ ให เ กิ ด รายได ต อ สิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด รายได สู ง เกิ น ไปจะมี ผ ลต อ การขยายสิ น เชื่ อ ของ
ธนาคารพาณิชย และนอกจากนี้ในการจัดสรรสินทรัพยของธนาคารพาณิชยยังขึ้นอยูกับตนทุน
ของการใหกูและผลตอบแทนของสินทรัพยนั้น ๆ ดวยซึ่งถือเปนการจัดการสินทรัพยใหมเพื่อให
ไดมาซึ่งกําไรสูงสุด โดยสามารถพิจารณาฐานะการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไดจากบัญชี
งบดุลของธนาคารพาณิชย เพราะงบดุลจะแสดงฐานะของหนี้สินอันเปนแหลงเงินทุนเพื่อใชใน
การดําเนินงาน และแสดงลักษณะของสินทรัพยอันเกิดจากการดําเนินงานของธนาคาร
งบดุลดานสินทรัพยจะประกอบดวยรายการที่สําคัญ 4 รายการ คือ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารอื่น หลักทรัพยลงทุน การใหกูยืมและการใหเครดิต และสินทรัพยอื่น ๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง การให สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย นั้ น เป น แหล ง ใช เ งิ น ทุ น ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย ที่ ไ ด รั บ
ผลตอบแทนสูง แตก็สินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงเชนเดียวกัน
งบดุลดานหนี้สิน มีรายการสําคัญ 4 รายการคือ เงินฝาก เงินกูยืม หนี้สินอื่นๆ และ
บัญชีเงินกองทุน ซึ่งเงินฝากแตละประเภทมีอัตราการหมุนเวียนของเงินฝากแตกตางกัน ยิ่ง
อัตราการหมุนเวียนของเงินฝากมากก็จะทําใหเงินนั้นมีผลตอปริมาณสินเชื่อทางลบ อีกรายการ
คือเงินกูยืม ธนาคารพาณิชยสามารถกูยืมไดจากสถาบันการเงินในประเทศโดยกูยืมจากเงินสด
สํารองสวนเกินของธนาคารอื่นตลอดจนกูยืมจากตางประเทศ เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวาจึงมี
ผลทําใหการขยายตัวของการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น สวนบัญชีเงินกองทุนจะเปนจํานวนเงินที่ประกัน
ความปลอดภัยใหแกผูฝาก ดังนั้น ถาธนาคารพาณิชยมีสัดสวนเงินกองทุนตอ สินทรัพยเสี่ยงสูง
ธนาคารพาณิชยก็สามารถที่จะปลอยสินเชื่อที่เปนสินทรัพยเสี่ยงไดมากขึ้น ดังนั้นทั้ง 4 รายการ
ทางดานหนี้สินจึง นับเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ ที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย
2. ทฤษฎีปริมาณใหเงินกู (Loan able Fund Theory)

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกูนี้ ไดมีการพัฒนาแนวคิดมากจากทฤษฎีอุปสงคและอุปทานโด
ยอดัม สมิธ ซึ่งไดนําตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจ มาใหประกอบการ
วิเคราะหและไดมีความเห็นวา อัตราดอกเบี้ยโดยแทจริงแลวไมไดจายเพื่อการออม แตเปนการ
จายสําหรับการใหกู ดั่งนั้นอัตราดอกเบี้ย จึงถูกกําหนดโดยอุปสงคตอเงินกู (Demand for loan
able funds) และอุปทานของเงินใหกู (Supply for loan able funds)
ในดานอุปสงคตอเงินกูที่สําคัญ ไดแก การลงทุน และการถือเงินไวในมือ ซึ่งการถือเงิน
ชนิดนี้อาจมีคาเปนลบ โดยทั่วไปแลวผูขอกูมักจะพอใจที่จะกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ดังนั้นเสนอุป
สงคตอเงินกูจะลาดลงจากซายไปขวา เมื่อกําหนดใหแกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ย และแกนนอน
แสดงจํานวนเงินที่ขอกู แสดงวา ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยสูง ความตองการถือเงินกูจะมีนอยและ
เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําลง ความตองการกูจะมีมาก ซึ่งสามารถแสดงเสนอุปสงคตอเงินกู (ภาพที่
2.1)

ภาพที่ 2.1 ลักษณะของเสนอุปสงคตอเงินกู

ภาพที่ 2.2 ลักษณะของเสนอุปทานตอเงินกู
อัตราดอกเบี้ย
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ภาพที่ 2.3 อัตราดอกเบี้ยดุลภาพของการใหกู
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สวนเสนอุปทานของเงินใหกูนั้นหมายถึง เงินใหกูทั้งหมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แก
ผูบริโภค รัฐบาล และองคการธุรกิจ ปกติถาอัตราดอกเบี้ยต่ํา ความตองการใหกูจะมีนอย และถา
อัตราดอกเบี้ยสูง ความตองการใหกูจะมีมาก เสนอุปทานของเงินใหกูจะมีลักษณะลาดลงจาก
ซายไปขวาคลายกับเสนอุปทานของสินคาและบริการ (ภาพที่ 2.2)
อุปสงคและอุปทานของเงินใหกูยืมจะเปนตัวกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพโดยจะ
เกิดขึ้น ณ จุดตัดกันของเสนอุปสงคตอเงินกูและอุปทานของเงินใหกู และอัตราดอกเบี้ยนี้จะเปน
อัตราที่เหมาะสมที่เกิดจากการใหกูในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง ณ จุดนี้จะแสดงถึงปริมาณอุปสงค
เทากับปริมาณอุปทาน (ภาพที่ 2.3)
อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดแตละแหงมีความแตกตางกัน เนื่องจาก
สภาพการแขงขัน ลักษณะของอุปทานเงินใหกู และระยะเวลาในการใหกูเงินไมเทากัน ดังนั้น

ปริมาณเงินใหกู
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อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพของแตละประเภทการกูอาจจะแตกตางกันและมีไดหลายอัตรา ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดตาง ๆ เหลานี้จะตองปรับตัวเขาสูดุลยภาพตรงที่อุปทานของเงินใหกูและอุป
สงคตอเงินกูในระยะนั้น ๆ เทากันพอดี ถามีอัตราดอกเบี้ยใดที่ผิดไปจากอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ
ภาพดังกลาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานของเงินกูจนกระทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยปรับเขาสูดุลยภาพ

3. ทฤษฎีความพึงพอใจแหงเวลา (Time Preference Theory) หรือทฤษฎีการ
ออม-การลงทุน(Saving-Investment Theory)
เปนทฤษฎี ของนั กเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกที่ให ความหมายของดอกเบี้ยวา คือ
คาตอบแทนการแลกเปลี่ยนระหวางสินคาปจจุบันและสินคาในอนาคต หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
ความพึงพอใจแหงเวลา กลาวคือบุคคลแตละคนใหความพอใจในการบริโภคสินคาและบริการ
ปจจุบันและในอนาคตแตกตางกันกลาวคือ ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งจะมีผูที่ตองการ
กูยืมและผูที่จะใหการกูยืม ดังนั้น ในการเสียสละโอกาสในการใชเงินหรือ สินทรัพยปจจุบัน
เพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชนในสินทรัพยนั้นกอน จึงตองมีการใชคาชดเชยหรือตอบแทนแกผู
เสียสละหรือผูใหกูยืมในรูปของดอกเบี้ย(วิไลลักษณ ไทยอุตสาห.2534, หนา 165)
อาจกลาวไดวา ดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนที่ผูกูยืมจายใหแกเจาของทุนโดยใชประโยชน
จากเงินทุนนั้น และดอกเบี้ยเปนสิ่งดึงดูดใจใหคนมีการออมมากขึ้น
ทฤษฎีนี้อธิบายไดวา อัตราดอกเบี้ยถูกกําหนดโดยอุปสงคในการลงทุน (Demand for
Investment) และอุปทานของเงินออม (Supply for Saving) กลาวคือ อุปสงคในการลงทุนจะมี
ความสัมพันธุในทางตรงกันขามกันกับอัตราดอกเบี้ยนั้นคือถาอัตราดอกเบี้ยนั้นสูงขึ้น อุปสงคใน
การลงทุนก็จะลดลง และถาอัตราดอกเบี้ยลดลง อุปสงคในการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้น สวนอุปทาน
ของเงินออมจะมีความสัมพันธในทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย นั้นคือถาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นคน
จะออมมากขึ้น แตถาอัตราดอกเบี้ยลดลงคนก็จะออมลดนอยลงดวย ดังนั้น เสนอุปทานของเงิน
ออมจึงเปนเสนที่ลาดขึ้นจากซายไปขวาเหมือนกับเสนอุปทานของสินคา ซึ่งสามารถแสดงไดดัง
ภาพ
ภาพที่ 2.4 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพของเงินใหกู
อัตราดอกเบี้ย
S
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ลิข

จากภาพที่ 2.1 เสนอุปสงคในการลงทุน (D) ตัดกับเสนอุปทานของการออม(S) ณ จุด
E อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพคือ Oi ปริมาณเงินทุนดุลยภาพคือ OQ ทฤษฎีนี้มีชื่อเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยอยางแทจริง (Real Theory of Interest) เนื่องจากทั้งการลงทุนและ
การออมเปนสวนหนึ่งของผลผลิตหรือรายได ซึ่งเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางแทจริง

สวนที่ 2 ระบบและการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย

2.1 บทบาทและความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอระบบเศรษฐกิจไทย
ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทและมีความสําคัญมากที่สุดของประเทศ
เนื่ อ งจากธนาคารพาณิ ช ย เ ป น แหล ง ระดมเงิ น ออมและแหล ง ให กู ยื ม ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ
นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการกําหนดระบบการใชเงิน การเพิ่มหรือลดปริมาณเงินและยังเปน
เครื่องมือสํ าคัญ ของรั ฐบาลในการดําเนินนโยบายทางการเงิน บทบาทดังกล าวสรุ ปไดดังนี้
(จรินทร เทศวานิช 2542, หนา 156-158)
1. ธนาคารพาณิชยเปนแหลงระดมเงินออมแหลงหนึ่งของประเทศ ถึงแมวา
สถาบัน การเงิ น ในประเทศไทยจะมี อยู เ ปน จํา นวนมาก แต ธ นาคารพาณิ ช ยนั บ เป น สถาบั น
การเงินที่เกาแกและไดรับความเชื่อถือมานาน ประกอบกับมีสาขาและสํานักงานกระจายอยูทั่ว
ประเทศ ธนาคารพาณิชยจึงเปนสถาบันการเงนที่สะดวกในการบริการทั้งทางดานการรับฝาก
เงินความคลองตัวในการเบิกถอนเงิน โดยเฉพาะในปจจุบันที่นําระบบคอมพิวเตอร มาใชในการ
บริ ห ารงานธนาคาร ยิ่ ง ทํ า ให ก ารฝากเงิ น และการถอนเงิ น เป น อย า งสะดวกสบายมากขึ้ น
ประกอบกับธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง ปลอดภัย จึงไดรับความนิยม
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จากประชาชนในการนําเงิ นมาฝาก ดั งนั้น ธนาคารพาณิช ยจึงมี บทบาทอยางมากในระบบ
เศรษฐกิจ ในฐานะเปนผูดูแลเงินออมสวนใหญของประชาชน
2. ธนาคารพาณิ ช ย เ ป น แหล ง ให กู ยื ม แหล ง หนึ่ ง ของประเทศ โดยที่ ธ นาคาร
พาณิชยเปนแหลงเงินฝากแหลงใหญที่สุด ธนาคารพาณิชยจึงเปนแหลงใหกูยืมแกประชาชน
หนวยธุรกิจและหนวยเศรษฐกิจอื่นๆ โดยกูแกภาคธุรกิจตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ เชน การให
กู ยื ม แก ภ าคอุ ต สาหกรรม ภาคการค า ปลี ก และค า ส ง ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เป น ต น ดั ง นั้ น
ธนาคารพาณิชยจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันกระตุนใหเกิดการ
ใชจายและบริโภคเพิ่มมากขึ้น และจะนําไปสูการลงทุนและการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัว

3.ธนาคารพาณิ ช ย มี บ ทบาทสําคัญ ในการกํา หนดระบบการใช จ า ยเงิน ซึ่งใน
สมัยกอนประชาชนมีการจับจายใชสอยใชเงินสด ไดแก ธนบัตรและเหรียญกษาปณ ตอมาเมื่อ
กิจการของธนาคารพาณิชยเริ่มขยายตัว ธนาคารพาณิชยก็ไดมีเครื่องมือเครดิตขึ้นมาเปนสือก
ลางสําคัญในการคาทั้งรายใหญและรายยอย ซึ่งในปจจุบันนอกจากเช็คแลวธนาคารยังไดคิดคน
วิธีฝากเงินและถอนเงินโดยการโอนเงินดวยระบบ ATM(Automatic Teller Machine) ตลอดจน
การโอนเงิน ณ จุดขาย (Electric Funds Transfer at point of Sale : EFTPOS) ซึ่งเปนการ
บริการที่ประหยัดและใหความสะดวกแกผูใชบริการ
4. ธนาคารพาณิชยเปนผูมีบทบาทในการเพิ่มและลดปริมาณเงิน โดยธนาคาร
พาณิชยเปนสถาบันการเงินที่สามารถเพิ่มและลดปริมาณเงินตราได เงินตราที่ธนาคารพาณิชย
สรางขึ้นเปนเงินฝากเผื่อเรียกที่ใชวิธีการโอนสิทธิกันดวนเช็ค ซึ่งเช็คถือวาเปนสื่อกลางที่นิยมใช
ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงธุรกิจ ถาธนาคารพาณิชยอนุญาตใหลูกคาสามารถเขียนเช็คสั่ง
จายไดมากขึ้น ปริมาณเงินในทองตลาดก็จะมากขึ้น ในทางตรงกันขาม ถามีการใชเช็คกันนอย
ปริมาณเงินในทองตลาดก็ลดนอยลง ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในการ
เพิ่มหรือลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
5. ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินเปาหมายในการใชเครื่องมือที่สําคัญใน
การกําหนดนโยบายการเงิน ซึ่งในการดําเนินนโยบายการเงินนั้น รัฐบาลอาจดําเนินมาตรการ
ตางๆ ในการควบคุมปริมาณเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมี
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เสถียรภาพ เชน การใชเครื่องมือเพิ่มหรือลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย การเพิ่มหรือลด
อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร(RP) การซื้อขายหลักทรัพยในตลาด การเพิ่มหรือลดอัตราสวน
เงินกองทุนตอทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) การกําหนดอัตราดอกเบี้ยประเภทตางๆ ในการทํา
ธุรกรรมรับฝากเงินหรือกูยืมเงิน เปนตน ซึ่งเครื่องมือตางๆ เหลานี้จะทําผานระบบของธนาคาร
พาณิชย โดยความรวมมือของธนาคารพาณิชยจะชวยใหนโยบายทางดานการเงินของรัฐบาล
ประสบความสําเร็จดวยดี
2.2 หลักเกณฑในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สําคัญ 4 ประการ
ดังนี้ (จรินทร เทศวานิช, 2542 หนา 158)
1. ตองดําเนินการใหไดมาถึงผลกําไร (Profitability) ธนาคารพาณิชยจําเปนตอง
ดํา เนินธุ รกิ จให มีผลกําไร เพราะผลกํ าไรที่ไดต องการเปนเงินปนผลใหกับ ผูถื อหุนแบะเปน
รายจายในการดําเนินงาน กิจการที่มีผลกําไรมากก็จะเปนกําไรสะสมทําใหเงินกองทุนของกิต
การเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนหลักประกันที่ดี และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหผูที่ฝากเงินกับธนาคาร

2. ตองดํารงสภาพคลอง (Liquidity) ในการจัดการทรัพยสินของธนาคารพาณิช ย
จะตองคํานึงถึงสภาพคล องเป นสําคัญที่สุด ถาธนาคารพาณิ ชยขาดสภาพคลองไมสามารถ
จายเงินใหกับลูกคาที่มาเบิกถอนได ความเชื่อมั่นที่มีตอธนาคารก็จะหมดไป และอาจจะทําให
ธนาคารพาณิชยตองหยุดดําเนินกิจการลงได

3. ตองยึดหลักความปลอดภัย (Safety) โดยปกติผูฝากเงินจะตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของธนาคารพาณิชยที่ตนเอาไปฝากไวเปนอันดับแรก ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจําเปนที่
จะตองระมัดระวังการใหสินเชื่อและการลงทุนตางๆ ของธนาคารใหมีความเสี่ยงนยอที่สุด เพื่อ
ความปบอดภัยแบะอุนใจของผูฝากเงินเปนสําคัญ

4. ตองยึดหลั กความมั่นคงทางการเงิน (Solvency) โดยธนาคารพาณิชยจะตอง
รักษษฐานะการเงินของธนาคารใหมั่นคงปลอดภัยจากการลมละลาย โดยการบริหารงานให
ทรัพยสินมีมูลคามากกวาหนี้สินอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะสงผลทําใหเงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้น
และนํามาซึ่งฐานะการเงินที่มั่นคงของธนาคาร

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

2.3 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุนของธนาคารพาณิชย
ระดมเงินฝากจากผูธนาคารพาณิชยดําเนินกิจการในลักษณะการคาเงิน กลาวคือ การ
การฝากเงิน และนําเงินนั้นไปใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตางๆ ของประเทศเพื่อแสวงหารายได ซึ่ง
พิจารณาการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยจะสามารถพิจารณาไดจาก“งบดุล” ซึ่งงบดุลจะ
แสดงฐานะการเงินของธนาคาร ณ สิ้นป ซึ่งประกอบดวยรายการทางดานสินทรัพยที่แสดงแหลง
ไปใชเงินทุน (Use of Funds) ไดแก เงินสดและเงินฝากที่ธนาคารอื่น เงินใหสินเชื่อ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย และสินทรัพยอื่น ในสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุนจะแสดงที่มาของแหลงที่มา
ของเงินทุน (Sources of Funds) ไดแก เงินฝาก เงินกูยืม เงินกองทุน และหนี้สินอื่น (อัควัฒน
สิงหหลง 2550, หนา 19)

ตารางที่ 2.1 โครงสรางแหลงที่มาและใชไปของเงินทุนธนาคารพาณิชย
สินทรัพย (แหลงใชไปของเงินทุน)

หนี้สินและทุน (แหลงที่มาของเงินทุน)

1. เงินสดและเงินฝากธนาคารอื่น

1. เงินฝาก

2. เงินใหสินเชื่อ

2. เงินกูยืม

3. เงินลงทุนหลักทรัพย

3. เงินกองทุน

4.สินทรัพย

4. หนี้สินอื่น

2.3.1 แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารพาณิชย
แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารพาณิชย(Sources of Funds ) ประกอบดวยรายการ
สําคัญดังนี้
1. เงินฝาก (Deposits)
เงินฝากเปนแหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญที่สุดของธนาคารพาณิชย โดยเงิน
ฝากเปนทั้งตนทุนของธนาคารในการบริหาร และเปนเงินที่ทุนที่สําคัญในการขยายธุรกรรมทาง
การเงินตางๆ ของธนาคารในบางชวงหากการขยายสินเชื่อของธนาคารเพิ่มสูงขึ้น อาจเกิด
ภาวะการขาดเงินฝากเพื่อใหสินเชื่อ แตหากธนาคารไมสามารถใหสินเชื่อไดเงินฝากจะเปน
ตนทุนที่ธนาคารจะตองจายดอกเบี้ยใหแกผูฝากเงินเทานั้น โดยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยใชใน

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

การระดมทุนสวนใหญซึ่งจําแนกตามประเภทเงินฝาก ไดแก เงินฝากที่ตองชําระคืนเมื่อทวงถาม
(Current or Demand Deposits) เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposits) และเงินฝากประจํา
(Fix Deposits)

2. เงินกูยืม (Borrowing)
เงินกูยืมเปนแหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญเปนอันดับที่สอง ธนาคารพาณิชย
ไทยมีการกูยืมเงินมาจาก 3 แหลงเปนหลักไดแก
• ธนาคารแหงประเทศไทย – โดยสวนใหญเปนการกูยืมเพื่อเพิ่มเงินสด
สํารอง หรือเพื่อเสริมสภาพคลองในการดําเนินงาน

• สถาบันการเงินในตางประเทศ – เปนเงินที่ธนาคารพาณิชยกูยืม จาก
สถาบันการเงินในตางประเทศในภาวะที่สถาการณการเงินภายในประเทศฝดเคือง หรือเมื่อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูภายในสูงกวาในตางประเทศ
• สถาบันการเงินภายในประเทศ – โดยสวนใหญเปนการกูยืมเพื่อเพิ่ม
เงินสดสํารองใหครบตามจํานวนกฎหมายกําหนด เนื่องจากการหักกลบลบหนี้ทางบัญชีระหวาง
ธนาคาร
3. เงินกองทุน (Capital Funds)
เงินกองทุน คือมูลคาของสินทรัพยที่เหลือจากการหักชําระหนี้สินภายนอกทั้ง
ธุรกิจของธนาคารหมดแลว เงินกองทุนจะทําหนาที่ในการรองรับความเสี่ยงจากการประกอบ
พาณิชย โดยเงินกองทุนมีความสําคัญในการใหความคุมครองผูฝากเงิน เปนหลักประกันความ
สามรถในการบริหารงานของธนาคารในอันที่จะสนองความตองการของประชาชนในการใหเงิน
สินเชื่อ รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย หากเผชิญกับความไมแนนอน
ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตเงินกองทุนประกอบดวยรายการตางๆ ที่สําคัญดังนี้
• ทุนเรือนหุน ไดแก ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแลว
• สวนเกินมูลคาหุน
• หรือเงินสํารองปละสวนเกินสวนต่ํากวาทุนตางๆ เชน สํารองสวนเกินทุน/
ตนกการตีราคาที่ดิน สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน เปนจา
• กําไรสะสม ซึ่งแบงออกเปน กําไรสะสมที่จัดสรรแลวและยังไมไดจัดสรร
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4. หนี้สินอื่น
แหลงเงินที่มาของเงินทุนจากหนี้สินอื่น ๆ เชน เงินที่ธนาคารเรียกเก็บเพื่อเปน
เงินมัดจําเปนประกันในการเปดเลตเตอรออฟเครดิต การออกหนังสือค้ําประกัน การใชเชาตู
นิรภัย คาใชจายคางจายเปนตน

2.3.2 แหลงที่ใชไปของเงินทุนของธนาคารพาณิชย
แหลงใชไปของเงินทุนของธนาคารพาณิชย (Used of Funds) ประกอบดวยรายการ
สําคัญดังนี้
1. เงินสดและเงินฝากที่ธนาคารอื่น
ของสิ น ทรั พย ส ภาพคล อ งซึ่ งเงิ น สดและเงิ น ฝากที่ ธ นาคารอื่ น เป น ส ว นหนึ่ ง
ธนาคารพาณิชยจําเปนตองถือเงินสดไวสวนหนึ่งสําหรับใชจายในการดําเนินงานและเพื่อรักษา
สภาพคลองใหเพียงพอในการจายคือเงินฝากใหแกผูฝากเงินเมื่อตองการเบิกถอนเงิน สําหรับ
เงินฝากที่ธนาคารอื่นมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการหักบัญชีระหวางธนาคารซึ่ง
เกิดจากการทําธุรกรรมระหวางธนาคาร ซึ่งโดยปกติธนาคารพาณิชยจําดํารงเงินสดและเงินฝาก
ที่ธนาคารอื่นใหไวในระดับต่ําตามความจําเปนเทานั้น เนื่องจากธนาคารพาณิชยจะเสียโอกาสใน
การนําเงินเหลานี้ไปหารายไดเพื่อใหไดรับกําไรสูงสุด
2. เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อเปนแหลงใชไปที่สําคัญที่สุดของธนาคารพาณิชย เนื่องจากการให
สินเชื่อจัดเปนหนึ่งธุรกรรมหลักของธนาคารพาณิชย และหากพิจารณาในดานผลตอบแทนถือวา
เงินใหสินเชื่อใหผลตอบแทนกับธนาคารพาณิชยคอนขางสูแตอยางไรก็ตาม ความเสี่ยงก็สูง .
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ (Default Risk) โดยเงินใหสินเชื่อ
สามารถจําแนกตามประเภทสินเชื่อ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหกูยืมและตั๋วเงิน
3. เงินทุนในหลักทรัพย
ธนาคารพาณิชยมีจุดมุงหมายในการลงทุนในหลักทรัพย 2 ประการ
ประการแรก คือ เพื่อใชเปนสวนใหญของสินทรัพยสภาพคลอง โดยลงทุนใน
หลักทรัพยระยะสั้น ประการที่สอง เปนการนําเงินสดสํารองสวนเกินจากระดับที่กําหนดไป
ลงทุน ซึ่งการลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารพาณิชยสามารถแบงการลงทุนออกเปน 2 สวน
คือ

• เงิ นลงทุ นในหลักทรัพยรัฐบาล ไดแก การลงทุนในพันธบั ตรรัฐบาล
ระยะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (หลักทรัพยระยะยาว) และตั๋วเงินคลัง (หลักทรัพยระยะสั้น)

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

• เงินลงทุนในหลักทรัพยเอกชน ไดแก หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู
หุนกูแปลงสภาพ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
4. สินทรัพยอื่น
การลงทุนในสินทรัพยอื่นสวนใหญจะเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน การ
ลงทุนในสาขาของธนาคาร อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการรับชําระหนี้ เปนตน

สวนที่ 3 สินเชื่อของธนาคารพาณิชย

3.1 ความหมายของสินเชื่อ
สินเชื่อ (Credit) มีที่มาจากภาษาลาตินวา Credre แปลวา to trust or to believe และ
นักวิชาการบางทานกลาววามาจากคําภาษาลาติน Credo ซึ่งเปนคําผสมระหวางคําภาษา
สันสกฤต Crade แปลวาความเชื่อถือไววางใจ กับคําภาษาลาติน do แปลวา ทําใหเกิด หรือ
มอบ จะเห็นไดวา ที่มาของคําวาสินเชื่อนั้นมาจากรากฐานเดียวกัน คือความเชื่อถือและไววางใจ
จึงไดมีผูกําหนดความหมายของสินเชื่อไวหลายหลักษระดังนี้
เชื่อถือที่ผูขายมีตอผูซื้อ และยอมมอบสินคาหรือามในแงของการคา สินเชื่อหมายถึง คว
บริการใหแกผูซื้อไปกอนโดยไมตองชําระเงินสด แตมีสัญญาการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ
นั้นในวันขางหนาตามการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขาย ซึ่งกอใหเกิดภาวะความเปนลูกหนี้
และเจาหนี้ตามมา
โภค สินเชื่อ หมายถึง ความสามารถที่จะไดสินคาหรือบริการไปใชกอน ในแงของผูบริ
ตกลงวา จํานําเงินมาชําระคาสินคาหรือบริการในภายหนาโดย
หนึ่ ง ข ในแง ข องสถาบั น การเงิ น สิ น เชื่ อ หมายถึ ง บริ ก ารชนิ ด องสถาบั น การเงิ น ที่
กอใหเกิดรายไดหลักแกสถาบันการเงิน และมีความสําคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบกระเทือน
ตอระบบธุรกิจของชุมชนเปนอยางยิ่ง
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จากความหมายดั ง กลา วข า งตน อาจนํา มาสรุป สาระสํา คัญ สํ า หรั บ ความหมายของ
สินเชื่อไดวา เปนความเชื่อถือและไววางใจระหวางบุคคลสองฝาย ในการที่จะใหสินคาหรือ
บริการไปใชกอน โดยมีสัญญากําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชําระคืนในอนาคต
บุคคลสองฝายที่กลาวถึงนั้น อาจมีการติดตอกันเปนรายบุคคล กลุมบุคคล หรือนิติ
บุคคล หรือระหวางกันก็ได และสิ่งที่ฝายผูใหสินเชื่อจะตองรับภาระตอมาก็คือ ความเสี่ยง ดังนั้น
นอกจากจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความเชื่อแลว ยังตองอาศัยหลักประกันซึ่งอาจเปนไปไดทั้ง
บุคคลหรือหลักทรัพย ที่จะนํามาใชเปนหลักประกัน (วรรัตน รัตนะพิพัฒน 2544, หนา 31)
3.2 บทบาทของสินเชื่อ
สินเชื่อเขามามีบทบาทอยางหลีกเลี่ยงไมไดในวงจรชีวิตปจจุบันของคนเราทุกคนซึ่งมี
ทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการนําไปใชและความสามารถของผูขอสินเชื่อที่จะ
รับชําระคืนภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว สินเชื่อที่ชําระคืนภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว
(ขึ้นอยูกับประเภทของสินเชื่อที่เกิดขึ้น) สินเชื่อจึงเปนเสมือนน้ํามันหลอเลี้ยงในระบบเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตและขยายตัวไปอยางรวดเร็ว บทบาทของสินเชื่อมีดังนี้
1. บทบาทของสินเชื่อตอระบบเศรษฐกิจ
นับตั้งแต ค .ศ.1300 เปนตนมา สินเชื่อไดเขามามีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น เพราะมนุษยเริ่มคิดถึงผลตอบแทน และจํานวนทรัพยากรธรรมชาติก็มีอยูอยางจํากัด ความ
จําเปนในการดํารงชีพ และความตองการอยูรอดในสังคมยังมีอยูและมีมากขึ้นดวย จึงทําให
สินเชื่อเปนสิ่งที่ขาดไมไดในระบบเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามควรจะมีการศึกษาถึงผลดี และผลเสีย
ของการมีสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจดวย กลาวคือ
ผลดี
• ชวยบําบัดความตองการของมนุษยในการใชจายอุปโภค และบริโภคในระยะ
ยาว โดยพิจารณาจากรายไดปจจุบันที่สามารถชําระหนี้ในอนาคต

• ชวยสงเสริมใหเศรษฐกิจดีขึ้นไดโดยการกอใหเกิดเงินออม และแหลงเงินทุน
สําหรับผูประกอบการที่เดือดรอนดานการเงิน ซึ่งสินเชื่อจะเขามามีบทบาทตั้งแตการผลิตการ
วาจางแรงงาน การซื้อขาย ตลอดจนการบริหารกิจการเพื่อใหเกิดสภาพคลองในการดําเนินงาน
ซึ่งทั้งหมดนี้ยอมสงผลถึงความกินดีอยูดีของชุมชน และสะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดี
ของสังคมนั้นดวย
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• ชวยสงเสริมศีลธรรมของสังคม เพราะสังคมใดที่มีการใชสินเชื่อมากแสดงให
เห็นวาสังคมนั้ นประกอบด ว ยบุคคลที่มีความนาเชื่ อถือรักษาสัจจะตอกัน ดั งนั้นถ ามีการใช
สินเชื่อไดถูกตองตามหลักการแลว นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนแกเศรษฐกิจแลวยังจะสงผล
ใหเห็นถึงความมีศีลธรรม อันดีในสังคมนั้นดวย เพราะคนดีจึงไดรับความเชื่อถือไววางใจ
ผลเสีย
• การใชสินเชื่อมากเกินไปไมวาจะเพื่อบําบัดความตองการของมนุษยหรือเพื่อ
การดําเนินงานในธุรกิจ จะทําใหบุคคลใชจายโดยไมระมัดระวัง และอาจเกิดกนี้สินลนพนตัวถึง
ขึ้นลมละลาย
• การใชสินเชื่อเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนมากเกินไปอาจเกิดภาวะเงินเฟอ
เพราะราคาสินคาสูงขึ้นโดยเนื่องมาจากทุกคนสามารถใชสินเชื่อเพื่อบําบัดความตองการของตน
จึงทําใหความตองการ (Demand) ในสินคาหรือบริการมีมากกวาอุปทาน (Supply)
• การใชสินเชื่อเพื่อลงทุนในการเพิ่มผลผลิตที่ไมไดกอใหเกิดผลดี แกผูลงทุนหรือ
เศรษฐกิจโดยรวม จึงจัดไดวาเปนการสูญเปลาในการลงทุนและใหสินเชื่อ

2. บทบาทของสินเชื่อตอสถาบันการเงิน
เนื่องจากเงินและสินเชื่อไดชื่อวาเปนสินทรัพย (Assets) ประเภทหนึ่งทางเศรษฐกิจยอม
ตองมีตลาดและผูประกอบการโดยเฉพาะ เชนเดียวกับสินคาประเภทอื่นๆ เชน สินคาเกษตร
ยอมตองมี ต ลาดผุป ระกอบการที่มีความชํ า นาญเฉพาะดานสิ นคา เกษตร ดั งนั้น กล า วไดว า
ตลาดการเงิน (Financial Market) มีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อไวดวยเพราะตลาดการเงิน
(Financial Market) เปนแหลงอํานวยความสะดวกแกผูที่ตองการใชเงินทุนโดยสถาบันการเงิน
(Financial Institution) เปนกลไกทางการเงิน (Financial Mechanism) ซึ่งทําหนาที่เปนสื่อกลาง
ในการระดมเงินออม (Saving) ทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐบาลมาเปนทุนแกผูที่ตองการใช
เงินทุนทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาธุรกิจ หรือหนวยงานของรัฐบาลก็ได

3. บทบาทในดานเศรษฐกิจ
ด ว ยเหตุ สิ น เชื่ อ ถื อ เป น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย นเช น เดี ย วกั บ เงิ น ในแง ข อง
เศรษฐศาสตรเราถือวาเปนการเพิ่ม Supply ของเงินในระบบเศรษฐกิจ หากเพิ่มขึ้นพอเหมาะ
พอควรกับ Demand ของตลาดก็จะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ ตาถาหากมี Supply มากเกินไป
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จะสงผลใหเกิดเงินเฟอได และหากไมมีการควบคุมในเรื่องของสินเชื่อใหอยูในระดับที่เหมาะสม
จะสงผลทําใหอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จะตองทราบวาในภาวะเศรษฐกิจชวงใดควรจะมีมาตรการในการ
สงเสริมใหมีการ หรือลดการใชสินเชื่อ โดยอาจจะใชวิธีการดังตอไปนี้
• การเพิ่มหรือลดปริมาณเงินสํารองของธนาคาร
• การซื้อหรือขายหลักทรัพยในตลาด

• การเพิ่มหรือลดอัตราซื้อลดตั๋วเงิน

4.บทบาทในดานสังคม
ในสังคมปจจุบันไมสามารถที่หลีกเลี่ยงเรื่องของสินเชื่อไปได ทั้งนี้เพราะสินเชื่อถือเปน
สื่อกลางในการแลกเปลี่ ยนที่ ไ ม ตางไปจากเงินสด อีกทั้งพัฒนาการของสิ นเชื่อทั้งหลายก็มี
รูปแบบใหมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแตกตางจากเดิมที่เมื่อซื้อสินคา หรือลงทุนมักจะใชเงินสดหรือ
สวนของผูถือหุนเปนหลัก แตเมื่อพิจารณาในสวนของตนทุนทางการเงินแลวจะเห็นวาการใช
สินเชื่อจะทําใหตนทุนทางการเงินลดลง หรือก็เปนระยะเวลาการชําระเงินออกไป เชาน การใช
บัตรเครดิต หรือสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เปนตน
5.บทบาทในดานธุรกิจ
หากธุรกิจนั้นอาศัยเฉพาะเงินทุนในสวนของเจาในของการดําเนินงานเทานั้นอาจจะตอง
ประสบปญหาในการดําเนินงาน เพราะนอกจากจะตองใชเงินทุนในสวนของตนเองทั้งหมดแลว
ตนทุนทางการเงินก็จะเพิ่มสูงขึ้นดวย อีกทั้งเงินทุนมีไมมากกยอมเปนอุปสรรรคในการที่จะ
ขยายกิจการในอนาคต

3.3 นโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
3.3.1 ความหมาย ของนโยบายสินเชื่อ
นโยบายสินเชื่อ คือ แนวทางหรือหลักการที่วางไวเพื่อใหการพิจารณาสินเชื่อเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน นโยบายอาจแสดงถึงวัฒนธรรมการใหสินเชื่อ (Credit culture) ของธนาคาร
รวมถึวกระบวนการทางสินเชื่อที่ชัดเจนและกําหนดถึงกิจกรรมของการตรวจสอบในเรื่องสินเชื่อ
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การมีนโยบายสินเชื่อมีเปาหมาย 3 ประการ คือ
1. ทําใหการใหสินเชื่อของธนาคารทีเหตุผลและหลักเกณฑในการตัดสินใจที่
ชัดเจน เพื่อไมใหเกิดหนี้สูญตามมา
2. เพื่อใหการใชเงินทุนของะนาคารเกิดผลกําไรจากการลงทุน
3. กระตุนใหเกิดการขยายตัวของสินเชื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดการเงิน

3.3.2ปจจัยในการกําหนดนโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
ปจจัยในการกําหนดนโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีดังนี้ (เพียรใจ โพธิ์ถาวร.
2551, หนา 15-18)
1. ฐานะเงิ น กองทุ น – เงิ น กองทุ น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ประการแรกที่ ต อ งนํ า มา
พิจารณาในการวางนโยบายใหสินเชื่อ เนื่องจากเงินกองทุนมีหนาที่คุมครองเงินฝากขนาดของ
เงินทุนตอเงินฝากจึงเปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาวา จะใหวงเงินสินเชื่อหรือเกิดความเสี่ยงภัยได
มากนอยเพียงใด ซึ่งกฎหมายจะมีการกําหนดสินทรัพย สภาพคลองและเงินสดสสํารอง เพื่อ
ความมั่นคงและลดความเสี่ยงภัย ดังนั้น สถาบันการเงินที่มีฐานะเงินกองทุนต่ําไมอยูในฐานะที่
ขยายการใหสินเชื่อที่ไดรับดอกเบี้ยสูง แตมีการเสี่ยงภัยมาก สวนสถาบันการเงินที่มีกองทุนสูง
จะไมเพียงแตใหสินเชื่อระยะยาวไดเทานั้น ยังสามารถใหสินเชื่อไดหลากหลายประเภทดวย
ความตองการรายได-รายไดเปนสิ่งจําเปนในดําเนินกิจการ ดังนั้นทุกสถาบันการเงินจึงถือไดวา
รายไดเปน
2. สิ่งสําคัญในการวางนโยบายสินเชื่อ สถาบันการเงินที่จําเปนตองหารายได อาจ
เพื่อขยายกิจการหรือเพื่อลบลางผลขาดทุน หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น อาจดําเนินนโยบายให
สินเชื่อที่มุงรายไดมากกวาสถาบันการเงินที่ไมถือวารายไดมีความสําคัญยิ่งยวด นโยบายการให
สินเชื่อที่มุงหวังรายไดอาจกระทําการใหสินเชื่อระยะยาวแกบุคคล (Consumer loan) ซึ่งมักมี
ดอกเบี้ยสูงกวาการใหสินเชื่อเพื่อการคา (Business Loan) ซึ่งมีระยะสั้น
นโยบายสินเชื่อที่มุงหวังรายไดเปนสิ่งสําคัญ ทําใหจําเปนตองดํารงเงินสํารองใน
หลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง หรือกําหนดเวลาของบัญชีเงินทุนในหลักทรัพยใหมีระยะสั้น และมี
ความเสี่ยงนอยกวาปกติ
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3. ความมั่นคงของเงินฝาก- การวางนโยบายการใหสินเชื่อ ตองพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเงินฝาก และประเภทของเงินฝากดวย คือ เมื่อไดกันสํารองตามกฎหมายชั้น 1
และชั้น2 ไวแลว ก็สามารถนําเงินไปใหปลอยสินเชื่อได แมวาสํารองทั้งสองจะกันไวเผื่อการ
เปลี่ยนแปลงของเงินฝากและความตองการสินเชื่อของลูกคาแลวแตอาจมีควมาตองการที่ไมอาจ
คาดการณลวงหนาได ทําใหตองพิจารณาถึงความมั่นคงของเงินฝากในการวางนโยบายสินเชื่อ
ดังนั้น กรณีที่ธนาคารประสบปญหาเงินฝากลดลงหรือเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตองมีนโยบาย
สินเชื่อที่คอนขางระมัดระวังกวากรณีที่มีเงินฝากมั่นคงซึ่งมีเงินฝากเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
4. สภาวะเศรษฐกิจ – สถาการณทางเศรษฐกิจของทองถิ่นที่ผูใหสินเชื่อตั้งอยู เปน
ปจจัยหนึ่งในการพิจารณาวางแผนนโยบายการใหสินเชื่อถามีสภาวะเศรษฐกิจมั่นคงอาจดําเนิน
นโยบายสินเชื่ อได โดยเสรี หรื อไมต องใช ค วามระมัดระวังเทากั บ ทองถิ่นที่มีภ าวะเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ไมมีการเคลื่อนไหวรุนแรงมากจะทําใหสามารถ
พยากรณสถานการณในอนาคตไดชัดเจนกวา
5. นโยบายทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง – ถา
ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีนโยบายควบคุมสินเชื่อ ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมลดหรือเพิ่ม
อัตราเงินสดสํารอง ธนาคารพาณิชยจะสามารถดําเนินนโยบายการใหสินเชื่อไดโดยเสรีในทาง
ตรงกันขามหากธนาคารแหงประเทศไทยตองการควบคุมสินเชื่อเพื่อยับยั้งภาวะเงินเฟอก็อาจ
เพิ่มอัตราเงินสดสํารอง เพื่อมิใหธนาคารขยายสินเชื่อมากเกินไป ธนาคารพาณิชยจะไมสามรถ
ดําเนินการใหสินเชื่อไดโดยเสรี
6. ความสามารถและความชํานาญของพนักงานสินเชื่อ – ฝายสินเชื่อจะตองมี
ความเขาใจในธุรกิจแตละประเภทเพื่อใหทราบวา การดําเนินธุรกิจของผูกูจะเปนไปไดดวยดีและ
จะสามารถนําเงินมาชําระหนี้คืนใหแกธนาคารไดหรือไม พนักงานที่มีความสามารถในการให
สินเชื่อแกธุรกิจบริการอาจไมชํานาญในการใหสินเชื่อแกกิจการอุตสาหกรรม ดังนั้นการวาง
นโยบายสินเชื่อตองคํานึงถึงความพรอมมของบุคลากรทางดานสินเชื่อ แตอยางไรก็ตามปญหา
ดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการใหการอบรมใหพนักงานสินเชื่อมีความรูเพิ่มมากขึ้นได
7. ฐานะการแข งขั น – หากธนาคารพาณิช ยมีฐานะการแขงขันอยางรุนแรงกับ
สถาบันการเงินอื่นการกําหนดนโยบายควรหลีกเลี่ยงภาวะการแขงขันมากที่สุด เชน ธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งมีนโยบายสินเชื่อมุงเนนมหกูยืมเพื่อซื้อสินคาผอนสง ดังนั้นหากธนาคารมี
นโยบายการใหกูยืมเพื่อการซื้อสินคาผอนสงเชนกันจะทําใหภาวะการแขงขันรุงแรงขึ้น ดังนั้น
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ในกรณีนี้จึงไมควรกําหนดใหมีนโยบายสินเชื่อการใหกุยืมเพื่อซื้อสินคาผอนสงมากนัก เพื่อลด
ภาวการณแขงขันระหวางธนาคาร
8. ความตองการสินเชื่อทองถิ่น – ความตองการสินเชื่อของทองถิ่นเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่ตองนํามาพิจารณา ในทองถิ่นที่มีความตองการสินเชื่อมากควรดําเนิน
นโยบายสนองความตองการของลูกคา แตทั้งนี้ตองคํานึงถือหลักการใหสินเชื่อโดยรอบคอบดวย
ในทองถิ่นที่มีความตองการสินเขื่อนอยจนเอาเงินฝากไปใชไมหมด อาจมีเงินเหลือเกินความ
ตองการ ในระยะที่มีเงินเหลือถาเก็บไวเฉยๆจะไมมีประโยชนแตอยางใด จึงควรนําไปใหลูกคา
อื่ น นอกจากลู ก ค า ปกติ กุ ห รื อ นํ า เงิ น ไปลงทุ น หรื อ โอนเงิ น ไปให กู อี ก ท อ งถิ่ น หนึ่ ง ที่ มี ค วมา
ตองการมากกวา กรณีที่มีสาขากระจายไปอยางกวางขวางจึงยอมจะไดเปรียบคือสามารถโอน
เงินจากทองถิ่นหนึงไปทําประโยชนในอีกทองถิ่นหนึ่งไดดีกวา

3.3.3 ขอบเขตของนโยบายสินเชื่อ
นโยบายสินเชื่อที่กําหนดขอบเขตการใหบริการสินเชื่อ นโยบายดังกลาวจะเขียนไวเปน
ลายลักษณอักษร และมีประกาศใชเปนมาตรฐานทั่วทั้งองคกร ประธานเจาหนาที่บริหารจะนํา
นโยบายสิ น เชื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละ
ประกาศใช เจาหนาที่สินเชื่อจะตองปฏิบัติตามแนวทางนโยบายสินเชื่ออยางเครงครัด ซึ่งจะ
สงผลใหองคกรสามารถบริหารความเสี่ยงสามารถเพิ่มกําไรและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ทางการที่กํากับดูแล ทั้งนี้ เจาหนาที่ของรัฐที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน อันไดแก ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะเขามาตรวจสอบเพื่อดูแลวา สถาบันการเงินมีประกาศใชนโยบายสินเชื่อแบะ
พนักงานสถาบันการเงินไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติไว
ขอบเขตของนโยบายสินเชื่อมีดังนี้
1. อํานาจในการอนุมัติใหสินเชื่อ – จะมีการพิจารณาเปนลําดับขั้นตอน โดยกําหนด
วงเงินหรือขอบเขตไว ซึ่งจะแตกตางกันออกไปตามโครงสรางการบริหารของแตละสถาบัน
การเงิน ซึ่งการกําหนดอํานาจของเจาหนี้ที่ในการอนุมัติเงินสินเชื่อขึ้นอยูกับความสามารถและ
ความชํานาญของเจาหนาที่สินเชื่อเปนสําคัญ การกําหนดวงเงินในการอนุมัติไมควรสูงหรือต่ํา
เกินไป ถาหากกําหนดวงเงินอนุมัติไวต่ําเกินไปจะทําใหเกิดผลเสียคือ จะควบคุมการปลอย
สินเชื่ อไดยากเกินไป แต ถากําหนดวงเงินอนุมัติไวสูงเกินไป ก็ จะทําให การดํ าเนินงานทาง
สินเชื่อลาชาแบะอาจสูญเสียลูกคาที่ดีได
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2. พิธีการของสินเชื่อ- เปนขั้นตอนในการดําเนินการเกี่ยวกับทางกฎหมาย ซึ่งจะตอง
อาศัยความรูประสบการณและคําแนะนําของบุคลากรดานกฎหมาย ซึ่งจะมีทั้งการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย การตรวจสอบหลักประกัน การทํานิติกรรมและการจัดเก็บ รวมทั้ง
การควบคุมขอมูลและเอกสารสินเชื่อ
3. การวางเงื่อนไขและการจัดอันดับคุณภาพของลูกหนี้ และการกําหนดวงเงิน – ตองมี
การกําหนดเงื่อนไขและวงสินเชื่อใหเหมาะสมกับขนาดของการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งตองมีการ
ประเมินคุณภาพของลูกหนี้ เพื่อใหเกิดความเสี่ยงภัยนอยที่สุด ควรมีการกําหนดนโยบายการให
สินเชื่อทั้งในดานของขนาดวงเงินใหสินเชื่อโดยรวม และขนาดวงเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แตละ
ราย
• ทางดานวงเงินใหสินเชื่อรวม-ขึ้นอยูกับความสามารถและเงินกองทุนของผูให
สินเชื่อ โดย
คํานึงถึงสภาพคลองและภาวการณแขงขัน

• ทางดานวงเงินใหสินเชื่อแตละราย – กําหนดวงเงินและระยะเวลาในการให
สินเชื่ อ เป นการตกลงรว มกันระหวางผู ใ หสินเชื่อและผู ข อสิ นเชื่อ และควรจะมี การกระจาย
จํานวนเงินใหสินเชื่อแกธุรกิจหลายๆ ประเภท เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความลมเหลวในการ
ดําเนินธุรกิจ
4. การกําหนดนโยบายการติดตามหารสินเชื่อ – ผูใหสินเชื่อควรมีการกําหนดนโยบาย
ในการชําระหนี้คืนใหชัดเจน เพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอสภาพคลองทางการเงิน และเพิ่ม
อัตราความเสี่ยงในการไดรับการชําระหนี้ ซึ่งจะตองมีการตกลงกับผูขอสินเชื่อถึงความสามารถ
ในการชําระหนี้ตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว แตถาเกิดปญหาที่ผูขอสินเชื่อไมสามารถชําระ
หนี้ไดตามกําหนดแลว ก็จะตองมีการกําหนดนโยบายการติดตามหนี้วาจะใหเปนหนาที่ของฝาย
สินเชื่อหรืออาจจะเปนผูชํานาญงานที่มีความสามารถในการติดตามและแกไขหนี้ที่มีปญหา
โดยเฉพาะ
5. การกํ า หนดประเภทของสิ น เชื่ อ ที่ ค วรให แ ละสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม ค วรให – จะต อ งมี ก าร
กําหนดประเภทของสินเชื่อวาจะใหกับธุรกิจประเภทใด ในขอบเขตและวงเงินมากนอยเพียงใด
ถาหากปลอยสินเชื่อใหกับธุรกิจหลายๆ ประเภท ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาตอระบบเศรษฐกิจแต
ถาหากปลอยสินเชื่อเนนหนักไปที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง คือ มีสัดสวนการใหสินเชื่อกับธุรกิจแตละ
ประเภทไมเหมาะสมแลว จะทําใหผูใหสินเชื่อไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงภัยในการไมไดรับ
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ชําระหนี้คืน หากธุรกิจนั้นๆ ดําเนินการลมเหลวหรือมีปญหาในการจัดการ ดังนั้นการใหสินเชื่อ
ควรคํานึงถึงอัต ราความเสี่ยงและโครงสรางการดําเนินงานของกิจการซึ่งอาจมี การกําหนด
ประเภทของสินเชื่อที่ตองการใหสินเชื่อไวในนโยบายสินเชื่ออยางชัดเจนตลอดจนประเภทของ
สินเชื่อที่ไมตองการใหกูยืม ซึ่งอาจจะเปนเพราะไมมีพนักงานที่มีความชํานาญธุรกิจนั้น หรือ
เปนธุรกิจที่ไมพึงประสงคจะใหสินเชื่อก็ตาม
6. กําหนดอัตราดอกเบี้ย – ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเปนรายหลักที่สําคัญจึงควรที่จะตองมี
การพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะตองขึ้นอยูกับประเภทของสินเชื่อ คุณภาพของผูขอ
สินเชื่อ ความเสี่ยงภัยในการไมไดรับชําระหนี้คืน สําหรับนโยบายในเรื่องอัตราดอกเบี้ยควรมี
ความยืดหยุนและใหอํานาจแกพนักงานสินเชื่อในการพิจารณาเพิ่ม-ลด อัตราดอกเบี้ยไดตาม
ดุลยภาพพินิจ ขึ้นอยูกับวงเงินในการใหสินเชื่อ
7. การกําหนดหลักประกัน – นโยบายการสินเชื่อที่ดีควรระบุหลั กประกันใหชัดเจน
เกี่ยวกับประเภทของหลักประกันวา จะเปนการค้ําประกันดวย อสังหาริมทรัพย สังหาริมทัรพย
หรือ บุคคลค้ําประกัน ฯลฯ เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหนาเกี่ยวกับประเภทของหลักประกัน
นอกจากนี้ยังควรกําหนดสวนตางระหวางมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินกับวงเงินใหสินเชื่อดวย
เชน ใหวงเงินสินเชื่อไมเกิน 80% ของมูลคาอสังหาริมทรัพย หรือถาหากเปนกรณีบุคคลค้ํา
ประกันก็ควรมีการกําหนดมาตรฐานในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้เพื่อความสะดวกใน
การพิจารณาใหสินเชื่อ
8. การกําหนดระบบงานการใหสินเชื่อ- ตองมีการกําหนดลักษณะความรับผิดชอบและ
อํานาจหนาที่ใหชัดเจน เพื่อใหสามารถดูแลผูขอสินเชื่อไดอยางเหมาะสมและมีการติดตามการ
ใหสินเชื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาตอไปใหถูกตอง
ยิ่งขึ้น

9.การกําหนดแนวทางการแกไขปญหาลูกหนี้ที่ออนแอและมีปญหาทางการเงิน – ลูกหนี้
ที่มีปญหาทางการเงินตองการใหสถาบันการเงินเอาใจใสเพื่อใหสามารถดําเนินงานตอไปได เพื่อ
ความเจริญเติบโตในอนาคต จึงควรมีกําหนดนโยบายในรูปแบบของคําแนะนําเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหเกิดรายไดหรือประนีประนอมหนี้ที่มีปญหา
นโยบายการใหสินเชื่อไมใชบังคับ แตเปนการแนะแนวทางใหแกฝายสินเชื่อเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานทางดานสินเชื่อเปนไปอยางเหมาะสม ถูกตอง รวดเร็ว สอดคลอง
กั บ ความต อ งการทั้ง สองฝ าย คื อ ทั้ งผู ใ ห สิน เชื่ อ และผูข อสิ น เชื่ อ ซึ่ง เมื่ อมี ก ารวางแผนและ
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กําหนดนโยบายการสินเชื่อแลวก็จะตองมีการควบคุมในนโยบายนั้นๆ ดวย โดยกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบดูแลปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวพรอมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแกไข
3.3.4 นโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในปจจุบัน
อํานวยนโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในปจจุบัน จะคํานึงถึงความเสี่ยงในการ
สินเชื่อ ตลอดจนความเสี่ยงของภาคธุรกิจ และความเสี่ยงในภาพรวมของPortfolio เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ธนาคารจะคัดเลือกลูกคาที่มีฐานะการเงินที่ดี นาเชื่อถือ โดยคํานึงถึงความสามารถในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ในภาพรวม ธนาคารพาณิชยมี
นโยบายกระจายความเสี่ยงในการใหสินเชื่อไปยังกลุมอุตสาหกรรมตางๆ โดยมุงเนนการขยาย
สินเชื่อไปยังกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีกระบวนการในการควบคุมการกระจุกตัวของ
สินเชื่อใหแกกลุมลูกคาใดลูกคาหนึ่ง ซึ่งเปนนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายของธนาคารแหง
ประเทศไทย
1. นโยบายและเปาหมายการใหสินเชื่อ

ธนาคารพาณิชยจะมีการกําหนดนโยบายดารใหสินเชื่อ เพื่อสรางมาตรฐานการพิจารณา
เครดิตที่ดีใหกับผูปฏิบัติงานดานเครดิต นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานในการพิจารณาเครดิตที่
กําหนดไวแลว ยังรวมถึงสิ่งที่ผูปฏิบัติงานดานเครดิตที่พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยง รวมถึงสิ่งที่
ธนาคารสนับสนุนใหดําเนินการ เพื่อขยายเครดิตอยางมีคุณภาพ
ธนาคารพาณิชยจะมีการกําหนดเปาหมายในมุมมองตางๆ เชน กลุมลูกคาผลิตภัณฑ
กลุมอุตสหากรรม เปนตน ตลอดจนการบริหารสัดสวนเงินใหสินเชื่อ เพื่อมิใหมีการกระจุกตัว
ของเงิ น ให สิ น เชื่ อ ในอุ ต สหากรรมใดหรื อ พื้ น ที่ ห นึ่ ง มากเกิ น ไป เช น ในมุ ม มองของ
ภาคอุตสาหกรรม ธนาคารอาจมีการกําหนดเพดานเงินใหสินเชื่อสําหรับอุตสาหกรรมที่ธนาคาร
มีการติดตามเปนพิเศษ ซึ่งจะพิจารณาจากความผันผวนของอุตสาหกรรม ภาวะและแนวโนม
ของอุตสาหกรรม เปนตน โดยอาจมีการจัดทํารายงานเงินใหสินเชื่อในมุมมองตางๆ ใหกับ
ผูบริหารและฝายงานที่เกี่ยวของรับทราบถึงสถานการณเปนระยะ
การบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
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ธนาคารพาณิชยจะใหความสําคัญกับการควบคุมและติดตามการกระจุกตัวของเงินให
สินเชื่อ โดยไดติดตามเปนระยะในมิติตางๆ อาทิ กลุมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ กลุมลูกคาและ
ภูมิศาสตร ทั้งนี้ ธนาคารจะไดพิจารณาใหสอดคลองกับความเสี่ยงและแผนงานธุรกิจ

การปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารพาณิชยจะมีมาตรการในการติดตามผลการชําระหนี้และความสามารถในการ
ชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้ ที่ ไ ด รั บ การปรั บ โครงสร า งหนี้ แ ล ว อย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห ลู ก หนี้
ดั ง กล า วกลายเป น หนี้ ผิ ด นั ด อี ก ครั้ ง แต ลู ก หนี้ ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข การปรั บ
โครงสรางหนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไมฟนตัวตามที่คาดการณหรือเหตุผลอื่นที่มีผลทําให
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ดอยลง ธนาคารอาจจะพิจารณาปรับเงื่อนไขการชําระ
หนี้ใหแกลูกหนี้ดังกลาวใหม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความ สามารถในการชําระหนี้ในปจจุบัน
ของลูกหนี้ แตสําหรับลูกหนี้ที่ธนาคารประเมินวาไมมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ธนาคารจะ
พิจารณาดําเนินคดีกับลูกหนี้ดังกลาว
การติดตามหนี้ผิดนัด
ธนาคารพาณิชยจะมีนโยบายในการติดตามใหลูกหนี้ผิดนัดทุกรายชําระหนี้ ทั้งหมดคืน
แกธนาคารโดยเร็ว โดยจะประเมินความสามารถในการชําระหนี้ และความรวมมือของลูกหนี้แต
ละราย เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและแกไขหนี้ที่เหมาะสม โดยลูกหนี้ที่มีความสามารถใน
การชระหนี้ลดลง แตใหความรวมมือในการแกไขหนี้จะพิจารณาปรับเงื่อนไขการชําระหนี้ให
สอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ และ/หรือพิจารณารับโอนสินทรัพยที่เปนหลักประกัน
หรือสินทรัพยอื่นที่ลูกหนี้นํามาชําระหนี้ แทนการผอนชําระบางสวนหรือทั้งหมด โดยธนาคาร
อาจพิ จ ารณาปรั บ โครงสร า งหนี้ โดยการยื ด ระยะเวลาการชํ า ระหนี้ ใ ห แ ก ลู ก หนี้ หรื อ ปรั บ
โครงสรางหนี้ โดยการรับโอนสินทรัพยชําระหนี้ที่ธนาคารไดรับชําระหนี้คืนทั้งจํานวนหรืออาจ
พิจารณาปรับโครงสรางหนี้โดยมีสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ เชน การปรับโครงสราง
หนี้โดยการลดอัตราดอกเบี้ย หรือยอดคงคางในบัญชีบางสวนใหแกลู กหนี้ทั้งนี้ ธนาคารจะ
พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละราย เปนเกณฑ
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต
ธนาคารพาณิชยจะใชหลักการบริหารเครดิตที่เนนการตัดสินใจจากขอมูลที่เปนปจจุบัน
โปรงใส และไดมาตรฐาน โดยกระบวนการอนุมัติเครดิตและระบบงานจะไดรับการออกแบบให
สอดคลองกับลูกคา กลาวคือ กลุมลูกคาที่มีความตองการทางการเงินที่ซับซอนและธุรกิจขนาด
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ใหญ จะตองมีผูดูแลความสัมพันธลูกคาที่เขาใจความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินของกลุมธุรกิจ
ลูกคาเปนอยางดี เพื่อใหสามารถจัดและเสนอขออนุมัติโครงสรางผลิตภัณฑและบริการเครดิตที่
เหมาะสม รวมทั้ ง ใช เ ครื่ อ งมื อ จั ด อั น ดั บ เครดิ ต กํ า หนดราคาตามความเสี่ ย งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผูดูแลความสัมพันธลูกคาจะจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อขอ
อนุมัติตอผูพิจารณาเครดิต ซึ่งมีอํานาจอนุมัติตามโครงสรางที่แบงตามระดับภาระเครดิตรวม
สําหรับการอนุมัติเครดิตสําหรับลูกคาสถาบันนั้น ธนาคารพาณิชยจะใชกระบวนการและ
โครสรางอํานาจการอนุมัติเชนเดียวกับลูกคาธุรกิจขนาดใหญ โดยที่จะเพิ่มเติมการบริหารความ
เสี่ยงในระดับประเทศ รวมถึงธุรกรรมเครดิตในตลาดเงินและตลาดทุน อาทิ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
อนุพันธและการลงทุน

สําหรับกลุมลูกคาธุรกิจรายยอยและลูกคาสินเชื่อสวนบุคคลรายยอย อาทิ บริการบัตร
เครดิต สินเชื่อสวนบุคคลประเภทตางๆ สินเชื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นธนาคารไดใช
กระบวนการมาตรฐานและระบบปฏิบัติการที่มีเครื่องมืออนุมัติเครดิต(Credit Scoring) โดย
กระบวนการของสินเชื่อรายยอยจะเนนขั้นตอนตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองของขอมูล
รายไดและหนี้สินของลูกคาแตละราย โดยอางอิงแหลงขอมูลสําคัญจากบริษัท ขอมูลเครดิต
แหงชาติ จํากัด ภายใตกระบวนการที่จะตองมีความกระชับและสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดในระยะเวลาสั้น
6. กระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิต

ธนาคารพาณิชยจะมุงเนนสรางกระบวนการปฏิบัติการหลักอนุมัติเครดิตที่ไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักการรวมศูนยงานปฏิบัติการดานเครดิตทั้งเรื่องเอกสารสัญญา
การจัดทํานิติกรรมหลักประกัน การตั้งวงเงินและ การเบิกใชวงเงินเครดิตการเก็บรักษาเอกสาร
ดานเครดิต ตลอดจนการสนับสนุนขอมูลเครดิตที่สําคัญตอการติดตามคุณภาพลูกคา
7. อํานาจการอนุมัติสินเชื่อ

ในการมอบอํานาจอนุมัติเครดิตของธนาคารพาณิชย จะพิจารณาใหเหมาะสมกับการ
จัดการความเสี่ยงในแตละธุรกรรม และประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการงานเครดิตของ
ธนาคาร กลาวคือ ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงดานเครดิตสูงจะตองใชผูพิจารณาเครดิตที่มีความรู
ทักษะและประสบการณดานเครดิตที่สูงกวาธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํากวา ภายใตการกํากับดูแล

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

การปฏิบัติงานดานเครดิตใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคารทั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการพิจารณาเครดิต และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการใหรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อขึ้นตลอดเวลา

ตางรางที่ 2.2 วงเงินและอํานาจอนุมัติเครดิต
วงเงินเครดิตรวม

อํานาจอนุมัติเครดิต

มากกวา 3,000 ลานบาท

คณะกรรมาการธนาคาร

มากกวา 1,000 ลานบาท ถึง 3,000 ลานบาท

กลุมผูพิจารณาเครดิต ชุดผูบริหาร

มากกวา 200 ลานบาท ถึง 1,000 ลานบาท

กลุมผูพิจารณาเครดิต ชุดที่ 1

มากกวา 100 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท

กลุมผูพิจารณาเครดิต ชุดที่ 2

มากกวา 10 – 100 ลานบาท

กลุมผูพิจารณาเครดิต 2 ทาน

ไมเกิน 10 ลานบาท

กลุมผูพิจารณาเครดิต 1 ทาน

ที่ ม า:แบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป 2550 (แบบ 56-1) ธนาคารนครหลวงไทย จํ า กั ด
(มหาชน)

3.4 การแบงประเภทของสินเชื่อ
ประเภทของสิ น เชื่ อ สามารถจํ า แนกได ห ลายลั ก ษณะ แต ใ นที่ นี้ จ ะอธิ บ ายการแบ ง
ประเภทของสินเชื่อโดยจําแนกตามขอบเขตประเทศ ซึ่งแบงสินเชื่อออกเปน 2 ประเภท คือ
สินเชื่อในประเทศ และสินเชื่อตางประเทศ
• สินเชื่อภายในประเทศ
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี (Bank Overdraft: O/D) เปนวงเงินที่ลูกคาเบิกถอน
โดยใชเช็คคิดดอกเบี้ยเปนรายวันที่มีการเบิกเกินบัญชีเงินฝากกระแสรายเงิน โดยทั่วไปใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ความเสี่ยงจึงอยูที่ลูกคาเบิกไปใชดานอื่น ซึ่งธนาคารก็สามารถลด
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ความเสี่ยงได โดยต องคั ดเลื อกลูกคาอยางรอบคอบ สั งเกตการณเดิ นบัญชี ทบทวนวงเงิน
สม่ําเสมอ และมีหลักประกันที่คุมวงเงินกู
2. วงเงินกูระยะสั้น (Short Term Loan: S/T) เปนวงเงินกูยืมระยะสั้นที่ตอง
ชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ป ลูกคาสามารถเบิกใหหมุนเวียนในกิจการไดโดยใชตั๋วสัญญาใช
เงินเปนเอกสารนิติกรรมตอธนาคาร ความเสี่ยงที่มีลักษณะเดียวกับวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
สามารถลดความเสี่ยงไดโดยกําหนดเงื่อนไขการเบิกจายแตละครั้งใชชัดเจน ดังนั้น ลูกคาจึงตอง
มีหลักเกณฑมาแสดง เชน ใบสั่งซื้อสินคา เปนตน
3. วงเงินกูระยะยาว (Long Term Debt: L/T) เปนการใหกูยืมแบบมี
ระยะเวลาการชําระคืนเกิน 1 ป มีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน สิ่ง
ปลูกสราง เครื่องจักร โดยมีการทํานิติกรรมในรูปของสัญญาเงินกูไวกับธนาคาร ประเด็นความ
เสี่ยงอยูที่ความสามารถในการชําระคืนในระยะยาวเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการที่ตั้งไว หรือ
มีความลาชาในการดําเนินงาน รวมถึงความบานปลายในดานคาใชจาย (Cost Overrun) ซึ่ง
ธนาคารสามารถลดความเสี่ยงไดโดยตองพิจารณาคัดเลือกลูกคาใหรอบคอบมีวัตถุประสงค ใน
การใชเงินเหมาะสมและมีเงื่อนไขการเบิกจายและชําระคืนธนาคารอยางสมเหตุสมผล
4. วงเงินใหกูรวม (Syndicated Loan) เปนเงินกูระยะยาวอีกประเภทหนึ่งที่
รวมกันใหกูมากกวา 1 สถาบันการเงิน ซึ่งมักจํานวนสูง โดยผูใหกูแตละแหงตองการลดความ
เสี่ยงลง และอาจมีขนาดวงเงินสูงเกินกวาที่จะใหสินเชื่อกับลูกคารายเดียวไดตามขอบังคับของ
ธนาคารแหงประเทศไทย การทํานิติกรรมจะอยูในรูปของสัญญาฉบับเดียวที่รวมกันลงนาม
ระหวางผูรวมใหกูกับผูกู
5. วงเงินกูโดยมีตั๋วแลกเงินเปนเอกสารประกอบ (Loan Against: B/E) เปน
วงเงิ น กูป ระเภทระยะยาวชนิ ดที่ มีสั ญ ญาเงิ นกู เ ป นสัญ ญาหลั ก ระบุ เ งื่ อ นไขที่มีต อกั น อยา ง
ละเอียดครบถวน ในแตละครั้งที่ลูกคาจะเบิกถอนเงินกูจะตองมีตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
เปนหลักฐานประกอบการกูยืมเปนคราวๆ ไป ธนาคารจะไดรับผลประโยชนในรูปดอกเบี้ยหรือ
สวนลดรับ นอกจากนี้ยังสามารถนําตั๋วแลกเงินไปขายตอไดอีกในตลาดตราสารการเงิน
6. วงเงินสนับสุนผูซื้อรายยอย (Mortgage Finance: M/F) เปนเงินกูที่
ธนาคารใหกูกับลูกคาบุคคลเพื่อซื้อที่อยูอาศัย ทั้งโครงการที่ธนาคารสนับสนุนกอสรางเองหรือ
ธนาคารอื่นใหการสนับสนุนกอสราง ธนาคารไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยคาธรรมเนียม
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จากการประเมินราคาหลักประกัน ความเสี่ยงที่จะตองระมีดระวังอยูที่อายุ สุขภาพ และรายได
ของผูกู
7. การรับซื้อลดตั๋วเงินภายในประเทศ (Clean Bills Discounted: C.B.D)
หมายถึง การที่ธนาคารใหกูกับลูกคาโดยที่ลูกคาตงอสงมอบตั๋วเงินระยะเวลาปกติไมเกิน วัน 90
าคารเพื่อเรียกเก็บจากผูที่มีหนาที่ที่ตองจายเงินตอไป ลูกคาผูนําตั๋วเงินมาขายลดมีไวกับะน
วัตถุประสงค เพื่อนําเงินไปใชเงินหมุนเวียนในการทําธุรกิจ ความเสี่ยงอยูที่คุณภาพของตั๋วเงินที่
ธนาคารรับซื้อ และการที่ลูกคา ของธนาคารนําเงินนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค ซึ่งธนาคาร
สามารถลดความเสี่ยงไดโดยตรวจสอบคุณภาพตั๋วเงิน กําหนดรายชื่อผูสั่งจายที่ธนาคารจะรับ
ซื้อ และทบทวนวงเงินของลูกคาผูนําตั๋วเงินมาขายอยางสม่ําเสมอ
8. หนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee: L/G) คือการที่ธนาคารผูกพัน
ตนในฐานะผูค้ําประกันใหลูกคาในหารปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลอีกฝายหนึ่ง กรณีที่ลูกคาผิด
ขอตกลงกับบุคคลภายนอกนั้น ธนคารมีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชตามเงื่อนไขที่ไดค้ําประกัน
และสามารถไลเบี้ยกับลูกคาไดอีกทอดหนึ่ง ธนาคารสามารถลดความเสี่ยงไดโดยพิจารณาจาก
ผลงานชื่อเสียง ในอดีตของลูกคาที่มาค้ําประกัน รวมถึงกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเหมาะสม
หนังสือค้ําประกันมีหลายแบบ เชน ค้ําประกัยทั่วไป ค้ําประกันยื่นซองประกวดราคา (bid bond)
ค้ําประกันการดําเนินโครงการตามสัญญา (Performance bond) เปนตน
9. การรับรองและอาวัลตั๋ว (Avalled / Accepted Bills) คือการที่ธนาคารเขา
ค้ําประกันรังรองการชําระเงินตามตั๋วเงินตอผูรับเงิน เพื่อเปรประกันวาผูทรงตั๋วเงินจะไดรับเงิน
อยางแนนอนจากธนาคาร ซึ่งจะเห็นไดวา ธนาคารมีความรับผิดชอบจายเงินสูงกวาหนังสือค้ํา
ประกัน ซึ่งกลาวไดวา ธนาคารเปนลูกหนี้ชั้นตน ธนาคารจึงตองคิดคาธรรมเนียม ที่สูงกวาการ
ออกหนังสือค้ําประกัน
10. เลตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ (Domestic Letter of Credit :
D.L/C) มีวตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหการคาภายในประเทศดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอย
ราบรื่นและปลอดภัย ตลอดจนเปนการเพิ่มปริมาณการคาภายในประเทศใหมากขึ้น
11. แพคกิ้งเครดิตภายในประเทศ (Domestic Packing : D.P/C) เปน
สินเชื่อที่ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Export-Import Bank Exim Bank)
รวมกับธนาคารพาณิชยใหแกผูสงออกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา เพื่อใหความชวยเหลือดานการเงิน
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ในการจั ด เตรี ย มสิ น ค า ซื้ อ หาวั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ ส ง ออกไปจํ า หน า ยต า งประเทศ ทั้ ง สิ น ค า
เกษตรกรรมและสินคาอุตสาหกรรม
12. วงเงินกูเพื่อการไถถอนจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) คือการที่
ธนาคารรับภาระการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับลูกคาจากเจาหนี้รายเกา แลวใหลูกคา
มาเปนลูกหนี้ของธนาคารแทน ซึ่งนิยมใชในสินเชื่อเพื่อที่อาศัย และสินเชื่อธุรกิจที่มีอนาคตดี
• สินเชื่อตางประเทศ
1. สินเชื่อเพื่อการนําเขา (Import financing) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1 เลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีชีท (Letter of Credit and Trust Receipt :
L/C & T/R)
L/C หมายถึงการตราสารทะนาคารออกตามคําสั่งของลูกคาของธนาคาร ซึ่ง
เปนผูนําเขา โดยธนาคารออกตราสารนี้ผานธนาคารตัวแทนของธนาคารผูขายหรือผูสงออก
ในตางประเทศ เพื่อที่จะยืนยันวา ถาผูสงออกไดสงสินคาที่ตรงตามเงื่อนไขการซื้อขายแลว
ใหนําหลักฐานเอกสารสงสินคามายื่นตอะนาคารของผูนําเขาในเวลาที่กําหนด นาคารก็จะ
ชําระเงินให
T/R หมายถึง ตราสารที่ลูกคาผูนําเขารายเดิมนั้นทําไวกับะนาคารโดยอาศัย
ความเชื่อถือที่ธนาคารมีตอลูกคา และลูกคารับรองวาสิทธิในสินคาที่สั่งเขามานั้นเปนของ
ธนาคารเมื่อสินคาเขามา ถึงและไดจําหนายแลว จะนําเงินที่ไดรับมาชําระใหกับธนาคาร
1.2 การค้ําประกันการออกสินคา (Shipping Guarantee: S/G) หมายถึง
หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหกับบริษัทวขนสง ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางเรือ
2. สินเชื่อเพื่อการสงออก (Export financing) แบงออกเปน 3 ประเภทคือ
2.1 แพคกิ้งเครดิต (Packing Credit: P/C) หมายถึงการใหสินเชื่อระยะสั้นแกผู
สงออกเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ ปกติเพื่อจัดหาวัตถุดิบ หรือซื้อสินคา เพื่อสงออก
ตามคําสั่งซื้อปลายทาง
2.2 ตั๋วเงินสงออกขายลดธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา เปนวงเงินใหกูยืม
ระยะสั้น ปกติไมเกิน วัน เพื่อเงิน 180ทุนหมุนเวียนใหลูกคาที่ธนาคารแหงประเทศไทย
สนับสนุนการสงออก
2.3 การรับซื้อตั๋วเงินที่เกิดจากการสงออก เปนการที่ธนาคารรับซื้อลดตั๋วจากผู
สงออกที่ไดจัดสงสินคาไปตามเวื่อนไขของ L/C
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3.5 กระบวนการอํานวยสินเชื่อ
ในการใหสินเชื่อแกลูกคาทุกครั้ง เจากนาที่สินเชื่อจะตองคํานึงถึงการสนอง
ความตองการของลูกคาได และสามารถนําเงินทุนของธนาคารไปใชกอใหเกิดผลกําไร อีก
ทั้งจะตองติดตามดูแลลูกหนี้ โดยแสวงหาขอมูลและรายงานเกี่ยวกับตัวลูกหนี้และประเมิน
ลูกหนี้ทุกรายที่ดูแลอยู เพื่อจะไดทราบปญหาและสามารถที่จะแกไขไดทันเมื่อมีปญหาเกิด
ขึ้นกับลูกหนี้ ซึ่งกระบวนการดังกลาวเรียกวา ซึ่งมีขั้นตอน “กระบวนการอํานวยสินเชื่อ ”
ดังนี้
1. การรับคําขอสินเชื่อ
1.1 ผูกูมาติดตอธนาคารเพื่อแจงความประสงคของวงเงินสินเชื่อ
1.2 เจาหนาที่สินเชื่อใหคําปรึกษาแนะนําและสัมภาษณสอบขอมูลเบื้องตน เชน
คุณสมบัติของผูกู วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ ขอมูลของธุรกิจ ประวัติการใชสินเชื่อ
หลักประกัน เปนตน รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติหรือเงื่อนไขความตองการของผูกูวา
เปนไปตามนโยบายสินเชื่อ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของของธนาคารหรือไม
2. การวิเคราะหสินเชื่อ
วิเคราะหขอมูลของผูกู โดยใชหลักเกณฑเชิงคุณภาพ (6C’s Credit) และการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ (วิเคราะหงบการเงินในอดีต ประมาณหารทางการเงินในอนาคต)
จากนั้นจัดทํารายงานการขออนุมัติสินเชื่อโดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้
2.1 วัตถุประสงคการใชเงิน และเงื่อนไขในการเบิกเงิน
2.2 รายละเอียดหลักประกัน
2.3 ขอมูลประวัติกิจการ ผูบริหาร ผูค้ําประกัน (ถามี)
2.4 ผลการดําเนินงานในอดีต
2.5 ประมาณความตองการใชเงิน/โครงสรางการลงทุน
2.6 ประวัติการติดตอผานมากับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
2.7 เช็คสอบขอมูลดานการเงินของผูกูจากแหลงขอมูลตางๆ
2.8 สอบทางผลการเดินบัญชี
2 .9 จั ด ทํ า งบประมาณการทางการเงิ น และความสามารถในการชํ า ระหนี้
รวมทั้งวิเคราะหขอมุลดังกลาว
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2.10 วิเคราะหแนวโนมของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของรวมถึงปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอการดําเนินธุรกิจ (Critical Factor)
2.11 วิเคราะหผลกระทบ ปจจัย และประเมินผลความเสี่ยงธุรกิจผูกู
3. การเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
เจ า หน า ที่ สิ น เชื่ อ นํ า เสนอรายงานการขออนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ต อ ผู พิ จ ารณา/
คณะกรรมการสินเชื่อ ตามอํานาจในการอนุมัติตามวงเงินที่กําหนดในนโยบายสินเชื่อ
4. การจัดทํานิติกรรมสัญญาและจําจํานองหลักประกัน
องเจาหนาที่ฝายพิธีการสินเชื่อเปนผูดําเนินการจัดทํานิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข
ตามเงื่อนไขของการอนุมัติสินเชื่อ
5. การเบิกจายเงินกู
เจาหนาที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและเงื่อนไขตางๆใหเปนไปตาม
มติอนุมัติสินเชื่อ พรอมทั้งตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมตางๆ
ภาพที่2.5 อกระบวนการอํานวยสินเชื่
ลูกคาติดตอกับ

สัมภาษณลูกคา/

ตรวจสอบความ

ธนาคาร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เปนไป

อนุมัติวงเงินสินเชื่อ

นําเสนอขอ

วิเคราะห

อนุมัติสินเชื่อ

สินเชื่อ

จัดทํานิติกรรมตาม

เบิกจาย

บริหารสินเชื่อและติดตามการ

สัญญาและจด

เงินกู

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

3.6 หลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
การพิจารณาใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ธนาคารจะพิจารณาใหสินเชื่อแก
ลูกคาที่มีคุณสมบัติดี (Creditworthy) เพื่อใหความมั่นใจตอธนาคารวาลูกคามีความสามารถ
ในการชําระคืนเงินต นและดอกเบี้ยได ซึ่ งหลักเกณฑสากลที่ธนาคารพาณิชยใ ชในการ
พิจารณาใหสินเชื่อมีดังนี้ (ชนินทร พิทยาวิวิธ.2547, หนา 9-17)
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• หลักเกณฑเชิงคุณภาพ – หลักการวิเคราะห 6 C’s Credit
1. CHARACTER
หมายถึงการดูลักษณะของผูกู เปนการพิจารณาทางดานคุณภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของผูขอสินเชื่อ เชน ความซื่อสัตย ความมั่นคง อุปนิสัย ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ
อันที่จําชําระหนี้ (Willing to pay) จะมีผลตอการชําระหนี้คือธนาคารหรือสถาบันการเงิน
2. CAPACITY
หมายถึง ความสามารถในการชําระหนี้เมื่อถึงกําหนดเวลาเปนคุณสมบัติของผู
กูสินเชื่อทางดานสามารถหรือสรรมภาพในการหารายไดใหเพียงพอที่จะชําระหนี้
ความสามารถในการหารายไดหรือบางครั้งเราก็เรียกวา Ability to Create
Income หมายความวา ผูขอสินเชื่อจะสามารถนํารายไดจากการประกอบธุรกิจมาชําระเงินกูให
ถูกตองามสัญญาไวกับสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินทุกแหงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะตองไดกําไรที่ธุรกิจนั้นประกอบการคาหามาได ไมหวังที่จะใหลูกหนี้
ตองขายหลักทรัพยที่ไดจํานองไวกับสถาบันการเงินมาชําระหนี้

การพิจารณาความสามารถในการหารายไดของผูขอสินเชื่ออาจแยกไดเปน
ประเภทสินเชื่อสวนบุคคลและคุณภาพของเชื่อธุรกิจ ในกรณีที่เปนสินเชื่อสวนบุคคล (Personal
Loan) จะพิจารณาจากพื้นฐานทางการศึกษา สุขภาพ ความชํานาญ อายุ บุคลิกภาพ และความ
มั่นคงของสํานักงานที่ผูขอกูไดปฏิบัติงานอยู เปนตน สวนดานสินเชื่อธุรกิจ รายไดจากการขาย
สินคา เหมาะสมกับทุนที่ทางกิจการนํามาลงทุนหรือไม นอกจากนี้สถานที่ตั้ง หลักการโฆษณา
และการตลาด คุณภาพของสินคา ฐานะการแขงขัน ความสัมพันธกับผูซื้อและผูขายวัตถุดิบ
เครื่องจักรที่ใชอยู และตนทุนการผลิต เปนตน ก็มีความสัมคัญตอผลประกอบการของธุรกิจเปน
อยางมากดวย

นอกจากนั้ น ป จ จั ย ด า นรายจ า ยก็ มี ค วามสั ม พั น ธ กับ รายได เ ช น กั น ซึ่ ง ต อ ง
พิจารณาวา ผูขอสินเชื่อมีภาระตองใชจายมากนอยเพียงใด ถามีรายไดมากและรายจายมากก็
อาจจะมี Capacity เพียงแคชําระหนี้ที่มีอยูไดเทานั้น ถาในอนาคตเกิดมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นก็อาจจะ
มีปญหาในการชําระหนี้ ในทางตรงกันขามถาผูขอสินเชื่อที่รายไดสูงแตมีรายจายพอประมาณ
Capacity ก็จะดีกวา

สถาบันการเงินจะพิจารณาปจจัยตางๆ ดังนี้
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• ลูกค าจะจั ดการกับ สินเชื่อที่ ขอมาอยางไร คือ พิจารณาวาลูกคานําเงินกู ไป
ลงทุนทําอะไร และจะเกิดผลประโยชนมากนอยแคไหน
• ผลประโยชนที่เกิดขึ้น หรือรายไดของผูขอสินเชื่อ จะสามารถชําระหนี้ไดตาม
เงื่อนไขที่สถาบันการเงินตองการ
• ความสามารถชําระหนี้ภายใตวิกฤตการณ

• พื้นฐานของผูขอสินเชื่อ หรือผูบริหาร
• ประวัติการประกอบกิจการ

• ทําเลที่ตั้งของธุรกิจหรือโครงการ

• ภาระหนี้สินที่ผูขอสินเชื่อมีอยูในปจจุบัน

การประเมิน Capacity อาจกระทําไดดังนี้

• ทํา Projection Cash – Flow

• วิเคราะหงบการเงินของผูขอสินเชื่อ

• วิเคราะหภาระหนี้สินของผูขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นและบุคคลภายนอก
3. CAPITAL
หมายถึง ทรัพยากรทางการเงินของลูกคา กลาวคือ เปนสินทรัพยสินในสวนที่
เปนกรรมสิทธิของผูขอสินเชื่อ และ / หรือเงินทุนในสวนของผูถือหุน (Equity or Net Worth) ซึ่ง
อาจประเมินชดเชยในกรณีที่ Character และ Capacity ไมคอยดีนักได กลาวคือทุนของกิจการ
เปนสิ่งประกันแกเจาหนี้และสรางความมั่นใจแกเจาหนี้วาจะไดรับชําระหนี้คืนถาหากคุณสมบัติ
ของผูขอสินเชื่อดาน Character และ Capacity ดอยลงหรือลมเหลว
เงินทุนในที่นี้จะหมายถึงฐานะความมั่นคงทางการเงินของบุคคลหรือของธุรกิจซึ่งจะ
ประกอบดวยมูลคาของสินทรัพยทั้งหมด หักดวยหนี้สินตางๆ จะไดเงินทุนของบุคคลหนึ่ง หรือ
ของธุรกิจแหงใดแหงหนึ่งที่ไดลงทุนไว รวมทั้งเงินทุนสะสมที่กิจการสะสมไวเพื่อขยายกิจการ
ตอไป การวัดความสามารถในการชําระหนี้และอัตราความเสี่ยงตอหนี้สูญนั้น เงินทุนมีสวนชวย
ไดมาก กลาวคือ ผลกําไรแตละครั้งเมื่อหารดวยเงินทุนแลวจะสามารถวัดความสามารถในการ
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ประกอบการ และผลตอบแทนแตละครั้งที่ไดลงทุนไว ถาอัตราสวนสูงจะปรากฏวา การจัดการ
ของบริษัทมีความสามารถชําระหนี้ไดงาย สวนกรณีหนี้สินที่บริษัทมีปรากฏอยูทั้งหมดหาดวย
เงิ นที่ มีอยู จะสามารถวัดอัตราความเสี่ยงต อภาระหนี้สิ นได ถากรณีที่กิจการเจาหนี้สู งกวา
เงินทุ นที่ไ ดล งไว ก็ จะปรากฏวาเจาหนี้มีอัต ราความเสี่ยงสู งเพราะเจาหนี้ไดล งทุ นมากกวา
เจาของกิจการ
ขอสังเกตเกี่ยวกับ Capital

• ลูกคาที่เปน Consumer Credit มักจะมีสวนทุนคอนขางนอยกวาลูกคาที่เปน
Commercial Credit

• สัดสวนระหวาง Capital กับภาวะการกูยืมควรมีอัตราที่เหมาะสมตามสภาพ
ธุรกิจ โดยเฉพาะสินชื่อประเภทโครงการควรจะพิจารณาใหรอบคอบ
การประเมิน Capital สามารถโดย
• พิจารณาจากงบการเงิน

• การสอบถามขอมูลหรือสัมภาษณ
4. COLLATERAL
หมายถึง ทรัพยที่ผูขอสินเชื่อนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้ในอนาคต และ
ปองกันความเสี่ยงตอหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นได โดยหลักทรัพยประกันดังกลาวจะชวยใหสถาบัน
การเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อ บทบาทของ Collateral จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อสินเชื่อ
สถาบันการเงินใหแกลูกคามีปญหาเรื่องการชําระหนี้

นโยบายการบริ หารสินเชื่อโดยทั่ว ไปกอนที่จะอนุมัติ เงินกูแตละรายมักจะมี
นโยบายใหผูขอสินเชื่อวางหลักทรัพยเพื่อเปนการประกันไว เพื่อปองกันความเสี่ยงตอหนี้สูญที่
จะเกิดขึ้นได ปกติหลักทรัพยที่วางไวเพื่อเปนหลักประกันนั้น ไดแก ที่ดิน อาคารโรงเรือน และ
สิ่งปลูกสราง สิทธิการเชา (ซึ่งเจาของยอมรับรูในเรื่องการโอนสิทธิ) กรมธรรมประกันชีวิตที่มี
Cash Surrender Value หุน และหุนกู ของบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง พันธบัตรรัฐบาล
และเอกสารสิทธิ ตางๆ ซึ่งหลักประกันแตละประเภทจะมีสภาพคลองในตัวเอง และน้ํ าหนัก
แตกตางกันไปในการพิจารณา Collateral จึงจะตองดูวาหลักประกันนั้นมีสภาพคลองและ
น้ําหนักพอที่ใชค้ําประกันหนี้ที่ขอมาแตละครั้งนั้นไดเหมาะสมหรือไม
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งินอาจไมพิจารณาเกี่ยวกับหลักประกันเลยการใหสินเชื่อแกลูกคาบางราย สถาบันการเ
เปนธุรกิจขนาดจะห็นวาผูขอสินเชื่อรายนั้นมีความเขมแข็งทางการเงินมาก ซึ่งสวนมากก็ได ถาเ
ใหญ
การใชบุคคลค้ําประกันอาจทําได หากผูค้ําประกันมีฐานะเปนที่นาเชื่อถือ แตทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบเปนรายๆ ไป
หลักที่สถาบันการเงินใชพิจารณาCollateral คือ
• สภาพคลองของหลักประกันมูลคาของหลักประกัน

• แนวโนมในอนาคตของหลักประกัน

• ทางเขา ทางออกของหลักประกัน –

• คุณสมบัติของผูค้ําประกัน (กรณีใชบุคคลค้ําประกัน)
5. CONDITIONS
หมายถึง เงื่อนไขตางๆ ที่จะมีผลทําใหฐานะของผูขอสินเชื่อเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือเลววงโดยมีปจจัยที่พิจารณาดังนี้

• สภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Condition) เชน ภาวะเงินเฟอ เงินฝด เงิน
ตึง ระดับราคาสูงขึ้นหรือลดลง ตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงทําใหแหลงเงินทุนในตลาด เงินมีมาก
หรือนอยลง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐบาล ฯลฯ เปนตน

• ความไมแนนอนของการหมุนเวียนของวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะมีผล
กระทบกระเทือนถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคนิคการบริโภคผลิตภัณฑ และวิธีจําหนาย
สินคา รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทั้งทางดานการเงินการคลัง การสงเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรม การเพิ่มอัตราภาษีและกฏขอบังคับอื่นๆ เปนตน ซึ่งจะกระทบกระเทือน
ถึงความสามารถในการชําระหนี้ได ทั้งๆที่เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อไดวิเคราะหแลววา กิจการมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได ซึ่งอุปสรรคเหลานี้จะไมสามารถควบคุมได ดังนั้น เพื่อปองกัน
การเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อ ซึ่งจะตองเผชิญกับวัฏจักรขึ้นลงของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อจึงควรปรึกษานักพยากรณเศรษฐกิจอีทีหนึ่ง
• สถานการณทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาล (Political Condition) เชน
การปฏิวั ติ รัฐประหาร การจลาจล สถานการณในประเทศเพื่อบาน และชายแดน ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ กฏระเบียบและนโยบายบางอยางของรัฐบาลอาจกําจัด

หรือสงเสริมใหเกิดการลงทุน การสั่งหามนําสินคาบางประเภท การตั้งกําแพงภาษี นโยบายชวน
เหลือเกษตรกร ฯลฯ เปนตน
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• เงื่อนไขธุรกิจหรืออุตสหากรรมนั้นๆ (Business or Industry Condition) เชน
การแขงขันในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ มีมากนอยแคไหน ดีกรีหรือระดับการแขงขันมีมากหรือไม
ขนากและฐานะของผูขอสินเชื่อในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ทําอยูนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง

• เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผูขอสินเชื่อ (Company Condition) หมายถึงตัวเจาของ
หรือผูบริหาร หรือทีมผูบริหารมีความสามารถและความชํานาญพอที่จะคุมงานดานตางๆ ของ
กิ จการให ดําเนิ นไปได ดว ยดี มี ร ะบบนโยบายในการบริ ห ารงานและดําเนิ น งานดี พอ และมี
โครงการใหมที่จะทําใหกิจการกาวหนาและเติบโต
เงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะมีผลกระทบตอ Character , Capacity และ Capital
ของผูขอสินเชื่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเลงลงได และเงื่อไขเหลานี้สวนใหญเกิดขึ้นโดยที่
ไมอาจควบคุมได ดังนั้น ในการพิจารณาสินเชื่อจําเปนตองคํานึงถึงใหมาก โดยเฉพาะการให
สินเชื่อระยะยาว
ขอสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณา
• เปนปจจัยที่ผูขอกูไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factor)

• ผูวิเคราะหจะตองพิจารณาใหดี Conditions ที่จะพิจารณาเปน Conditions
ของทองถิ่นหรือประเทศ
การประเมิน Conditions สถาบันการเงินจะตองพิจารณาใน 2 ดาน
• พิจารณา Conditions ที่กระทบตอธุรกิจของลูกคา

• พิจารณาความสามารถของลูกคาในการจัดการธุรกิจภายใต Conditions ที่

เกิดขึ้น

6. COUNTRY
หมายถึงปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการคาระหวางประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงอยูหลาย
ประการ อาทิ ภาวะทางการเมืองภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการคาของประเทศนั้นๆ
ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติทางการคาสัญญา เอกสารทางการเงินและทางพาณิชย การขนสง การ
ประกันภัย ระเบียบพิธิศุลกากร ดังนั้น เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อจตองคนควารายละเอียดตางๆ
เกี่ยวกับประเทศที่ผูขอสินเชื่อทําการคาอยูเปนประจํามาประกอบการประเมินดวย
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หลักเกณฑเชิงปริมาณ
1. งบการเงินในอดีต เพื่อดูฐานะทางการเงินและแนวโนม โดยพิจารณาจาก
งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เทคนิคการวิเคราะหคือ
1.1 การิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis)
1.2 การวิเคราะหอัตราสวนรอยละ (Common Size Analysis)
1.3 การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis)
• อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) เพื่อวัดความพรอมใน
การเปลี่ยนสินทรัพยหมุนเวียนเปนเงินสดเพื่อนํามาชําระหนี้ระยะสั้น เชน Current Ratio,
Quick Ratio

• อัตราสวนวัดความสามารถในการดําเนินงาน (Activity Ratio)
เพื่อวัดประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยที่มีอยูไปในการจัดหารายได เชน Total Asset Turnover
, Fixed Asset Turnover
• อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
เพื่อวัดความสามารถในการควบคุมคาใชจาย เชน Net Profit Margins, ROA, ROE

• อัตราสวนวัดความสามารถในการกอหนี้ ชําระหนี้ระยะยาว /
(Debt Ratio) เพื่อวัดความวัดความสามารถในการชําระหยี้คืน เชน D/E Ratio, Time Interest
Earned, Interest Coverage Ratio
2. ประมาณการทางการเงินในอนาคต เพื่อวัดความสามารถในการชําระหนี้
ในอนาคต ภายใตสมมติฐานที่เชื่อถือได เทคนิคการวิเคราะหคือ
2.1 วิเคราะหกระแสเงินสดรับจาย2.2 วิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงิน (Break Even Point)
2.3 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
2.4 วิเคราะหความออนไหวตอปจจัยการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity)
3.7 การติดตามและควบคุมเงินใหสินเชื่อ
เมื่อธนาคารพาณิชยไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและเบิกเงินกูเรียบรอยแลวขั้นตอน
คือ ตอไป ตองมีการติดตามและประเมินผลของสินเชื่ออยางสม่ําเสมอโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบถึงสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้อยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถหาแนวทางแกปญหา
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ไดทันการณในกรณีที่มีปญหาหรือเหตุการณใดๆ เกิดขึ้นกับธุรกิจของลูกหนี้ การติดตามควบคุม
เงินใหสินเชื่อสามารถทําไดดังนี้
1. การตววจเยี่ยมธุรกิจของลูกหนี้ จะทําใหธนาคารไดทราบถึงการดําเนินงานของ –
เห็นพัฒนาการในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องลูกหนี้อยางใกลชิด และ
2. การติดตามดูการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากซึ่งวิธีการนี้ ฝานสินเชื่อตองมีการ ประสานงานกับเจาหนาที่การธนาคารอยางใกลชิด เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวในบัญชีเงิน
ฝากอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดการขาดทุนหมุนเวียนเงินภายในบัญชี ฝายสินเชื่อจะไดเรงหาแนว
ทางแกไขตอไป
3. การตรวจสอบสภาพคลอง และความเพียงพอของเงินทุนที่ใชไปในการดําเนินธุรกิจ
เปนการตรวจสอบดานการเงินธุรกิจของลูกหนี้ เชนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการแหลงเงินทุน
อื่นๆ ที่ธุรกิจใชในการดําเนินกิจการ เปนตน เพื่อใหทราบฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอความสามารถในการชําระหนี้

3.8 มาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยที่มีผลตอการใหสอนเชื่อของธนาคารพาณิชย
ในการให สินเชื่อของธนาคารพาณิชยเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดและกําไรสูงสุดจากการ
ดําเนินงาน และเพื่อกอใหเกิดการเจริญเติบโตแกภาคเศรษฐกิจตางๆ ของประเทศนั้น การให
สินเชื่อดังกลาวจําเปนตองไดรับการควบคุมดูแลจากหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหการใหสินเชื่อ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และอยูภายใตความเสี่ยงที่สามารถควบคุม และบริหารจัดการได
ทั้งนี้ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ดําเนินหนวยงานภาครัฐดังกลาวคือ ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งการกํากับดูแลจะ
กิ จ การในลั ก ษณะการออกหลั ก เกณฑ ประกาศ รวมถึ ง ข อ บั ง คั บ ต า งๆ ท ี่เ ป น มาตรการให
ธนาคารพาณิชยกรทําตามที่ธนคารแหงประเทศไทยไดกําหนด โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวของ
กับการใหสินเชื่อ โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูฝากเงินไมใหไดรับ
ความเสียหาย มาตรการดังกลาวไดแก (ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย, 2551)
1. การกําหนดการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
การกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพยสภาพคลองมีวัตถุประสงคหลักเพื่อให
ธนาคารพาณิชยมีสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว และเพียงพอที่จะใช
ชําระหนี้สินหรือภาระเมื่อถูกเรียกคืน
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ตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ .ศ .2551 ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใกธนาคารพาณิชยตองดํารงสินทรัพย
สภาพคลองเฉลี่ยแลวไมต่ําวารอยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกูยืม (ยอดเงินรับฝาก
ทุกประเภท ยอดรวมเงิ นกู ยืมจากตา งประเทศ และยอดรวมเงินกูยื มที่มี อนุพันธแ ฝง) โดย
สินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารงดังกลาวไดแก
• เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย
• เงินฝากสุทธิที่สถาบันการเงินอื่น

• บัตรเงินฝากที่ปราศจากภาระผูกพัน

• หลักทรัพยรัฐบาลไทย หลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย หรือหลักทรัพย
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่ปราศจากภาระผูกพัน
• หุนกูหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ค้ําประกันเฉพาะตนเงินหรือรวมทั้งดอกเบี้ยและ
ปราศจากภาระผูกพัน

• สินทรัพยอื่นใดที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รับภาระสุดทายที่จะชดใชความเสียหาย ทั้งนี้ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด

2. การกําหนดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio)
สถาบันการเงินจําเปนตองมีเงินกองทุนใหเพียงพอ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต หรือชดเชยผลขาดทุนที่ไมไดคาดไวลวงหนา (Unexpected Loss) สถาบัน
การเงินที่ดํารงเงินกองทุนในอัตราสวนที่สูงเพียงพอตอความเสี่ยงของแตละสถาบันการเงินจะ
สรางความมั่ นใจแกผู ฝากเงินและเจาหนี้วา สถาบั นการเงินมีความสามารถที่จะปฏิบัติตาม
ข อ ตกลงที่ ทํ า ไว ไ ด และส ง ผลให เ กิ ด ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพแก ร ะบบสถาบั น การเงิ น
ธนาคารแห ง ประเทศไทยจึ ง กํ า หนดให ส ถาบั น การเงิ น ดํ า รงเงิ น กองทุ น เป น อั ต ราส ว นกั บ
สินทรัพย และภาระที่ มีความเสี่ยงทั้งหมดของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักการการดํารง
เงินกองทุนตาม The 1998 Basel Capital Accord (Basel I) นั้น เงินกองทุนจะใชในการรับรอง
ความเสี่ยงเฉพาะดานเครดิต และดานตลาดเทานั้น และเพื่อใหสามารถสะทอนความเสี่ยงไดดี
ยิ่งขึ้นตามหลักเกณฑ Basel II (2004) จึงไดเพิ่มการดํารงเงินกองทุนเพื่อรับรองความเสี่ยงดาน
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การปฏิบัติการดวย โดยธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศจะตองดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้น
เมื่อวั นหนึ่งๆ เปนอัตราสว นกับ สินทรัพยทั้งสิ้ นไมต่ํากวารอยละ 8.5
โดยมีเ งื่อนไขวา
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น ทั้งนี้
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตองมีจํานวนสูงสุดไมเกินเงินกองทุนชั้นที่ 1
3. การกํ า หนดอั ต ราส ว นการทํ า ธุร กรรมกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ กิ จ การที่ มี
ผลประโยชนที่เกี่ยวของ (Related lending)
ในอดีต สถาบันการเงินไดมีการลงทุนในกิจการตางๆ หลากหลาย ทั้งกิจการที่สถาบัน
การเงินเขาไปลงทุนดวยตนเองและลงทุนรวมกับกรรมการ ผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน
และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น รวมทั้งมีการใหสินเชื่อแกกิจการดังกลาว ผูถือหุนและ
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยไม ไ ด มี ก ระบวนการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ที่ รั ด กุ ม เหมาะสมหรื อ ให สิ น เชื่ อ
ลักษณะเอื้อประโยชนแกกิจการเหลานี้ สงผลใหสถาบันการเงินไดรับความเสียหายจากการให
สินเชื่อนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย จึงไดกําหนดอัตราสวนการทําธถรกรรมกับผูที่หุนรายใหญ
หรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ โดยหามมิใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระ
ผู ก พั น หรื อ ธุ ร กรรมที่ มี ลั ก ษณะคล า ยการให สิ น เชื่ อ แก ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ กิ จ การที่ มี
ผลประโยชนเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ ในแตละรายเกินรอยละ 5
ของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน หรือเกินรอยละ 25 ของหนี้สินทั้งหมดของผูถือหุนรายใหญ
หรือของกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของนั้น แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
4. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร: RP (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย)
อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรเปนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (policy interest Rate) ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยใชเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณในการดําเนินนโยบายทางการเงิน
ภายใตกรอบ Inflation Targeting โดยมีเปาหมายหลักในการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อรักษา
อัตราเงินเฟอไมใหต่ํากวาหรือเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว กลาวคือ หากปรากฏวา อัตราเงิน
เฟอในช ว งอนาคตดั งกลา วมี แนวโนมจะพุงสูงขึ้นกวาเปาหมายที่ธนาคารแห ง ประเทศไทย
กําหนด แสดงวาในอนาคตเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวสูงเกินไป ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตอง
ปรับ ขึ้ นอั ตราดอกเบี้ ย ซึ่งส ง ผลทํ า ใหต นทุนการกูยืมเงินจากธนาคารแหง ประเทศไทยของ
ธนาคารพาณิชยเพิ่มสูงขึ้น และทําใหธนาคารพาณิชยตองปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
มีผลทําใหเกิดการชะลอการลงทุนและการจับจายใชสอยของภาคเอกชยชาลง เนื่องจากปรับขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยสะทอนถึงตนทุนในการกูยืมเงินที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากปรากฏวาอัตรา
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เงินเฟอมีแนวโนมลดต่ําลง จนทําใหเกิดความเสี่ยงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
ธนาคารแห ง ประเทศไทยก็ ต อ งปรั บ ลดอกเบี้ ย ให ต่ํ า ลง ซึ่ ง ส ง ผลทํ า ให ต น ทุ น การกู ยื ม จาก
ธนาคารแหงประเทศไทยของธนาคารพาณิชยลดลง และทําใหธนาคารพาณิชยตองปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูลดลง เพื่อกระตุนการลงทุนและจับจายใชสอยของภาคเอกชน เนื่อจากตนทุนการ
กูยืมต่ําลง สงผลทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น
5. การกําหนดแนวนโยบายการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจบางประเภท
ในอดีต อัตราการขยายตัวดานสินเชื่อของสถาบันการเงินมีการกระจายตัวอยูในธุรกิจ
ประเภทต างๆทั้งที่ เปนประโยชน และไมเปนประโยชนต อการผลิตของประเทศในระยะยาว
โดยเฉพาะการสิ น เชื่ อ เพื่ อ เก็ ง กํ า ไรในธุ ร กิ จ บางลั ก ษณะ ธุ ร กิ จ นํ า เข า สิ น ค า ฟุ ม เฟ อ ยหรื อ
แสดงออกซึ่งความเปนอยูอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน บริการที่ไมเปนประโยชนโดยตรงตอ
การเพิ่มผลผลิตของประเทศในระยะยาว และการบริโภคสวนบุคคลที่ไมใชเพื่อที่อาศัยรวมทั้ง
ตองไมใชธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมอันดี ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดขอความรวมมือจาก
สถาบันการเงินใหมีการควบคุมอยางเขมงวดเปนพิเศษในการใหสินเชื่อแกธุรกิจบางประเภท
ตัวอยางเชน
• สินเชื่อเพื่อจัดหาที่อยูอาศัย

- สถาบันการเงินจะใหสินเชื่อหรือกูยืมแกบุคคลไดไมเกินรอยละ 70 ของราคาซื้อ
ขายที่ตกลงกันจริง
• สินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพยและการใหสินเชื่อโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน

- สถาบันการเงินอาจใหสินเชื่อแกบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อนําไปซื้อหุนคืนจากผู
ถือหุน (Treasury Stock) ที่เปนไปไดตามขอกําหนดของกระทรวงพาณิชยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยการซื้อหุนคืนดังกลาวตองไมเปนเหตุใหบริษัทมหาชนจํากัดนั้นประสบ
ปญหาทางการเงิน

- การใหสินเชื่อโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน กรณีหลักทรัพยที่เปนประกันเปน
หลักทรัพยที่ฝากไวที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) การจดทะเบียนจํานํา ใบ
หลักทรัพย ใหสถาบันการเงินเปนผูรับจํานําและสงมอบใบหลักทรัพยนั้นใหแกสถาบันการเงิน
กอนวันที่ลูกคาเริ่มเบิกเงินกู
• สินเชื่อสําหรับผูดําเนินกิจการทํานากุงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในปาชายแลน

- ผูประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่มีสถานประกอบกิจการอยูนอกเขตพื้นที่
ปาชายเลน
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- เป น กิ จ การที่ ไ ด รั บ รองมาตรฐานด า นการผลิ ต กุ ง ทะเลตามแนวทางในการ
จัดการเพาะเลี้ยงกุงที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) ตามแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงอยางยั่งยืน (Code of Conduct : CoC) จากกรมประมง
- เปนการประกอบกิจการที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

3.9 ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยในแตละภาคธุรกิจ
การอํา นวยสิ น เชื่อ เป นธุ ร กิจ หลั ก ของธนาคาร ซึ่ ง ธนาคารพาณิ ช ยไ ดมี ก ารกํ า หนด
นโยบายไว โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในการอํานวยสินเชื่อเฉพาะราย ตลอดจนความเสี่ยงของ
ภาคธุรกิจ และความเสี่ยงในภาพรวมของ Portfolio ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยจะคัดเลือกลูกคาที่มี
ฐานะการเงินที่ดร นาเชื่อถือ โดนคํานึงถึงความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ ในภาพรวมธนาคารพาณิชยยังมีนโยบายกระจายความเสี่ยง
ในการให สิ น เชื่ อ ไปยั ง กลุ ม อุ ต สาหกรรมต า งๆ โดยมุ ง เน น การขยายสิ น เชื่ อ ไปยั ง กลุ ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีกระบวนการในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อใหแกกลุม
ลูกคาใด ลูกคาหนึ่ง ซึ่งเปนนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. วัลลภา โรจนพจนรัตน (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชยไทย ในชวงป 2540-2544 ทั้งการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ
โดยศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชยไทย 12 ธนาคาร ไมรวมธนาคารอื่นที่ไมใชธนาคารพาณิชย
ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพพบวาธนาคารพาณิชยทั้ง 3 ขนาด มีนโยบายการพิจารณาการให
สินเชื่อการติดตามทวงหนี้ ในทิศทางเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาดังนี้ การพิจารณา
ขั้นตนโดยการสัมภาษณหรือการตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ของธุรกิจของผูกู วามีความสมบูรณ
ครบถวนหรือไม และมีการประเมินความเสียงภัยในการใหสินเชื่อโดยใชหลัก 5 P’s หรือการให
หลัก 6 C’s เพื่อใหการปลอยสินเชื่อมีคุณภาพและปองกันการเกิดหนี้ NPL ที่จะเกิดตามมา
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ผลการศึกษาในเชิงปริมาณผลที่ไดจากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการปลอยสินเชื่อ
หลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําป 2540 ไดแก ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย สัดสวน
สภาพคลองตอสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยไทย และสัดสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินทรัพย
รวมของธนาคารพาณิชยไทย แตปจจัยที่ไมมีผลตอการปลอยสินเชื่อคือสวนตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย
2. จรัสศรี ธิติเลิศเดชา (2534) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อประเภท
ตาง ๆ ของธนาคารพาณิชย เพื่อจะไดทราบวามีปจจัยอะไรบางที่เปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอ
การตัดสินใจในการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ซึ่งมีวิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติสรางสมการ
ในรู ป สมการถดถอยเชิ ง ซ อ น และการใช วิ ธี กํ า ลั ง สองน อ ยที่ สุ ด มาทํ า การวิ เ คราะห ห า
ความสัมพันธของการใหสินเชื่อแตละประเภทกับตัวแปรตาง ๆ จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มี
บทบาทสําคั ญต อ การเปลี่ ย นแปลงการใหสิ น เชื่อ ไดแ ก ปริ ม าณเงิน ฝากอิ ส ระของธนาคาร
พาณิชย ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ ปริมาณเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่ง
ปจจัยทั้งสามเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคารพาณิชย ซึ่งความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ
เหลานี้แสดงใหเห็นถึงผลกระทบการใหสินเชื่อแตละประเภทดังนี้ คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคาร
ถูกกําหนดโดยปริมาณเงินฝากอิสระของธนาคารพาณิชยสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สินเชื่อ
เพื่อการนําเขาและสินเชื่อเพื่อสาธารณูปโภค ถูกกําหนดโดยปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ
สัมพันธในทิศทางเดียวกัน และสินเชื่อเพื่อการสงออกถูกกําหนดโดยปริมาณเงินกูยืมจากสถบัน
การเงินในประเทศ สัมพันธในทิศทางเดียวกัน

3. อํานาจ วรรณวงศ (2534) ศึ กษาปจจัยที่เ ปนตัว กําหนดพฤติ กรรมของธนาคาร
พาณิชยในการปลอยสินเชื่อใหแกภาคเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการคาปลีกและคาสง ภาคการสงออก และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยทําการศึกษา
ขอมูลระหวางป 2521-2533 จากการศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนด พบวาปจจัยพฤติกรรมของ
ธนาคารพาณิชยในการปลอยสินเชื่อใหแกภาคเศรษฐกิจตาง ๆ โดยพิจารณาถึงตัวแปรสําคัญ 2
ตัว คืออัตราดอกเบี้ยเงินกูของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ และสภาพคลองของธนาคารพาณิชยใน
ขณะนั้น ซึ่งพบวาตัวแปรอัตราดอกเบี้ยเงินกูภาคเกษตรกรรมเพียงปจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ
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กั บ สั ด ส ว นเงิ น กู ที่ ป ล อ ยให ภ าคเศรษฐกิ จ นั้ น ๆ ส ว นสภาพคล อ งของธนาคารพาณิ ช ย มี
ความสัมพันธกับสัดสวนการปลอยสินเชื่อใหแกภาคเศรษฐกิจเกือบทุกภาค โดยมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันและผกผันกัน คือ ตัวแปรที่มีความผกผันประกอบดวยภาคเกษตรกรรมและ
ภาคการคาปลีกและคาสง ตัวแปรที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ประกอบดวยภาคการ
สงออกและภาคธุรกิจอสั งหาริมทรัพยกัน และตัวแปรสภาพคลองของธนาคารพาณิชยไมมี
ความสัมพันธกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสินเชื่อที่ปลอยในภาคเศรษฐกิจนี้สวนใหญจะเปน
เงินกูระยะยาว
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ลิข

บทที่ 3

วิธีการดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาด
กลาง ในชวงป 2548 – 2552 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง

การศึกษาในครั้งนี้ จะใชขอมูลประชากรและกลุมตัวอยางจากธนาคารพาณิชยไทยขนาด
กลาง โดยไมรวมสาขาธนาคารตางประเทศ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ธนาคารพาณิชยที่เปน
บริ ษั ท ลู ก ของธนาคารต า งประเทศ และธนาคารที่ ไ ม ใ ช ธ นาคารพาณิ ช ย เช น ธนาคารออมสิ น
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมแหง ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
เปนตน โดยใชขอมูลระหวางป 2548 – 2552 ซึ่งทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยขนาดกลางของไทย จะเปนการศึกษาขอมูลของธนาคารพาณิชยขนาด
กลางของไทย ตามเกณฑการแบงกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย คือ
• กลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ คือ ธนาคารที่มีสวนแบงตลาดของสินทรัพย
รวมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ
• กลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง คือ ธนาคารที่มีสวนแบงตลาดของสินทรัพย
รวมตั้งแตรอยละ 3 แตไมถึงรอยละ 10 ของสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ

• กลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก คือ ธนาคารที่มีสวนแบงตลาดของสินทรัพย
รวมต่ํากวารอยละ 3 ของสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ
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ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน และตัวแปรตามดังนี้

1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน คือ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง ไดแก ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT) ,
ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT) , อัตราดอกเบี้ยเงินกู(MLRT) , อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน(FDRT)
2. ตัวแปรตาม คือ ปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT)

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยจะใชแบบจําลองในการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง โดยใชขอมูลเปนรายเดือนระหวางป 2548 – 2552 ซึ่ง
แบบจําลองที่ใชแสดงไดดังนี้
LOANT

=

a0 + a1DEPT + a2BOT + a3MLRT + a4FDRT + e

LOANT
DEPT
BOT
MLRT
FDRT
a0
a1 … a
e

=
=
=
=
=
=
=
=

ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (ลานบาท)
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (ลานบาท)
ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู (รอยละ)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (รอยละ)
คาคงที่
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
คาคลาดเคลื่อน

โดยที่
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เปนประเภทอนุกรมเวลา
(Time Series Data) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูล

ระยะเวลาขอมูล

หนวยงาน

การเขาถึงขอมูล

1. ปริมาณการใหสินเชื่อ ขอมูลรายเดือนระหวางป ธนาคารแหงประเทศไทย http://www.bot.or.th
ของธนาคารพาณิชยไทย พ.ศ. 2548 – 2552
ขนาดกลาง(LOANT)
2. ปริมาณเงินฝากของ ขอมูลรายเดือนระหวางป ธนาคารแหงประเทศไทย http://www.bot.or.th
ธนาคารพาณิ ช ย ไ ทย พ.ศ. 2548 – 2552
ขนาดกลาง(DEPT)
3. ปริมาณเงินกูยืมของ ขอมูลรายเดือนระหวางป ธนาคารแหงประเทศไทย http://www.bot.or.th
ธนาคารพาณิ ช ย ไ ทย พ.ศ. 2548 – 2552
ขนาดกลาง(BOT)
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ขอมูลรายเดือนระหวางป ธนาคารแหงประเทศไทย http://www.bot.or.th
ลู ก ค า ร า ย ย อ ย ชั้ น ดี พ.ศ. 2548 – 2552
(MLRT)
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขอมูลรายเดือนระหวางป ธนาคารแหงประเทศไทย http://www.bot.or.th
ประจํา 12 เดือน(FDRT) พ.ศ. 2548 – 2552
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล จะเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยการสราง
แบบจําลองในรูปของสมการถดถอยเชิงเสนหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression) เพื่อให
ทราบปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง ซึ่งในการวิเคราะห
จะใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS) เพื่อประมาณคาสัมประสิทธิ์
ของแบบจําลองโดยใชขอมูลเปนรายเดือน นอกจากนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ
ปญหาสหสัมพันธของคาคาดเคลื่อน (Autocorrelation) ซึ่งจากการตรวจสอบคา Critical Values
ของ Durbin – Watson stat ที่ k=4 และ n=60 ณ ระดับนัยสําคัญ 1% สามารถสรุปไดดังนี้

หากคา Durbin – Watson stat อยูระหวาง 1.73 – 2.27 แสดงวา ไมเกิดปญหาสหสัมพันธ
ของคาคาดเคลื่อน (Autocorrelation)

หากคา Durbin – Watson stat มีคานอยกวา 1.28 หรือมากกวา 2.59 แสดงวาเกิดปญหา
สหสัมพันธของคาคาดเคลื่อน (Autocorrelation)

สํ า หรั บ กรณี อื่ น ๆ ไม ส ามารถสรุ ป ได ว า เกิ ด ป ญ หาสหสั ม พั น ธ ข องค า คาดเคลื่ อ น
(Autocorrelation) หรือไม
การนําเสนอขอมูล

การนํ าเสนอขอมูล จะนําเสนอในรูปของการอธิบายเชิงพรรณนา การวิเคราะห ตาราง
กราฟ เพื่อใหทราบปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางในชวง
ป 2548-2552
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กรอบแนวคิดในการวิจัย(Conceptual Framework)
ตัวแปรอิสระ

1. ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT)
2. ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT)
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู( MLRT)

4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน(FDRT)

ตัวแปรตาม

1. ปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT)

ผลการวิจัย

ทําใหทราบปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของกลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั

1. ทําใหทราบถึงลักษณะการดําเนินงานทางดานการใหสินเชื่อและหลักการพิจารณาการ
ใหสินเชื่อที่มคี ุณภาพ เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดจากความไมแนนอนของภาวะ
เศรษฐกิจ
2. ทําใหทราบวามีปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดกลาง ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดการใหสินเชื่อ รวมทั้งการควบคุมการ
ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยไดในอนาคต
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ลิข

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห

ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาด
กลาง ในชวงป 2548 – 2552 ผูวิจัยใชวีธีการสรางแบบจําลองในรูปของสมการถดถอยเชิงซอน
หลายตัวแปร (Multiple Linear Regression) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระ และใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method: OLS) เพื่อประมาณคา
สัมประสิทธิ์ของแตละแบบจําลอง โดยใขอมูลเปนรายเดือน รายละเอียดการขอมูลดังนี้
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง โดย
กําหนดใหปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) เปนตัวแปรตาม และ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(DEPT) ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย
ไทยขนาดกลาง(BOT) อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (MLRT) อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT) ดัชนีอุตสาหกรรม (MPIT) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(MPIT)เปนตัวแปรอิสระ สามารถแสดงความสัมพันธดังกลาวในรูปสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้
LOANT

โดยที่
LOANT
DEPT
BOT
MLRT
FDRT
MPIT
PIIT
a0
a1 … a 7
e

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=

a0 + a1DEPT + a2BOT + a3MLRT + a4FDR T+ a5MPI T+ a6PII T+ e

ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (ลานบาท)
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (ลานบาท)
ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (รอยละ)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12เดือนธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (รอยละ)
ดัชนีอุตสาหกรรม (รอยละ)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (รอยละ)
คาคงที่
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
คาคลาดเคลื่อน
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราหแบบจําลองปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
ไทยขนากลาง
ตัวแปรอิสระ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT)
ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (BOT)
อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (MLRT)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT)
ดัชนีอุตสาหกรรม (MPIT)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PIIT)
Constant
R2
Adjusted R2
F-statistic
Prob (F-statistic)
Durbin-Watson stat

Coefficient

1.0122
1.7985
18054.67
-14613.61
-93.0255
9.8304

t-Statistic

5.6745
4.2292
1.7830
-1.5874
-0.2558
0.0165
-252516.3
0.9723
0.9596
76.1694
0.0000
2.3375

Prob.
0.0001
0.0010
0.0979
0.1364
0.8021
0.9871

ที่มา : จากการคํานวณ

จากผลการวิเคราะหแบบจําลองในตาราง มีคา R2 เทากับ 0.9723 และAdjusted R2 เทากับ
0.9596 แสดงวาปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (LOANT) มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาง ๆ ในแบบจําลองถึงรอยละ 97.23 โดยมีคา F-statistic เทากับ 76.1694
และคา Prob (F-statistic) เทากับ 0.0000 ณ ดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และจากการตรวจสอบ
ปญญหาสหสัมพันธของคาคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ผลปรากฎวาคา Durbin-Watson มีคา
เท า กั บ 2.3375
ซึ่ ง อยู ใ นช ว งที่ ส รุ ป ได ว า ไม เ กิ ด ป ญ หาสหสั ม พั น ธ ข องค า คลาดเคลื่ อ น
(Autocorrelation) แตอยางไรก็ตามผลที่ไดจากแบบจําลองพบวา ดัชนีอุตสาหกรรม (MPIT) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาวกับปริมาณการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด อีกทั้งดัชนีการลงทุน(PII) มีระดับความเชื่อมั่นเพียง 1.29% ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดแกปญหาดวยการตัดตัวแปรทั้งสองตัวออก และทําใหคาสัมประสิทธิ์มีหนวยเปนรอยละ
ดวยวิธีการเปลี่ยนสมการยกกําลังใหเปนสมการ Linear log โดยการ take log สมการใหเปนสมการ
เสนตรง แลวใชวิธี least square หาสมการ ซึ่งจะได Model ของสมการดังนี้

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหของแบบจําลองปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดกลาง : กรณีที่ตัดตัวแปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามออกและวิธกี ารเปลี่ยน
สมการยกกําลังใหเปนสมการ Linear log โดยการ take log
ตัวแปรอิสระ

Coefficient

ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง log(DEPT)
ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง log(BOT)
อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (MLRT)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT)
Constant
R2
Adjusted R2
F-statistic
Prob (F-statistic)
Durbin-Watson stat

1.1384
0.2355
0.0512
-0.0392

t-Statistic

6.4274
5.6561
2.1245
-1.7520

Prob.
0.0000
0.0000
0.0507
0.1002

-4.8121
0.9776
0.9716
163.7486
0.0000
2.1609

ที่มา : จากการคํานวณ

เมื่อนําผลการวิเคราะหขอมูลจากตางราง แทนคาในแบบจําลองขางตนจะไดสมการที่แสดง
ถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยขนาดกลางของไทย ดังนี้
LOANT

= -4.8121 +1.1384(DEPT) +0.2355(BOT) +0.0512(MLRT) –0.0392(FDRT)

จากผลการวิเคราะหแบบจําลองในตาราง มีคา R-squared เทากับ 0.9761 และ adjusted
R-squared เทากับ 0.9716 แสดงวาปริมาณการใหสินชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(LOANT) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาง ๆ ในแบบจําลองถึงรอยละ 97.61 โดยมีคา F-statistic
เทากับ 163.75 และคา Prob (F-statistic) เทากับ 0.0000 ณ.ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และจาก
การตรวจสอบปญหาสหสัมพันธขอคาความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ผลปรากฏวา Durbinwatson มีคาเทากับ 2.1609 ซึ่งอยูในชวงที่สรุปไดวา ไมเกิดปญหาสหสัมพันธของคาความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
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จากการทดสอบคาทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้ง 4 คือ ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT), ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(BOT), อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLRT) , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน(FDRT) สามารถ
อธิบายไดดังนี้
1. ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(DEPT) จากการศึกษาพบวา
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) มีความสัมพันธกับปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(DEPT) ในทิศทางเกียวกันตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ.ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ดวยคา t-statistic เทากับ 6.4275 คา
สัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(DEPT) เทากับ 1.1384 ซึ่ง
หมายถึง หากปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(DEPT) เพิ่มขึ้น 1 % จะสงผลให
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) เพิ่มขึ้น 1.1384 % ในทาง
ตรงกันขามหากปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(DEPT) ลดลง 1 % จะสงผลให
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) ลดลง 1.1384 %
2. ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT)
จากการศึกษาพบวา
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) มีความสัมพันธกับปริมาณเงิน
กูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT) ในทิศทางเกียวกันตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ.ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ดวยคา t-statistic เทากับ 5.6562 คา
สัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT) เทากับ 0.2355 ซึ่ง
หมายถึง หากปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT) เพิ่มขึ้น 1 % จะสงผลให
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) เพิ่มขึ้น 0.2355 % ในทาง
ตรงกันขามหากปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(BOT) ลดลง 1 % จะสงผลให
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) ลดลง 0.2355 %
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(MLRT) จากการศึกษาพบวา
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) มีความสัมพันธกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู(MLRT) ในทิศทางเกียวกันตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ.
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ดวยคา t-statistic เทากับ 2.1246 คาสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ย
เงินกู(MLRT) เทากับ 0.0512 ซึ่งหมายถึง หากอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(MLRT) เพิ่มขึ้น 1 % จะสงผลใหปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(LOANT) เพิ่มขึ้น 0.0512 % ในทางตรงกันขามหากอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาด
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กลาง(MLRT) ลดลง 1 % จะสงผลใหปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(LOANT) ลดลง 0.0512 %
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน(FDRT) จากการศึกษาพบวาปริมาณการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) มีความสัมพันธกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน(FDRT) ในทิศทางตรงกันขามตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ณ.ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ดวยคา t-statistic เทากับ 1.7520 คาสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือน(FDRT) เทากับ -0.0392 ซึ่งหมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12
เดือน(FDRT) เพิ่มขึ้น 1 % จะสงผลใหปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(LOANT) ลดลง 0.0392 % ในทางตรงกันขามหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน(FDRT)
ลดลง 1 % จะสงผลใหปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง(LOANT) เพิ่มขึ้น
0.0392 %
•

ภคบริโภคภาคเอกชน(PCI)
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ลิข

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปลาย และขอเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มผี ลกระทบตอการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดกลาง ในชวงป 2548-2552 ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการวิจัย อภิปลาย และมีขอเสนอแนะดังนี้

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึ กษาวิ จัย เรื่ องการศึกษาปจจัยที่มีผ ลกระทบตอการใหสิ นเชื่อของธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง ในชวงป 2548-2552 ซึ่งกําหนดใหปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง (LOANT) เปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT) , ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(BOT), อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายยอยชั้นดี(MLRT) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน
(FDRT) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
จากการวิเคราะหแบบจําลองในรูปของสมการถดถอยเชิงซอนหลายตัวแปร(Multiple Linear
Regression) พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง
(LOANT) ไดแก ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT) และปริมาณเงินกูยืม
ของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (BOT) โดยมีความสัมพันธกับปริมาณเงินใหสินเชื่อของกลุม
ธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางเดียวกันตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ
ระดับความเชื่อมันรอยละ 99
อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายยอยชั้นดี(MLRT) มีความสัมพันธกับปริมาณเงินใหสินเชื่อของ
กลุมธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางเดียวกันตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ
ระดับความเชือ่ มันรอยละ 90 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT) มีความสัมพันธ
กับปริมาณเงินใหสินเชื่อของกลุมธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางตรงกันขามตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
ไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันรอยละ 90
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อภิปลายผล
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มผี ลกระทบตอการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดกลาง ในชวงป 2548 – 2552 สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
จากการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองในรู ป ของสมการถดถอยเชิ ง ซ อ นหลายตั ว แปร (Multiple
Linear Regression) เพื่อใหทราบปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดกลาง (LOANT) พบวา ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT) กับ
ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (BOT) มีความสัมพันธกับการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีและสอดคลองกับงานวิจัย
ที่ศึกษาโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง (MLRT) กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT) มีความสัมพันธ
กับการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
และสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90

ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาด
กลาง ในชวงป 2548 – 2553 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาและสําหรับศึกษาครั้งตอไป
ดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
• ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (DEPT) และปริมาณเงิน
กูยืมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (BOT) เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการใหสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิ ช ย ไ ทยขนาดกลาง เนื่ องจากเป นแหล งที่มาของเงิ นทุ นที่สํ าคัญ ของธนาคาร
พาณิชยที่จะนํามาใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตางๆ โดยเงินฝากมีตนทุนที่สําคัญ คือ ดอกเบี้ยเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยจะตองจายใหแกผูฝากเงินตามเงื่อนไขของเงินฝากแตละประเภท ดังนั้นธนาคาร
พาณิชยจึงตองบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยเงินฝากควบคูกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหอยูในระดับที่
เหมาะสมเพื่ อ ให มี เ งิ น ฝากเพี ย งพอต อ การให สิ น เชื่ อ ซึ่ ง ธนาคาราพาณิ ช ย ไ ทยขนาดใหญ มี
ความสามารถในการระดมเงินฝากไดมากกวาธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง ดังนั้นหากธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลางตองการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดปริมาณเงินฝาก จึงควรกําหนดกลยุทธ
ในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายผูฝากเงินใหรวดเร็วยิ่งขึ้น การเพิ่มจํานวนสาขาในการใหบริการ
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รวมถึงการใหบริการที่ครบวงจรแตหากตองการหลีกเลี่ยงการแขงขันกับธนาคารพาณิชยไทยขนาด
ใหญ เงินกูยืมก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ธนาคารพาณิชยพาณิชยไทยขนาดกลางจะสามารถจัดหามา
เพื่อใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตาง ๆ ได เนื่องจากการกูยืมสามารถบริหารแหลงที่มาของเงินทุนให
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระดับที่เพียงพอตอปริมาณการขยายสินเชื่อในขณะนั้น อีกทั้งการก็ยืมจะทําให
ธนาคารพาณิชยสามารถควบคุมปริมาณ ตุนทุนคาใชจายในการกูยืม รวมถึงระยะเวลาในการก็ยืม
ไดมากกวาตนทุนเงินฝาก ทั้งนี้เงินกูยืมประกอบดวยเงินกูยืมจากในประเทศ และตางประเทศซึ่งเงิน
จากแตละแหงจะมีตนทุนเงินฝากที่แตกตางกัน โดยเงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศนั้น ธนาคาร
พาณิชยจะตองมีความเสี่ยงเพิ่มขี้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารพาณิชย
จะตองมีการปองกันและบริหารความเสี่ยงโดยการใชเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง
ดังกลาว ดังนั้นหากธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางสามารถบริหารจัดการตนทุนของเงินทุนจาก
แหลงที่มาที่สําคัญทั้ง 2 แหลง
ดังกลาวขางตนใหอยูในระดับต่ํารวมทั้งมีเงินทุนเพียงพอ
ในการใหสินเชื่อได จะสงผลใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
• อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง (MLRT) และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT) ซึ่งสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดกลาง (MLRT) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (FDRT) เปนปจจัยที่แสดงอัตรา
กําไรตอหนวยขั้นตนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย ซึ่งโดยปกติหากสวนตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ถือเปนปจจัยหนึ่งที่สรางแรงจูงใจใหธนาคารพาณิชยมีการใหสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น
แตอย างไรก็ ต าม การปรับดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ช ยยังคงตองพิ จารณาปจจัยด านอื่น ๆ ที
เกี่ยวของประกอบกัน เชน อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย สภาพ
คลองในระบบธนาคารพาณิชย และสภาเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ธนาคารแหงประเทศไทยจะใชเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณในการดําเนินนโยบายการเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ แตจากการศึกษาพบวา เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สูงขึ้น ธนาคารพาณิชยยังคงไมไดปรับอัตราดอกเบี้ยของแตละธนาคารทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสูงขึ้นแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเวลาที่ศึกษา สภาพคลองสวนเกิน
ในระบบธนาคารพาณิชยยังคงอยูในระดับสูงจึงทําใหไมมีความจําเปนตองปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยง
เงินฝากเพื่อดึงเงินเขาสูระบบธนาคารพาณิชย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูในระดับที่ทรงตัว จึงทํา
ใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยไมมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ปริมาณเงินใหสินเชื่อยังคงมีการขยายตัว
อยางตอเนื่องตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศและนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
ดั้งนั้นธนาคารพาณิช ยจึงหลีกเลี่ยงการใชกลยุทธการแขงขันทางดานราคาในตลาดสิ นเชื่อ แต
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อย า งไรก็ ต ามธนาคารพาณิ ช ย ยั ง คงต อ งบริห ารจั ด การส ว นต า งอั ต ราดอกเบี้ ย ให อ ยู ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม เพื่อใหมีรายไดและกําไรจากการดําเนินงานสูงสุด
• นโยบายสินเชื่อของกลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางควรเปนไปในทิศทาง
ที่สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพคลองของธนาคารพาณิชยในขณะนั้นซึ่งหากไมสามารถ
ขยายสินเชื่อไดตามเปาที่กําหนด ควรนําเงินไปลงทุนในชองทางอื่นเพื่อไดรับผลตอบแทน เชน เพิ่ม
การลงทุนในหลักทรัพย การแสวงหารายไดที่ไมใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเปนตนแตอยางไรก็ตามการ
ลงทุนดังกลางตองไมทําใหธนาคารพาณิชยขาดสภาพคลองในการดําเนินการ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
• ศึ ก ษาผลกระทบของป จ จั ย ทางด า นเศรษฐกิ จ เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศ(GDP) ,ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) , ปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพ
(NPL) รวมทั้งปจจัยดานการเมืองของประเทศในชวงเวลาที่ศึกษา
• ศึ ก ษาผลกระทบของการให สิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น ประเภทอื่ น
นอกเหนือจากธนาคารพาณิชยไทย เนื่องจากการศึกษาเฉพาะสินเชื่อจากการกูยืมจากธนาคาร
พาณิชยไทยยังไมครอบคลุมระบบการเงินทั้งระบบ
• ศึกษาถึงตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยดานอุปสงคของเงินใหสินเชื่อดานอื่น ๆ ที่
แสดงถึงความตองการเงินทุนเพื่อการขยายการลงทุนในภาคธุรกิจตาง ๆ เชนดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจ(BSI) และ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน(PCI)
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(2548-2552) ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) [.kls file]
สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2553. งบการเงินประจําป
(2548-2551) ธนาคารไทยทนาคาร จํากัด (มหาชน) [.kls file]
อํานาจ วรรณวงศ. 2534. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยในการ
ปลอยสินเชือ่ วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร

บรรณานุกรม(ตอ)
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วัลลภา โรจนพจนรัตน. 2545. การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยไทยในชวงป 2540-2544 การศึกษาคนควาดวยตนเองปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2553. งบการเงินประจําป
(2548-2552) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) [.kls file]
สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2553. งบการเงินประจําป
(2548-2552) ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จํากัด (มหาชน) [.kls file]
สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2553. งบการเงินประจําป
(2548-2552) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) [.kls file]
สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2553. งบการเงินประจําป
(2548-2552) ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) [.kls file]
สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2553. งบการเงินประจําป
(2548-2551) ธนาคารไทยทนาคาร จํากัด (มหาชน) [.kls file]
อํานาจ วรรณวงศ. 2534. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยในการ
ปลอยสินเชือ่ วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ลิข

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ลิข

สิท
ธิ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

ขอมูลที่ใชในการ Regression ครั้งที่ 1
ไตรมาส/ป

ปริมาณสินเชื่อ
(Loan)

ปริมาณเงินฝาก
(DEP)

เงินกูยืม
(BO)

MLR

FDR

ดัชนีอุตสาหกรรม
(MPI)

ดัชนีการลงทุน
(PII)

1/2548

284,160.00

369,266.00

27,112.00

8.02

1.88

152.26

163.31

2/2548

274,704.00

365,202.00

28,718.00

8.21

1.94

152.96

170.98

3/2548

264,029.00

353,451.00

25,243.00

8.34

1.96

156.72

169.83

4/2548

279,077.00

387,423.00

25,488.00

8.77

2.75

160.30

167.22

1/2549

273,568.00

387,954.00

25,200.00

9.47

3.63

167.03

169.54

2/2549

240,032.00

340,345.00

17,157.00

10.89

4.38

163.00

173.52

3/2549

241,531.00

350,938.00

17,275.00

10.80

4.54

167.00

174.20

4/2549

243,587.00

329,132.00

20,692.00

10.25

4.50

170.90

169.89

1/2550

249,174.00

346,582.00

24,759.00

10.17

3.96

177.00

168.42

2/2550

242,141.00

318,455.00

28,243.00

9.96

2.54

171.90

169.44

3/2550

239,396.00

324,607.00

23,399.00

9.51

2.38

181.90

170.50

4/2550

329,773.00

377,991.00

51,882.00

9.51

2.32

191.84

174.29

1/2551

365,896.00

400,404.00

44,893.00

9.51

2.32

199.29

178.91

2/2551

360,070.00

380,961.00

68,072.00

9.61

2.52

189.32

178.33

3/2551

380,812.00

391,551.00

56,319.00

9.81

2.88

195.77

177.39

4/2551

407,558.00

407,616.00

61,081.00

9.68

2.54

176.40

173.16

1/2552

392,887.00

401,480.00

57,557.00

9.04

1.25

162.37

155.32

2/2552

381,173.00

378,455.00

67,146.00

8.82

0.83

171.95

150.26

3/2552

388,118.00

379,580.00

67,995.00

8.75

0.83

186.02

154.61

4/2552

401,283.00

389,211.00

76,785.00

8.75

0.83

201.44

162.39

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ขอมูลที่ใชในการ Regression ครั้งที่ 2
ไตรมาส/ป

ปริมาณสินเชื่อ
(Loan)

ปริมาณเงินฝา
(DEP)

ปริมาณเงินกูยืม
(BO)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
MLR

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
FDR

1/2548

284,160.00

369,266.00

27,112.00

8.02

1.88

2/2548

274,704.00

365,202.00

28,718.00

8.21

1.94

3/2548

264,029.00

353,451.00

25,243.00

8.34

1.96

4/2548

279,077.00

387,423.00

25,488.00

8.77

2.75

1/2549

273,568.00

387,954.00

25,200.00

9.47

3.63

2/2549

240,032.00

340,345.00

17,157.00

10.89

4.38

3/2549

241,531.00

350,938.00

17,275.00

10.80

4.54

4/2549

243,587.00

329,132.00

20,692.00

10.25

4.50

1/2550

249,174.00

346,582.00

24,759.00

10.17

3.96

2/2550

242,141.00

318,455.00

28,243.00

9.96

2.54

3/2550

239,396.00

324,607.00

23,399.00

9.51

2.38

4/2550

329,773.00

377,991.00

51,882.00

9.51

2.32

1/2551

365,896.00

400,404.00

44,893.00

9.51

2.32

2/2551

360,070.00

380,961.00

68,072.00

9.61

2.52

3/2551

380,812.00

391,551.00

56,319.00

9.81

2.88

4/2551

407,558.00

407,616.00

61,081.00

9.68

2.54

1/2552

392,887.00

401,480.00

57,557.00

9.04

1.25

2/2552

381,173.00

378,455.00

67,146.00

8.82

0.83

3/2552

388,118.00

379,580.00

67,995.00

8.75

0.83

4/2552

401,283.00

389,211.00

76,785.00

8.75

0.83

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหขอมูลของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง ครั้งที่ 1

Dependent Variable: LOAN
Method: Least Squares

Date: 10/24/10 Time: 00:55
Sample: 2005Q1 2009Q4

Included observations: 20

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-252516.3

129679.5

-1.947234

0.0734

DEP

1.012180

0.178373

5.674514

0.0001

BO

1.798530

0.425267

4.229176

0.0010

MLR

18054.67

10125.94

1.783011

0.0979

FDR

-14613.61

9205.761

-1.587442

0.1364

MPI

-93.02548

363.5953

-0.255849

0.8021

PII

9.830414

596.6241

0.016477

0.9871

R-squared

0.972341

Mean dependent var

311948.5

Adjusted R-squared

0.959576

S.D. dependent var

65068.11

S.E. of regression

13082.43

Akaike info criterion

22.06514

Sum squared resid

2.22E+09

Schwarz criterion

22.41365

Log likelihood

-213.6514

F-statistic

76.16943

Durbin-Watson stat

2.337528

Prob(F-statistic)

0.000000
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหขอมูลของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง ครั้งที่ 2

Dependent Variable: LOG(LOAN)

Method: Least Squares

Date: 10/24/10 Time: 00:58
Sample: 2005Q1 2009Q4

Included observations: 20

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-4.812117

2.056309

-2.340172

0.0335

LOG(DEP)

1.138432

0.177120

6.427464

0.0000

LOG(BO)

0.235492

0.041634

5.656196

0.0000

MLR

0.051223

0.024110

2.124585

0.0507

FDR

-0.039248

0.022401

-1.752047

0.1002

R-squared

0.977612

Mean dependent var

12.63004

Adjusted R-squared

0.971642

S.D. dependent var

0.207596

S.E. of regression

0.034959

Akaike info criterion

-3.656960

Sum squared resid

0.018332

Schwarz criterion

-3.408026

Log likelihood

41.56960

F-statistic

163.7486

Durbin-Watson stat

2.160884

Prob(F-statistic)

0.000000
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ประวัติผูวิจยั

นายอฐพล แกวเพ็ชร เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เมื่อปการศึกษา 2549 และศึกษาตอในระดับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2552

