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เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา มีอัตราการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ทํ า ให ป ริ มาณสิ น เชื่อ ในประเทศเพิ่ มสู งขึ้ น โดยผา นสถาบัน การเงิ น ซึ่ ง ปริม าณสิ น เชื่ อ ของ
ธนาคารพาณิชยมีสัดสวนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยธนาคารพาณิชยจะมี
หนาที่ในการระดมเงินออมและเงินกูยืมเงินในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาจัดสรรใหกับผู
ลงทุนในประเทศ ซึ่งผลของการลงทุนนี้สงผลตอความเจริญเติบโตระบบเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงคในการศึกษาหลักครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการ
สินเชื่อของภาคเอกชนในประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิ รายไตรมาส ตั้งแต พ.ศ.2540 –
2551 โดยรวบรวมจากเอกสารงานวิจัยและวารสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลในการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความตองการสินเชื่อของภาคเอกชนในประเทศไทยโดยใชสมการถดถอยเชิงซอน เพื่อประมาณ
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ
จาการศึกษา พบวาตัวแปรที่มีผลกระทบปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการสินเชื่อ
ของภาคเอกชนในประเทศไทยคือ ปริมาณเงินกองทุน และ ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ
ของธนาคารพาณิชย สวนปจจัยที่ไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อ ไดแก อัตราเงินเฟอ
ดั้ ง นั้ น ธนาคารพาณิ ช ย ค วรรั ก ษาระดั บ ของปริ ม าณเงิ น กองทุ น เพราะปริ ม าณ
เงินกองทุนที่มีมากสามารทําใหปริมาณเงินสินเชื่อเพื่อขึ้น และในการระดมทุนจากตางประเทศ
ควรเพิ่มความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและควรมีนโยบายจัดสรรสินเชื่อ
ใหกับภาคเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับประเทศมากที่สุด

จ

Term Paper title
Student’s Name
Degree
Major Field
Term Paper Advisor
Graduation Year

ABSTRACT
The factors determining demand for private loan in Thailand
Mr.Nuttphol Vitejonjaran
Master of Economic
Business Economics
Asst.Prof.Komgrich Thavornwanchai,Ph.D.
2552

Since Thailand is a developing country and investment rate has continuously
increased, therefore, the credit volume is increased through financial institutions. The
volume of commercial bank loans have accounted for the highest ratio compared to
other financial institutions. The commercial banks will be responsible for raising money
savings and loans in domestic and international country which will be allocated to
investors in the country. These investments result in the growth of national economy.
The main objectives of this study are to study the factors affecting demand for
private loans in Thailand. The data employed in this workshop is secondary data
between 1997 - 2008 collected from the related research documents and journals.
These data were used for studying the relationship between the different variables
affecting the private sector credit demand in Thailand, using complex regression
equation in order to estimate coefficients of different variables.
The result of the study revealed that the variables affecting demand for loans in
Thailand's private sector were capital amount and volume of loans from foreign banks
while the factor which did not affect the amount of credit was inflation rate.
The commercial banks should maintain the volume of capital as a large amount
of capital reinvestment can increase an amount of credit loans. However, fund raising
from abroad should be careful to reduce the risk of exchange rates and a credit
allocation to private sector policy should be adopted to benefit the countries the most.
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บทที่1

บทนํา

ความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษา
ในชว งป พ.ศ.2540 ประเทศไทยได พ บกั บ ภาวะเศรษฐกิ จที่ ต กต่ํา จากการขาดความ
เชื่อมั่นจากตางประเทศ ทําใหเกิดการเก็งกําไรในคาเงิน และรัฐบาลไดนําเงินคงคลังออกไปตอสู
นักเก็งกําไร จนในที่สุดรัฐบาลไมสามารถตอสูกับนักเก็งกําไรได และตองรับความชวยเหลือการ
กองทุนเงินระหวางประเทศ ในสภาพเศรษฐกิจที่แย ทําใหเกิดการสับสนตอการกูเงินเพราะ
ดอกเบี้ยในชวงนี้สูงมาก ทําใหบางสวนตองการคืนเงินกูบางสวนตองการกูเงินเปนอยางสูง เพื่อ
ชวยธุรกิจที่ขาดสภาพคลองอยางรุนแรง จนถึงปพ.ศ.2542 และในป พ.ศ.2543 เศรษฐกิจไทย
ปรับตัวดีขึ้นอยางมีเสถียรภาพผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ ขยายตัวรอยละ 4.6
สูงกวา ปที่ผานมา เล็กนอย เปนผลมาจากทั้งปจจัยในประเทศและปจจัยตางประเทศ ทางดาน
ปจจัยในประเทศมีการใชจายเพิ่มสูงขึ้น ทั้งการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน และการใชจาย
ของรัฐบาล รวมทั้งการลงทุนถาวรมีทิศทางเปนบวก หลังจากลดลงมาตั้งแต ป 2540
โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชนที่เริ่มฟนตัว สวนปจจัยตางประเทศมาจากการสงออก
สุทธิขยายตัวไดดี จึงสงผลใหสภาวะการผลิตโดยรวมขยายตัวสูงขึ้น จึงเปนเหตุทําใหความ
ตองการสินเชื่อเริ่มขยายตัวอีกครั้ง และเศรษฐกิจไทยก็ไดเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด จนถึงชวงป พ.ศ.2551 เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงดําเนินตอไปดวยดีโดยในไตรมาส
แรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 6 มากกวาปพ.ศ.2550 ที่ขยายตัวแครอยละ 4.8 และในชวงนี้
อัตราดอกเบี้ยทรงตัวแตอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงลดลงเนื่องจากภาวะเงินเฟอที่สูงขึ้น สินเชื่อมีการ
เรงตัวมากขึ้น จนกระทั่งเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ทําใหเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 มีการหดตัวรอยละ 4.3 หลังจากมีการขยายตัวอยูที่รอยละ 5
ใน 3 ไตรมาสแรก การหดตัวเปนผลมาจากหลายๆปจจัย การสงออกสินคาและบริการที่ลดลง
และความตองการสินคาภายในประเทศลดลงจากผลของภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และทําใหการ
ลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศลดลง

2

ภาพที่ 1-1 การลงทุนภาคเอกชน
และในป พ.ศ.2552 ประเทศไทยไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่หดตัวอยางรุนแรง โดยใน
ไตรมาสแรกของปหดตัวรอยละ 7.1 รุนแรงกวาที่หดตัวรอยละ 4.2 ในไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2551
การหดตัวที่รุนแรงนั่นมีผลใหดานการสงออกและการทองเที่ยวของไทยนั้นหดตัวลงมาก เลยมี
ผลกระทบต อ เนื่ อ งไปถึ ง ภาคการลงทุ น ของเอกชนที่ ล ดลงมากโดยเฉพาะในการลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรม เพราะ ภาวะสงออกที่ลดลง การลดปริมาณการผลิต และการลงทุนในภาวะที่
ยังมีการผลิตสวนเกินอยูมาก และหันมาระบายสินคาในสต็อกแทน สวนดานธนาคารนั้นความ
ระมั ดระวั ง ในการปล อยสิ น เชื่อ ของธนาคารเพิ่ มมากขึ้น แม อัต ราดอกเบี้ยที่ เ ริ่ ม ลดลงอยา ง
ตอเนื่อง แตปริมาณสินเชื่อที่ออกมาสูระบบเศรษฐกิจไมมากเทาที่คาดการณไว

ภาพที่ 1-2 การลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงมา

ภาพที่ 1-2 การลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงมา
จากที่กลาวมาขางตนพบวาภาวการณที่เปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
ตา งๆ และความตอ งการสิ น เชื่ อที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น ไม ว า เศรษฐกิ จจะดี ห รื อ ไม ความ

3

ตองการสินเชื่อก็ยังคงมีอยู และหลายๆสาเหตุที่ทําใหเศรษฐกิจดีหรือไม ปริมาณสินเชื่อในระบบ
เศรษฐกิจก็เปนตัวแปรสําคัญที่จะบอกทิศทางของเศรษฐกิจได ปริมาณสินเชื่อจึงมีความสําคัญ
มาก ดั้งนั้นการศึกษาเกี่ยวกับความตองการสินเชื่อเพื่อไดทราบถึงปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอ
ความตองการสินเชื่อภายในประเทศ และสามารนํามาวิเคราะหเศรษฐกิจได เชน ภาวะเศรษฐกิจ
ที่ ห ดตั ว ในป จ จุ บั น ป จ จั ย ต า งๆเป น อย า งไร ส ง ผลกระทบถึ ง ความต อ งการสิ น เชื่ อ แค ไ หน
ธนาคารพาณิชยควรทําอยางไร จึงจะสอดคลองกับเศรษฐกิจปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
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ตารางที1่ -1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณสิเชื่อธุรกิจและปริมาณการลงทุนภาคเอกชน
ปริมาณสินเชื่อ อัตราการขยายตัว
ธุรกิจ
%

ปริมาณการลงทุน
ภาคเอกชน

อัตราการขยายตัว
%

1997

4,031,528

-

1,598,633

-

1998

3,609,227

-10.47

1,035,447

-35.23

1999

3,495,535

-3.15

965,899

-6.72

2000

2,833,492

-18.94

1,081,420

11.96

2001

2,477,662

-12.56

1,181,315

9.24

2002

2,973,394

20.01

1,243,188

5.24

2003

3,101,915

4.32

1,424,194

14.56

2004

3,191,084

2.87

1,681,824

18.09

2005

3,393,916

6.36

2,049,823

21.88

2006

3,477,599

2.47

2,197,221

7.19

2007

3,500,840

0.67

2,247,174

2.27

2008

3,896,626

11.31

2,486,616

10.66

ที่ม าธนาคารแห งประเทศไทยและสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาความเปนมาในการใหสินเชื่อแกภาคเอกชนและศึกษาสถานการณปจจุบัน
ของสินเชื่อในประเทศไทย
2.เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของภาคเอกชนภายในประเทศ
ขอบเขตในการศึกษา
1.เปนการศึกษาปริมาณเชื่อในการลงทุนในภาคเอกชนเทานั้นและการใหสินเชื่อเปนการ
ใหของธนาคารพาณิชยเทานั้น เพราะ ธนาคารพาณิชยมีธุระกรรมการใหสินเชื่อมากที่สุดใน
ระบบ
2.ขอมูลที่นํามาวิเคราะหอยูในชวงป พ.ศ.2540-พ.ศ.2551 โดยศึกษาเปนรายไตรมาสและ
คาดคะเนตัวแปรที่มีผลกระทบตอการขอสินเชื่อของการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะใชแบบจําลอง
ทางเศรษฐมิติ ที่แสดงถึงผลกระทบตอการขอสินเชื่อของภาคเอกชน
สมสติฐานที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการสินเชื่อของภาคเอกชนในประเทศไทย
ซึ่งใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติไดกําหนดความสัมพันธระหวางปริมาณสินเชื่อ ปริมาณสิเชื่อ
ภาคเกษตร และ ปริ ม าณสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม ใ ช ภ าคเกษตร กั บ ตั ว แปรต า งๆ ซึ่ ง ตั ว แปรต า งๆ
ประกอบดวย ปริมาณเงินกองทุน ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
ปริมาณการลงทุ นภาคเอกชน ปริมาณการลงทุนภาคเอกชนภาคเกษตร ปริมาณการลงทุน
ภาคเอกชนที่ ไ ม ใ ช ภ าคเกษตร และ อั ต ราเงิ น เฟ อ โดยคาดว า ตั ว แปรท า นํ า มาศึ ก ษามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณสินเชื่อทุกประเภท
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลทุติยภูมิ( Secondary data) รายไตรมาส ระหวางป พ.ศ.
2540-พ.ศ.2551 โดยเก็บรวบรวมจากเอกสารงานวิจัยตางๆ เว็บไซตที่เกี่ยวของ เชน ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
วิธีการศึกษา
1.ใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนาอธิบายความเปนมาในการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
และสถานการณการใหสินเชื่อในปจจุบัน
2.ใช วิ ธี วิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณเป น การนํ า ตั ว แปรต า งๆที่ มี ผ ลต อ ปริ ม าณสิ น เชื่ อ ของ
ภาคเอกชนมาสรางแบบจําลองทางทางเศรษฐมิติโดยศึกษาเปนรายภาคสวน เพื่อใชอธิบาย

6

ความสําคัญของตัวแปรในสมการ และทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยใชวิธีการ
ทางเศรษฐมิติสรางสมการในรูปแบบสมการถดถอย (Multiple regression) โดยอาศัยวิธีการ
กําลังสองนอยที่สุด (Two-stage least squares)
แบบจําลองที่ใชในการศึกษา
ในการศึ ก ษาคั่ ง นี้ จ ะทํ า การศึ ก ษาเป น 3 กรณี โดยศึ ก ษาด า นปริ ม าณสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ
ปริมาณสินเชื่อภาคเกษตร และ ปริมาณสินเชื่อที่ไมใชภาคเกษตร โดยมีความสัมพันธดังนี้
แบบจําลองความสัมพันธของปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจ
TI = ƒ (FUN, BOF, INF, I)
โดยให
TI = ปริมาณสินเชื่อธุรกิจ
FUN = ปริมาณเงินกองทุน
BOF = ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
INF = อัตราเงินเฟอ
I
= ปริมาณการลงทุนภาคเอกชน
แบบจําลองความสัมพันธของปริมาณสินเชื่อภาคเกษตร
TIA = ƒ (FUN, BOF, INF, IA)
โดยให
T A = ปริมาณสินเชื่อธุรกิจภาคเกษตร
FUN = ปริมาณเงินกองทุน
BOF = ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
INF = อัตราเงินเฟอ
IA = ปริมาณการลงทุนภาคเอกชนภาคเกษตร
แบบจําลองความสัมพันธของปริมาณเชื่อธุรกิจที่ไมใชภาคเกษตร
TIN = ƒ (FUN, BOF, INF, IN)
โดยให
TIN = ปริมาณสินเชื่อธุรกิจที่ไมใชภาคเกษตร
FUN = ปริมาณเงินกองทุน
BOF = ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
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INF = อัตราเงินเฟอ
IN = ปริมาณการลงทุนภาคเอกชนที่ไมใชภาคเกษตร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดทราบถึงลักษณะความเปนมาในการใหสินเชื่อแกภาคเอกชน และ สภาวะการณของ
สินเชื่อในปจจุบันเพื่อใชในการวิเคราะหของการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
2.ไดทราบถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อของภาคเอกชนภายในประเทศซึ่ง
ทราบถึงขนาดและทิศทางผลกระทบที่เกิดจากปจจัยตางๆ
3.สามารถใชเปนแนวทางเพื่อการกําหนดนโยบายในการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
ใหกับภาคเอกชนภายในประเทศได

บทที่2
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู(loanable fund theory)
ในการศึกษาตัวแปรปริมาณสินเชื่อของภาคเอกชนภายในประทศไทยนั้น ไดนําแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตรเขามาใชในการศึกษา คือ ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู(loanable fund theory)
ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู(loanable fund theory) ดูความสัมพันธระหวางอุปสงคและ
อุปทานของเงินกู ซึ่งทฤษฎีนี้ไดนําตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจมาใช
ประกอบการวิเคราะหเห็นวา อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงแลวไมไดจายเพื่อการออมแตเปนการจาย
สําหรับการใหกู ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดยอุปสงคตอเงินกู(demand for loanable
fund) และอุปทานของเงินใหกู(supply of loanable fund) ซึ่งปริมาณเงินใหกูนั้นไดมาจากแหลง
เชน การออม การใหสินเชื่อ สวนความตองขอกูนั้นเกิดจากการลงทุน และใชจายที่เกินรายได
แหลงที่มาของอุปทานเบื้องตนของเงินกู และอุปสงคเบื้องตนตอเงินกู

อุปทานตอเงินทุน

อุปสงคตอเงินทุน

การออมขิงครัวเรือน
การออมของธุรกิจ
งบประมาณเกินดุลของรัฐบาล
การเพิ่มขึ้นในอุปทานของเงิน
การลดลงในความตองการถือเงิน
อัตราดอกเบี้ยรับ

การใชจายของครัวเรือนแบบผอนสง
การลงทุนของธุรกิจ
งบประมาณขาดดุลของรัฐบาล
การลดลงในอุปทานของเงิน
การเพิ่มขึ้นในความตองการถือเงิน
อัตราดอกเบี้ยจาย

จากตารางจะเห็นไดวา อุปทานละอุปสงคอยูในรูปอุปทานเบื้องตนและอุปสงคเบือ้ งตนและ
อุปสงคเบื้องตน ทั้งนี้เพราะหนวยเศรษฐกิจทั้งครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล ตางก็ปรากฏอยูทั้ง
ดานอุปทาน
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และอุปสงค การออมของครัวเรือนเปนแหลงอุปทานของเงินทุนที่สําคัญแตในขณะเดียวกัน
ครัวเรือนก็เปนผูเปนอุปสงคตอเงินทุนดวยโดยการซื้อสินคาแบบผอนสง ในทํานองเดียวกัน คา
เสื่อ มราคาและกํ า ไรที่ ไ ม ไ ดแ บ ง สรรเป น แหล งเงิน ทุน ภายในที่ธุ รกิ จ สามารถนํ า ไปชั ใ นการ
ทดแทนสินคาทุนที่สึกหรอหรือลงทุนเพิ่มได แตเงินทุนภายในเหลานี้ก็อาจไมเพียงพอ และธุรกิจ
ก็ยังมีความตองการเงินทุนเปนจํานวนมากกวานี้ ในแงของรัฐบาลนั้น การที่รัฐบาลมีงบประมาณ
เกินดุลเปนแหลงที่มาของอุปทานของเงินทุนใหแกตลาดการเงินเมื่อรัฐบาลใชเงินมาทําการไถ
ถอนหนี้สารธารณะ ในทางตรงกันขาม เมื่อรัฐบาลมีงบประมาณขาดดุล รัฐบาลก็จะมีอุปสงคตอ
เงินทุนเพื่อนํามาชดเชยการขาดดุล ถาปริมาณของการออมและความตองการถือเงินถูกกําหนด
มาให การเพิ่มขึ้นของอุปทานของเงินเปนแหลงที่มาของเงินทุน หรืออีกนัยหนึ่งเปนแหลงที่มา
ของอุปสงคมีตอสิทธิเรียกรองทางการเงิน ในขณะที่การลดลงในอุปทานของเงินจูงใจในอุปสงค
ตอเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกัน ถาปริมาณของการออมและอุปทานนของเงินถูกกําหนด
มาใหการลดลงในความตองการถือเงินทําใหมีเงินเหลือเพื่อเปนแหลงอุปทานเพิ่มขึ้น หรืออีกนัย
หนึ่งเปนการเพิ่มอุปสงคที่มีตอสิทธิเรียกรองทางการเงิน ในขณะที่การเพิ่มขึ้นในความตองการ
ถือเงิน ทําใหอุปสงคตอเงินทุนเพิ่มขึ้น
แตถาหากพิจารณาอุปทานของเงินทุนและอุปสงคตอเงินทุนในแงสุทธิแลว อุปทานของ
เงินทุนก็จะมาจากแหลงสามแหลงที่สําคัญดวยกันคือ การออมของครัวเรือน เนื่องจากครัวเรือน
มักมีการออมมากกวาการใชจายแบบผอนสง การเพิ่มขึ้นในอุปทานของเงินที่เกิดขึ้นในระบบ
ธนาคารและการลดลงสุทธิในความตองดการถือเงินของประชาชน(ถามี) สวนอุปสงคตอเงินทุนก็
จะมาจากสองแหลงสําคัญ การลงทุนธุรกิจ ทั้งเนื่องจากความตองการในการใชเงินของธุรกิจ
มักจะเปนมากกวาการออมของธุรกิจ และรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณขาดดุลมากกวา
งบประมาณเกินดุล
ในดานอุปสงคตอเงินกูที่สําคัญ ไดแก การลงทุน การถือเงินไวเฉยๆ โดยทั่วไปผูขอกู
มั ก จะต อ งการกู ด อกเบี้ ย ที่ ต่ํ า ดั ง นั้ น เส น อุ ป สงค ข องเงิ น กู จ ะลาดลงจากซ า ยไปขวา เมื่ อ
กําหนดใหแกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ย แกนนอนแสดงปริมาณเงินกูหมายความวา ณ ระดับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงความตองการกูเงินจะมีนอย และเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําลงความตองการกูเงินจะมีมาก
ขึ้น
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อัตราดอกเบี้ย

D

0

ปริมาณเงินกู
ภาพที่ 2-1 แสดงลักษณะของเสนอุปสงคตอเงินกู

สวนทางอุปทานของเงินกู หมายถึง เงินก็ทั้งหมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแกผูบริโภค
ภาครัฐบาลและองคการธุรกิจ ถาอัตราดอกเบี้ยต่ํา ความตองการใหกูจะมีนอย และถาอัตรา
ดอกเบี้ยสูงความตองการใหก็จะมีมาก เสนอุปทานจึงมีลักษณะลาดขึ้นจากซายไปขวา เมื่อ
กําหนดใหแกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ย แกนนอนแสดงปริมาณเงินกู

อัตราดอกเบี้ย
S

0

ปริมาณเงินกู
ภาพที่ 2-2 แสดงลักษณะของเสนอุปทานตอเงินกู

อุปสงค แ ละอุปทานของเงิ นนั้นจะเปนตั ว กําหนดดอกเบี้ ยดุลยภาพ โดยจะเกิดขึ้ น ณ
จุดตัดของเสนอุปสงคตอเงินกูและอุปทานของเงินกู และอัตราดอกเบี้ยนี้จะเปนอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมที่เกิดจากการใหกูในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง ณ จุดตัดนี้จะแสดงถึงปริมาณ
อุปสงคเทากับปริมาณอุปทาน
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อัตราดอกเบี้ย
S
I

D
0

Q
ปริมาณเงินกู
ภาพที่ 2-3 แสดงลักษณะการกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพของการกู
อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะตองมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพที่อุปสงคตอเงินกูและอุปทาน
ของเงิ น กู ในตลาดเท า กั น พอดี ถ า มี อั ต ราดอกเบี้ ย ใดผิ ด ไปจากอั ต ราดั ง กล า ว ก็ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงดานอุปสงคและอุปทานของเงินกู จนกระทั้งอัตรานี้เขาสูดุลยภาพได โดยมีเงื่อนไข
ที่วาไมมีการแทรกแซงใดๆจากรัฐบาลในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.พงศ ศั ก ดิ์ จิ ต รรํ า ลึ ก (2543) ได ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาอุ ป สงค เ งิ น กู ข อง
ภาคเอกชนในประเทศไทย โดยศึกษาในชวงป พ.ศ.2528 - พ.ศ.2542 โดยไดศึกษาวาปจจัย
ใดบ างที่ มีผ ลกระทบต อ การให สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิช ย เพื่ อ จะไดนํา ไปแนวทางในการ
ควบคุมการใหสินเชื่ออันมีผลตอสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งใชวิธีศึกษาทางเศรษฐมิติแบบ
สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) โดยวิธีการ OLS โดยดูถึงปจจัยที่มีผลตอ
ปริมาณการใหสินเชื่อแกธนาคารพาณิชยไทยและศึกษาดานอุปสงคของเงินกู โดยดูปจจัยที่มีผล
ตอความตองการสินเชื่อเพื่อการลงทุน และปจจัยที่มีผลตอความตองการสินเชื่อเบิกเกินบัญชี
ผลการศึกษาพบวาจากการศึกษาป จจั ยตางๆพบว าปจจั ยที่มีผลตออุปสงคเ งินกูเ พื่อ
ประกอบกิจการลงทุน ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ,มูลคาการจดทะเบียนบริษัท
ภายในประเทศอั ตราดอกเบี้ย (MLR) สวนปจจัยที่ มีผลต ออุปสงคเงิ นกูเบิ กเกินบัญชี ได แก
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ, มูลคาการจดทะเบียนบริษัทภายในประเทศ, อัตราดอกเบี้ย
(MOR), มูลคาการสงออกโดยรวมของประเทศ สวนปจจัยอิสระตัวอื่นๆ ไดแก มูลคาการบริโภค
ภาคเอกชนและมูลคาการลงทุนภายในประเทศ ไมมีเหตุผลนาเชื่อถือพอที่จะแสดงความสัมพันธ
ไดตามวิเคราะหทางเศรษฐมิติ
2.สมใจ มโนดํา รงธรรม (2542) ไดทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งสิ น เชื่อ ของธนาคารพาณิ ช ย ใ น
ประเทศไทยระหว า งป พ.ศ.2521-2540 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เพื่ อ หา
ความสัมพันธของตัวแปรที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย

12

โดยศึกษาชวงเวลาป พ.ศ.2521-2540 โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression)
เพื่อมาประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการศึกษาสินเชื่อรวม
ของธนาคารพาณิชยและสินเชื่อประเภทตางๆที่ใหกับภาคเศรษฐกิจจํานวน 5 ภาคเศรษฐกิจ
ประกอบดวย สินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม สินเชื่อเพื่อการกอสราง สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย สินเชื่อเพื่อการคาสง-คาปลีก สําหรับตัวแปรที่นํามาใชในการสราง
แบบจําลองของการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย คือ ปริมาณเงินฝากทั้งหมด ปริมาณเงินกูยืม
จากตา งประเทศ สว นต า งของอั ต ราดอกเบี้ย เงิ น ฝากกั บ เงิน กู มูล ค า ผลิต ภั ณ ฑม วลรวมใน
ประเทศ และปริมาณเงินกองทุน สวนการใหสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย ตัวแปรที่มีบทบาท
สําคัญตอการใหสินเชื่อรวม ไดแก ปริมาณเงินฝากทั้งหมดของธนาคารพาณิชย ปริมาณเงินกูยืม
จากตางประเทศ สวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู ปริมาณเงินกองทุน,การใหสินเชื่อ
เพื่อการเกษตร ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญตอการใหสินเชื่อเพื่อการเกษตร ไดแก ปริมาณเงินฝาก
ทั้งหมด,การใหสินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรม ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญตอการใหสินเชื่อเพื่อการ
อุตสาหกรรม ไดแก ปริมาณเงินฝากทั้งหมด ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ,การใหสินเชื่อเพื่อ
การกอสราง ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญตอการใหการใหสินเชื่อเพื่อการกอสราง ไดแก ปริมาณ
เงินฝากทั้งหมด ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ และปริมาณเงินกองทุน,การใหสินเชื่อเพื่อ
ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ตั ว แปรที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การให ก ารให สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย ไดแก ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
สาขาที่ อ ยู อ าศั ย ในป ที่ ผ า นมา,การให สิ น เชื่ อ ค า ส ง -ค า ปลี ก ได แ ก ปริ ม าณเงิ น ฝากทั้ ง หมด
ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ และปริมาณเงินกองทุน และสวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยนอยที่สุด ไดแก สวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู และ
มูลคา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในปที่ผานมา
3.สุขสวัสดิ์ ชื่นสมบัติ (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องการใหสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิต
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี่เพื่อศึกษาความสําคัญ
ของสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเปนรายภูมิภาค
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองสวนแบงและสวนแปรเปลี่ยน(Shift and
Share Model) การวิเคราะหโดยใชอัตราสวนรอยละ การทดสอบความสัมพันธระหวางปริมาณ
สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมจากธนาคารพาณิ ช ย กั บ ผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ (correlation analysis) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ โ ดยศึ ก ษาตามรายภู มิ ภ าค ผลการวิ เ คาระห จ ากการคํ า นวณหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธระหวางปริมาณสินเชื่ออุตสาหกรรมและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค
พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในทุกภูมิภาคมีคาเปนบวกและสูงมาก แสดงวา ปริมาณสินเชื่อ
ที่ธนาคารพาณิชยปลอยใหแกภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความสัมพันธกับผลผลิตอุตสาหกรรมใน
ระดั บ ที่ สู ง มาก และความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล า วคื อ ตั ว แปรทั้ ง สองมี
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ความสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น และจาการวิ เ คราะห โ ดยใช แ บบจํ า ลองส ว นแบ ง และส ว น
แปรเปลี่ยน (Shift and Share Model) และวิเคราะหโดยใชอัตราสวนรอยละ พบวาภาคกลาง
ไดรับสวนแบงสินเชื่อมากที่สุด อัตราการเจริญเติบโตของปริมาณสินเชื่ออุตสาหกรรมของทุก
ภาคสูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม แตอัตรา
การเจริญเติบโตของปริมาณสินเชื่ออุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณ
สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมทั้ ง ประเทศมี ค วามแตกต า งกั น ในแต ล ะภู มิ ภ าค จากการศึ ก ษาโดยใช
เครื่องมือตางๆ สรุปไดวาสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมาก และสาขาอุตสาหกรรมของทุกภูมิภาคมีแนวโนมไดรับสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชยที่สูงขึ้นทุกป
4.จินตนา มั่นคงพูนสวัสดิ์ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่องสินเชื่อของธนาคารพาณิชยกับ
การลงทุนและการบริโภคโดยศึกษาชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2520 –2542 โดยการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย แลเพื่อศึกษาผลการ
ใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยตอการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน โดยใชขอมูลอนุกรมเวลา
ระหวางป พ.ศ.2520 –2542 และวิเคราะหดวยวิธี Multiple Regression โดยแยกศึกษาเปน 2
สวน สวนที่ 1 จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และ สวนที่ 2 คือ ผล
การศึกษาผลการควบคุมอัตราเติบโตของสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยตอการลงทุนและ
บริโภคภาคเอกชนซึ่งผลการศึกษาพบวา ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยเปนปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การให สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ปริ ม าณกู ยื ม จาก
ตา งประเทศของธนาคารพาณิ ช ย ซึ่ ง แสดงใหเ ห็น วา ธนาคารพาณิ ช ย ระดมเงิน ออมจากใน
ประเทศมากที่สุดและกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศนอย โดยจะกูยืมเงินจากตางประเทศ
มากกวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะชวงเวลาที่ศึกษาอัตราดอกเบี้ยตางประเทศต่ํากวาในประเทศ จึงทํา
ใหธนาคารพาณิชยกูยืมเงินจากตางประเทศมาก และนํามาปลอยสินเชื่อในประเทศเพื่อไดรับ
รายไดจากสวนตางของอัตราดอกเบี้ย และจากการศึกษาผลการใหสินเชื่อตอการลงทุนและการ
บริโภคภาคเอกชนพบวา ปริมาณเงินเปนปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน
มากที่สุด รองลงมาคือ ผลตางของปริมาณสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยในปปจจุบันกับผล
ปริมาณสินเชื่อรวมของของธนาคารพาณิชยในปที่ผานมา

บทที่ 3

ธนาคารพาณิชย
ในระบบเศรษฐกิจปจจุบันที่ผูออมและผูลงทุนอาจไมใชคนคนเดียว สถาบันการเงินจะเขา
มามีบทบาทที่สําคัญในการเปนตัวกลางทางการเงินที่จะระดมเงินออมจากผูมีเงินออมหรือหนวย
เกินดุล ไปใหแกผูลงทุนหรือหนวยขาดดุลในรูปแบบของการใหกูยืมหรือการลงทุนในตราสารที่ผู
ลงทุนเปนผูออก โดยผูออมจะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากและผูลงทุนตองเสีย
คาใชจายในรูปของดอกเบี้ยเงินกู สวนสถาบันการเงินจะมีรายไดจากจากสวนตางของดอกเบี้ย
ซึ่งวิธีการนี้ก็คือการใหกูยืมโดยทางออมนั่นเอง เนื่องจากธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่
สําคัญที่สุดในระบบการเงิน ไมวาจะพิจารณาจากบทบาทในการระดมเงินออม การใหสินเชื่อ
หรือการถือครองสินทรัพยทางการเงิน และที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ ธนาคารพาณิชยเปนสถาบัน
การเงินเพียงประเภทเดียวที่มีบทบาทในกระบวนการสรางเงิน ดังนั้น จะไดพิจารณาบทบาท
ของธนาคารพาณิชยในการทําหนาที่เปนตัวกลางทางการเงิน ตลอดจนการสรางและการทําลาย
เงินฝากโดยธนาคารพาณิชย
ระบบธนาคารพาณิชย
ระบบธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป อาจแบงออกไดเปนสามประเภทคือ ระบบธนาคารเดี่ยว
หรือธนาคารอิสระ (unit or independent banking system) ระบบธนาคารสาขา (branch
banking system) และระบบธนาคารกลุม (group banking system) บางประเทศอาจใชระบบ
ธนาคารพาณิชยระบบใดระบบเดียว แตในบางประเทศก็อาจใชหลายระบบในขณะเดียวกันเชน
สหรัฐอเมริกา มีทั้งระบบธนาคารเดี่ยว และระบบธนาคารสาขา
1.ระบบธนาคารเดี่ยวหรือระบบธนาคารอิสระ
ระบบธนาคารพาณิชยที่แตละธนาคารดําเนินการโดยเอกเทศ ไมอยูภายใตการควบคุม
ของธนาคารอื่นใด ปกติแลวจะมีสํานักงานเพียงแหงเดียวดําเนินการเพื่อบริการชุมชนในทองถิ่น
นั้น แตละธนาคารจะดําเนินงานดวยจะดําเนินงานดวยทุนและพนักงานของตนเอง เจาหนาที่
พนั ก งานตลอดจนผู บ ริ ห ารจะเป น บุ ค คลในท อ งถิ่ น ระบบธนาคารเดี่ ย วเป น ระบบธนาคาร
พาณิชยที่ใชกันในสหรัฐอเมริกาอยางกวางขวางในสมัยกอน ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 1900 รอย
ละ 99 ของธนาคารพาณิชยทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเปนธนาคารในระบบธนาคารเดี่ยวแต

ปจจุบันสัดสวนของธนาคารพาณิชยในระบบนี้มีแนวโนมลดลง แตก็ยังคงมีจํานวนมากกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนธนาคารพาณิชยทั้งหมด
2. ระบบธนาคารสาขา
ระบบธนาคารซึ่งเปนเจาของและดําเนินงานสํานักงานธนาคารตั้งแตสองสํานักงานหรือ
มากกวานั้นขึ้นไป โดยทั่วไป สํานักงานใหญของธนาคารจะตองอยูในเมืองใหญ และมีสาขาเปด
ดําเนินการอยูในเมืองเดียวกันกับที่สํานักงานใหญตั้งอยู รวมทั้งกระจายอยูในเมืองอื่นๆ ทั่ว
ประเทศตลอดจนมีสาขาตั้งอยูในตางประเทศอีกดวย ระบบธนาคารสาขาเกิดขึ้นโดยการตั้ง
สํานักงานใหญขึ้น หรือโดยการผนวกเอาธนาคารอื่นเขารวมกัน โดยการควบกิจการและแปลง
ธนาคารที่ควบเขามานั้นใหเปนสาขาของธนาคาร ระบบธนาคารสาขานี้ ประเทศอังกฤษเปน
ผูนําที่สําคัญเนื่องจากประเทศไทยไดรับอิทธิพลทางดานการคาและการเงินจากประเทศอังกฤษ
อย า งมาก ระบบการธนาคารพาณิ ช ย ข องประเทศไทยจึ ง เป น ระบบสาขาเช น เดี ย วกั บ ของ
ประเทศอังกฤษ ในสหรัฐอเมริกา ระบบธนาคารสาขามีแนวโนมที่จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา
3.ระบบธนาคารกลุม
วิธีการที่สําคัญวิธีการหนึ่งในการจัดตั้งธนาคารที่มีหลายสํานักงานก็คือ การจัดทําอยูมน
รูปธนาคารกลุม หรือบริษัทในรูป holding companies ระบบธนาคารกลุมจึงหมายถึงการที่
บริษัทหนึ่งเปนเจาของและมีอํานาจควบคุมธนาคารซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยเอกเทศ ซึ่งธนาคารเหลานี้
ถือเปนบริษัทในเครือของบริษัทเจาของ และธนาคารดังกลาวอาจเปนธนาคารในระบบธนาคาร
เดี่ยว หรือเปนธนาคารในระบบธนาคารสาขาก็ได ระบบธนาคารสาขาก็ได ระบบธนาคารกลุมยัง
อาจแบงยอยออกไดเปนสองประเภท ประเภทแรกเรียกวา single-bank holding companies ซึ่ง
ประกอบดวยธนาคารเพียงธนาคารเดียว และบริษัทในเครืออีกจํานวนมากซึ่งดําเนินธุรกิจใน
สาขาที่เกี่ยวของกับการธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน สําหรับการพาณิชย บริษัทเงินทุนสําหรับ
การบริโภค บริษัทเงินทุนสําหรับการบริโภค บริษัททรัสต ธุรกิจใหเชา (leasing) เปนตน บริษัท
ในเครื อ เหล า นี้ ส ามารถดํ า เนิ น ได เ ช น เดีย วกั บ ธนาคาร และอาจทํ า ธุ รกิ จ ได ก ว า งขวางกว า
ธนาคารเสียอีก ยกเวนธุรกิจประเภทเดียวคือการรับฝากเงิน ประเภทที่สองเรียกวา multibank
holding companies ซึ่งประกอบดวยธนาคารตั้งแตสองธนาคารขึ้นไป การจัดตั้งธนาคารกลุม
ในประเภท multibank holding companies นี้ วัตถุประสงคประการหนึ่งก็คือเพื่อหลีกกเลี่ยง
ขอจํากัดตางๆ ที่มีตอการจัดตั้งธนาคารในระบบธนาคารสาขาในระบบธนาคารสาขา แตเหตุผล
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือธนาคารขนาดใหญจะมีปะสิทธิภาพมากกวาธนาคารขนาดเล็ก
ดังนั้นธนาคารกลุมประเภทนี้จะสามารถตนทุนการผลิตได นอกเหนือจากนี้การดําเนินการของ
ธนาคารยังสามารถจัดทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดโดยการจัดกิจกรรมบางประเภทใหอยูใน
บริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ ง เพื่ อ สร า งความชํ า นาญเฉพาะดา น การดํ า เนิ น การในลั ก ษณะดัง กล า ว
นอกจากจะเปนการขยายขอบเขตของกิจกรรมตางๆ ออกไปแลว ยังเปนการเพิ่มกําไรใหแก
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ธนาคารอีกดวย โดยบริษัทในเครือของธนาคารสามารถเปนแหลงเงินทุนทางออมใหแกธนาคาร
ดวยเหตุผลดังกลาว ระบบธนาคารกลุมจึงเปนที่แพรหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
นับแตทศวรรษ 1960เปนตนมา
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่เปนที่ถกเถียงกันในเรื่องที่เกี่ยวของกับการธนาคารก็คือ
ขอดีและขอเสียโดยเปรียบเทียบระหวางธนาคารเดี่ยว และระบบธนาคารสาขา ระบบธนาคารทั้ง
สองชนิดตางก็มีทั้งขอดีและขอเสีย ซึ่งในที่นี้จะหยิบยกที่สําคัญมาชี้ใหเห็นดังตอไปนี้
ขอดีของระบบธนาคารเดี่ยว
(1) ธนาคารเดี่ยวซึ่งโดยทั่วไปจะเปนธนาคารขนาดเล็กและตั้งอยูในทองถิ่นตางๆ จะมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับบุคคลในทองถิ่นนั้นๆ ตลอดจนมีความเขาใจในสภาวะของทองถิ่น
ดีกวาผูอื่น ดังนั้น ธนาคารเดี่ยวจะสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นไดดีกวาธนาคาร
ในระบบธนาคารสาขา
(2) ธนาคารเดี่ยวมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่นไดดีกวาธนาคารสาขา การระดมเงินฝาก
และการใหสินเชื่อเปนไปเพื่อประโยชนของทองถิ่น เงินออมที่ระดมไดจะหมุนเวียนหรือปลอยให
กูอยูในทองถิ่น ทําใหสวนสรางความเจริญกาวหนาและการพัฒนาใหกับทองถิ่นนั้นๆ
ขอเสียของระบบธนาคารเดี่ยว
(1) ตนทุนการดําเนินงานตอหนวยคอนขางสูง เนื่องจากธนาคารเดี่ยวมักเปนธนาคาร
ขนาดเล็ก ทําใหการดําเนินการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และไมไดประโยชนอันเกิดจากการ
ประหยัดจากขนาด (economies of scale) นอกจากนี้ยังอาจไมมีทุนเพียงพอที่จะวาจาง
ผูบริหารที่ทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณสูงได
(2) วิธีการพิจารณาใหสินเชื่ออาจหละหลวม เนื่องจากผูบริหารซึ่งเปนคนในทองถิ่นมักจะ
มีความสนิทสนมคุนเคยกั บผู กู ทํ าใหมีความเกรงใจและการพิจารณาอาจใช เหตุผลส วนตัว
มากกวาใชหลักเกณฑ ผลก็คือ การใหสินเชื่อมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพราะผูกูอาจไมสามารถ
ชําระหนี้ได
(3) ธนาคารเดี่ยวไมสามารถกระจายความสูญเสียของสินเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินเชื่อ
เกษตร และถายเงินจากจุดที่มีเงินทุนเหลือไปยังจุดที่ขาดแคลนเงินทุนไดสะดวกเทากับธนาคาร
สาขา
ขอดีของระบบธนาคารสาขา
(1) ธนาคารขนาดใหญ ซึ่งมีสาขาจํานวนมาก สามารถดําเนินการไดโดยมีตนทุนการ
ดําเนินงานตอหนวยที่ต่ํา จากการที่ธนาคารสามารถระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุนไปในการให
กูและการลงทุนดวยตนทุนตอหนวยที่ต่ํากวาธนาคารเดี่ยว ดังนั้นธนาคารในระบบธนาคาร
สามารถที่จะสงผานผลของการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปใหแกลูกคาไดโดนการใหอัตราดอกเบี้ย
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เงินฝากในอัตราที่สูงกวาและอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหกูในอัตราที่ต่ํากวา รวมทั้งใหบริการในดาน
ตางๆ ที่มากมายกวาและดีกวาธนาคารเดี่ยว
(2) ธนาคารขนาดใหญ ซึ่งมีสาขาจํานวนมาก สามารถระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุนไป
ยังที่ที่มีความตองการสินเชื่อประเภท หรือบริการบางประเภทเปนการเฉพาะไดดีกวาธนาคาร
เดี่ยวเปนการชวยทําใหเกิดการระบายเงินทุนจากแหลงที่มีเงินทุนเหลือใชไปยังแหลงที่ขาด
แคลนเงินทุนไดอยางคลองตัว และชวยทําใหอัตราดอกเบี้ยในสวนตางๆ ของประเทศอัตรา
เดียวกัน
ขอเสียของระบบธนาคารสาขา
(1) ธนาคารสาขามีแนวโนมที่จะทําใหอัตราสวนการกระจุกตัว (concentration ratios) ใน
กิจการธนาคารสูงขึ้น และพฤติกรรมการกําหนดราคามีแนวโนมที่จะเปนไปในลักษณะผูกขาด
มากกวาในลักษณะของการแขงขัน ทั้งนี้เนื่องจากอํานาจทางการเงินตกอยูในมือของธนาคาร
ใหญๆ เพียงไมกี่ธนาคาร
(2) ระบบธนาคารสาขามีแนวโนมที่จะระดมเงินทุนจากสวนภูมิภาคเขามาใชในสวนกลาง
เปนสวนใหญ ทําใหเงินทุนที่ระดมไดไมกอใหเกิดความเจริญกาวหนาและการพัฒนาแกภูมิภาค
เทาที่ควร และทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
(3) ธนาคารสาขามีความใกลชิดกับคนในทองถิ่น และเขาใจสภาพแวดลอมของทองถิ่น
นอยกวาธนาคารเดี่ยว การพิจารณาใหสินเชื่อกระจุกตัวอยูในธุรกิจเพียงไมกี่ประเภท และให
ความสําคัญแกหลักประกันมากกวาความสามารถในการประกอบการของผูกู นอกจากนี้ ยังให
ความรวมมือไมมากกวาเทาที่ควรในการใหสินเชื่อแกภาคเศรษฐกิจที่สําคัญตามนโยบายของ
ทางการ
ข อ โต แ ย ง ในเรื่ อ งข อ ดี แ ละข อ เสี ย ของระบบธนาคารพาณิ ช ย ทั้ ง สองประเภทนี้ มี ที่
ความสําคัญๆดังไดกลาวมาแลว และยังมีประเด็นปลีกยอยอีกมากมายซึ่งมิไดนํามาพิจารณาใน
ที่นี้ อยางไรก็ตามสิ่งที่ทั้งสองผายมีความเห็นตรงกันก็คือ ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการประหยัด
จากขนาด กลาวคือ ธนาคารขนาดใหญจะมีประสิทธิภาพมากกวาธนาคารขนาดเล็ก เครื่องวัด
ประสิทธิภาพก็คือ ตนทุนการดําเนินงานตอหนวยซึ่งลดลงเมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นหรือ
ขนาดใหญขึ้น อยางไรก็ดี ขอที่ตระหนักในประเด็นนี้ก็คือ การศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุน
และปริมาณผลผลิตของกิจการธนาคารยังมีจุดออนที่สําคัญในเรื่องของวิธีการวัดขนาดของ
ปริมาณผลผลิต ซึ่งไมอาจที่จะวัดไดดีเทาใดนัก เนื่องจากธนาคารเปนสถาบันการเงินที่ใหบริการ
หรือผลผลิตมากมายหลายประเภท
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
ในการพิจารณาการดําเนินการนของธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป อาจจะมองเห็นภาพไดชัด
ขึ้น ถาหากแบงการพิจารณาออกเปนสองตอนตามแบบงบดุลของธนาคารพาณิชย งบดุลของ
ธนาคารพาณิชยแบงออกเปนสองดานคือ ดานสินทรัพย (assets) และดานหนี้สิน (liabilities)
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ทางดานหนี้สินของธนาคารอาจเรียกวาเปนแหลงที่มาของเงินทุน (sources of funds) สวน
ทางดานสินทรัพยของธนาคารอาจเรียกวาเปนทางใชเงินทุน (uses of funds)
การพิจารณาหลักการเบื้องตนของการบัญชีคู อาจจะทําใหมองเห็นการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยไดชัดเจนยิ่งขึ้น ในการจัดทํางบการเงินของหนวยงานใด ไมวาจะเปนหนวย
ธุรกิจ หนวยงานของรัฐบาล หรือองคกรอื่นใดก็ตาม นักบัญชีจะแยกหนวยงานออกเปนหนวย
ตางหากไปจากเจาของหนวยงานนั้น หนวยงานนั้นจึงมีพันธะตอทั้งผูเปนเจาของหนวยงาน(
เจาของเงินทุน) และตอผูอื่นที่มีสิทธิเรียกรองเหนือหนวยงานนั้น
( เจาหนี้ ) งบการเงินอาจแสดงไดในสองรูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือ งบรายได หรืองบกําไร
ขาดทุ น งบดังกล า วนี้แสดงให เ ห็นถึงวา ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หนวยงานนั้นๆ มี รายได
ทั้งหมดเทาใด และมีสิทธิเรียกรองเหนือรายไดทั้งหมดเปนจํานวนเทาใด สิทธิเรียกรองเหนือ
รายไดทั้งหมดนี้รวมทั้งสิทธิเรียกรองที่มีตอสวนของผูเปนเจาของและสิทธิเรียกรองที่มีตอหนี้สิน
ในที่นี้จะไมพิจารณางาบรายไดซึ่งแสดงถึงกระแสหมุนเวียน (flow) ของเงินในชวง
ระยะเวลาหนึ่งเวลาใด แตจะพิจารณาถึงงบดุลซึ่งแสดงถึงปริมาณของเงิน (stock) ณ เวลาหนึ่ง
เวลาใดดานหนึ่งของงบดุล คือ ดานสินทรัพย ซึ่งแสดงถึงชนิดและมูลคาของสินทรัพยตางๆ ซึ่ง
หนวยงานนั้นๆ เปนเจาของ สินทรัพยเหลานี้อาจเปนเงิน สิทธิเรียกรองที่มีตอหนี้สินที่หนวยงาน
นี้มีตอผูอื่นสวนของผูเปนเจาของที่หนวยงานนั้นมีอยูในธุรกิจอื่นๆ สินคาคงคลัง สํานักงาน
โรงงาน เครื่องไม เครื่องมือ และอื่นๆ อีกดานหนึ่งของงบดุลคือ ดานหนี้สินและบัญชีทุน ซึ่ง
แสดงถึงชนิดและปริมาณของสิทธิเรียกรองที่ผูอื่นมีตอสินทรัพยของหนวยงานนี้ เนื่องจากตาม
หลักการบัญชีคูนั้น มูลคาทั้งหมดของสิทธิเรียกรองที่มีตอสินทรัพยจะตองเทากันพอดีกับมูลคา
ของสินทรัพย ดังนั้น ถามูลคาของสินทรัพยเหนือกวามูลคาของสิทธิเรียกรองที่มีตอสินทรัพย
สว นที่ เ กิน กว า นั้น ก็ คื อ ส ว นที่ เ ป นของผู เ ป น เจ าของกิ จ การ หนี้สิ น ก็คื อสิ ท ธิเ รี ย กรอ งที่มี ต อ
สินทรัพยที่นอกเหนือไปจากสิทธิเรียกรองของผูเปนเจาของกิจการ ในแงของกฎหมาย เจาหนี้
ของกิจการยอมมีสิทธิเรียกรองในสินทรัพยของกิจการผูเปนเจาของ บัญชีทุนหรือมูลคาสุทธิ
(capital account หรือ net worth) ก็คือมูลคาของสิทธิเรียกรองที่ผูเปนเจาของกิจการมีตอ
สินทรัพยตาง ๆ ของกิจการ เนื่องจากผูเปนเจาของกิจการจะไดสวนแบงในสินทรัพยของ
เทากับมูลคาของสินทรัพยหักดวยมูลคาของหนี้สิน
เทาที่กลาวมาแลว พอจะสรุปออกมาใหเห็นชัดเจนไดรูปสมการอยางงายๆ สามสมการ
ดังตอไปนี้
สินทรัพย = หนี้สิน + บัญชีทุน
(1)
บัญชีทุน = สินทรัพย – หนี้สิน
(2)
หนี้สิน
= สินทรัพย – บัญชีทุน
(3)
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ดังนั้นอาจสรุปไดวา บัญชีทุนก็คือมูลคาของสิทธิเรียกรองของผูเปนเจาของกิจการที่มีตอ
สินทรัพยของกิจการนั้น ซึ่งแสดงใหเห็นโดยราคาที่ตราไวของหุนของกิจการที่ออกจําหนายแลว
สวนเงินล้ํามูลคา (Surplus) ก็คือ มูลคาที่เกินกวาราคาที่ตราไวของกิจการที่ออกจําหนายแลว
ในการพิจารณาการดําเนินของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่นๆ นั้น จะเนนให
เห็นถึงความจําเปนในการที่มูลคาของสินทรัพยจะตองเทากับมูลคาของสิทธิเรียกรองที่มีตอ
กิจการในรูปของหนี้สินและบัญชีทุนหรือมูลคาสุทธิ ดังนั้นก็ยอมหมายความวา กิจการใดก็ตาม
จะเสาะแสวงหาสินทรัพยเพิ่มขึ้นมาไดก็โดยการกอใหเกิดมูลคาของสิทธิเรียกรองเหนือสินทรัพย
เปนจํานวนที่เทากันเทานั้น อยางไรก็ตาม กิจการใดกิจการหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ
ของสิ น ทรั พ ย ข องตนโดยที่ ไ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด า นหนี้ สิ น ของงบดุ ล เลยก็ ไ ด แ ยกตั ว
อยางเชน กิจการหนึ่งอาจเปลี่ยนจากสิทธิเรียกรองมนระยะสั้นที่กิจการนั้นมีตอกิจการอื่น มา
เปนสิทธิเรียกรองนะยะยาวที่กิจการนั้นมีตอกิจการอื่น การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดังกลาว
ยอมไมทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคารวมหรือสวนประกอบของสิทธิเรียกรองที่ผูอื่นมีตอ
กิจการนั้น จากที่กลาวขางตน อาจสรุปเปนหลักการไดดังนี้
(1) เมื่ อ ธนาคารพาณิช ย หรื อ สถาบัน การเงินอื่ นๆ มี การซื้ อหรือ การเพิ่มขึ้ น สุท ธิใ น
สินทรัพยธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินจะตองจายสินทรัพยเหลานั้นโดยการกอใหเกิด
มูลคาของสิทธิเรียกรองเหนือสินทรัพยเปนจํานวนที่เทากัน
(2) เมื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย หรื อ สถาบั น การเงิ น อื่ น ๆ มี ก ารขายหรื อ การลดลงสุ ท ธิ ใ น
สินทรัพยธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินจะตองมีการลดหรือการไถถอนสิทธิเรียกรองเหนือ
สินทรัพยเหลานั้นเปนจํานวนที่เทากัน
เมื่อไดทราบหลักการบัญชีคูซึ่งปรากฏในงบดุลของธนาคารพาณิชยดังกลาวขางตนแลว
ตอไปก็จะได พิจารณาถึงแหล งที่ มาของเงินทุนของธนาคารพาณิช ย และทางใชเงินทุนของ
ธนาคารพาณิชย
แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารพาณิชย
แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารพาณิชย พิจารณาไดจากงบดุลของธนาคารพาณิชย
ดานที่เปนหนี้สินและบัญชีทุน แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารพาณิชยประกอบดวยรายการ
ใหญๆ ตอไปนี้คือ
1.เงินฝาก (deposits) เงินฝากถือเปนหนี้สินของธนาคารพาณิชยที่มีตอผูฝากเงินซึ่งธนาคารมี
พันธะที่จะตองจายเงินใหแกผูฝากตามคําเรียกรอง เงินฝากเปนแหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญ
ที่สุดของธนาคารพาณิชย และเปนเครื่องชี้ถึงความสามารถของธนาคารพาณิชยในการระดมเงิน
ออม โครงสรางของเงินฝากเปนตัวกําหนดที่สําคัญของลักษณะการใหกูยืมของธนาคารพาณิชย
กลาวคือ ถาหากเงินฝากสวนใหญอยูในรูปของเงินฝากเผื่อเรียกและเงินฝากระยะสั้น เงินใหกู
ของธนาคารก็จะตองอยูในรูปของเงินใหกูระยะสั้น เพราะผูฝากสามารถถอนเงินเมื่อใดก็ได
ตามที่เขาตองการธนาคารจึงตองเตรียมเงินสดไวใหเพียงพอสําหรับความตองการในการถอน
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เงินของผูฝาก แตถาหากเงินฝากของธนาคารสวนใหญอยูในรูปของเงินฝากระยะยาว เชน เงิน
ฝากประจํา ธนาคารก็อาจใหกูยืมในระยะยาวได เงินฝากธนาคารแบงออกไดเปนสามประเภท
ใหญๆ คือ
(1) เงินฝากเผื่อเรียก หรือเงินฝากกระแสรายวัน (demand depositd or current
accounts) หมายถึง เงินฝากประเภทที่ลูกคาสามารถสั่งจายไดโดยใชเช็ค เงินฝากเผื่อเรียก
หรื อ เงิ น ฝากกระแสรายวั น ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของปริ ม าณเงิ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนและการชําระหนี้มาก เงินฝากประเภทนี้มักมีอัตราดอกเบี้ยต่ําหรือไมมีเลย เนื่องจาก
ผูฝากสามารถจะเบิกถอนไดตลอดเวลาและมีฐานะเสมือนเงินสด ในระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมี
แนวโนมสูงขึ้นครัวเรือนและหนวยธุรกิจจะถือสินทรัพยทางการเงินในรูของเงินฝากเผื่อเลือกใน
สัดสวนที่นอยลงเนื่องจากตนทุนคาเสียโอกาสสูงขึ้น
(2) เงินฝากออมทรัพย (saving deposits) หมายถึงเงินฝากประเภทสะสมทรัพยซึ่งผูฝาก
สามารถฝากและเบิกถอนไดโดยใชสมุดคูฝาก เงินฝากประเภทนี้ไมมีอายุเวลาไถถอนและผูฝาก
สามารถจะเบิกถอนเมื่อใดก็ได และไมมีการกําหนดวงเงินที่จะเบิกถอนได เงินฝากประเภทออม
ทรัพยจะไดรับดอกเบี้ย แตอัตราดอกเบี้ยจุไมสูงเทาใดนัก
(3) เงินฝากประจํา (time deposits or deposits) หมายถึง เงินฝากประเภทที่มีกําหนด
ระยะเวลาของการฝาก เชน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป หรือ 2 ป การฝากและการเบิกถอนจะใชสมุด
คูฝากเชนเดียวกับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาเงินออม
ทรัพย แตหากถอนกอนครบกําหนดเวลาอาจถูกลดอัตราดอกเบี้ย การฝากเงินประเภทนี้อาจมี
การกําหนดวงเงินขั้นต่ํา สําหรับการถอนเงินนั้น ในบางประเทศอาจตองมีการแจงลวงหนา
2.เงินกูยืม (borrowings) เงินกูยืมเปนแหลงเงินทุนที่มีความสําคัญเปนลําดับสองรองลงมาจาก
เงินฝาก แหลงกูยืมของธนาคารพาณิชยมีดวยกันสามแหลงใหญคือ การกูยืมจากธนาคารกลาง
การกูยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ และการกูยืมจากสถาบันการเงินตางประเทศ
3.บัญชีลงทุน (capital accounts) บัญชีทุนหมายถึงสวนเกินของสินทรัพยที่เหมือนหนี้สินบัญชี
ทุนถือเปนสวนของผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยรายการตางๆ ตอไปนี้คือ
(1) มูลคาหุน ไดแกทุนเรือนหุน ซึ่งไดแกทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามราคาที่ไวบนหุน
และเงินล้ํามูลคาหุน (capital surplus) ซึ่งเกิดจากการขายหุนในมูลคาที่สูงกวาราคาที่ตราไว
กรณีที่ผูถือหุนเต็มใจที่จะจายเงินล้ํามูลคานี้ก็เพราะเขาคาดวาธนาคารจะมีผลกําไรดีและราคา
ตลาดของหุนของธนาคารอาจจะสูงกวาราคาที่ตราไวเปนอยางมากไดในอนาคต
(2) เงินสํารองตางๆ ไดแกเงินสํารองเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เชน สํารองเพื่อการขาดทุน
สําหรับสินทรัพยบางชนิดโดยเฉพาะ สํารองหนี้สูญ สํารองสําหรับภาษีที่ตองจาย สํารองเพื่อการ
ขยายกิจการ ฯลฯ
(3) กําไรที่มิไดแบงสรร (undistributed profits) ประกอบดวยกําไรจากการดําเนินงานซึ่ง
ยกมาจากงวดกอน บวกดวยผลกําไร หรือหักดวยผลขาดทุนซึ่งเกิดขึ้นในงวดปจจุบันสวนหนึ่
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ของกําไรที่มิไดแบงสรรนี้ธนาคารจะตองจายเปงเงินปนผลแกผูถือหุน แตในบางครั้งธนาคาร
อาจจะโอนเงินสวนหนึ่งจากกําไรที่มิไดแบงสรรนี้เขาไปอยูในบัญชีเงินสํารอง ซึ่งจะทําหนาที่
เชนเดียวกับเงินล้ํามูลคาหุน คือมีเอาไวเพื่อเปนเครื่องประกันการขาดทุนในอนาคต ธนาคาร
อาจจะจายเงินปนผลออกจากกําไรที่มิไดแบงสรรนี้ได แตจะนําเงินสํารองนี้ออกไปจายเปนเงิน
ปนผลไมได
ทางใชเงินทุนของธนาคารพาณิชย
ทางใช เ งิ น ทุ น ของธนาคารพาณิ ช ย พิ จ ารณาได จ ากงบดุ ล ของธนาคารพาณิ ช ย ด า น
สินทรัพยธนาคารพาณิชยใชเงินทุนไปในรายการใหญๆ ตอไปนี้คอื
1.เงินสดสํารอง (cash reserve) สําหรับธนาคารแตละธนาคาร การที่ธนาคารถือเงินสดไวยอม
หมายถึงการเสียสละรายได ที่ควรจะไดรับไปโดยการใชเงินสดนั้นไปในการใหสินเชื่อหรือการ
ลงทุน เงินสดสํารองของธนาคารถือเปนเงินสํารองดันดับหนึ่ง (primary reserves) ที่มีไวสําหรับ
การปฏิบัติตามพันธะที่มีตอผูฝากเงิน โดยทั่วไปแลว ธนาคารกลางของแตละประเทศจะเปนผู
กําหนดการดํารงเงินสดสํารองของสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงคสองประการคือ เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมปริมาณเงินในระบบ และเพื่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน โดยทั่วไป
แลวเงินสดสํารองของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย
(1) เงินสํารองที่ฝากไวที่ธนาคารกลาง เปนเงินที่จะตองสํารองตามกฎหมายและเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการหักบัญชีระหวางธนาคาร
(2) เงินสดในธนาคาร (vault cash) หมายถึง เงินสดที่เก็บอยูในธนาคารเพื่อเปนสวน
หนึ่งของเงินสํารองตามกฎหมายและเพื่อเตรียมไวสําหรับการเบิกถอนขอองผูฝากในแตละวัน
แมวาเงินสดประเภทนี้จะมีจํานวนนอย คือ อาจแครอยละ 1 หรือ 2 ของสินทรัพยทั้งหมดก็
ตามแตก็เปนสิ่งจําเปนที่ธนาคารจะตองมีอยูเพื่อจายใหแกผูฝากเมื่อผูฝากตองการเบิกเงินในแต
ละวัน
(3) เงินสดที่ฝากไวในธนาคารอื่นๆ ในประเทศ รายการนี้อาจเรียกสั้นๆ ไดวาเปนเงิน
ฝากระหวางธนาคาร (interbank deposits) ซึ่งอยูในรูปของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และมีไว
เพื่อชวยใหการหักบัญชีระหวางธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปน
คาใชจายสําหรับการใชบริการของธนาคารอื่น เงินสดประเภทนี้ยอมแสดงถึงทางใชเงินทุนโดย
ธนาคารซึ่งเปนเจาของเงินสดนั้น แตแสดงถึงแหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารที่เปนผูรับฝาก
เงินนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา เงินฝากประเภทนี้จะไมรวมอยูในปริมาณเงินของประเทศ
(4) เงินสดที่มีอยูในระหวางการเรียกเก็บเงิน หมายถึงเช็คที่นําฝากเขาธนาคาร แตยัง
มิไดมีการเรียกเก็บเงินจากธนาคารผูสั่งจายเช็คนั้น
สําหรับบางประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย รายการที่ (3) รายการที่ (4) ไมนับเปนสวน
หนึ่งของเงินสดสํารอง
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2.การให สิ น เชื่ อ การให สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย อ าจอยู ใ นรู ป ของเงิ น ให กู ยื ม แบบมี
กําหนดเวลา (term loans) เงินใหกูแบบเบิกเกินบัญชี (overdrafts) และการซื้อลดตั๋วเงิน (bill
discounted)
การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปแลวจะเปนทางใชเงินทุนที่สําคัญของธนาคาร
พาณิชย สินเชื่ออาจแยกไดเปนประเภท ดังที่ไดกลาวแลวในบทที่ 3 ธนาคารอาจจะใหสินเชื่อ
ในระยะสั้นหรือระยะยาว และอาจมีขอตกลงในการชําระคืนวา เปนการชําระคืนทั้งหมด หรือเปน
การชําระแบบผอนสงเปนงวด ๆ ในการใหสินเชื่อ ธนาคารจะมีความสนใจโดยเฉพาะในเรื่อง
ที่วาสินเชื่อนี้ สามารถจะเปลี่ยนกลับใหมาเปนเงินสดไดภายในระยะเวลาอันไมนานเกินไปนัก
กลาวคือ การใหสินเชื่อซึ่งทําใหธนาคารขาดสภาพคลอง จะทําใหธนาคารกลับมามีสภาพคลอง
อีกในเวลาอันไมนานนัก
3.การลงทุนทางการเงิน (financial investment) ทางใชเงินลงทุนที่สําคัญรองลงมาจากการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยก็คือ การลงทุนทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งการลงทุนในหลักทรัพย
ตางๆ ซึ่งจะเรียกยอๆ วาการลงทุน ในหลายประเทศมีกฎหมายหามมิใหธนาคารพาณิชยซื้อ
หรื อ มี หุ น ในบริ ษั ท จํ า กั ด ใด และมี ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ชนิ ด และปริ ม าณของหุ น กู ข องบริ ษั ท
ธนาคารพาณิชยจะซื้อหรือมิได ดังนั้น หลักทรัพยที่สําคัญที่ธนาคารพาณิชยใชเงินไปในการ
ลงทุน ก็คือ หลักทรัพยรัฐบาล ซึ่งอาจเปนระยะสั้น คือตั๋วเงินคลัง และหักทรัพยระยะยาวคือ
พันธบัต รรัฐบาล หลักทรัพยรัฐบาลถือเปนสินทรัพยทางการเงินที่มีความมั่นคงและมีความ
ปลอดภัยในเงินตน หรือไมมีความเสี่ยงในการไมปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น จึงเปนหลักทรัพยที่
เปนที่นาสนใจในการลงทุนของธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ในบางประเทศ เชนประเทศไทย ยัง
มีการกําหนดธนาคารพาณิชยถือพันธบัตรรัฐบาลเปนสวนหนึ่งของเงินสดสํารองตามกฎหมาย
การลงทุนในหลักทรัพยในกรณีจึงเปนเรื่องของการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
4.สินทรัพยอื่นๆ (other assets) สินทรัพยอื่นๆ ของธนาคารพาณิชยประกอบดวยตึกที่ทําการ
เครื่องตกแตงสํานักงาน เครื่องจักรลงบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ สินทรัพยอื่นๆ เหลานี้
โดยทั่วไปแลวจะมีมูลคาเพียงเล็กนอย ดังนั้น ในแงนี้ธนาคารจะมีความแตกตางจากธุรกิจชนิด
อื่นๆ โดยปกติแลว หนวยธุรกิจทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจจะมีสินทรัพยที่เรียกวา สินทรัพยประจํา
(fixed assets) เชนที่ดิน สิ่งกอสราง เครื่องจักรฯลฯ มากกวาครึ่งหนึ่งของสินทรัพยทั้งหมด งาน
ของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจเหลานี้ก็คือ การผลิต สินคาหรื อบริการ ดังนั้น เพื่ อวั ตถุประสงคนี้
หนวยธุรกิจจึงมีความจําเปนตองใชสินทรัพยประจํามาก ในทางตรงกันขาม งานของธนาคารก็
คือการใหบริการทางการเงินแกลูกคา ดังนั้น สินทรัพยทางการเงินเหลานี้จึงมีมูลคาเปนจํานวน
มากเมื่อเทียบกับสินทรัพยประจําที่ตองการเพใหการดําเนินงานเปนไปได
เงินสดสํารองเปนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดใดๆ แกธนาคาร แตเปนสินทรัพยที่ทําให
ธนาคารขาดสภาพคลอง และมีความปลอดภัย ในทางตรงกันขาม สินเชื่อและหลักทรัพยตางๆ
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ที่ธนาคารมีอยูเปนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning assets) แกธนาคาร แตกําใหธนาคาร
ขาดสภาพคลอง
หนาที่ทางเศรษฐกิจของสินเชื่อ
เพื่ อที่ จะเข า ใจหน า ที่ พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จของสิ น เชื่ อ และเครื่ อ งมือ ทางการเงิ น อาจ
พิจารณาระบบเศรษฐกิจ
ซึ่ง ประกอบไปด ว ยเศรษฐกิ จซึ่ ง เป นผู ใ ช จา ย (spending
units )หรื อ ครั ว เรื อ น(
households ) นั่นเอง ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน 1 เดือน แตละครัวเรือน จะไดรับรายได
ในรูปของตัวเงิน ซึ่งเปนผลตอบแทนจากการที่ครัวเรือนนั้นมีสวนรวมในการผลิตสินคาและ
บริการในระบบเศรษฐกิจ ให Y แสดงถึงรายไดที่ครัวเรือนไดรับในรอบระยะเวลาดังกลาวในรอบ
ระยะเวลาที่ไดรายไดนั้น แตละครัวเรือนยอมตองมีการใชจายออกไปจํานวนหนึ่งเปนคาซื้อ
สินคาและบริการสําหรับการบริโภค ให C แทนคาใชจายในการบริโภค รายไดและการบริโภค
ของครัวเรือนไมจําเปนตองเทากันในรอบเวลาดังกลาว สวนแตกตางคือ Y-C แสดงถึงการออม
ซึ่งจะใชตัวยอวา S หรือเขียนไดวา S = Y-C ในระบบเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม เราอาจแบง
ครัวเรือนออกไดเปนสามประเภทตามลักษณะของการใชจายคือ
1.ครัวเรือนที่มีการออมเทากับศูนย ( zero savers ) คือ ครัวเรือนที่ใชจายในการบริโภคใน
ปจจุบันเทากับรายไดปจจุบันที่ไดรับพอดี
2.ครัวเรือนที่มีการออมเปนบวก หรือเรียกสั้นๆวา ผูออม ( savers ) หรือผูที่มีรายไดสูงกวา
รายจาย (surplus units ) คือครัวเรือนที่ใชจายในการบริโภคในปจจุบันนอยกวารายไดปจจุบันที่
ไดรับ
3.ครัวเรือนที่มีการออมเปนลบ ( dissevers ) หรือผูที่มีรายจายสูงกวารายได ( deficit units )
คือ ครัวเรือนที่ใชจายในการบริโภคในปจจุบันมากกวารายไดปจจุบันไดรับ
แตโดยทั่วๆ ไป แลว ครัวเรือนสวนใหญจะเปนประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ดังนั้น จึง
ควรพิจารณาวา เหตุใดครัวเรือนจึงเลือกที่จะเปนผูออม (ประเภทที่ 2 ) หรือเลือกที่เปนผูมีการ
ออมเปนลบ (ประเภทที่ 3) และเหตุใดในบางเวลาครัวเรือนอาจเปนผูออม แตในบางเวลาก็กลับ
เปนผูมีการออมเปนลบ หนาที่ทางเศรษฐกิจสินเชื่ออาจแบงออกไดเปนสามประการ ดังนี้คือ
1.สินเชื่อและการบริโภค ปญหาหนึ่งที่แตละครัวเรือนจะตองประสบก็คือ การจัดสรรการ
บริโภคของเขาใหเหมาะสมตามเวลาโดยคํานึงวา จากรายไดที่เขามีอยูในปจจุบันและรายไดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตนั้น ถาหากเขาใชจายในการบริโภคมากในงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง เขาก็
จะตองใชจายในการบริโภคนอยลงในงวดเวลาอื่น เพื่อที่จะทําใหเขาไดรับอรรถประโยชนรวม
หรือความพอใจรวมสูงสุด แตละบุคคลจะตองคํานึงถึงรายไดปจจุบันของเขา รายไดในอนาคต
ความตองการในปจจุบัน และความตองการในอนาคต ในขณะใดขณะหนึ่ง แตละบุคคลจะให
ความสําคัญ แตการบริโภคในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคในอนาคตตากตางกัน
ออกไป แมกระทั่งบุคคล 2 คน ซึ่งตางก็มีรายไดปจจุบัน รายไดในอนาคต ความตองการใน
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ปจจุบัน และความตองการ ในอนาคตเหมือนกันทุกประการ ก็ยังอาจใหความสําคัญแตกตางกัน
ได เชน บุคคลหนึ่งอาจเปนคนที่ไมชอบมองการไกล คอแตความสุขและความพอใจที่ไดรับใน
ปจจุบันเปนใหญ บุคคลผูนี้ก็จะใหความสําคัญแกการบริโภคในปจจุบันมาก ยินดีที่จะเสียสละ
การบริโภคในอนาคตเปนจํานวนมากเพื่อที่จะไดบริโภคในปจจุบันจนกวารายไดปจจุบันของเขา
ในทางตารางกันขาม บุคคลอีกคนหนึ่งที่ชอบมองการไกลและกลัวความยากลําบากในอนาคต
บุคคลผูนี้ก็จะใหความสําคัญแกการบริโภคในปจจุบันนอยกวา และยินดีที่จะบริโภคในปจจุบัน
เปนจํานวนที่นอยกวารายไดปจจุบันของเขา
เมื่อแตละบุคคลใหคุณคาหรือความสําคัญแกการบริโภคในปจจุบันและการบริโภคใน
อนาคตแตกตางกัน แตละบุคคลก็อาจไดรับอรรถประโยชนหรือความพอใจเพิ่มขึ้นไดโดยการ
แลกเปลี่ยนกันระหวางการบริโภคในปจจุบันกับการบริโภคในอนาคต คนที่ใหความสําคัญแก
การบริโภคในปจจุบันนอยกวาสามารถที่จะโอนการออมในปจจุบันของเขา ซึ่งแสดงถึงสิทธิ์ที่มี
ตอสินคาในปจจุบันไปใหแกคนที่ใหความสําคัญแกการบริโภคในปจจุบันมากกวา ผูยืมจะชดใช
อํานาจในการบริโภคคืนใหแกผูที่ใหยืมในภายหลัง ซึ่งผูที่ใหยืมก็อาจตัดสินใจวาเขาจะใชไปเพื่อ
การบริโภคในทันทีหรือเก็บออมไวตอไปอีก ดวยเหตุนี้ แตละบุคคลสามารถที่จะทําใหตนเอง
ไดรับความพอใจเพิ่มขึ้นได โดยการจัดสรรการบริโภคของเขาอยางเหมาะสมตามการเวลา
ประสิทธิภาพของการบริโภคจึงเพิ่มขึ้น
ถ าหากสั งคมปราศจากสินเชื่ อ การแลกเปลี่ยนระหวา งการบริโ ภคในปจจุบันกับ การ
บริโภคในอนาคตก็จะไมมีประสิทธิภาพและการกระทําไดในขอบเขตจํากัด จนกระทั่งไมอาจทํา
ใหความพอใจเพิ่มขึ้นได สมมติวา ในสังคมแหงหนึ่งยังไมมีการใชสินเชื่อ สังคมแหงนี้มีสินทรัพย
เพียงสองชนิดเทานั้นคือ สินทรัพยกายภาพ ( เชน บาน ที่ดิน เครื่องประดับ สัตวเลี้ยง ฯลฯ )
และเงินเชน เหรียญกษาปณ หรือเงินกระดาษ ซึ่งไมไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ผู
ตองการจะบริโภคมากกวารายไดปจจุบันของเขาก็จะตองใชจายจากเงินที่เก็บหอมรอมริบไว
หรือไมก็ขายสินทรัพยที่ยังมีอยูออกไป สวนผูมีรายไดปจจุบันสูงกวารายจายในการบริโภค และ
ตองการที่จะเก็บออมก็ไมมีทางเลือกใดๆ ในการที่จะเก็บออมมากนัก ทางเลือกที่เขามีอยูก็คือ
การสะสมออมในรูปของเงินเพิ่มขึ้นหรือไมก็นําไปซื้อสินทรัพยกายภาพ การสะสมเงินเพิ่มขึ้น
ยอมมีขอดีในแงที่ทําใหผูออมมีสภาพคลองสูงขึ้น แตก็มีขอเสียคือไมไดรับผลตอบแทนใดๆ การ
มี สิ น ทรั พ ย ก ายภาพเพิ่ ม ขึ้ น อาจทํ า ให ผู อ อมได รั บ รายได เ พิ่ ม ขึ้ น แต ก็ อ าจจะมี ค า ใช จ า ยที่
เกี่ยวของเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ก็ยังทําใหผูออมขาดสภาพคลองและมีความเสี่ยงบางประการ
เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ ผูออมก็อาจไมมีแรงที่จูงใจที่จะออม การโอนเงินกันระหวางผูตองการใชกับผู
ออมก็กระทําไดลําบาก แตถาหากในสังคมนั้นมีการใชสินเชื่อเพื่อการบริโภค( consumer credit
) ปญหาเชนที่กลาวขางตนก็จะนอยลงเพราะผูออมสามารถโอนเงินออมของเขาซึ่งแสดงถึงสิทธิ์
ในการเปนเจาของสินคาและบริการในปจจุบันไปใหแกผูที่ตองการใชจายโดยมีสัญญาวาจะตอง
ชดใชคืนใหในอนาคต
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ในบางกรณี การใหสินเชื่อเพื่อการบริโภคอาจจะทํากันโดยเพียงแตมีสัญญากันดวยวาจา
ถาหากเงินที่กูยืมกันนั้นเปนเพียงจํานวนเล็กนอยและเปนการกูยืมกันระหวางญาติพี่นองหรือ
เพื่อนฝูงแตถาหากเปนการกูยืมระหวางบุคคลอื่น ๆ หลักฐานในการกูยืมที่เปนทางการมากกวา
การสัญญาดวยวาจาก็อาจมีความจําเปน ในกรณีนี้ บางทีก็อาจใชวิธีการลงในบัญชีของเจาหนี้
หรือผูใหกูยืมซึ่งเรียกวา “บัญชีสินเชื่อ” ( book credit ) อยางไรก็ตาม สวนใหญแลว การกูยืมจะ
กระทํ า เป น หลั ก ฐานโดยการออกเอกสารเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรในรู ป ของตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น (
promissory note ) เครื่องมือทางการเงินประเภทนี้ไมเพียงแตจะเปนหลักฐานทางกฎหมายซึ่ง
ระบุจํานวนเงินและเงื่อนไขในการกูยืมไวเทานั้น แตยังเปนตราสารที่สามารถนําไปซื่อและขาย
กันในตลาดไดอีกดวย
ดังนั้นเราอาจสรุปไดวา สินเชื่อเพื่อการบริโภคมีความสําคัญ 3 ประการ ดังนี้คือ
(1) ชวยทําใหการบริโภคมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสินเชื่อเพื่อการบริโภค ชวยให
ครัวเรือนสามารถกระจายการบริโภคของเขาไดอยางเหมาะสมตามกาลเวลา
(2) ชวยทําใหเกิดเครื่องมือทางการเงินซึ่งเปนที่ดึงดูดใจผูออม เพราะผูออมบางคนอาจมี
ความสนใจสินทรัพยทางการเงินบางประเภทที่ทําใหผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย และ
เปนสินทรัพยทางการเงินที่มีความปลอดภัยมากกวา และมีสภาพคลองกวาสินทรัพยกายภาพ
บางประเภท ขณะเดียวกันก็เปนสินทรัพยที่ดีกวาเงินซึ่งไมมีดอกเบี้ย
(3)ชวยกระตุนการขยายตัวของอุปสงคในรูปของตัวเงินที่มีสินคาและบริการ และชวย
รักษากระแสการหมุนเวียนของรายได ดังเปนที่ทราบแลววา การออมคือการไมใชจายรายไดไป
เพื่อการบริโภคในงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นการออมจึงมีผลตอการหดตัวของระบบเศรษฐกิจ
เพราะทําใหอุปสงคในรูปของตัวเงินที่มีตอสินคาและบริการลดลง และทําใหกระแสการหมุนเวียน
ของรายไดลดลง แตถาหากเงินที่มีออมนั้นถูกโอนไปใหผูอื่นใชจายแทน การใชจายนี้ก็จะชวยลบ
ลางผลของการหดตัวของระบบเศรษฐกิจได
2.สินเชื่อและการลงทุน นอกเหนือจากสินเชื่อที่ใชไปเพื่อการบริโภคแลว สินเชื่อสวนใหญอีก
จํานวนหนึ่งก็ยังเกิดขึ้นในกระบวนการของการสะสมทุน สตอคของสินคาทุน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งก็คือ ปริมาณสะสมของสินคาที่ผลิตไดในงวดเวลากอนๆ แตยังมิไดถูกใชไปในงวดปจจุบัน
การออมเปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการสะสมทุน สังคมใดก็ตามไมสามารถที่จะมีสตอคของ
สินคาทุนเพิ่มขึ้นไดถาหากสมาชิกในสังคมใชจายเพื่อการบริโภคในปจจุบันที่หมดสิ้น การออม
หรือการละเวนการบริโภคในปจจุบันชวยใหมีทรัพยากรบางสวนเหลือที่จะทําการผลิตสินคาทุน
ไวอยางไรก็ตามแมความสามารถและความเค็มใจในการออมจะเปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการ
สะสมทุนแตการออมในตัวเองก็มิไดเปนเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะใหหลักประกันไดวาการสะสมทุน
จะเกิ ดขึ้น ทรั พยากรที่ มิไ ด ถูก ใชไ ปเพื่อ การบริโภคในปจจุ บันอาจอยูในสภาพว างงาน หรื อ
สูญเสียไปเฉย ๆ หากไมมีผูใดใชทรัพยากรเหลานี้ไปในการผลิตสินคาทุน ดังนั้น การลงทุนจึง
เปนเงื่อนไขที่จําเปนอีกอันหนึ่งของการสะสมทุน การลงทุนหมายถึง คาใชจายที่ใชไปในการซื้อ
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สินคาทุนหรืออุปกรณทุนสําหรับผลิตสินคาบริโภคตอไป การลงทุนชวยทําใหรายไดหรือผลผลิต
ที่มิไดถูกใชไปหรือที่เคยออมไวถูกไปใชในการสะสมทุน
ลองพิจารณาวาถาในสังคมใดสังคมหนึ่งก็ตาม ครัวเรือนแตละครัวเรือนใชจายไปในการ
ลงทุนเปนจํานวนเทากันพอดีกับจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินที่เขาเก็บออมไดสังคมนั้นคงจะไม
มีประสิทธิภาพอยางมากดวยเหตุผลอยางนอยสองประการตอไปนี้
(1) ประสิทธิภาพในการลงทุนนอยกวาที่ควรจะเปน ความสามารถของคนแตละคนยอม
แตกตางกัน ในเรื่องการลงทุนก็เชนกัน ประสิทธิภาพหนวยสุดทายในการลงทุนของแตละคน
แตกตางกันไป บางคนอาจมีการออมสูง แตมีความสามารถในการลงทุนต่ํา ดังนั้นหากลงทุนไป
ก็อาจจะสูญเงินไปเปลาๆ ในทางตรงกันขาม บางคนอาจมีการออมต่ํา แตมีความสามารถในการ
ลงทุนสูง ถาไมมีเงินก็จะขาดโอกาสในการลงทุนไป ยิ่งกวานั้นอาจมีปจจัยอื่นๆ บางประการ
เชน การไมมีความสนใจในเรื่องการลงทุน การขาดความสามารถเชิงริเริ่มและการจัดการ ความรู
และประสบการณไมเพียงพอ ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้มีผลทําใหประสิทธิภาพในการลงทุนของ
สังคมเปนสวนรวมนอยกวาที่ควรจะเปน
(2) เกิดการไมประหยัดจากการลงทุนขนาดเล็กๆ จนกระทั่งไมเกิดการประหยัดจากขนาด
ธุรกิจเหลานี้จะมาสามารถรวบรวมทุนไดมากพอที่จะจางผูมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ
สูงได ตลอดจนไมสามารถไดรับประโยชนจากการประหยัดอันเกิดจากการผลิตขนาดใหญได
ดังนั้น เปนที่เห็นไดชัดเจนวา ถาการใชทุนจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเพิ่มผลิต
ภาพของประเทศ ทุนนั้นก็จะตองไดมาโดยการโอนมาจากเงินออม และถูกนําไปใชโดยผูลงทุนที่
มีความสามารถที่จะทําใหการลงทุนนั้นมีผลิตภาพสูงสุด มีความสามารถที่จะก อใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาด ในกระบวนการดังกลาวนี้ สถาบันชนิดใหมที่แตกตางไปจากครัวเรือน ซึ่งก็
คือหนวยธุรกิจที่มีความชํานาญเฉพาะอยางจําเปนตองมีในสังคม
เพื่อที่จะใหเงินออมถูกนําไปใชในการลงทุน การมีเครื่องมือทางการเงินบางชนิดจะชวยให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ผลก็คือ ผูออมที่ตองการโอนเงินออมใหแกผูที่ตองการออมใชจายใน
การลงทุนจะไดรับเอกสารทางการเงิน หรือเอกสารซึ่งแสดงสิทธิเหนือรายไดและมูลคาของ
สินทรัพย ดังนั้นในกระบวนการของการสะสมทุนที่แทจริง สิ่งที่จะเกิดขึ้นพรอมๆ กันไปดวยก็คือ
การมีการออกเอกสารแสดงสิทธิเรียกรองทางการเงิน (financial claims) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
เงินที่จะใหผูลงทุนนําไปลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิเรียกรองทางการเงิน อาจแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ ประเภทแรก
คือ สิทธิเรียกรองทีมีตอสวนของผูเปนเจาของ (equity claims) และประเภทที่สอง คือ สิทธิ
เรียกรองที่มีตอหนี้สิน (debt claims) สิทธิเรียกรองที่มีตอสวนของผูเปนเจาของก็คือหุนซึ่งแสดง
ถึง ความเปน เจา ของกิจ การ และแสดงถึ ง การมี สว นรว มในการดํา เนิ นกิ จ การ การมี อํา นาจ
ควบคุม การมีสิทธิเหนือรายได และสินทรัพยของกิจการ การเสี่ยงตอการขาดทุนของกิจการและ
การมีโอกาสไดรับผลกําไร ในระบบเศรษฐกิจหลายแหงที่ขนาดของธุรกิจคอนขางใหญโต การ
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ขายหุนหรือสวนของผูเปนเจาของหรืออีกนัยหนึ่ง สิทธิเรียกรองทีมีตอสวนของผูเปนเจาของ
เปนวิธีการที่นิยมใชในการจัดสรรเงินออมไปสูการลงทุน แตก็อาจมีผูออมบางคนที่ไมชอบเสี่ยง
กับการไดผลตอบแทนที่ไมแนนอน และเสียงกับการสูญเสียในกรณีทีหุนมีมูลคาลดลง พวก
เหลานี้ตองการไดสิทธิเรียกรองชนิดที่อาจจะใหรายไดที่แนนอนกวา และไมมีความเสี่ยงตอการ
ลดลงของราคา ขณะเดียวกันหนวยธุรกิจบางแหงก็ไมตองการใหมีผูใดมารวมในการมีอํานาจ
ควบคุมกิจการ หรือไมตองการใหมีผูใดมารวมมีสวนแบงในกําไรที่เขาคาดวาจะไดรับในอัตราที่
สูง ปญหานี้อาจแกไดโดยการออกสิทธิเรียกรองที่มีตอหนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้ผูออมนําเงินออมให
หนวยธุรกิจกูยืมโดยมีสัญญากันวาจะใชเงินตนพรอมดอกเบี้ยคืนใหในระยะเวลาตอมา ในกรณีนี้
ผูออมก็จะไดรับรายไดที่เปนตัวเงินที่แนนอน และไดรับคืนเงินตนตามมูลคาที่แนนอนเชนกัน
การลงทุนสวนใหญอีกสวนหนึ่งมักจะกระทํากันโดยการออกสิทธิเรียกรองที่มีตอหนี้สินนี้
3.สินเชื่อและกระแสการหมุนเวียนของรายได ถาอัตราการขยายตัวของสินเชื่อนอยเกินไป
ระดับรายไดจะลดลง และถาหากอัตราการขยายตัวของสินเชื่อมากเกินไประดับรายไดจะเพิ่มขึ้น
การที่ เ ป น เช น นี้ อ าจอธิ บ ายได ดั ง นี้ สมมติ ว า เราเริ่ ม ต น พิ จ ารณาสถานการณ ที่ ก ระแสการ
หมุนเวียนของรายไดประชาชาติหรือรายจายของประชาชาติเทากับ 1,200 ลานบาทตอป สมมติ
วาระดับรายไดนี้เปนระดับรายไดที่มีการจางงานเต็มที่โดยปราศจากภาวะเงินเฟอ จํานวนเงินทั้ง
จํานวนนี้จะตกเปนรายไดของหนวยเศรษฐกิจตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ เชน ครัวเรือน หนวย
ธุรกิจ รัฐบาล และอื่นๆ ถาหนวยเศรษฐกิจตางๆ เหลานี้ตางก็ใชจายเพื่อการบริโภคและการ
ลงทุนเปนจํานานทากับรายไดในปจจุบัน รายไดประชาชาติก็จะหมุนเวียนอยูในอัตราที่คงที่
รายไดที่ไดรับทั้งหมดจากมูลคาของผลผลิตจะหมุนเวียนกลับไปสูตลาดในรูปของรายจายเพื่อ
ผลผลิต ซึ่งก็จะทําใหระดับของผลผลิตและรายไดยังคงอยูในระดับเดิม
อยางไรก็ตามในความจําเปนจริงแลว สถานการณเชนนี้มักจะไมเกิดขึ้น หนวยเศรษฐกิจ
บางหนวย เชน ครัวเรือน หนวยธุรกิจ และรัฐบาลอาจจะใชจายเพื่อการบริโภคและการลงทุน
นอยกวารายไดในปจจุบัน ซึ่งพวกนี้เรียกวา ผูออมหรือผูที่มีรายไดสูงกวารายจายดังไดกลาว
แลวในตอนตน ถาหากวาสวนเกินของรายไดปจจุบันที่เหนือกวารานจายเพื่อผลผลิตไมมีสิ่งอื่น
มาชดเชยก็จะเกิดการลดลงในกระแสของการใชจายเพื่อซื้อผลผลิต และทําใหระดั บรายได
ประชาชาติที่เปนตัวเงินลดลง ถาหากคาแรงที่เปนตัวเงินและระดับราคาสินคาเคลื่อนไหวไดโดย
เสรี การลดลงในความตองการในผลผลิตก็จะมีผลทําใหระดับราคาสินคาลดลง อยางไรก็ตาม ใน
ระบบเศรษฐกิจที่เปนจริงนั้น คาแรงที่เปนตัวเงินและราคาสินคาไมสามารถเคลื่อนไหวในทาง
ลดลงไดโดยเสรี ดังนั้นก็จะเกิดการลดลงในผลผลิตที่แทจริงและการจางงาน
แต ถ า หากว า ในระบบเศรษฐกิ จแห งนี้ มีห น ว ยเศรษฐกิ จอื่น ๆ ซึ่ งก็อ าจเป น ครัว เรื อ น
หนวยธุรกิจ และรัฐบาลซึ่งมีการออมเปนลบหรือมีรายจายสูงกวารายไดปจจุบัน การลดลงใน
รายไดที่เปนตัวเงินก็อาจจะไมเกิดขึ้นได เพื่อที่จะลบลางผลที่มีตอเศรษฐกิจจากพฤติกรรมการ
ใช จ า ยของหน ว ยเศรษฐกิ จ ที่ มี ร ายได สู ง กว า รายจ า ย หน ว ยเศรษฐกิ จ ที่ มี ร ายได จ ะต อ งมี
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ความสามารถที่จะซื้อผลผลิตที่หนวยเศรษฐกิจประเภทแรกไมไดซื้อ การที่จะเปนเชนไดอาจ
กระทําไดโดยสองวิธีคือ วิธีแรกโดยการสรางและการขายสิทธิเรียกรองที่มีตอสวนของผูเปน
เจาของโดยหนวยเศรษฐกิจที่มีรายจายสูงกวารายได กลาวอีกอยางหนึ่งคือ เงินออมของผูออม
ถูกนํามาแลกเปลี่ยนโดยตรง หรือโดยทางออมกับหุนซึ่งแสดงถึงความเปนเจาของกิจการ โดย
วิธีนี้ เงินจํานวนมากอาจถูกจัดสรรไปเพื่อการใชจาย อยางไรก็ตาม วิธีการนี้เพียงวิธีการเดียวก็
อาจจะยังไมเพียงพอ ดังนั้นก็อาจมีวิธีที่สอง โดยการสรางสินเชื่อใหมใหเกิดขึ้น โดยวิธีนี้ รายได
ที่เหนือรายจายของผูออมก็จะถูกโอนไปใหแกผูที่มีรายจายเหนือกวารายไดเพื่อใชไปในการ
บริโภคและในการลงทุน
ประเภทของสินเชื่อ
ในการจํ าแนกสินเชื่ อออกเปนประเภทตางๆ นั้ น เราอาจจะใชฐานตางๆ กันเพื่อการ
จําแนกในที่นี้จะจําแนกสินเชื่อออกเปนสี่ประเภทดังนี้คือ
1. ประเภทของสินเชื่อตามวัตถุประสงคของการใช สินเชื่ออาจแบงตามวัตถุประสงคของ
การใชเปนสามประเภทยอย คือ (1) สินเชื่อเพื่อการลงทุน (investment credit) (2) สินเชื่อเพื่อ
การพาณิชย (commercial credit) และ (3) สินเชื่อเพื่อการบริโภค (consumer credit) สินเชื่อ
เพื่อการลงทุนนับวามีความสําคัญยิ่งตอความจําเริญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะผูที่กูยืมไป
จะนําไปใชในการซื้อสินคาประเภททุน เชน เครื่องจักร เครื่องมือ การกอสรางโรงงานอันมีสวน
ชวยเพิ่มกําลังความสามารถในการผลิตของประเทศในอนาคต สินเชื่อเพื่อการลงทุนมักเปน
สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อเพื่อการพาณิชยมักใชไปสําหรับเปนคาใชจายในการผลิตสินคาและ
บริการและจําหนายสินคา โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาสั้น สําหรับสินเชื่อเพื่อการบริโภคนั้น ในอดีต
ธนาคารพาณิชยมักไมใหความสนใจแกการใหสินเชื่อประเภทนี้เทาใดนัก เนื่องจากมีความเห็น
วา ผูที่ไมมีเงินเพียงพอที่จะซื้อสิ่งของใดๆ ก็ตามก็ควรที่จะชะลอการซื้อไปกอน และทําการเก็บ
หอมรอมริบจนกวาจะมีซื้อไดแทนที่จะตองไปกูหนี้ยืมสิน แตเนื่องจากธนาคารพาณิชยไดเห็น
การเจริญเติบโตและการขยายตัวของสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ที่การใหสินเชื่อเพื่อการ
บริโภค ซึ่งเดิมทีก็เริ่มจากสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต แตตอมาก็ขยายไปถึงสินคาบริโภคประเภท
ถาวรอื่นๆ อีกดวย ธนาคารพาณิชยจึงเริ่มใหความสนใจแกการใหสินเชื่อประเภทนี้ดวยปจจุบัน
ให สิ น เชื่ อ เพื่ อ การบริ โ ภคเป น ไปอย า งแพร ห ลาย และมี ส ว นช ว ยให ก ารจั บ จ า ยใช ส อยของ
ประชาชนเปนไปอยางคลองตัว อยางไรก็ตาม สินเชื่อเพื่อการบริโภคนับวามีสวนชวยทําให
ประชาชนมีการใชจายเกินตัว และอาจกอใหเกิดปญหาตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ได
ในการแบ ง ประเภทของสิ น เชื่ อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการใช นั้ น อาจแบ ง ตามสาขา
เศรษฐกิจซึ่งเปนผูไดรับสินเชื่อ ในกรณีของประเทศไทย การแบงสินเชื่อตามวัตถุประสงคของ
การใช ซึ่งจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจตางๆ ที่เปนผูไดรับสินเชื่อแบงออกไดดังนี้ (1) การเกษตร
(2) เหมืองแร (3) อุตสาหกรรม (4) กอสราง (5) ที่ดินและที่อยูอาศัย (6) การนําเขา (7) การ
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สงออก (8) การคาสง/คาปลีก (9) สาธารณูปโภค (10) สถาบันการเงิน (11) บริการ (12) สวน
บุคคล และ (13) อื่นๆ
2.ประเภทของสินเชื่อจําแนกตามระยะเวลา สินเชื่ออาจแบงออกตามระยะเวลาของการให
สินเชื่อ เปน (1) สินเชื่อระยะสั้น (2) สินเชื่อระยะปานกลาง (3) สินเชื่อระยะยาว โดยทั่วไปแลว
สินเชื่อระยะสั้น จะมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป สินเชื่อระยะปานกลาง จะมีระยะเวลาระหวาง 1-5 ป
และสินเชื่อระยะยาวจะมีระยะเวลาตั้งแต 5 ปขึ้นไป
กิจ กรรมหลายประเภทด ว ยกั น ต อ งการสิ น เชื่ อ เพี ย งแค ร ะยะเวลาสั้ น ๆ เช น ชาวนา
ตองการสินเชื่อเพื่อซื้อเมล็ดพันธุพืชมาทําการเพาะปลูก ซึ่งใชระยะเวลาไมนาน เมื่อเก็บเกี่ยว
และขายผลผลิตไดก็สามารถชําระคืนได ผูปกครองนักเรียนตองการสินเชื่อระยะสั้นเพื่อมาจาย
คาเลาเรียนของบุตร พอคาตองการกูยืมเงินมาเพื่อ สตอคสินคาไวขายในเทศกาลปใหม ซึ่งในไม
ชาสินคาก็จะขายไดและพอคามีเงินมาชําระหนี้ แตกิจกรรมบางประเภทก็ตองการสินเชื่อระยะ
ปานกลางเชน การทําภัตตาคาร การทําการคาปลีก การซื้อสินคาบริโภคประเภทถาวร ฯลฯ
ส ว นกิ จ กรรมที่ ต อ งการสิ น เชื่ อ ระยะยาวส ว นใหญ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรมการผลิ น ใน
อุตสาหกรรมตางๆ การลงทุนดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท สินเชื่อเพื่อการ
ซื้อที่ดินและที่อยูอาศัย เปนตน
3.ประเภทของสินเชื่อตามลักษณะของผูใช สินเชื่ออาจแบงตามลักษณะของผูใชออกเปน
สองประเภทยอยๆ คือ (1) สินเชื่อที่ใหแกภาคเอกชน (private sector) และ (2) สินเชื่อที่ใหแก
ภาครัฐบาล (public sector) สินเชื่อที่ใหแกภาคเอกชน อาจเปนการใหสินเชื่อแกรายบุคคลหรือ
แกหนวยธุรกิจ ซึ่งพวกเหลานี้จะนําสินเชื่อที่ไดรับไปใชเพื่อการบริโภค เพื่อการพาณิชย หรือ
เพื่ อการผลิต ดังไดกลาวแลว สว นสินเชื่อที่ ใ หแกภาครัฐ บาลนั้ น หมายถึ งสิ นเชื่อที่ใ หแก ทั้ง
หนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากภาครัฐบาลโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนามัก
มีการใชจายที่สูงกวารายไดจากภาษีอากรที่จัดเก็บได ดังนั้นภาครัฐบาลจึงจําเปนตองกูยืมเงิน
เพื่อมาใชจายในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐบาลจะสามารถกูยืมไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยู
กั บ ความสามารถในการจั ด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ เพราะความสามารถนี้ จ ะเป น เครื่ อ งแสดงถึ ง
สมรรถนะในการชําระคืนเงินกูถารัฐบาลกูยืมไปเพื่อใชจายในโครงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง
ยอมมีผลใหเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหรัฐบาลสามารถเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น และมี
สมรรถนะในการชําระคืนเงินกูสูง ในทางตรงกันขาม ถารัฐบาลกูยืมไปเพื่อใชในการบริโภค หรือ
ใชในโครงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนต่ําสมรรถนะในการชําระคืนเงินกูก็จะต่ําดวย สินเชื่อที่
ภาครัฐบาลไดรับอาจไดมาจากธนาคารกลางของประเทศ สถาบันการเงินภายในประเทศ และ
สถาบันการเงินตางประเทศ
4.ประเภทของสิน เชื่ อ ตามวิธีก ารให สิน เชื่ออาจแบง ตามวิธี ก ารให ออกเป น (1) การให
โดยตรง (direct) (2) การใหทางออม (indirect) แตเดิมนั้น การใหสินเชื่อมักกระทํากันโดยตรง
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กลา วคือ ผูที่ มีเ งิ น เหลือ ใชใ หกู ยืม โดยตรงแกผู ข าดแคลนเงิ น ป จจุ บั นนี้ การให สิน เชื่อ บาง
ประเภทก็ยังกระทําการโดยตรง เชน การขายสินคาเชื่อ การใหกูยืมสวนบุคคล ฯลฯ
แตลักษณะที่สําคัญของสังคมสมัยใหมก็คือ การมีสถาบันการเงินเปนตัวกลางทางการเงิน
ในการใหสิ นเชื่ อโดยทางออม ผูที่มีเ งินเหลือ ใชจ ะเงิน ไปฝากกับ สถาบัน การเงินตางๆ เช น
ธนาคารพาณิชย บริษัทประกันชีวิต ฯลฯ เมื่อสถาบันการเงินเหลานี้ไดรับเงินทุนจากประชาชน
ก็จะออกเอกสารแสดงพันธะที่มีตอเจาของเงินเหลานี้เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับเงินที่ไดรับ เชน
ใบฝากประจํา ตั๋วสัญญาใชเงิน กรมธรรม ฯลฯ สถาบันการเงินจะทําหนาที่ในการนําเงินฝากไป
ใหผูที่ตองการใชกูยืม โดยวิธีการนี้ก็ไดทําใหเกิดหนี้สินและสินเชื่อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
วิธีการใหสินเชื่อ
วิธีการใหสินเชื่ออาจกระทําไดหลายรูปแบบ ดังนี้คือ
1.การใหสินเชื่อโดยไมมีหลักฐานทางกฎหมายที่ชัดเจน การใหสินเชื่อโดยวิธีนี้ ยังแบง
ออกไดเปนสองประเภท คือ
(1) สินเชื่อที่ใหดวยวาจาสัตย (parole credit) หมายถึงการใหสินเชื่อโดยไมมีเครื่องมือ
ทางการเงินรับรองการเปนหนี้สินของผูกูยืมแตประการใด ผูกูยืมเพียงแตใหวาจาสัตยวาจะชดใช
หนี้สินใหแกผูใหกูยืมเทานั้น เชน นาย ก. กูเงินจากนาย ข. 1,000 บาท และสัญญาดวยวาจาวา
จะชดใชเงินใหในหนึ่งเดือนขางหนา การใหคําสัญญานี้ไมมีลายลักษณอักษรเปนหลักฐานแต
ประการใด ดังนั้นความเสี่ยงในการไมไดรับเงินคืนในกรณีนี้คอนขางจะสูง
(2) สินเชื่อที่ใหดวยการลงบัญชี (open-book credit) สินเชื่อประเภทนี้มักเกิดจากการขาย
สินคา วิธีการใหสินเชื่อแบบนี้ก็คือ ผูซื้อและผูขายตกลงกันที่จะทําการซื้อสินคาโดยไมมีการ
ชําระเงินกันเลยจนกระทั่งในเวลาขางหนา การใหสินเชื่อโดยวิธีนี้อาจไมแตกตางไปจากสินเชื่อที่
ใหดวยวาจาสัตยเพราะผูซื้ออาจปฏิเสธไดวาไมไดรับสินเชื่อจากผูขายเนื่องจากไมมีเครื่องมือ
ทางการเงินที่จะเปนหลักฐานผูกมัดผูซื้อได อยางไรก็ตาม ในการใหสินเชื่อดวยการลงบัญชี
ผูขายอาจใหผูซื่อสินคาเซ็นรับสินคาในใบสงมอบสินคา การกระทําดังกลาวใหความแนนอนใจใน
การที่จะไดรัยการชําระหนี้คืนมากขึ้นได เนื่องจากเทากับวาผูซื้อไดยอมรับการที่จะตองชําระ
หนี้สินที่เกิดจากการขายสินคาเชื่อให
2. การใหสินเชื่อที่มีหลักฐานทางกฎหมายชัดเจน การใหสินเชื่อดวยวิธีนี้แมจะมีหลักฐาน
ทางกฎหมายชัดเจน แตก็ยังไมถือวามีตราสารทางการเงิน (financial documents) หรือ
เครื่องมือทางการเงิน (financial instruments) เปนหลักฐานประกอบ การใหสินเชื่อดวยวิธีการนี้
ยังอาจแบงออกไดเปนสองประเภท คือ
(1) เงินเบิกเกินบัญชี (overdraft) ผูที่ตองการกูยืมแบบเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย
จะทําการตกลงกับธนาคารไวลวงหนาวาสามารถเบิกเงินเกินกวาที่ตนเองมีฝากอยูในบัญชีฝาก
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เผื่อเรียกจริงๆ ไดอยางมากที่สุดเปนจํานวนเทาใด สําหรับวงเงินสวนที่เบิกเกินบัญชี ผูกูยืมก็
ตองเสียดอกเบี้ยใหแกธนาคาร แตวงเงินที่ไมไดเบิกมาใชก็ไมจําเปนตองเสียดอกเบี้ย ดังนั้นใน
กรณีนี้ วงเงินของของสินเชื่อไมไดถูกกําหนดไวตายตัว สําหรับระยะเวลาของสินเชื่อก็ไมไดมี
การระบุไวลวงหนาแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาธนาคารจะกําหนดเอาเอง
หากลู ก ค า ไม ใ ช บ ริ ก ารก็ ไ ม จํ า เป น ต อ งเสี ย ดอกเบี้ ย เลย ดอกเบี้ ย ที่ ต อ งเสี ย ก็ คํ า นวณจาก
ระยะเวลาที่ใชเงินเกินบัญชีจริงเทานั้น การกูยืมโดยวิธีเบิกเกินบัญชีนี้ ผูใชบริการไมจําเปนตอง
นําหลักทรัพยไปค้ําประกันกับธนาคาร แตจะตองมีสินทรัพยซึ่งคือเงินฝากอยูกับธนาคาร และใน
การขอใชบริการดังกลาวจะตองทําการตออายุทุกป นอกจากผูที่จะไดรับบริการดังกลาวมักจะ
ตองเปนผูมีชื่อเสียงและฐานะดีในสังคมจนเปนที่ไววางใจของธนาคาร ขอเสียของการใหกูยืม
แบบเบิกเกินบัญชีในแงของธนาคารก็คือ ธนาคารไมมีความยืดหยุนในการที่จะบริหารเงินของ
ตนไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจามีความไมแนนอนวาลูกคาจะตองการสินเชื่อเปนจํานวนเทาใด
ในแตละชวงเวลา ซึ่งอาจทําใหธนาคารขาดแคลนเงินสดในมือไดในบางชวงเวลา แตในบางเวลา
ก็อาจมีเงินสดในมือเปนจํานวนมากที่ควรจะไดนําไปแสวงหาผลประโยชน ในระบบเศรษฐกิจที่
การกูยืมการะทําในรูปของการเบิกเกินบัญชีในจํานวนมาก การควบคุมสินเชื่อและปริมาณเงิน
ของธนาคารกลางก็จะไมคอยไดผลเต็มที่
(2) เงินกูที่มีกําหนดเวลา (term loans) เงินกูประเภทนี้ ผูกูและผูใหกูจะตองมีการตกลง
และกําหนดเงินกู ระยะเวลาของการกูเงิน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ไวอยางชัดเจนแนนอน ในการให
สินเชื่อประเภทนี้ โดยทั่วไปแลว ผูกูจะตองมีหลักทรัพยมาค้ําประกันเงินกู ซึ่งสวนใหญจะเปน
การกูจากสถาบันการเงิน และจะมีเอกสารสัญญาการกูเงินกันซึ่งผูกูไมสามารถกูยืมเงินเกินไป
กวาที่ตกลงกันในสัญญาได สัญญาการกูเงินแตละฉบับมักเปนการกูเพียงครั้งเดียวไมสามารถ
ใชไดตลอดไปเหมือนเชนกรณีการกูแบบเบิกเกินบัญชี หากมีความตองการกูยืมใหมหลังจาก
สิ้นสุดสัญญาเดิม ก็จําเปนตองทําสัญญาใหม ในแงของสถาบันการเงินหรือผูใหสินเชื่อ การให
กูยืมโดยมีกําหนดเวลานี้ทําใหสามารถทราบกําหนดเวลาที่ผูกูจะตองชําระคืนไดอยางแนนอน
ดังนั้นก็สามารถบริหารสินทรัพยของสถาบันการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาใหกูแบบ
เบิกเกินบัญชี นอกจากนี้ในแงของธนาคารกลางก็สามารถดําเนินนโยบายในการควบคุมปริมาณ
เงินและสินเชื่อไดอยางไดผลมากยิ่งขึ้น
3.การใหสินเชื่อที่มีตราสารทางการเงินเปนหลักฐานประกอบ ในการใหสินเชื่อประเภทนี้
ผูใหสินเชื่อจะอาศัยตราสารทางการเงินที่มีกฎหมายรองรับเปนหลักฐานประกอบตราสารทาง
การเงินที่ใชในกรณีนี้อาจแบงออกไดเปนสองประเภทใหญๆ คือ
(1) ตั๋วสัญญาใชเงิน (promissory notes) ในการกูยืมเงินจากธนาคาร ลูกคา หรือผูกูจะ
ออกตั๋วสัญญาใชเงินมอบใหไวแกธนาคารสัญญาวาจะใชเงินในระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน
หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ตกลง การกูยืมโดยวิธีนี้ก็เทากับทําใหการกูยืมแบบลงบัญชี (openbook credit) เปนทางการขึ้นมา เพราะมีการใหสัญญาวาจะใชเงินตามกําหนดที่ตกลงกัน ตั๋ว
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สัญญาใชเงินเปนตราสารทางการเงินที่มีกฎหมายรองรับ ถาหากเกิดมีการไมชําระเงินตาม
สัญญากฎหมายก็ยอมใหอํานาจแกผูใหกูที่จะจัดการตามกฎหมายกับผูกูได นอกจากตั๋วสัญญา
ใชเงินใชไดกรณีที่ลูกคากูยืมเงินจากธนาคารแลว ในทางกลับกัน สถาบันการเงิน เชน บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทําการกูยืมเงินจากประชาชน ก็จะออกตั๋วสัญญาใชเงินไว
ใหแกผูกู(หรืออีกนัยหนึ่งผูฝากเงินกับสถาบันการเงินเหลานั้น) เปนหลักฐานไดเชนเดียวกัน
(2) ตั๋วแลกเงิน (bills of exchange) ความแตกตางที่สําคัญระหวางตั๋วสัญญาใชเงินกับ
ตั๋วแลกเงินก็คือ ในขณะที่ตั๋วสัญญาใชเงินเปนสัญญาที่จะใชเงินใหแกกัน ตั๋วแลกเงินเปนคําสั่ง
จา ยเงิน ตั๋ ว แลกเงินนับ วามีบ ทบาทที่สําคั ญในการค าระหว า ประเทศ และมีความสําคัญตอ
ธนาคารพาณิชยเปนอยางมาก ดังเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้
สมมติวาพอคาผูสงออกในบราซิล จะสงกาแฟไปใหผูซื้อในนิวยอรก ผูสงออกก็ตองการได
เงินเร็วที่สุดทันทีที่เขาสงออก แตพอคาผูสั่งกาแฟเขานิวยอรกก็ตองการจะจายเงินตอเมื่อเขา
ไดรับกาแฟ หรือตอเมื่อเขาไดขายกาแฟบางสวนไป ดังนั้นความตองการในการกูยืมในระยะสั้น
จึงเกิดขึ้น พอคาบราซิล ซึ่งเรียกวานาย ก. ก็จะออกตั๋วแลกเงินซึ่งจะเปนคําสั่งใหพอคานิวยอรก
ซึ่ งเรี ยกวา นาย ข. จ า ยเงิ นตามจํา นวนค า กาแฟในเวลาที่ กํา หนดให ใ นอนาคต ถ า นาย ข.
รับรองตั๋ว กลาวคือ รับรองวาจะชําระหนี้สินเมื่อครบกําหนด เขาก็จะทําใหไดโดยการเขียนชื่อ
หรือสลักหลังตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินนั้นก็จะกลายเปนตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได ซึ่งนาย
ก. สามารถที่จะนําไปขายไดเพื่อไดเงินคาสินคามาทันที สมมติวาธนาคารในนิวยอรกเปนผูซื้อ
ตั๋วแลกเงินฉบับนั้นธนาคารก็จะคิดสวนลด คือซื้อตั๋วในราคาที่ต่ํากวาราคาที่ตราไว ดวยเหตุผล
ที่วาตั๋วนั้นยังไมถึงกําหนด และธนาคารจะตองรอไปจนกวาจะครบกําหนดจึงเรียกเก็บเงินได
ตัวอยางเชน ถาตั๋วแลกเงินฉบับนั้นมีมูลคา 1,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา สั่งจายใน 3 เดือน ถา
ธนาคารจะใหกูในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป ธนาคารจะจายเงินให นาย ก. แค 970 ดอลลาร
สหรัฐเทานั้น ดังนั้น นาย ก. ก็จะไดรับเงินคาขายกาแฟทันทีทันใด ในขณะที่ นาย ข. ยังไมตอง
จายเงินคากาแฟจนกวาจะครบกําหนด 3 เดือน จะเห็นไดวาการที่มีการใชตั๋วแลกเงิน ก็เทากับ
ไดมีการกูยืมในระยะสั้นเกิดขึ้น
ในบางกรณี แทนที่ นาย ก. จะออกตั๋วแลกเงินสั่งใหนาย ข. เปนผูจายเงิน ตามตั๋วนั้น นาย
ก. อาจออกตั๋วแลกเงินสั่งใหธนาคารของนาย ข. ในนิวยอรกเปนผูจายเงินตามตั๋ว ถาธนาคาร
ของ นาย ข. ตกลงตามนี้ ธนาคารก็จะรับรองตั๋ว ตั๋วแลกเงินในกรณีนี้ยอมเปนที่เชื่อถือกัน
มากกวาตั๋วแลกเงินซึ่งรับรองโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะชื่อเสียงของธนาคารยอมเปนหัก
ประกันดีกวาชื่อเสียงของบุคคล ดังนั้น ตั๋วแลกเงินนี้จะสามารถนําไปขายลดไดในอัตราที่ดีกวา
ตั๋วแลกเงิ นที่รับรองโดยบุ คคล ตั๋วแลกเงิ นที่มีธนาคารเป นผูรับรอง เราเรียกวา ตั๋วเงิ นของ
ธนาคาร (bankers’ bill หรือ bankers’ acceptance) สวนตั๋วเงินที่มีหนวยธุรกิจที่ประกอบ
การคาเปนผูรับรอง เราเรียกวาตั๋วเงินทางการคา (trade bill หรือ trade acceptance)
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สภาวะสินเชื่อของประเทศไทยในปจจุบัน
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 มาตรฐานการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งที่ใหแกภาค
ธุรกิจและภาคครัวเรือนยังคงเขมงวดตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนา เปนผลจากความเสี่ยงจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะธุรกิจเสถียรภาพการเมือง และการแพรระบาดของไขหวัด 2009 อยางไรก็
ตาม เงื่อนไขการปลอยสินเชื่อของทั้งธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยเฉพาะ Margin สําหรับลูกคาจัดชั้นปกติผอนคลายขึ้นเปนครั้งแรกนับตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป
2551 ความตองการสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมลดลงเล็กนอย ขณะที่ความตองการสินเชื่อภาค
ครัวเรือนประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่อครัวเรือนอื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนหนึ่งจาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย แตความตองการสินเชื่อบัตรเครดิตลดลงจาก
ไตรมาสกอน จากปจจัยความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ยังคงมีความเปราะบางจากความไมมั่นใจใน
ความมั่นคงของรายไดและภาวการณมีงานทํา ปจจัยทั้งจากดานอุปสงคและอุปทานของสินเชื่อ
สง ผลใหอัตราการอนุมัติสิ นเชื่ อของสถาบันการเงินสํ าหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่อครัวเรือนอื่นๆเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่อัตราการอนุมัติสินเชื่อ
สําหรับธุรกิจขนาดใหญและสินเชื่อบัตรเครดิตลดลงสําหรับแนวโนมภาวะสินเชื่อในไตรมาสที่ 3
ของป 2552 มาตรฐานการใหสินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินจะยังคงเขมงวด จากความ
กังวลต อคุ ณภาพสินเชื่ อและความสามารถในการชําระหนี้ของภาคธุรกิจและครัว เรื อนที่ยัง
ออนไหวในภาวะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังมีความเปราะบาง ในสวนของความตองการ
สินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมคาดวาจะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะที่ความ
ต อ งการสิ น เชื่ อ ภาคครั ว เรื อ นคาดว า จะเพิ่ ม ขึ้ น จากสิ น เชื่ อ ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย และสิ น เชื่ อ
ครัวเรือนอื่นๆ
1. สินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจ (Loans or Credit Lines to Enterprises)
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ความตองการสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมลดลงจากไตรมาสกอน
เล็กนอยและต่ํากวาที่คาดการณไวในไตรมาสกอน ความตองการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ
ลดลง ตามความตองการในการผลิตสินคาคงคลัง เปนที่นาสังเกตวาความตองการลงทุนใน
สินทรัพยถาวร (Fixed investment) และความตองการเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) เริ่ม
ทรงตัวใกลเคียงกับไตรมาสกอนสอดคลองกับดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index) สะทอนวาเศรษฐกิจนาจะเขาใกลจุดต่ําสุด
แลว นอกจากนี้ความตองการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญที่ลดลงยังเปนผลจากธุรกิจหันมาระดม
ทุนจากแหลงอื่น โดยเฉพาะการออกตราสารหนี้ และการแขงขันการใหสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินอื่น
ความตองการสินเชื่อของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเริ่มทรงตัวใกลเคียงกับไตรมาสกอน
มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีความสามารถเขาถึงสินเชื่อไดโดยเปรียบเทียบนอยกวาธุรกิจ
ขนาดใหญและฐานะการเงินมีความออนไหวกวา ทําใหตองการสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
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และสําหรับ Refinance เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน และเปนที่สังเกตวา อัตราดอกเบี้ยยังอยูใน
ระดับที่เอื้อตอความตองการสินเชื่อของธุรกิจ
มาตรฐานการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจโดยรวมของสถาบันการเงินในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ยัง
เขมงวดตอเนื่อง แตผอนคลายกวาที่คาดการณไวในไตรมาสกอน สะทอนความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (Risk perception) ที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณการ
ฟ น ตั ว ในบางอุ ต สาหกรรมจากคํ า สั่ ง ซื้ อ ที่ เ ริ่ ม กลั บ เข า มาโดยเฉพาะจากอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยังมีสูงจากปญหาเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศ และปญหาการแพรระบาดของไขหวัด 2009 แตการแขงขันทั้งจากสถาบัน
การเงินอื่นและจากตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งสภาพคลอง (Liquidity) ของสถาบันการเงินที่ยังอยู
ในระดับสูงทําใหสถาบันการเงินผอนคลายมาตรฐานการใหสินเชื่อมากกวาที่คาดการณไวในสวน
ของเงื่อนไขการใหสินเชื่อ สถาบันการเงินไดผอนคลายเงื่อนไขการใหสินเชื่อดานราคา (Price)
โดยตั้ง Margin สําหรับลูกคาจัดชั้นปกติของธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหแคบลงซึ่งถือเปนครั้งแรกนับตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2551 และปรับลดอัตราคาธรรมเนียมตางๆ
(Non-interest rate charges) ลงเล็กนอยสําหรับธุรกิจขนาดใหญ อยางไรก็ตาม สถาบันการเงิน
ยังคงเขมงวดในเงื่อนไขการใหสินเชื่ออื่นๆ เชนวงเงินสินเชื่อ (Credit lines) หลักทรัพยค้ํา
ประกัน (Collateral) และเงื่อนไขสัญญาเงินกู (Loan covenants)โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
แนวโนมภาวะสินเชื่อภาคธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ของป 2552 สถาบันการเงินคาดวาความตองการ
สินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนใหญมาจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่ง
ไดรับผลดีจากมาตรการกระตุนของภาครัฐที่เริ่มสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้ง
นโยบายของรัฐที่ใหสถาบันของรัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรงปลอยสินเชื่อเขาสูระบบ สวน
มาตรฐานการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินจะยังคงระมัดระวังในการใหสินเชื่อตอไปตามความ
กังวลตอคุณภาพสินเชื่อ แตการแขงขันที่มากขึ้นทั้งจากสถาบันการเงินอื่นและจากตลาดตราสาร
หนี้ รวมทั้งสภาพคลอง(Liquidity) ของสถาบันการเงินที่ยังอยูในระดับสูงจะชวยใหสถาบัน
การเงินผอนคลายมาตรฐานการใหสินเชื่อแกลูกคาจัดชั้นปกติในระดับหนึ่ง

บทที4่
การวิเคราะหและผลการวิเคราะห
ในบทนี้จะวิเคราะหถึงปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอความตองการสินเชื่อเพื่อธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชยไทยซึ่งในการศึกษาครั่งนี้ไดกําหนดแบบจําลองที่ใชและสมมุตฐิ านในการ
วิเคราะหจะไดอธิบายถึงปจจัยตางๆที่คาดวามีความเกี่ยวของกับความตองการสินเชื่อธุรกิจ โดย
ทําการศึกษาออกเปน 3 สวน ไดแก สินเชื่อรวมภาคธุรกิจ, สินเชื่อที่เปนภาคเกษตร และ
สินเชื่อที่ไมใชภาคเกษตร โดยใชแบบจําลองและสมมุติฐานจากบทที่ผานมาอธิบายตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระในแตละตัววามีความสัมพันธในทิศทางใดบาง เพื่อทดสอบวาเปนไปตาม
สมมุติฐานหรือไม
การวิเคราะหโดยใชวิธวี ิเคราะหเชิงปริมาณเปนการนําตัวแปรตางๆที่มีผลตอความ
ตองการสินเชือ่ ของภาคเอกชนมาสรางแบบจําลองทางทางเศรษฐมิติ เพื่อใชอธิบายความสําคัญ
ของตัวแปรในสมการ และทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยใชวธิ ีการทางเศรษฐมิติ
สรางสมการในรูปแบบสมการถดถอย โดยอาศัยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด (Multiple
regression) โดยวิธี Two-stage least squares และเลือกเอาสมการที่ดีที่สุดมาอธิบายเพื่อกร
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบตอตัวแปรตาม
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แบบจําลองความสัมพันธของปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจ
TI = ƒ (FUN, BOF, INF, I)
โดยให
TI = ปริมาณสินเชื่อธุรกิจ
FUN = ปริมาณเงินกองทุน
BOF = ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
INF = อัตราเงินเฟอ
I = ปริมาณการลงทุนภาคเอกชน
แบบจําลองความสัมพันธของปริมาณสินเชื่อภาคเกษตร
TIA = ƒ (FUN, BOF, INF, IA)
โดยให
TIA = ปริมาณสินเชื่อธุรกิจภาคเกษตร
FUN = ปริมาณเงินกองทุน
BOF = ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
INF = อัตราเงินเฟอ
IA = ปริมาณการลงทุนภาคเอกชนภาคเกษตร
แบบจําลองความสัมพันธของปริมาณเชื่อภาคธุรกิจภาคที่ไมใชเกษตร
TIN = ƒ (FUN, BOF, INF, IN)
โดยให
TIN = ปริมาณสินเชื่อธุรกิจที่ไมใชภาคเกษตร
FUN = ปริมาณเงินกองทุน
BOF = ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
INF = อัตราเงินเฟอ
IN = ปริมาณการลงทุนเอกชนที่ไมใชภาคเกษตร
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจ
LNTI=5.4462 + 0.1530LNBOF + 0.1432LNI(-1)+ 0.4365LNFUN(-1) + 0.0003INF
(8.3064)*** (1.7067)*
(6.6080)***
(0.0605)
2
2
Adjust R = 0.8291
R = 0.8439
โดยที่ *** มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
* มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90
จากการทดสอบความสัมพันธดังกลาว คาR2 เทากับ 0.8439 อธิบายไดวา ปจจัยตางๆอันไดแก
ปริมาณเงินกองทุน ปริมาณเงินกูจากตางประทศ อัตราเงินเฟอ การลงทุนภาคเอกชน สามารถ
อธิบายการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อธุรกิจในประเทศไทยไดรอยละ 84 สวนการตรวจสอบคา
นัยสําคัญทางสถิติของคาประมาณสัมประสิทธิ์ดวย T-statistic ของตัวแปร พบวา
1.ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของ
ปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.1530 หมายความวา
ปริ ม าณเงิ น กู ยื ม จากต า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 1 จะส ง ผลให ป ริ ม าณสิ น เชื่ อ ภาคธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.1530
∂TI /∂BOF > 0
2.การลงทุนในประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อ
ภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสถิติ ณ
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.1432 หมายความวา การลงทุนใน
ประเทศในไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทย
ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.1432
∂TI /∂I > 0
3.ปริมาณเงินกองทุน ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อ
ภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.4365 หมายความวา เมื่อปริมาณ
เงินกองทุนในไตรมาสที่แลว เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศ
ไทยปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.4365
∂TI /∂FUN > 0
4.อัตราเงินเฟอ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อภาค
ธุรกิจในประเทศไทย โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
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สัมประสิทธิ์เทากับ 0.0003 หมายความวา อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณ
สินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.0003
∂TI /∂INF > 0
ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจภาคเกษตร
LNTIA=7.4700+ 0.1932LNBOF + 0.1252LNFUN(-1) + 0.0019INF + 0.0060LNIA
(8.5281)***
(1.5728)
(0.3606)
(0.1502)
Adjust R2 = 0.9120
R2 = 0.9218
โดยที่ *** มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
จากการทดสอบความสัมพันธดังกลาว คาR2 เทากับ 0.9218 อธิบายไดวา ปจจัยตางๆอันไดแก
ปริมาณเงินกูจากตางประทศ ปริมาณเงินกองทุน อัตราเงินเฟอ การลงทุนภาคเอกชนสาขา
เกษตร สามารถอธิบายการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตรไดรอย
ละ 92 สวนการตรวจสอบคานัยสําคัญทางสถิติของคาประมาณสัมประสิทธิ์ดวย T-statistic ของ
ตัวแปร พบวา
1.ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของ
ปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตร โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.1932
หมายความวา ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณสินเชื่อภาค
ธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตรปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.1932
∂TIA /∂BOF > 0
2.ปริมาณเงินกองทุน ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อ
ภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตร โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.1252 หมายความวา เมื่อปริมาณเงินกองทุนในไตรมาสที่
แลว เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตร ปรับตัว
สูงขึ้นรอยละ 0.1252
∂TIA /∂FUN > 0
3.อัตราเงินเฟอ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อภาค
ธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตร โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.0019 หมายความวา อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให
ปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.0019
∂TIA /∂INF > 0
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4.การลงทุนในประเทศสาขาเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของ
ปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตร โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.0060 หมายความวา การลงทุนในประเทศใน
ไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาเกษตร
ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.0060
∂TIA /∂IA > 0
ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจที่ไมใชภาคเกษตร
LNTIN=5.2778+ 0.4390LNFUN(-1) + 0.1514LNBOF + 0.1527LNIN + 0.00009INF
(6.4883)***
(8.0606)***
(1.7755)*
(0.0141)
Adjust R2 = 0.8252
R2 = 0.8404
โดยที่ *** มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
* มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90
จากการทดสอบความสัมพันธดังกลาว คาR2 เทากับ 0.8404 อธิบายไดวา ปจจัยตางๆอัน
ไดแก ปริมาณเงินกองทุน ปริมาณเงินกูจากตางประทศ อัตราเงินเฟอ การลงทุนภาคเอกชนใน
ประเทศสาขาที่ไมใชภาคเกษตร สามารถอธิบายการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อธุรกิจในประเทศ
ไทยสาขาที่ ไ ม ใ ช ภ าคเกษตร ได ร อ ยละ 84 ส ว นการตรวจสอบค า นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ข อง
คาประมาณสัมประสิทธิ์ดวย T-statistic ของตัวแปร พบวา
1.ปริมาณเงินกองทุน ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อ
ภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาที่ไมใชภาคเกษตร โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ 99 โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ท า กั บ 0.4390
หมายความวา เมื่อปริมาณเงินกองทุนในไตรมาสที่แลว เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณ
สินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาที่ไมใชภาคเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.4390
∂TIN /∂FUN > 0
2.ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของ
ปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาที่ไมใชภาคเกษตร โดยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ
0.1514 หมายความวา ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศในไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะ
สงผลใหปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาที่ไมใชภาคเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ
0.1514
∂TIN /∂BOF > 0
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3.การลงทุนในประเทศสาขาที่ไมใชภาคเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
ปรับตัวของปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาที่ไมใชภาคเกษตร โดยเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.1527 หมายความวา
การลงทุนในประเทศสาขาที่ไ มใชภาคเกษตรในไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให
ปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศไทยสาขาที่ไมใชภาคเกษตรปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 0.1527
∂TIN /∂IN > 0
4.อัตราเงินเฟอ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวของปริมาณสินเชื่อภาค
ธุ ร กิ จ ในประเทศสาขาที่ ไ ม ใ ช ภ าคเกษตรไทย โดยเป น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว อ ย า งไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.00009 หมายความวา อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น
รอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจในประเทศสาขาที่ไมใชภาคเกษตรไทยปรับตัว
สูงขึ้นรอยละ 0.00009
∂TIN /∂INF > 0
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ตารางที่ 4-1 สรุป ปริมาณสินเชื่อธุรกิจ ปริมาณสินเชื่อภาคเกษตร และ ปริมาณสินเชื่อที่ไมใช
ภาคเกษตร

ปริมาณเงินกองทุนใน
ไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้น
1%
ปริมาณที่กูยืมจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้น1%

ป ริ ม า ณ สิ น เ ชื่ อ ปริมาณสินเชื่อ
ธุรกิจ เพิ่มขึ้น
ธุ ร กิ จ ภ า ค เ ก ษ ต ร
เพิ่มขึ้น
0.4365%
0.1252%

ปริมาณสินเชื่อธุรกิจ
ที่ ไ ม ใ ช ภ าคเกษตร
เพิ่มขึ้น
0.4390%

0.1530%

0.1514%

0.1932%

บทที่ 5
สรุปและเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การลงทุ นของภาคเอกชนมีความสําคัญมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
สินเชื่อเปนสวนสําคัญของการลงทุนภาคเอกชน เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจตองการเงินทุนเปน
จํานวนมาก ซึ่งระบบสินเชื่อที่มีป ระสิท ธิ์ภาพจะสามารถตอบสนองความต องการได ดี และ
ธนาคารพาณิชยก็เปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในการใหสินเชื่อมากที่สุดในระบบ ดังนั้น
จึงไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อของภาคเอกชนในประเทศไทย และ
ศึกษาในชวงระหวางป พ.ศ. 2540-2551 โดยทําการศึกษาเปนรายไตรมาส ทั้งนี้เพื่อใหทีราบวา
ตัวแปรใดบางที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของภาคเอกชนโดยรวมและในภาคสวนตางๆ โดยสินเชื่อ
ธุ รกิจ ภาคเอกชน ประกอบด ว ยตัว แปรอิ ส ระคือ ปริม าณเงิ นกูยื มจากตา งประเทศ ปริ ม าณ
เงิ น กองทุ น อั ต ราเงิ น เฟ อ การลงทุ น ภาคเอกชน โดยในภาคส ว นสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ภาคเกษตร
ประกอบดวยตัวแปรอิสระคือ ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ ปริมาณเงินกองทุน อัตราเงิน
เฟอ การลงทุนภาคเอกชนสาขาเกษตร และภาคสวนสุดทายที่ศึกษาคือ สินเชื่อธุรกิจที่ไมใชภาค
เกษตร ประกอบดวยตัวแปรอิสระคือ ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ ปริมาณเงินกองทุน
อัตราเงินเฟอ การลงทุนภาคเอกชนสาขาที่ไมใชภาคเกษตร และตลอดจนนําไปเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายในการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใหกับภาคเอกชน
สรุปการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อของภาคเอกชนในประเทศไทย
ในการศึ ก ษาวิ เ คราะห ถึ ง ตั ว แปรที่ มี ต อ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ปริ ม าณสิ น เชื่ อ ของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ในชวงระหวางป พ.ศ.2540-2551 โดยศึกษาเปนรายไตรมาส จะเปน
การศึกษาปริมาณสินเชื่อรวมธุรกิจ ปริมาณสินเชื่อภาคการเกษตร และปริมาณสินเชื่อที่ไมใช
ภาคเกษตร ตัวแปรที่นํามาใชในการสรางแบบจําลองของสมการปริมาณสินเชื่อ คือ ปริมาณ
เงินกองทุน ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย อัตราเงินเฟอ ปริมาณการ
ลงทุนภาคเอกชน ปริมาณการลงทุนภาคเอกชนภาคเกษตร ปริมาณการลงทุนภาคเอกชนที่
ไมใชภาคเกษตร ซึ่งผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้
1.ปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจทั้งหมด ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก ปริมาณเงินกองทุน
และปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย
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2.ปริมาณสินเชื่อธุรกิจภาคเกษตร ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก ปริมาณเงินกองทุน
3.ปริมาณสินเชื่อธุรกิจภาคที่ไมใชเกษตรเกษตร ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก ปริมาณ
เงินกองทุ น ปริ ม าณเงินกู ยื มจากตา งประเทศของธนาคารพาณิช ย และ ปริมาณการลงทุ น
ภาคเอกชนที่ไมใชภาคเกษตร
จากผลการศึกษาแบบจําลองปริมาณสินเชื่อธุรกิจ ปริมาณสินเชื่อธุรกิจทั้งภาคเกษตรและ
ที่ไมใชภาคเกษตร จะพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อทั้งสินเชื่อรวม และในภาคตางๆ
ไดแก ปริมาณเงินกองทุน ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย และ ปริมาณ
การลงทุนภาคเอกชนที่ไมใชภาคเกษตร สวนปจจัยที่ไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อ ไดแก อัตราเงิน
เฟอ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาไดมีขอเสนอแนะดังนี้
1.จาการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ปริ ม าณสิ น เชื่ อ ภาคธุ ร กิ จ มากที่ สุ ด คื อ
ปริมาณเงินกองทุน และปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศของธนาคารพาณิชย ดั้งนั้น ปริมาณ
เงินกองทุนมีส วนสําคัญตอสินเชื่อภาคธุรกิจ และถาธนาคารพาณิช ยสามารถทําใหปริมาณ
กองทุ น เพิ่ ม ขึ้ น แล ว แนวโน ม ปริ ม าณสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ก็ จ ะเพิ่ ม ตามด ว ย และการระดมทุ น จาก
ตางประเทศโดยการกูยืมจากตางประเทศเปนตัวแปรสําคัญตอปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจซึ่งใน
การกูยืมเงินจากตางประเทศจะตองเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลตอการ
บริหารต นทุ นของธนาคารพาณิช ย ดั้ งนั้นควรเพิ่มความระมัดระวั งในการที่ จะกูยืมเงินจาก
ตางประเทศและควรจะมีการดูแลในเรื่องของบริหารอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับกรณีกูยืมเงินจาก
ตางประเทศไปพรอมกัน
2.ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดทางดานเวลา จึงไดทําการศึกษาปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจ
ภาคเดียว และ แหลงเงินทุนเฉพาะธนาคารพาณิชยในประเทศไทย แตการของอนุมัติสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยบางครั้งอาจมีการปฏิเสธจึงมีความจําเปนตองหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
อื่น ดั้งนั้นในอนาคตควรจะศึกษาปริมาณสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นมารวมอยูดวย และความ
เปนมาในการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคารพาณิชย เพราะจะไดทราบวาสวน
ที่เรายังไมไดทําการศึกษามีปริมาณเทาใด มีสวนสําคัญตอสินเชื่อเอกชนมากนอยเพียงใด และ
ภาคธุรกิจที่ศึกษาเปนภาพกวางๆ โดยแยกเปนปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจ ปริมาณสินเชื่อภาค
เกษตร และปริมาณสินเชื่อที่ไมใชภาคเกษตร ไมไดเจาะลึกรายละเอียดถาไดทําการศึกษาตอ
ควรแยกรายละเอี ย ดให ลึ ก กว า นี้ โดยแยกเป น สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเกษตร สิ น เชื่ อ เพื่ อ การ
อุตสาหกรรม สินเชื่อเพื่อการกอสราง สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย สินเชื่อเพื่อการคาสงปลีก ถาลงรายละเอียดแลวเราก็สามารทราบวาปจจัยใดที่มีผลกระทบแตละภาคสวนและถาภาค
สวนไหนเกิดปญหาเราก็สามารถ ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ตารางแสดงเงินฝาก,เงินกองทุน,เงินกูจากตางประเทศ,ปริมาณสินเชื่อในภาคตางๆ
เงินฝาก

เงินกองทุน เงินกู จาก ตปท.

เงินกู

เงินกู เกษตร เงินกู ไมใชเกษตร

1997 Q1

4,003,646

477,634

1,980,234

4,240,556

154,664

4,085,892

1997 Q2

4,088,534

487,865

1,955,844

4,210,356

155,178

4,055,178

1997 Q3

4,119,002

506,133

1,894,630

4,189,377

155,994

4,033,383

1997 Q4

4,228,980

471,931

1,875,318

4,031,528

157,594

3,873,934

1998 Q1

4,337,287

542,349

1,768,890

3,924,035

153,945

3,770,090

1998 Q2

4,482,789

465,181

1,672,673

3,790,798

149,989

3,640,809

1998 Q3

4,523,047

534,543

1,346,478

3,690,673

146,697

3,543,976

1998 Q4

4,663,842

448,386

1,008,219

3,609,227

144,082

3,465,145

1999 Q1

4,645,278

503,550

972,898

3,589,002

141,008

3,447,994

1999 Q2

4,580,290

526,666

874,373

3,556,722

137,721

3,419,001

1999 Q3

4,612,402

633,109

778,243

3,511,006

135,879

3,375,127

1999 Q4

4,640,493

481,826

625,832

3,495,535

134,067

3,361,468

2000 Q1

4,680,736

475,786

573,868

3,459,131

130,133

3,328,998

2000 Q2

4,706,790

437,844

569,701

3,262,998

125,796

3,137,202

2000 Q3

4,797,917

430,479

537,524

2,850,435

123,317

2,727,118

2000 Q4

4,883,259

399,178

470,622

2,833,492

120,187

2,713,305

2001 Q1

4,973,565

396,638

454,326

2,864,713

101,977

2,762,736

2001 Q2

4,995,294

484,848

416,753

2,635,411

109,163

2,526,248

2001 Q3

5,021,532

443,162

352,326

2,672,620

108,003

2,564,617

2001 Q4

5,078,582

436,740

346,491

2,477,662

104,797

2,372,865

2002 Q1

5,229,603

433,522

341,058

2,910,824

106,285

2,804,539

2002 Q2

5,261,881

455,881

336,893

2,886,672

108,383

2,778,289

2002 Q3

5,127,426

463,828

326,839

2,945,326

107,822

2,837,504
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2002 Q4

5,188,321

448,085

321,224

2,973,394

107,130

2,866,264

2003 Q1

5,265,732

440,174

289,942

3,015,820

107,011

2,908,809

2003 Q2

5,316,262

450,723

298,581

3,058,462

106,849

2,951,613

2003 Q3

5,364,083

490,733

276,396

3,067,214

104,454

2,962,760

2003 Q4

5,426,388

529,953

252,115

3,101,915

101,910

3,000,005

2004 Q1

5,649,778

482,892

240,951

2,913,179

100,367

2,812,812

2004 Q2

5,676,524

490,238

240,040

3,009,172

99,602

2,909,570

2004 Q3

5,754,275

527,511

306,347

3,195,378

111,622

3,083,756

2004 Q4

5,751,669

544,568

272,913

3,191,084

110,157

3,080,927

2005 Q1

5,882,452

553,694

247,226

3,240,694

106,993

3,133,701

2005 Q2

5,850,862

585,189

254,754

3,285,721

106,742

3,178,979

2005 Q3

6,148,248

630,386

288,167

3,358,556

108,539

3,250,017

2005 Q4

6,243,227

664,567

206,442

3,393,916

112,487

3,281,429

2006 Q1

6,578,872

678,079

269,315

3,436,988

101,988

3,335,000

2006 Q2

6,567,415

695,100

202,107

3,515,969

106,937

3,409,032

2006 Q3

6,692,486

742,543

242,906

3,509,110

110,280

3,398,830

2006 Q4

6,619,269

724,473

168,948

3,477,599

110,952

3,366,647

2007 Q1

6,776,905

748,433

139,251

3,454,992

105,300

3,349,692

2007 Q2

6,706,533

755,265

126,180

3,457,208

103,529

3,353,679

2007 Q3

6,813,122

787,873

121,155

3,399,278

99,258

3,300,020

2007 Q4

6,604,516

798,914

110,581

3,500,840

101,780

3,399,060

2008 Q1

6,957,464

809,884

120,769

3,567,466

101,648

3,465,818

2008 Q2

6,664,253

870,661

146,246

3,728,461

94,931

3,633,530

2008 Q3

6,813,123

906,704

145,158

3,860,173

93,036

3,767,137

2008 Q4

7,156,292

919,319

142,272

3,896,626

93,250

3,803,376

ที่มาธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางแสดงการลงทุนภาคเอกชน,การลงทุนภาคเกษตร,การลงทุนที่ไมใชภาคเกษตร
การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเกษตร การลงทุนที่ไมใชภาคเกษตร
1997 Q1

409,689

3,735

405,954

1997 Q2

404,804

3,196

401608

1997 Q3

443,935

2,890

441045

1997 Q4

340,205

2,763

337442

1998 Q1

287,178

2,112

285066

1998 Q2

246,624

1,501

245123

1998 Q3

272,271

1,261

271010

1998 Q4

229,374

1,282

228092

1999 Q1

219,638

1,321

218317

1999 Q2

251,438

1,436

250002

1999 Q3

265,148

1,375

263773

1999 Q4

229,675

1,215

228460

2000 Q1

287,579

1,351

286228

2000 Q2

252,336

1,266

251070

2000 Q3

275,770

1,256

247514

2000 Q4

265,735

1,249

264486

2001 Q1

298,774

1,178

297596

2001 Q2

306,084

1,362

304722

2001 Q3

305,254

1,456

303798

2001 Q4

271,203

1,550

269653

2002 Q1

303,881

1,589

302292

2002 Q2

316,761

1,888

314873

2002 Q3

325,289

2,062

323227

2002 Q4

297,257

2,228

295029

2003 Q1

332,837

2,205

330632
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2003 Q2

355,482

2,529

352953

2003 Q3

374,751

2,914

371837

2003 Q4

361,124

5,353

355771

2004 Q1

385,069

3,236

381833

2004 Q2

415,881

4,134

411747

2004 Q3

438,249

4,311

433938

2004 Q4

442,625

6,524

436101

2005 Q1

484,807

4,062

480745

2005 Q2

528,939

4,502

524437

2005 Q3

520,126

4,435

515691

2005 Q4

515,951

6,172

509779

2006 Q1

546,962

4,315

542647

2006 Q2

568,662

4,465

564197

2006 Q3

547,923

4,201

543722

2006 Q4

533,674

5,328

528346

2007 Q1

544,324

4,130

540194

2007 Q2

572,040

4,620

567420

2007 Q3

567,317

4,527

562790

2007 Q4

563,493

4,836

558657

2008 Q1

623,226

4,643

618583

2008 Q2

631,739

3,445

628294

2008 Q3

647,473

2,937

644536

2008 Q4

584,178

4,359

579819

ที่มาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ภาคผนวก ข.
ผลการศึกษา
ตารางแสดงปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจ
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ตารางแสดงปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจภาคเกษตร
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ตารางแสดงปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจภาคที่ไมใชเกษตรเกษตร
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ประวัติการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ป ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

นายณัฐพล วิธีจงเจริญ
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

