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This thesis aims to analyze the efficiency of prudential regulations, loan loss provision and
capital requirements, in two aspects. The first aspect involves the adjustment of loan growth by
using the prudential regulations. The second concerns about bank's performance when the
regulator sets

these regulations on managing the loan growth volatility that can build up financial

imbalance.
In order to analyze the impact of two regulations, the first part calculated the amount of loan
loss provision under dynamic loan loss provisioning approach so as to compare the total of loan loss
provision

in two approaches, dynamic and risk-based approach. In the meantime, the study

evaluated the impact of capital requirements under Basel II where risk-weighting is categorized into
many levels. Although the new capital requirement regime has a lot of detail in calculation, the
amount of capital requirement tends to move in the same way as business cycle. In both
approaches, capital requirements increase but the increasing rate is not equal to the increasing rate
of loan because of risk-weighting and amount of company that will be rated . When capital
requirement subjects to Basel II (Standardized approach) and loan loss provision subject to
dynamic approach, the main purpose of these calculations is to compare the amount of buffer for
credit losses between loan loss provision and capital requirement. The result shows that, the amount
of loan loss provision (Dynamic approach) is less than capital requirements (Basel II approach).
For this reason, the regulator should weight on loan loss provision in order to use prudential
regulations for dealing loan growth fluctuation .
In the second part, the study analyzed bank's performance by using financial ratios,
particularly RAROC ratio, when the regulator set prudential regulations in different rules. The best
RAROC ratio value is obtained from loan loss provision under dynamic loan loss provision approach
and capital requirement under Basel II regime. At the same time, the smooth RAROC ratio value is
obtained from loan loss provision under Risk-based approach and capital requirement under
Basel II regime but this value is relatively low comparing with the other assumptions.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดเนื่องดวยผูมีพระคุณหลายทาน ผูเขียนขอกราบ
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อาจารย ดร. ชโยดม สรรพศรี คณะกรรมการวิทยานิพนธที่คอยใหคําแนะนําที่มีคุณคาและความ
ชวยเหลือที่มอบใหในทุกดานเสมอมา ดร.เชาว เกงชน รองกรรมการผูจัดการศูนยวิจัยกสิกรไทยที่ได
สละเวลาอันมีคาเพื่อเปนกรรมการวิทยานิพนธพรอมดวยคําแนะนําที่มีประโยชนตอการศึกษาเปน
อยางมากและรองศาสตราจารย ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส ประธานกรรมการที่มอบคําปรึกษาอันมี
ประโยชนอยางมาก ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่ไดรับจากคณาจารณทุกทาน
พรอมกันนี้ผูเขียนขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยที่ไดมอบทุนสําหรับการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
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พอจะอยูบนสวรรคแตพอก็มีสวนเปนกําลังใจสําคัญที่ลูกรับรูไดมาตลอดชีวิต)และผูที่เปนสวนสําคัญ
ในชีวิตคือนองเอก(นายเอกรัตน วิโรจนรัตน)ที่คอยมอบความรักและกําลังใจมาโดยตลอดรวมถึงนา
กุงผูเปรียบเสมือนแมคนที่สองของผูเขียนและกําลังใจที่ผูเขียนไดรับจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ผูเขียนขอขอบคุณกําลังใจ ความชวยเหลือและคําแนะนําที่มีใหเสมอมาจากเพื่อนๆ
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บทที่ 1
บทที่ 1 บทนํา

บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การที่ความสัมพันธระหวางภาคการเงินกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินเปนหลัก อาทิ
ประเทศไทย มีความเกื้อหนุนจนยากที่จะแยกออกจากกันไดนั้น จึงไมอาจปฏิเสธไดวาหากระบบ
การเงินของประเทศขาดเสถียรภาพนั่นยอมหมายถึงสัญญาณอันตรายที่จะสงผลรายตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไดในที่สุด จากความลมเหลวของระบบเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2540 อันเกิด
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยมีสาเหตุหลายประการ1ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศไทยไดเปลีย่ น
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากเดิมที่เปนอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fix Exchange rate regime) มา
เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Manage float exchange rate regime) แตสาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่มีสวนสําคัญ เนื่องจากมีผลใหการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเปนไปได
ลําบากมากขึ้น คือ การลมสลายของระบบการเงินอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการปดตัวลงของสถาบัน
การเงินหลายแหง ภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนไดไมนาน
ผลจากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนนี้ ไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจทั้ง
ภาคการผลิต(Real sector) และภาคการเงิน (Financial sector) ทั้งโดยตรงและโดยออม
ภาคการผลิต สงผลตอฐานะทางการเงินของกิจการเนื่องจากการพึ่งพาแหลงเงินทุนของภาค
ธุรกิจสวนใหญเปนการระดมทุนแบบวิธีกอหนี้(Debt financing) กับสถาบันการเงินทั้งในและนอก
ประเทศเปนหลัก ซึ่งการกูยืมเงินจากภายนอกประเทศนี้(External Borrowing) เปนผลใหหนี้สิน
งบดุลเพิ่มมากขึ้นรวมถึงคาใชจายดอกเบี้ยก็ไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดวยซึ่งสืบเนื่องจากการที่คาเงิน
บาทออนคาลง(Depreciation) โดยภาคธุรกิจที่มีความเปราะบางตอผลการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
เปนลําดับตนๆ คือ ภาคอสังหาริมทรัพย ภาคการเงิน(Financial sector) ไดรับโดยตรงเกิดจาก
การที่สถาบันการเงินไดมีการกูยืมเงินจากตางประเทศในปริมาณที่สูงมาก (Excessive External
Borrowing) (ธรรมรักษ หมื่นจักรและคณะ, 2547) ทําใหเกิดความไมสมดุลทางการเงินเกิดขึ้น
(Financial Imbalance) หรือเรียกวา “External Imbalance”

1

ภาคผนวก

2
กอปรกั บ นโยบายการเงิ น ในช ว งก อ นเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ คื อ มี ร ะบบอั ต รา
แลกเปลี่ยนแบบคงที่รวมกับการที่ไทยไดเปดเสรีเงินทุน ( Capital Account liberalization)
ซึ่ง ป จ จั ย ทางด า นนโยบายดั ง กลา วช ว ยเอื้ อ ให เ กิ ด การกู ยื ม เงิ น จากต า งประเทศอย า งเกิ น ตั ว
(External Imbalance) ผลกระทบทางออมเกิดจากความสัมพันธระหวางภาคธุรกิจกับภาค
การเงินที่ภาคธุรกิจสวนใหญของไทยมีการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งในและนอก
ประเทศเปนหลัก(ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาสและคณะ, 2546) ดังนั้นเมื่อคาเงินบาทที่ออนคาลงจึง
สงผลใหมีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นทั้งในสวนของเงินตนและคาใชจายดอกเบี้ย ในสวนคาใชจายดอกเบี้ย
นี้ไดสงผลใหผลกําไรของกิจการลดลงและสงผลตอไปยังกําไรสะสม(Retained earnings)
ดังนั้นหากกิจการไมสามารถชําระหนี้เ งินกูใหแกสถาบันการเงินไดก็จะสงผล
กระทบตอพอรตสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ปรากฏปริมาณของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(Non
performing loans:NPLs) เพิ่มสูงขึ้น จากความเกี่ยวโยงกันระหวางภาคการผลิตและภาคการเงิน
พบวาภาคการผลิตที่มีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางการเงิน คือ ภาค
อสังหาริมทรัพย(Property sector) ซึ่งเปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญและสามารถบงชี้ถึงสภาวะ
เศรษฐกิ จ ได เนื่ อ งจากราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย จ ะผั น ผวนไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ สิ น เชื่ อ
ภาคเอกชน(ทิตนันทิ์และคณะ,2546) ในขณะเดียวกันการขยายตัวของสินเชื่อ(Credit growth)ที่
เกินความเหมาะสมนี้สามารถเปนดัชนี ชี้วัดความเสี่ยงทางเครดิต(Credit risk) ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดอีกดวย อาทิ กรณีของประเทศสเปน การขยายตัวของสินเชื่อที่มากเกินความเหมาะสม
สามารถกอใหเกิดความเสี่ยงดานเครดิตตามมาใน 3-4 ปขางหนา (Salas and Saurina,2002)
ภาพที่ 1-1 สัดสวนสินเชื่อธนาคารพาณิชยตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่แทจริง
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จากภาพที่1-1 อธิบายไดวา ระบบการเงินไดมีการพึ่งพาธนาคารพาณิชยเพือ่ เปน
แหลงเงินทุนในสัดสวนที่สูงมาก ดังจะปรากฏจากอัตราสวนระหวางสินเชื่อตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่แทจริง(Real GDP) ที่ในเดือนธันวาคมป 2540(1997) สูงขึ้นถึงเกือบ 2 เทาตัวแต
ภายหลังจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในชวงป 2540 นั้น ทําใหธนาคารพาณิชยเริ่มมีนโยบายการปลอย
สินเชื่อที่เขมงวดมากขึ้น เนื่องจากประสบปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) อันสงผลใหเกิด
ปญหาในเชิงโครงสรางที่ออนแอมากขึ้นจึงทําใหปริมาณการปลอยสินเชื่อลดต่ําลง
สืบเนื่องจากความเชื่อมโยงที่ใกลชิดระหวางระหวางภาคอสังหาริมทรัพยและ
ธนาคารพาณิชยจากการปลอยสินเชื่อใหแกผูบริโภคและผูประกอบการ สงผลใหฐานะการเงินของ
ธนาคารพาณิชยและการปลอยสินเชื่อมีความออนไหวตอภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยและความ
เคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย(ดอน นาครทรรพและคณะ,2547) ดังนั้นเมื่อฟองสบูของราคา
อสังหาริมทรัพยแตกจึงไมเพียงแตที่จะกระทบตอภาคอสังหาริมทรัพยแตยังสามารสงผลกระทบ
เปนลูกโซมาสูภาคการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมไดในที่สุด จึงทําใหผูที่ทําหนาที่ในการ
รักษาเสถียรภาพทางดานราคา(Price stability) และเสถียรภาพของระบบการเงิน(Financial
Stability)ซึ่งในกรณีประเทศไทยคือ ธนาคารแหงประเทศไทย2(Bank of Thailand) จึงไมควรที่จะ
ละเลยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคการเงินประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงิน
เนื่องจากสถาบันการเงินที่ขาดเสถียรภาพสามารถบั่นทอนเสถียรภาพราคาและความยั่งยืนในการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได ดังนั้นนโยบายการเงินที่แมจะมุงรักษาระดับเงินเฟอใหอยูในระดับ
ต่ํา เปน หลั ก ก็ควรที่ จ ะตอ งคํ า นึ ง ถึง ความเสี่ย งที่ เ กิ ด จากการสะสมตัว ของความไม สมดุล ทาง
การเงินภายใตภาวะอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํานี้ดวย(ธรรมรักษ หมื่นจักรและคณะ
,2547)

2

ธนาคารแหงประเทศไทย(Bank of Thailand) มีหนาที่ในการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอโดย
มุงที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยผานการสรางเสถียรภาพของระบบราคา(ธรรมรักษ,2547) ในขณะเดียวกันธนาคาร
แหงประเทศไทยยังทําหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินดวยซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพแกสถาบันการเงินโดย
แนวทางในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยจะมุงไปที่แนวทางและวิธีการบริหารและการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงิน เพื่อใหแนใจวาเปนแนวทางและวิธีการที่จะปองกันและลดโอกาสของความเสี่ยงในดานตาง ๆ
เพื่อใหสถาบันการเงินมีความมั่นคงทั้งระบบ โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดใชวิธีการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงินตามแนว
ทางการกํากับตรวจสอบความเสี่ยง (risk-based supervision) ซึ่งเปนแนวทางที่มองไปขางหนามากกวาที่จะมองเฉพาะปจจุบันไป
หาอดีตและจะชวยใหสามารถมองเห็นถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปองกันหรือจํากัดความเสียหายได
กอนเหตุการณจะเกิดขึ้นจริง(ธนาคารแหงประเทศไทย,2546”คูมือตรวจสอบความเสี่ยงสถาบันการเงิน”)
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เพื่อเปนการปองกันวิกฤตทางการเงินเมื่อธนาคารพาณิชยมีการปลอยสินเชื่อที่
เกินกวาระดับที่เหมาะสมจนกอใหเกิดความไมสมดุลของระบบการเงินเนื่องจากนโยบายการ
ปลอยสินเชื่อจะมีความสอดคลองกับวัฏจักรเศรษฐกิจ ดังนั้นธนาคารแหงประเทศไทยจึงควรหา
แนวทางในการกํากับดูแลนโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งในระดับมหภาค คือ
การดํ า เนิ น นโยบายการเงิน และในระดับจุล ภาค คือ หลั ก เกณฑก ารกํา กั บ
(Prudential
regulation) ที่เปนหลักเกณฑการควบคุมเพื่อมิใหสถาบันการเงินมีพฤติกรรมเสี่ยงมากเกินไป
ในขณะเดียวกันยังรวมถึงการกํากับดูแล (Supervision) ควบคูกันไป
แตจ ากงานวิ จัย ที่ผ า นมาพบว า มี ทั้ ง สนับสนุน และไม สนับ สนุ น ใหใชน โยบาย
การเงินในการที่จะนํามาดูแลความไมสมดุลของการปลอยสินเชื่อ เมื่อการใชนโยบายการเงินเปน
เครื่องมือยังคงเปนขอถกเถียงกันอยู จึงไดมีงานวิจัยบางชิ้นไดเสนอใหมีการนําเอาหลักเกณฑการ
กํากับ(Prudential Regulation) ที่บังคับใชกับสถาบันการเงินโดยตรงมาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดการกับการขยายตัวของสินเชื่อที่มากเกินความสมดุลซึ่งวิธีนี้มีจุดแข็งในดานที่สามารถสงผาน
นโยบายไดโดยตรงทําใหใชเวลาในการสงผานนโยบายที่นอยกวา จากจุดเดนที่กลาวมาขางตน
การกํากับจากทางการ(Regulation) จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมาก
ขึ้น อยางไรก็ดีงานการศึกษาที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
เพื่อรั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบการเงิน อั น เปน กลไกเพื่ อเขา มาจั ด การในระดับ มหภาคมีง าน
การศึ ก ษาไม ม ากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ งานศึ ก ษาที่ เ น น การใช น โยบายการเงิ น เป น เครื่ อ งมื อ
แตหลักเกณฑที่นํามาบังคับใชกับสถาบันการเงินมีอยูหลายวิธีโดยแตละวิธีก็มีทั้งจุดเดนและจุด
ดอยแตกตางกันแตทุกวิธีตางก็มีวัตถุประสงคหลัก3เดียวกัน คือ เพื่อนํามาจัดการกับความเสี่ยง
ทางดานเครดิต(Credit risk)4
หลักเกณฑการกํากับ(Prudential regulation) ที่ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย
และถือวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับนโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคาร
พาณิ ชย เนื่ องจากสามารถส ง ผลกระทบได โ ดยตรงและใช เ วลาในการสง ผลที่ ร วดเร็ ว อาทิ
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Loan Loss Provision) การดํารงเงินกองทุน(Capital
3

ในปจจุบันไดมีการใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานอื่นที่อาจสงผลกระทบตอสถาบันการเงินได คือ ความเสี่ยงดาน
ตลาด(Market risk) และ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน(Operational risk)
4
Bessis (1998) ความเสี่ยงทางดานเครดิต (Credit risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมชําระหนี้ของผูกูซึ่งเปนหนึ่ง
ประเภทความเสี่ยงจากความเสี่ยงหลายๆประเภทที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารได โดยความเสี่ยงพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารมี
ดังนี้คือ 1.ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk) 2. ความเสี่ยงจากสภาพคลอง(Liquidity risk) 3.ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
(Interest rate risk) 4. ความเสี่ยงดานตลาด(Market risk) 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange risk) 6.
Solvency risk
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requirement)
Portfolio restriction และ Margin requirement แตงานวิจัยชิ้นนี้มุงที่จะ
พิจาณาในประเด็น การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Loan Loss Provision) แบบ
Dynamic loan loss provision ซึ่งเปนหลักเกณฑที่อางอิงจากประเทศสเปน เนื่องจากสามารถ
แก ป ญ หาวั ฏ จั ก รสิ น เชื่ อ (Credit
cycle)ที่ มี ลั ก ษณะผั น ผวนไปตามวั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ
(Procyclicality) โดยจะทําการเปรียบเทียบกับวิธี Risk-based provisioning methodology ที่เปน
วิธีการกันสํารองฯที่ใชในปจจุบันของไทยเปนหลัก5 ในขณะเดียวกันยังไดมุงที่จะทําการศึกษา
เกณฑการดํารงเงินกองทุน(Capital requirement) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลด
ความผันผวนของการปลอยสินเชื่อ เนื่องจากทั้ง 2 วิธีมีวัตถุประสงคในการจัดการกับความ
เสียหายหรือผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ตางกัน คือ การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญจะเนนการคํานึงถึงความสูญเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต(Expected losses) ตอพอรต
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย แต เกณฑการดํารงเงินกองทุนจะเนนถึงความเสียหายที่ไมไดคาดวา
จะเกิดขึ้น(Unexpected losses)
จากความทา ทายในการที่ จ ะหาแนวทางเพื่ อ มาปองกั น และบรรเทาป ญ หาที่
เกิดขึ้นจากนโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคารที่มีความผันผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ ดังนั้น
หากสามารถที่จะเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอยของหลักเกณฑการกํากับ(Prudential regulation)
ระหวางการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Loan Loss Provision) และการดํารงเงินกองทุน
(Capital requirement) วาวิธีใดที่จะมีประสิทธิภาพในการลดความผันผวนของวัฏจักรสินเชื่อ
(Credit cycle) ที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Procyclicality) โดย
สงผลตอฐานะการเงินของธนาคารพาณิชยนอยกวาก็จะเปนประโยชนในการที่ชวยสกัดกั้นการเกิด
วิกฤตทางการเงินอันมีสาเหตุจากความไมสมดุลของภาคการเงิน (Financial Imbalance) ไดอยาง
ทันทวงที
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุงที่จะเสนอทางเลือกในการใช Prudential regulation โดย
เนนการศึกษาหลักเกณฑการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และการดํารงเงินกองทุน โดย
วิเคราะหผลตอฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชยจากการที่ตองมีตนทุนที่แตกตางกันจากการ
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ในขณะที่ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธชิ้นนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใหนําหลักเกณฑการกันสํารองหนี้
สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS39) มาบังคับใชแทนเกณฑตาม Risk-based
provisioning methodology ใหเร็วขึ้นจากที่กําหนดไววาจะนํามาใ ช ในป 2551 แตไดเลื่อนใหนํามาใชในเดือน พฤศจิกายน 2549
โดยไดนํามาใชกับลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดกอนเปนขั้นตน คือ ลูกหนี้ที่อยูในชั้นที่ 3-5 โดยทยอยใหมีผลบังคับใชในงวดบัญชี
ธันวาคม 2549 มิถุนายน 2550 และ ธันวาคม 2550 สําหรับลูกหนี้ในชั้นที่ 3(ต่ํากวามาตรฐาน) 4(ชั้นสงสัย) และ 5 (ชั้นสงสัยจะ
สูญ) ตามลําดับ
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ใชหลักเกณฑการกํากับในแตละวิธีหากนําหลักเกณฑดังกล าวมาจัดการกับการขยายตัวของ
สินเชื่อ(Credit growth)ที่มีลักษณะผันผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ(Procyclicality)
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของการกันสํารองหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญ ตามแบบวิธี Dynamic loan loss provision และการกันสํารองฯที่ไดบังคับใช
กับประเทศไทยในปจจุบัน คือ Risk-based provisioning methodology รวมกับกลไกการทํางาน
ของการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital requirement) ที่สงผลตอการปลอยสินเชื่อทั้ง
ระบบและผลกระทบตอฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย
1.3 ขอบเขตในการศึกษา
การศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะในสวนของยอดเงินการปลอยสินเชื่อ6หรืออาจใช
คําวา เงินใหกูยืม ซึ่งหมายรวมถึง ตั๋วเงินซื้อลด เงินใหกูที่มีกําหนดระยะเวลาและเงินเบิกเกินบัญชี
ของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ ในชวงที่อยูในเกณฑที่ตองนํามาใชในการคํานวณการกันสํารอง
คาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งยอดคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Allowance for
doubtful accounts) ในชวงป พ.ศ. 2531-2548
1.4 ขอจํากัดของการวิจัย
ขอจํากัดในงานการศึกษาชิ้นนี้ คือ ขอจํากัดทางดานขอมูล อาทิ ขอมูลการจัดชั้น
สินทรัพย การกันสํารอง และสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ที่มีความไมสอดคลองกันในชวงกอนและ
หลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและวิธีการใหมีความละเอียดมากขึ้น
รวมถึงการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑการรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับ
1.5 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1) เงินใหสินเชื่อ หมายถึง เงินใหกูยืมเงิน(Loans) ซื้อ ซื้อลด รับชวงซื้อลดตั๋วเงิน
เปนเจาหนี้เนื่องจากไดจายหรือสั่งใหจายเงินเพื่อประโยชนของผูเคยคา หรือเปนเจาหนี้เนื่องจาก
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ความหมายของเงินใหสินเชื่อตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 คือ “ใหสินเชื่อ” หมายความวา ใหกูยืมเงิน
ซื้อ ซื้อลด รับชวงซื้อลดตั๋วเงิน เปนเจาหนี้ เนื่องจากไดจายหรือสั่งใหจายเงินเพื่อประโยชนของผูเคยคา หรือเปนเจาหนี้เนื่องจากได
จายเงินตาม ภาระผูกพันตามเล็ตเตอรออฟเครดิต
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ได จ า ยเงิ น ตามภาระผู ก พั น ตามเล็ ต เตอร อ อฟเครดิ ต อั น หมายรวมถึ ง เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี
(Overdrafts) และ ตั๋วเงินซื้อลด(Bill discounts)
2) การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision หรือ
Allowance for Doubtful) คือ การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชยทุกแหง
จะตองสํารองไวเพื่อปองกันผลเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต(Expected losses)อันเกิด
จากความเสี่ยงดานเครดิตจากการใหสินเชื่อหรือลงทุน โดยเงินสํารองตามที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนด คือ เงินสํารองที่กันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อการลดราคา คา
เผื่อการดอยคา คาเผื่อการปรับมูลคา สําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได
ซึ่งจะมีจํานวนมากนอยเทาใดขึ้นอยูกับจํานวนความเสียหายที่คาดคะเนไดจากหนี้เสียที่เกิดขึ้น
จากสินเชื่อที่สถาบันการเงินไดใหไปแลว
3) ความเพียงพอของเงินกองทุน(Capital adequacy requirement) คือ
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ธนาคารพาณิชยจะตองดํารงไวตามกฎเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องรองรับความเสียหายที่ไมไดคาดการณไว(Unexpected losses) อันเกิดจาก
การดําเนินงานของสถาบันการเงิน ซึ่งเกณฑขั้นต่ําในการลงทุน คือ รอยละ 8.5 ของสินทรัพยเสี่ยง
ทั้งหมด โดยเงินกองทุน(Capital) ประกอบดวยสวนของเจาของ ไดแก หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์
และกําไรสะสม รวมถึงเงินสํารองตามกฎหมาย
4) เงินกองทุนชั้นที่ 1(Tier 1 Capital) หมายถึง สวนของทุนที่เปนหุนจดทะเบียน
และเรียกชําระคาหุนแลว โดยรวมกําไรและขาดทุนสะสมจากการดําเนินงานในแตละงวดบัญชีไว
ดวย เงินกองทุนชั้นที่ 1 นี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดจากผลการประกอบการของสถาบันการเงิน หรือ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากนําหุนใหมออกขาย
5) เงินกองทุนชั้นที่ 2(Tier 2 Capital) หมายถึง ทุนสวนที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว และ
อาจแปลงสภาพเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดในบางกรณี เชน หุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูดอยสิทธิ์
ระยะยาว เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมถึงสํารองที่เกิดจากการตีราคาสินทรัพยถาวรดวย
6) อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง(Capital Adequacy Ratio - CAR)
เปนอัตราสวนที่ใชวัดความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน เพื่อแสดงถึงความมั่นคง
และสามารถรองรั บ ความเสีย หายที่จ ะเกิ ดขึ้น จากการประกอบธุร กิจ ปจจุ บัน รัฐบาลกํ า หนด
อัตราสวนดังกลาวตามมาตรฐาน BIS ซึ่งเปนมาตรฐานที่สากลยอมรับ โดยทั่วไปอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่สูงแสดงถึงการที่สถาบันการเงินนั้นมีความมั่นคงและสามารถรองรับ
ผลขาดทุนที่จะเกิดจากการประกอบกิจการ และสามารถปลอยสินเชื่อใหกับลูกคาไดอีกมาก
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ทราบถึง ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชในการกํากับสถาบันการเงิน คือ การกัน
สํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Allowance for doubtful accounts) และ การดํารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital requirement) ภายใตสภาพแวดลอมทางการเงินและสภาพ
เศรษฐกิจประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นตอปริมาณการปลอยสินเชื่อโดยรวมและฐานะทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย
1.7 ลําดับขัน้ ตอนในการเสนอผลการศึกษา
บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการ
วิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอบเขตของการวิจัย คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา โครงสราง
วิทยานิพนธ
บทที่ 2 ทฤษฎี ที่เ กี่ย วขอ งและวรรณกรรมปริ ทัศน ประกอบด ว ย แนวคิ ด และ
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเงินของไทย และภาพรวมแนวทางการ
กํากับดูแลสถาบันการเงิน โดยแยกเปนหลักเกณฑ การกันคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ
การดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง พรอมกันนี้ยังรวมถึงหลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงินใน
แนวทางอื่นที่สําคัญในปจจุบัน
บทที่ 4 วิธีการดําเนินการศึกษา โดยแยกเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงใน
วัฏจักรสินเชื่อโดยการใชหลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงิน คือ การกันสํารองหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญ(Loan losses provision)และการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง(Capital
requirement) และการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินโดย
ทําการวิเคราะหจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนทางการเงิน(Financial ratios) ซึ่งไดอิงจาก
กรอบการวิเคราะหการวัดผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว (Risk-adjusted
Return on Capital: RAROC) และ CAMELS (Macroprudential indicators: IMF)
บทที่ 5 การวิเคราะหผลการศึกษาประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูลและการ
ตีความจากผลการวิจัย
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ประกอบดวย สรุปผลการศึกษา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต
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บทที่ 2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของและวรรณกรรมปริทัศน

ทฤษฎีที่เกี่ยวของและวรรณกรรมปริทัศน
เนื้อหาในบทนี้จะเปนการนําเสนอในสวนของแนวทางหลักเกณฑการปฏิบัติและ
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงิน 2 ประเภท คือ การกันสํารองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provisions) และ การดํารงเงินกองทุน (Capital requirements)
พรอมกันนี้ยังไดนําเสนอในสวนของงานวิจัยเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการกํากับสถาบันการเงิน
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
เนื่องจากบทบาทของการกํากับ(Regulation) มีความสําคัญตอระบบการเงินใน
แงที่เปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชควบคูไปกับนโยบายการเงิน(Monetary policy) โดยมีจุดประสงค
หลักเพื่อมุงใหเกิดเสถียรภาพตอระบบการเงิน(Financial stability)และระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ซึ่งการกํากับดูแลนี้ไดพัฒนาภายใตแนวคิดเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมของสถาบันการเงินไมใหมี
พฤติกรรมเสี่ยงมากเกินไป
บทบาทที่สําคัญของการกํากับ(Regulation) สามารถแบงประเภทของหลักเกณฑ
การกํากับ ไดเปน 3 ประเภทหลัก(Keith Pilbeam,1998) ดังนี้
1. Structural regulation : เปนการกํากับที่ครอบคลุมประเภทของกิจกรรม
(Activities) ผลิตภัณภัณฑ(Product) และ ขอบเขตพื้นที่การดําเนินงานที่แตกตางกันซึ่งเปนการ
กํากับในสวนที่เปนโครงสรางการบริหารงานของสถาบันการเงิน
2. Prudential regulation : เปนการกํากับที่ครอบคลุมการบริหารงานภายใน
(Internal management)ของสถาบันการเงิน อาทิ การกําหนดอัตราสวน(Ratios) ที่ใหความ
เชื่อมั่นไดวาสถาบันการเงินมีทุน(Capital) ที่เพียงพอตอการรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได รวมถึงการมีสภาพคลอง(Liquidity)ที่เพียงพอซึ่งทั้งการดํารงเงินกองทุนและการรักษาสภาพ
คลองนั้นลวนเกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายภายในของสถาบันการเงินโดยตรง
3. Investor protection : เปนการกํากับที่ครอบคลุมดานการปกปองผูลงทุนซึ่ง
อาจไดรับผลกระทบจากการที่สถาบันการเงินไดนําเงินทุน(Fund) ไปบริหารอยางไมถูกตอง
รวมถึงการมีพฤติกรรมการดําเนินงานที่ทุจริต
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ประเด็นสําคัญของการสรางเสถียรภาพแกระบบการเงิน โดยเฉพาะประเทศที่
ตลาดเงินมีความสําคัญกวาตลาดทุน อยางเชน ประเทศไทย เมื่อสถาบันการเงินมีบทบาทที่
สําคัญเชนนี้ การนําหลักเกณฑกํากับสถาบันการเงินมาเปนเครื่องมือเพื่อสรางเสถียรภาพจึงทวี
บทบาทมากกวาประเทศที่มีการระดมทุนผานทางตลาดทุน อาทิ สหรัฐอเมริกา ภาพที่2-1 แสดง
ใหเห็นวาปริมาณการปลอยสินเชื่อในชวงป 1990-2005 สวนใหญมาจากธนาคารพาณิชยเปนหลัก
เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นและที่ลดบทบาทลงอยางชัดเจนคือบริษัทเงินทุน ในขณะเดียวกัน
หากนํา ปริม าณการปลอยสิ นเชื่ อภาคธุ รกิจมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑม วลรวมประชาชาติ
(GDP) ก็สามารถเปนตัวแสดงขนาดของสถาบันการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวม
(เมทินีและดอน,2545) ซึ่งเปนการบงบอกถึงระดับของความสําคัญของสถาบันการเงินในการเปน
แหลงเงินทุนที่สําคัญของประเทศนั้นๆ
ภาพที่ 2-1 ปริมาณการปลอยสินเชื่อตามประเภทสถาบันการเงินในชวงป 1990-2005
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ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อไดพิจารณาพฤติกรรมของการกันสํารองฯ โดยเทียบกับผลกระทบตอวัฏจักร
สินเชื่อ พบวามีพฤติกรรมที่อาจจะทําใหวัฏจักรสินเชื่อผันผวนขึ้นในแงที่มีปริมาณการกันสํารองฯ
ที่นอยลงในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและกันสํารองฯมากขึ้นในชวงเศรษฐกิจขาลงโดยมีสาเหตุมาจาก
ปริมาณหนี้ที่ถูกจัดชั้นใหเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs)มีปริมาณที่สูงมากขึ้น กอปรกับการ
ชะลอการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยดวยเหตุที่ผลตอบแทนที่ไดรับจากการปลอยสินเชื่อไม
คุมกับตนทุนที่สูงขึ้นหากหนี้สวนใหญไมสามารถชําระหนี้เงินกูไดไมตรงตามกําหนดหรืออาจจะไม
สามารถชําระเงินกูได
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ภาพที่ 2-2 สัดสวนเงินใหสนิ เชื่อตอสินทรัพยรวมและสัดสวนคาเผื่อหนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
ตอสินทรัพยรวมของสถาบันการเงินทัง้ หมดในชวงป 1990-2005
สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอสินทรัพยรวมและสัดสวนคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอสินทรัพยรวม
ของสถาบันการเงินทั้งระบบในชวงป 1990-2005
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ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนระหวางคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอปริมาณเงิน
ปล อ ยสิ น เชื่ อ จากภาพที่ 2-3 พบว า มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มากในช ว งหลั ง วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
เนื่องจากวามีปริมาณสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มสูงขึ้นมากและมีการตัดหนึ้สูญออกจากบัญชี
รวมทั้งในชวงหลังชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 1998 ทั้งอุปสงคและอุปทานของสินเชื่อภาคเอกชน
มีการหดตัวอยางรุนแรงสงผลใหปริมาณสินเชื่อรวมลดลงอยางรวดเร็วและพบวาการหดตัวของ
อุปทานของสินเชื่อจะเกิดขึ้นกอนหนาการหดตัวของอุปสงคแตทั้งนี้ในสวนอุปสงคและอุปทานของ
สินเชื่อภาคเอกชนตางก็มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและมีปริมาณไมแตกตางกันมากนัก
(เมทินีและดอน,2545) จึงทําใหสัดสวนระหวางคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอปริมาณเงิน
ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยปรับตัวสูงขึ้น
ในชวงเดียวกันนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการประกาศหลักเกณฑในการกัน
สํารองที่มีความละเอียดมากขึ้นและไดกําหนดใหมีการทยอยกันสํารองฯเพิ่มขึ้นตั้งแตป 1998 เปน
ตนมาจึงทําใหในชวงป 1997-1999 สัดสวนของคาเผื่อฯตอเงินปลอยสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นและปรับตัว
ลดลงในป 2000 เนื่องจากธนาคารพาณิชยสวนใหญไดมีการตั้งสํารองครบตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดแลว
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ภาพที่ 2-3 สัดสวนระหวางคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอปริมาณเงินปลอยสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบและอัตราการเปลี่ยนแปลงในชวงป 2540-2548
สัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในชวงป 2540-2548
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ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย

หากวิเคราะหโดยวิธี Business Cycle Comovements ของประเทศไทยในชวงป
2513-2545 พบวาสินเชื่อที่แทจริงมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับวัฏจักรเศรษฐกิจโดย
ตามหลังการเปลี่ยนแปลงของ GDP 1 ป และมีความผันผวนมากกวาของวัฏจักรเศรษฐกิจกวา 2
เทาตัว7 โดยสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้
ภาพที่ 2-4 Business Cycle Comovements ของประเทศไทย ในชวงปพ.ศ. 2513-2545
ราคาหุน

-ราคาอสังหาริมทรัพย
- ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP)
-การบริโภค
-การสงออก
-การนําเขา
-ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M1)

เงินเฟอ

สินเชื่อที่แทจริง
0 ป

1 ป

2 ป

ที่มา:ทิตนันท มัลลิกะมาส และคณะ(2547)“ผลกระทบของ Basel II ตอระบบเศรษฐกิจ
7

ทิตนันท มัลลิกะมาสและ คณะอางจาก อัศวิน ทิตนันท และชัยพัฒน(2546)

3 ป
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ในขณะเดียวกันการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีฐานการคํานวณจาก
ปริมาณการปลอยสินเชื่อ ดังนั้นหากการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีปริมาณสินเชื่อที่
ดอยคุณภาพสูงก็ไมอาจที่จะหลีกเลี่ยงการกันสํารองฯที่สูงตามไปดวยได ดังจะสังเกตไดจาก
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญปลอยสินเชื่อสวนใหญของประเทศไทยเปนการกันสํารอง
ที่มาจากหนี้ที่ถูกจัดชั้นใหอยูในระดับต่ํากวามาตรฐานลงมาซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดให
อยูในชั้นที่เปนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ(NPLs) เนื่องจากการกันสํารองในสวนนี้จะมีอัตราใน
การตองกันสํารองที่สูง คือ รอยละ 20 ในสวนของหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน และ รอยละ 50 และ
100 ในสวนที่เปนหนี้จัดชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญตามลําดับ ดังนั้นปริมาณของหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดจึงมีผลโดยตรงตอปริมาณการกันสํารองฯของสถาบันการเงิน
ภาพที่ 2-5 ปริมาณสินเชื่อทีไ่ มกอใหเกิดรายได (NPLs) และอัตราการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน
การเงินทั้งระบบ8
ปริมาณสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs)รวมทุกสถาบันการเงิน
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในชวงป 2542-2548
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ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
จากภาพที่ 2-5 ประเทศไทยมีปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่สูงมากในป
2542 คือชวงปภายหลังที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ กอปรกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกันสํารองที่
เขมงวดมากขึ้นจากธนาคารแหงประเทศไทยแตปริมาณการกันสํารองไดปรับตัวลดต่ําลงมาเรื่อยๆ
8

ขอมูล NPL ทั้งระบบของธนาคารพาณิชยไทย สาขาธนาคารตางประเทศ และบริษัทเงินทุน (ไมรวมกิจการวิเทศธนกิจ
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร)โดยไมไดรวมเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพที่กองทุนฟนฟูฯ จะชดเชยใหหากเกินความเสียหายขึ้น
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จนกระทั้งปจจุบัน ถึงแมจะมีบางชวงที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นแตอยูในอัตราที่ไมสูง
มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารพาณิชยไดมีการดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหา
โดยการขายสินทรัพยที่มีปญหาใหแกบริษัทบริหารสินทรัพยเขาไปจัดการดูแลจึงทําใหยอกของ
ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดปรับตัวลดลงมาดัง โดยในชวงป 2547 สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได(NPLs)ตอเงินปลอยสินเชื่อ ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 10.9 ในสิ้นป 2547 ไดปรับตัวลดลงมา
เทากับ รอยละ 8.3 ณ สิ้นป 2548 เนื่องจากมีการปรับโครงสรางหนี้รวมกับการบริหารความเสี่ยง
เปนสาเหตุหลัก9
ในขณะเดียวกันการศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหหลักเกณฑความเพียงพอของการ
ดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา (Capital adequacy requirement) เนื่องจากเปน Prudential regulation
อีกวิธีหนึ่งที่มีบทบาทความสําคัญในการทําหนาที่เปนสวนที่ใชรองรับ(Buffer) ความเสียหายใน
สวนที่นอกเหนือจากความเสียหายที่ธนาคารพาณิชยคาดการณไว(Expected losses)ซึ่งเปน
ความสูญเสียที่มีการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนสวนรองรับความเสียหายที่ธนาคาร
ทุกแหงจะตองตั้งสํารองไวอยูแลว โดยเงินกองทุนนี้จะเปนเครื่องมือที่ตองใชควบคูกับการกัน
สํารองฯมากกวาที่จะเปนสวนที่มาทดแทนซึ่งกันและกัน นั่นหมายถึงวาธนาคารพาณิชยที่มั่นคง
ควรจะตองมีเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนเกี่ยวของ(Stakeholders)รวมถึง
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงแกตัวธนาคารพาณิชยแตละแหง
อยางไรก็ตามการที่จะตองมีการตั้งสํารองรวมถึงการดํารงเงินกองทุนลวนแต
กอใหเกิดตนทุนแกธนาคารพาณิชยไดทั้งทางตรงและทางออม จากผลที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
การศึกษานี้จึงไดนําประเด็นผลกระทบที่อาจจจะเกิดขึ้นแกผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
ซึ่งมีสาเหตุจากการใชเครื่องมือทั้ง 2 เครื่องมือมารวมทําการศึกษาในครั้งนี้ดวย
2.1.1 การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Loan loss provision)
ความเสี่ยงดานเครดิต(credit risk)10 ถือวาเปนความเสี่ยงที่มีบทบาทสําคัญ
เนื่องจากสามารถที่จะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินได โดยความเสี่ยง
ด านเครดิ ตนี้คื อ ความเสี่ ย งที่ คู สัญญาฝา ยหนึ่งไมส ามารถปฏิ บัติ ต ามภาระผู ก พั น ที่ ระบุไวใ น
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Supervision Report 2005(Bank of Thailand)
ความเสี่ยงดานเครดิต(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาหรือ ผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงในสัญญาซึ่งอาจเปนเพราะคูสัญญาประสบปญหาทางการเงิน ทําใหไมสามารถชําระหนี้เมื่อครบกําหนดไดหรือจงใจไม
ปฏิบัติตามสัญญาอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคารซึ่งถือวาเปนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของธนาคารพาณิชยสวนใหญ
10
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สัญญา ดวยเหตุนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงสามารถสงผลกระทบโดยตรงตอฐานะทางการเงินของ
ธนาคาร จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานเครดิตนี้ ทําใหผูที่เกี่ยวของหลายฝาย
รวมถึงผูที่ทําหนาที่ออกกฎเกณฑสําหรับสถาบันการเงิน(Regulators) ไดตระหนักถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ตองนํามาใชจัดการเกี่ยวกับ ความเสี่ยงทางดานเครดิตนี้
หนึ่งในแนวทางปฏิบัติก็คือ การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Loan loss
provision) โดยบทบาทที่สําคัญของการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนี้ คือ แสดงความ
โปรงใสในงบดุลของธนาคารพาณิชย(Borio et al,2001) ในแงที่การแสดงตัวเลขทางการเงินมีการ
ปรั บ มู ล ค า เพื่ อ สะท อ นถึ ง มู ล ค า ตามความเป น จริ ง ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ แม บ ทการบั ญ ชี
(Accounting Framework)ที่ตองการใหรายการทางการบัญชีมีความสอดคลองกันระหวางรายได
และคาใชจาย(Matching cost and revenue concept) กอปรกับสภาพความเปนจริงทางธุรกิจที่
ในชวงตางๆของวัฏจักรเศรษฐกิจสามารถบงบอกถึงระดับความเสี่ยงทางดานเครดิตไดเชนกัน
ดังจะสังเกตไดจากในชวงภาวะเศรษฐกิจหดตัว(Recession) ความเสี่ยงทางดานเครดิตจะปรากฎ
ใหเห็นชัดเจนเนื่องจากลูกหนี้บางรายไมสามารถชําระหนี้ไดจึงทําใหมูลคาของเงินใหสินเชื่อที่
ปรากฏในงบดุลอาจมีจํานวนที่สูงกวาความเปนจริง ธนาคารจึงควรตองมีการตั้งประมาณการ
จํานวนหนี้ที่คาดว าจะเรี ยกเก็บไมไดโดยการตั้ง สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(Loan
loss
provision/Allowance for doubtful account) ซึ่งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้เปนลักษณะบัญชี
ปรับมูลคาโดยนําไปหักลดบัญชีลูกหนี้(ในกรณีธนาคารพาณิชย คือ บัญชีเงินใหสินเชื่อ)เพื่อให
ลูกหนี้แสดงดวยมูลคาที่ใกลเคียงกับมูลคาตามความเปนจริงที่สุด(เมธากุล เกียรติกระจายและ
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร,2544) ซึ่งแนวทางปฏิบัติทางดานบัญชีสําหรับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้
จะมีลักษณะที่เปนการประมาณการโดยใชขอมูลสถิติในอดีต(Backward-looking)
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ คือ
การตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามความเสี่ยงของลูกหนี้(Risk-based provisioning
methodology) โดยสถาบันการเงินตองตั้งสํารองขั้นต่ําตามชั้นของสินเชื่อเปนสัดสวนกับสวนตาง
ระหวางยอดคงคางสินเชื่อไดไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมินของหลักประกัน11 การตั้งสํารองฯ
11

ในกรณีที่หลักประกันที่เปนสิทธิในเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยนั้น สามารถนํามาหักได รอยละ 100 ในสวนของ
หลักประกันประเภทหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยทั้งในประเทศและตางประเทศกรณีที่เปน Standby Letter of
Credit(SBLC) ใหนํามาหักไดรอยละ 100 ของวงเงินที่ระบุใน SBLC และกรณีที่เปน Letter of Guarantee(LG) ใหนํามาหักไดรอย
ละ 95 ของวงเงินที่ระบุใน LG และ หลักประกันที่ใกลเคียงเงินสด เชน หลักทรัพยในความตองการของตลาดสามารถนํามาหักไดไม
เกินรอยละ 95 ของราคาตลาด สวนหลักประกันที่นอกจากที่กลาวมาขางตน ใหนํามาหักไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาที่ไดจากการ
ประเมินราคาหรือการตีราคา
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ตามชั้นของสินเชื่อที่อยูในชั้นต่ํากวามาตรฐานนี้ จะเปนสวนที่เรียกวา Specific provision คือ
จัดชั้นต่ํากวา มาตรฐาน จัดชั้น สงสัย จัดชั้ นสงสัยจะสู ญ และจั ดชั้ นสู ญ ซึ่ง จัดเปนสิ นเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายได (Non-performing loans: NPLs)
เมื่อปลายป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดนํามาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 39 (IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement) มาบังคับใชกับ
สถาบั น การเงิน ในเรื่ อ งของการลงบั ญชีแ ละการปรับ โครงสร า งหนี้ การลงบัญชีเ งิน ลงทุ น ใน
ประเภทตางๆ การลงบัญชีตราสารอนุพันธ (Hedge accounting) และการกันสํารองของสถาบัน
การเงิน ซึ่งในสวนของการกันสํารองนี้คาดวาจะมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยมากที่สุด โดยไดกําหนดการนํามาบังคับใชในป พ.ศ. 2551 แตเพื่อใหธนาคารไดมีการ
ปรับตัวจากการใชหลักเกณฑดังกลาวที่มีผลใหตองตั้งสํารองฯ เพิ่มขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทยจึง
ไดเลื่อนเวลาการบังคับใชใหเร็วขึ้น โดยใหเริ่มปฏิบัติในงวดบัญชีสิ้นป 2549 เปนงวดบัญชีแรก
เนื่องจากมาตรฐาน IAS 39 กําหนดใหสถาบันการเงินตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
เทากับสวนตางระหวางยอดคงคางสินเชื่อกับ “มูลคาปจจุบัน(Present value)” ของกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับจากเงินปลอยสินเชื่อนั้นๆรวมกับมูลคาหลักประกัน ซึ่งโดยปกติ สถาบันการเงินที่มี
การตั้งสํารองตามความเสี่ยงที่แทจริงของลูกหนี้จะมีการจัดชั้นสินเชื่อภายในที่ยอยและละเอียด
กวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและมีการคํานวณเงินสํารองที่อิงกับความนาจะเปนใน
การผิดนัดชําระหนี้และมูลคาทางเศรษฐกิจ(Economic value) ของหลักประกันในลูกหนี้แตละราย
นั้นหมายถึงธนาคารไดมีการกันสํารองฯที่สะทอน Expected loss ของลูกหนี้สินเชื่อแตละราย ซึ่ง
ธนาคารที่มีแนวปฏิบัติเชนนี้จะไมมีปญหาในการปรับตัว หากธนาคารแหงประเทศไทยตัดสินใจ
บังคับใชเกณฑการกันสํารองตาม แบบ IAS 39 (รุง โปษยานนท มัลลิกะมาส และคณะ,2548)
ผลของการกัน สํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนี้ สง ผลกระทบตอ ฐานะทาง
การเงินของสถาบันการเงิน ผาน 2 ชองทาง คือ ผานทางงบกําไรขาดทุน โดยเปนรายการคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุน12 และผานทางงบดุล โดยบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะปรากฏเปนบัญชีปรับ
มูลคาหักลดบัญชีเงินใหสินเชื่อซึ่งสงผลใหสินทรัพยของธนาคารลดลง
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บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ(Doubtful accounts) นี้จะไมถือเปนคาใชจายทางภาษีอากร(Tax-deduction) กิจการตองบวก
กลับเขาไปในกําไรทางบัญชี แตในกรณีของกิจการธนาคารพาณิชยสามารถนํารายการบัญชีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมาหักเปน
คาใชจายทางภาษีได แตหากสวนของหนี้สูญที่ไดรับชําระหนี้คืนในภายหลังจะตองนําสวนที่ไดรับคืนนี้มาบวกกลับเปนรายไดเพื่อ
คํานวณภาษีตอไป
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2.1.1.1 การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ แบบ Risk-based Provisioning
กรณีประเทศไทย
หลักเกณฑการปฏิบัติการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับประเทศ
ไทยไดกําหนดใหสถาบันการเงินตองกันสํารองตามหลักเกณฑขอกําหนดที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนดไวตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505
ที่ไดแกไขปรับปรุงใน
ป พ.ศ. 2522 และ 2528 เนื้อความเกี่ยวกับการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ คือ ให
ธนาคารพาณิชยตองกันเงินสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในสวนของเงินปลอยสินเชื่อ ดังนี้
สินเชื่อที่เปนประเภทสงสัย(Doubtful) หรือสงสัยจะสูญ(Doubtful of loss)
ตองกันเงินสํารองฯ รอยละ 100 ของสินเชื่อประเภทนั้นๆ แตในสวนสินเชื่อที่จัดประเภทที่สูงกวา
ประเภทต่ํากวามาตรฐาน(Substandard loans) กําหนดใหไมตองกันสํารองฯ ในชวงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิ จ ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ ห เ ข ม งวดมากขึ้ น เหตุ ผ ลอี ก ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากภาวะ
อสัง หาริมทรัพยลนตลาดสง ผลใหสิน เชื่ อของธนาคารพาณิ ชยที่ใหแกธุรกิจอสัง หาริมทรัพย มี
คุณภาพเสื่อมลง แมวาลูกหนี้เหลานี้จะยังมีหลักประกันซึ่งมีมูลคาตามราคาตลาดเกินกวายอด
หนี้คงคาง แตการที่ลูกหนี้บางรายไมสามารถชําระดอกเบี้ยและเงินตน จึงสงผลกระทบตอสภาพ
คลองและผลกําไรของธนาคารพาณิชยรวมไปถึงความเชื่อมั่นในความมั่นคงของระบบบสถาบัน
การเงินของประเทศ ดังนั้นเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบธนาคารพาณิชย ธนาคารแหง
ประเทศไทยจึงไดออกประกาศในวันที่ 3 มีนาคม 254013 โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดให
สินทรัพยที่มีปญหาในการเรียกชําระคืนหรือไมกอใหเกิดรายไดตามปกติเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวา
มาตรฐานซึ่งไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองทุกงวดบัญชีในรอบระยะเวลา 6 เดือน
(half-year accounting period) ในอัตราไมต่ํากวารอย 15 ของยอดคงคางของเงินสินทรัพยจัด
ชั้นต่ํากวามาตรฐานตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด(Substandard loans) และไดมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑขางตนโดยการกําหนดใหธนาคารพาณิชยจัดชั้นลูกหนี้ที่คางชําระดอกเบี้ยหรือ
เงินตนเปนระยะเวลารวมกันเกิน 6 เดือนนับแตวันที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญาเปนสินทรัพยจัด
ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งตองกันเงินสํารองรอยละ 15 ทันทีภายในสิ้นปบัญชี 254014 รวมทั้งกรณีที่
ลูกหนี้ถูกจัดชั้นแลว
13

“หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.งพ.(ว.) 579/2540 เรื่อง การกันสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมี
ราคาหรือเรียคืนไมได” 3 มีนาคม 2540
14
“หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.พ.(ว.) 433/2540 เรื่อง สินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียคืนไมได”
30 ธันวาคม 2540
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ต อ มาได มี ก ารตกลงปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการกู ยื ม และการชํ า ระหนี้ ใ หม
(Restructure) ธนาคารพาณิชยสามารถยกเลิกการจัดชั้นลูกหนี้รายดังกลาวไดตอเมื่อลูกหนี้นั้น
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชําระตนเงินและดอกเบี้ยที่ปรับปรุงใหมเปนระยะเวลาไมนอยกวา
6 เดือนติดตอกันซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต งวดการบัญชีครึ่งหลังของป 2540
 สาระสํ า คั ญ บางส ว น ของ“หนั ง สื อ ธนาคารแห ง ประเทศไทย ที่ ธปท.พ.(ว.)
433/2540 เรื่อง สินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได” 30 ธันวาคม 2540
Ð เมื่อสิ้นงวดการบัญชีรอบระยะเวลา 6 เดือน ใหธนาคารพาณิชยกันเงิน
สํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดเปนจํานวนเทากับอัตรา ดังนี้
I.รอยละ 100 ของสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือที่เรียกคืนไมได
อันไดแก สิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดที่ไมมีทรัพยสินเปนประกันหรือมีทรัพยสินเปน
ประกันเฉพาะสวนที่ไมคุมหนี้หรือไมสมบูรณตามกฎหมายหรือเปนสินทรัพยอื่นเฉพาะสวนที่เปน
ผลตางของราคาจริงกับราคาตามบัญชีที่สูงกวาราคาจริง ทั้งนี้ราคาจริงของสินทรัพยนั้นใหถือตาม
ราคาขายในตลาด หรือตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่ง
II.รอยละ 15 ของสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได
ตามที่ระบุวาเปน สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียกใหชําระคืนหรือไมกอใหเกิด
รายไดตามปกติ
ทั้งนี้ เงินสํารองตามวรรคหนึ่งตองมีจํานวนไมต่ํากวารอยละ 0.25 ของเงินให
สินเชื่อคงคางทั้งสิ้น ณ วันสิ้นงวดการบัญชีรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น
Ð ธนาคารพาณิชยใดที่มีสินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียก
ใหชําระคืนหรือไมกอใหเกิดรายไดตามปกติ ตามที่ระบุวาเปนสินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหา
ในการเรียกใหชําระคืนหรือไมกอใหเกิดรายไดตามปกติในงวดการบัญชีครึ่งแรกป 2540 ซึ่งไดมี
การจัดชั้นไวแลว ตองดําเนินตามเงื่อนไขตอไปนี้
I.ภายในสิ้นงวดการบัญชีครึ่งหลังป 2540 ใหกันเงินสํารองไวไมต่ํา
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่ตองกันเงินสํารองดังกลาว
II.ภายในสิ้นงวดการบัญชีครึ่งแรกป 2541 ใหกันเงินสํารองไมต่ํากวา 3
ใน 4 ของจํานวนที่ตองกันสํารองดังกลาว
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ในขณะเดียวกันธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติที่
มีความละเอี ยดตามสภาวะเศรษฐกิจมากขึ้ นโดยไดกําหนดใหมีหลักเกณฑ การระงับการรับรู
ดอกเบี้ยคางรับเปนรายได การจัดชั้นลูกหนี้ รวมถึงการกันสํารองสําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้น ใหมี
ความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น 15
 สาระสําคัญ “หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.ง.(ว.) 1236/2541 เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑการระงับการรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได การจัดชั้นลูกหนี้ การกันเงิน
สํารองสําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้น และมาตรการอื่นที่เกี่ยวของ” 31 มีนาคม 2541
(1) ลูกหนี้ที่มีปญหาในการชําระดอกเบี้ยหรือเงินตน
ลูกหนี้ที่มีปญหาในการชําระดอกเบี้ยหรือเงินตน หมายรวมถึง ลูกหนี้ที่
คางชําระดอกเบี้ยหรือตนเงินเกินกวา 3 เดือน นับจากวันครบกําหนด
วันที่บังคับใช : งวดการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541
(2) การระงับการรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได
ใหสถาบันการเงินระงับการรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายไดตามเกณฑ
สิทธิ(Accrural basis) สําหรับลูกหนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน นับจากวันครบกําหนด ตองบันทึก
ยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชีดวยสําหรับการ
บันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นใหถือปฏิบัติตามเกณณเงินสด(Cash basis)
วันที่บังคับใช : 1 มกราคม 2542 สําหรับการระงับการรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได
1 มกราคม 2543 สําหรับการบันทึกยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ได
บันทึกเปนรายไดไวแลว
สําหรับดอกเบี้ยคางรับของลูกหนี้ขางตนในจํานวนที่บันทึกเปนรายไดไว
แลวกอนวันที่ 1 ม.ค. 2543 และยังมิไดบันทึกยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับดังกลาวใหสถาบัน
การเงินนับรวมดอกเบี้ยคางรับดังกลาวเขากับเงินตนเพื่อการจัดชั้นและการกันเงินสํารองฯตาม
คุณภาพของลูกหนี้เมื่อเขาเกณฑการจัดชั้นที่กําหนด

15

“หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.ง.(ว.) 1236/2541 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการระงับการรับรูดอกเบี้ย
คางรับเปนรายได การจัดชั้นลูกหนี้ การกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้น และมาตรการอื่นที่เกี่ยวของ” 31 มีนาคม 2541
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(3) เกณฑการจัดชั้นลูกหนี้
ในการจัดชั้นลูกหนี้ใหพิจารณาจากคุณภาพของลูกหนี้เปนหลัก
I.ลูกหนี้ปกติ(Pass) : ลูกหนี้ที่ไมผิดนัดชําระและไมมีสัญญาณใดๆวา
จะผิดนัดชําระหนี้ ไดแก ลูกหนี้ที่คางชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนไมเกิน 1 เดือนนับแตวันที่ครบ
กําหนดชําระ
II.ลูกหนี้ที่กลาวถึงเปนพิเศษ(Special mention) : ลูกหนี้ที่ไมมี
สัญญาณวาจะเกิดความเสียหายแตมีฐานะหรือผลการดําเนินงานออนลง ไดแก ลูกหนี้ที่คางชําระ
ดอกเบี้ยหรือเงินตนไมเกิน 3 เดือนนับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
III.ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน(Substandard) : ลูกหนี้ที่มีโอกาสที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายหากปจจัยที่เปนจุดออนไมไดรับการแกไข ไดแก ลูกหนี้ที่คางชําระดอกเบีย้
หรือเงินตนไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่ครบกําหนด
IV.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย (Doubtful) : ลูกหนี้ที่มีคุณภาพดอยกวาลูกหนี้จัด
ชั้นต่ํากวามาตรฐาน หรือคาดวาจะไมสามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระคืนไดครบถวน ไดแก ลูกหนี้ที่
คางชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนไมเกิน 12 เดือนนับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
V.ลูกหนี้จัดชั้นสูญ (Doubtful of loss) : ลูกหนีท้ ี่ไมสามารถชําระหนี้ได
โดยสิ้นเชิง หรือ ลูกหนี้คางชําระดอกเบี้ยหรือตนเงินเกินกวา 12 เดือนนับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
วันที่ใชบังคับ : งวดการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541
(4) การกันสํารองสํารองลูกหนีท้ ี่จัดชั้น
ในการกันสํารองฯ สําหรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น สถาบันการเงิน
ตองแสดงเปนรายการหักจากรายการสินทรัพย(Contra-asset Account) ในงบดุลและเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามอัตรา
Ð ลูกหนี้ปกติ ใหกันสํารองฯ รอยละ 1
Ð ลูกหนี้ทกี่ ลาวถึงเปนพิเศษ ใหกันสํารองฯ รอยละ 2
Ð ลูกหนี้จัดชั้นต่าํ กวามาตรฐาน ใหกันสํารองฯ รอยละ 20
Ð ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ใหกันสํารองฯ รอยละ 50
Ð ลูกหนี้จัดชั้นสูญ ใหกันสํารองฯ รอยละ 100
วันที่ใชบังคับ : ภายในงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2541 ใหกันเงินสํารองฯไมต่ํากวารอยละ
20 ของเงินที่ตองกันสํารองฯ
ภายในงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2542ใหกันเงินสํารองฯไมต่ํากวารอยละ
40 ของเงินที่ตองกันสํารองฯ
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ภายในงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2542 ใหกันเงินสํารองฯไมต่ํากวารอยละ
60 ของเงินที่ตองกันสํารองฯ
ภายในงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2543 ใหกันเงินสํารองฯไมต่ํากวารอยละ
80 ของเงินที่ตองกันสํารองฯ
ภายในงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2543 ใหกันเงินสํารองฯใหครบถวน
(5) การปรับปรุงโครงสรางหนี้
การปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองมีรายละเอียดและการวิเคราะหอยาง
เพี ย งพอ การทํ า ความตกลงกั บ ลู ก หนี้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ จ ะต อ งสอดคล อ งกั บ
ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้ โดยอาจมี ก ารขยายระยะเวลาชํ า ระหนี้ หรื อ
ลดดอกเบี้ยหรือตนเงินและอาจมีหลักประกันเพิ่มเติมดวยก็ไดซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะ
กําหนดหลักเกณฑโดยเฉพาะ สําหรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองมีการกันสํารองฯ ในอัตรา
รอยละ 100 สําหรับความเสียหายทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้นหรือตัดบัญชีสวนสูญเสียในสวน
ของยอดหนี้ที่เหลือจะถือไดวาเปนลูกหนี้ปกติ ก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชําระ
หนี้ตามสัญญาใหมหลังจากตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนระยะเวลาหนึ่งแลว
วันที่ใชบังคับ : งวดการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2541
(6) การสอบทานเงินใหสินเชื่อ
สถาบั น การเงิ น จะต อ งสอบทานคุ ณ ภาพเงิ น ให สิ น เชื่ อ ทั้ ง สิ้ น ได แ ก
เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี ลูกหนี้ และการใหเครดิตรูปแบบอื่น รวมทั้งภาระผูกพันทั้งในและ
นอกงบดุล ในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้หลายประเภทและหนี้แตละประเภทอยูในเกณฑจัดชั้นที่ตางกัน
หนี้ทุกประเภทของลูกหนี้ตองนํามาจัดชั้นเดียวกันในระดับคุณภาพที่ต่ําที่สุดของลูกหนีร้ ายนัน้ โดย
สถาบันการเงินจะตองสอบทานเงินใหสินเชื่ออยางนอยรอยละ 70 ของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้นรวม
ภาระผูกพันทุกไตรมาส ในจํานวนนี้ตองรวมลูกหนี้รายใหญ 100 รายแรก และเงินใหสินเชื่อและ
ภาระผูกพันแกบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการบริหาร ผูบริหาร และสถาบันการเงิน
วันที่ใชบังคับ : งวดการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2541
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(7) การประเมินมูลคาหลักประกัน
Ð การจัดชั้น : ไมตองพิจารณามูลคาของหลักประกันเปนเกณฑในการจัด
ชั้นลูกหนี้
Ð การกันสํารองฯ : สามารถนํามูลคาหลักประกันซึ่งไดมีการประเมินราคา
ตลาดอยางเหมาะสมแลวมาหักออกจากเงินใหสินเชื่อที่ตองกันสํารองฯ เฉพาะลูกหนี้ชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย และลูกหนี้จัดชั้นสูญ
Ð มูลคาหลักประกัน : หลักประกันที่เปนเงินสดหรือเงินฝากที่สถาบัน
การเงินนั้น นํามาหักได รอยละ 100 หลักประกันใดที่ใกลเคียงเงินสดนํามาหักไดไมเกินรอยละ 95
ของราคาตลาด หลักประกันที่ไดมีการประเมินราคาทุก 6 เดือนนํามาหักไดไมเกินรอยละ 90 ของ
ราคาตลาด และหลักประกันอื่นนํามาหักไดไมเกินรอยละ 50 ของราคาตลาด
Ð วิธีการประเมินมูลคาหลักประกัน : สามารถประเมินโดยสถาบันการเงิน
หรือผูประเมินราคาอิสระภายใตหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
วันที่ใชบังคับ : งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2541
หลักเกณฑการปฏิบัติ การกันสํารอง ตามที่ไดประกาศขางตนนั้น นับวาธนาคาร
แหงประเทศไทยไดใหรายละเอียดในการกําหนดคุณภาพสินเชื่อในการคํานวณการกันสํารองที่
ละเอียดมากขึ้น โดยไดแบงชั้นประเภทของสินเชื่อ ตามระยะเวลาคางชําระซึ่งใชเปนตัวชี้คุณภาพ
สินเชื่อ
ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑ การกันสํารองหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืน
ไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 23
สิงหาคม2547 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 2547 และไดลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเลม 121 ตอนพิเศษ 93 ง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ซึ่งนํามาใชแทน
ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 โดยมีสาระสําคัญเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุงหลักเกณฑการกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญของ
ธนาคารพาณิชยกรณีที่ธนาคารพาณิชยยังไมไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือฟองรอง
ดําเนินคดีทางกฎหมาย โดยใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองเพิ่มสําหรับยอดคงคางหลังหักเงิน
สํารองที่ธนาคารพาณิชยไดกันไวแลว ซึ่งอัตราสวนการกันเงินสํารองขึ้นอยูกับระยะเวลาการคาง
ชําระหนี้
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2. ยกเลิกหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันสําหรับสินทรัพยที่มีการประเมิน
ราคาหรือตีราคาไวเกินกวา 12 เดือน ที่เดิมกําหนดใหสามารถนํามาหักจากยอดคงคางกอนการกัน
เงินสํารองไดไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาที่ไดจากการประเมินราคาหรือการตีราคา
3. ยกเลิกหลักเกณฑการหามธนาคารพาณิชยโอนเงินสํารองพึงกันสวนที่เกินจาก
งวดการบัญชีหลังของป 2544 เปนรายได
4. ปรับปรุงในกรณีที่มีขอผิดสังเกตในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยให ธนาคารแหง
ประเทศไทย. มีอํานาจสั่งการใหธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น และการกันเงินสํารอง
สําหรับลูกหนี้ในแตละรายได
โดยสาเหตุในการออกประกาศในครั้งนี้ แมวาปจจุบันธนาคารพาณิชยจะไดมีการ
กันสํารองในระดับที่เพียงพอ สอดคลองกับแนวทางของมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยพิจารณาวา การดําเนินการดังกลาวมีผลลัพธเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่งแลว แตเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงในฐานะการเงินและศักยภาพของธนาคารพาณิชยใหเขมแข็งยิ่งขึ้นและ
สงเสริมใหธนาคารพาณิชยเรงดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสําเร็จโดยเร็ว
โดยหลักเกณฑใหมนี้ไดเพิ่มเติมในสวนของการสินทรัพยที่จัดชั้นสงสัยจะสูญที่
ธนาคารพาณิชยยังไมไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมาย
ดังนี้
สิ น ทรั พ ย จั ด ชั้ น สงสั ย จะสู ญ (ตามหลั ก เกณฑ ที่ ป ระเทศแห ง ไทยกํ า หนด)
ที่ธนาคารพาณิชยยังไมไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือฟองรองดําเนินคดีใหธนาคาร
พาณิชยกันสํารอง ดังนี้
1. ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาการคางชําระเกินกวา 12 เดือนแตไมเกิน 24 เดือนให
ธนาคารพาณิชยนํามูลคาของหลักประกันซึ่งไดประเมินราคาตามหลักเกณฑการประเมินมูลคา
หลักประกันของสถาบันการเงินตามที่ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดมาหักออกจากราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้ ใหกันสํารองในอัตรารอยละ 100
2. ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาการคางชําระเกินกวา 24 เดือน แตไมเกิน 36 เดือน ให
ธนาคารพาณิชยพิจารณากันเงินสํารองเพิ่มจากที่กําหนด ไมต่ํากวารอยละ 25 ของยอดคงคาง
หลังหักเงินสํารองที่ธนาคารไดกันไวแลว สําหรับลูกหนี้รายนั้นๆ
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3. ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาการคางชําระเกินกวา 36 เดือน แตไมเกิน 48 เดือน ให
ธนาคารพาณิชยพิจารณากันเงินสํารองเพิ่มจากที่กําหนด ไมต่ํากวารอยละ 50 ของยอดคงคาง
หลังหักเงินสํารองที่ธนาคารไดกันไวแลว สําหรับลูกหนี้รายนั้นๆ
4. ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาการคางชําระเกินกวา 48 เดือน ใหธนาคารพาณิชย
พิจารณากันเงินสํารองเพิ่มจากที่กําหนด เต็มจํานวนของยอดคงคางหลังหักเงินสํารองที่ธนาคารได
กันไวแลว สําหรับลูกหนี้รายนั้นๆ

ในกรณี ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย ได ดํ า เนิ น การกั น เงิ น สํ า รองครบเต็ ม จํ า นวนตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และมีสวนที่เกินกวาจํานวนเงินสํารองพึงกันแลว สามารถนํา
สวนเกินดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเงินที่ตองพิจารณากันเงินสํารองเพิ่มเติมตาม ขอ2, 3 และ
4 ได และในกรณีที่ธนาคารพาณิชยไดดําเนินการกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยสงสัยจะสูญ
ตามที่ กํ า หนดข า งต น แล ว
หากธนาคารพาณิ ช ย ไ ด ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยหรือฟองรองดําเนินคดีทาง
กฎหมายในภายหลัง ธนาคารพาณิชยนั้นก็ไมตองกันเงินสํารองเพิ่มตามขอ 2, 3 และ 4 อีก และ
ใหธนาคารพาณิชยดําเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินสํารองพึงกัน โดยในกรณีที่ธนาคารพาณิชยได
ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารแหง
ประเทศไทยหรือฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมายในภายหลัง ธนาคารพาณิชยนั้นไมตองกันสํารอง
เพิ่มตามที่ไดกําหนดไว ในขอ 2,3 และ 4 ดังที่กลาวมาขางตนอีก และใหธนาคารพาณิชย
ดําเนินการเกี่ยวกับการกันสํารองพึงกัน ดังนี้
• กรณีที่ธนาคารพาณิชยไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยภายหลัง จากที่ไดดํา เนินการกัน เงิน สํา รองสํ าหรับ
สินทรัพยสงสัยจะสูญ ตามที่กลาวมาขางตนแลวธนาคารพาณิชยจะตองถือปฏิบัติในเรื่องการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามที่ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด นั่นคือ ตัดสวนสูญเสียออกจาก
บัญชีหรือใหมีการกันสํารองตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยและสามารถโอนเงินสํารองสวนเกิน
กวาจํานวนเงินสํารองพึงกันกลับเปนรายไดได
• กรณีที่มีการฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมายภายหลังจากที่ไดดําเนินการกันเงินสํารอง
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สําหรับสินทรัพยสงสัยจะสูญตามที่กลาวมาขางตนแลว ใหธนาคารพาณิชยคง
เงินสํารองที่กันไวแลวตามขอ 1 สําหรับลูกหนี้รายนั้นๆ ไวในบัญชีตอไป สวนเงินสํารองที่กันไว
เพิ่มขึ้นตามขอ 2, 3 และ 4 หามโอนกลับเปนรายได แตสามารถโอนไปใชเปนเงินสํารองสําหรับ
ลูกหนี้รายอื่นได
นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ใหธนาคารพาณิชยจัดชั้นลูกหนี้ดังกลาวเปนชั้นปกติไดทันทีโดยไมตองรอติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตหากในกรณีที่เห็นวามีขอผิดสังเกตในการปรับปรุง
โครงสรางหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจสั่งการใหมีการแกไขหรือใหธนาคารพาณิชย
หาผูเชี่ยวชาญอิสระมาประเมินหรือทบทวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือสั่งการใหเปลี่ยนแปลง
การจัดชั้นและการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ในแตละรายได
ในการกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นทุกประเภท เวนแตสินทรัพยจัดชั้น
สงสัยจะสูญบางประเภทที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหนํามูลคาของหลักประกันซึ่งได
ประเมินราคาตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันของสถาบันการเงินตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด มาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารอง โดยธนาคาร
พาณิชยสามารถเลือกที่จะนําหลักประกันมาหักออกจากบัญชีใดของลูกหนี้กอนก็ได ทั้งนี้ มูลคา
ของหลักประกันที่นํามาหักไดจะตองไมสูงเกินกวาวงเงินที่ระบุในสัญญาจํานํา สัญญาจํานองหรือ
สัญญาประกันแลวแตกรณี ดังนี้
(1) หลักประกันเปนสิทธิในเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยนั้นนํามาหักไดรอยละ 100
(2) หลั ก ประกั น ประเภทหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย ทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศกรณีที่เปน Standby Letter of Credit (SBLC) ใหนํามาหักไดรอยละ 100
ของวงเงินที่ระบุใน SBLCและกรณีที่เปน Letter of Guarantee (LG) ใหนํามาหักไดรอยละ 95
ของวงเงินที่ระบุใน LG
(3) หลักประกันที่ใกลเคียงเงินสด เชน หลักทรัพยในความตองการของตลาด
นํามาหักไดไมเกินรอยละ 95 ของราคาตลาด
(4) หลักประกันอื่นนอกจาก (1) (2) และ(3) ใหนํามาหักไดไมเกินรอยละ 90 ของ
มูลคาที่ไดจากการประเมินราคาหรือการตีราคา

26

(5) ลูกหนี้จัดชั้นรายใดที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน หรือที่รัฐบาลจะจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อชําระหนี้ให หรือที่มีหลักฐานวาจะไดรับชําระเงินจากหนวยราชการใดอยาง
แนนอน ใหนําวงเงินที่ไดรับการค้ําประกันหรือที่จะไดรับชําระนั้นมาหักออกจากราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้กอนคํานวณเงินสํารอง
สําหรับสินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษหรือสินทรัพยจัดชั้นควรระวังเปนพิเศษ
และสินทรัพยจัดชั้นปกติ ธนาคารพาณิชยจะนํามูลคาของหลักประกันมาหักออกจากราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารองหรือไมก็ได ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเลือกที่จะนํามูลคา
หลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารอง มูลคาของหลักประกัน
ที่จะนํามาหักไดใหเปนไปตามขอ (1) ถึง (5)
จากที่กลาวมาขางตนเปนหลักเกณฑที่ใชปฏิบัติกับสถาบันการเงินในประเทศไทย
อยางไรก็ตามหลักเกณฑการปฏิบัติในการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนี้ไดมีหลักการใน
การปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและโครงสรางทางการเงินในแตละประเทศ กอปรกับการจัดประเภทของสินทรัพยในที่นี้
คือ เงินใหกูยืม(Loans) นั้น ยังขาดความสอดคลองกันในระดับนานาชาติ อันมีสาเหตุจาก คําจํา
ความของสินเชื่อที่มีปญหา (Problem loans) 16รวมถึงนิยามของการดอยคาของสินทรัพย (Asset
Impairment)17 ที่มีการใหความหมายที่แตกตางกันในแตละประเทศ(Fernández et al,2000) อาทิ
บางประเทศกําหนดใหลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวา 90 วันจัดเปนสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายได(Non-performing Loans:NPLs) ในขณะที่บางประเทศใชเกณฑกําหนดเวลาที่
ตางออกไปซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของสินเชื่อ(Credit product)18 แตในแงการปฏิบัติทางดานบัญชี
โดยทั่วไปแลวจะมีแนวทางการปฏิบัติที่ใกลเคียงกัน19

16

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือที่เรียกคืนไมได(หนี้สูญ)และสินทรัพยที่
สงสัยวาจะไมมีราคาหรือที่เรียกคืนไมไดของธพ.ในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสบง.โดยให ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34(ปรับปรุง2545) เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้
17
ประเทศไทยใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการดอยคาของสินทรัพย โดยกําหนดวากิจการตองรับรูรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาในงบการเงินหากสินทรัพยของกิจการเกิดการดอยคา(ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน)
18
กรณีของประเทศไทยกําหนดใหลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย จัดชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสูญรวมถึง
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 100 และไดตัดออกจากบัญชีไปแลว ถือเปน NPL
19
เนื่องจากผูใชงบเพื่อตัดสินในการลงทุนในภูมิภาคตางๆ ตองการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได เขาใจได และ
เปรียบเทียบกันได ดังนั้นจึงไดเกิดความพยายามในการปรับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีความแตกตางและหลากหลายของวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่แตละประเทศใชใหมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกัน(Harmonization) ซึ่งอาจทําไดโดยการกําหนดและใชมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีรวมกัน เปนตน

27

แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีสวนใหญจะแยกการกันสํารองหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญออกเปน 2 สวน คือ การกันสํารองฯเฉพาะราย(Specific provisions)คือ สวนที่
ปองกันความเสียหายของสินเชื่อที่พิจารณาเปนรายบุคคล โดยมีลักษณะเปนแบบ Backwardlooking และ การกันสํารองฯโดยทั่วไป(General Provision) คือ สวนที่ใชปองกันความเสียหาย
โดยพิจารณาทั้งพอรตสินเชื่อหรืออาจกลาวไดวาเปนคาเฉลี่ยของความสูญเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ทั้งพอรตสินเชื่อ จากแนวคิดดังกลาวจึงทําใหในบางประเทศใชแบบจําลองทางสถิติ(Statistical
models) ของความสูญเสียโดยเฉลี่ย(Average losses) ในการพิจารณาหาคาการกันสํารองฯ
โดยทั่วไป(General provision) ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งโดยหลักการแลว แบบจําลองจะคํานึงถึง
ผลกระทบอันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจ(Business Cycle) ในอนาคตดวยซึ่งแสดงใหเห็นวา การกัน
สํารองฯโดยทั่วไป(General provision) มีลักษณะเปน Forward-looking(Borio et al,2001)
อยางไรก็ตามประเด็นที่สําคัญในแนวทางปฏิบัติของการกันสํารองหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญ คือ มุมมองที่แตกตางกันระหวาง Financial supervisors และ Accounting
authorities ที่ตองการเนนบทบาทของการกันสํารองฯ(Provisions) ที่แตกตางกัน โดย Financial
supervisors ตองการใหการกันสํารองฯในสวนนี้เปนเสมือนเครื่องมือที่ชวยรองรับ(Buffer) ผลของ
ความเสียหายที่เกิดจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากมุมมองนีผ้ กู าํ กับ
ดูแลสถาบันการเงินเห็นวา การกันสํารองฯ ในสินทรัพยที่ดอยคานี้ไมไดสะทอนความเสี่ยงทางดาน
เครดิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรายสิ น ทรั พ ย นั้ น ๆที่ ป รากฏในพอร ต สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย ไ ด อ ย า ง
ครอบคลุม จึงไดมีการเสนอแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติทางดานบัญชีที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
ทางดานเครดิตนี้ควรที่จะไดรับการปรับปรุง เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นไดเกิดขึ้นจากสินทรัพยในระดับสินทรัพยแตละรายมีมากขึ้น
ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นก็จะสงผลใหเกิดการดอยคาในรายสินทรัพยในเชิงลึก
มากขึ้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติทางดานบัญชีตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจมีการรับรูทางดานบัญชีที่
ลาชาเกินไป (ในแงของการกันสํารองฯ) รวมกับหลักการบันทึกบัญชีที่อิงเกณฑคงคาง(Accrual
Basis) ทําใหธนาคารพาณิชยตองรับรูรายไดและคาใชจายเมื่อเหตุการณทางบัญชีเกิดขึ้นโดยขาด
การคํานึงถึงชวงเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง(Clerc et al,2001) ในขณะที่ Accounting
authorities ต อ งการที่ จ ะเน น บทบาทของการกั น สํ า รองฯเป น เพี ย งบั ญ ชี ป รั บ มู ล ค า โดยมี
จุดประสงคเพื่อที่จะใหรายการเงินใหสินเชื่อ(Loans) ที่ปรากฎในงบดุลแสดงมูลคาสุทธิที่ใกลเคียง
กับมูลคาตามความเปนจริง20มากที่สุด
20

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

28

จากมุมมองที่มีตอการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่แตกตางกัน สงผล
ใหมุมมองที่มีตอแนวทางเลือกปฏิบัติมีความแตกตางกันดวย โดยแนวทางปฏิบัติทางดานบัญชี
โดยทั่ ว ไปนั้ น จะเป น การเน น ที่ จ ะแสดงให เ ห็ น ถึ ง ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งเปนการแสดงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวเปนหลัก จากความแตกตางของ
เกณฑการปฏิบัติสงผลใหมีความเปนไปไดยากยิ่งขึ้นในการที่จะใชเกณฑการกันสํารองคาเผื่อหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision) ที่สอดคลองกันในระดับนานาชาติ โดยสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการขาดความสอดคลองกันของการจัดประเภทสินทรัพย(Terms of Asset
classification) และกฎเกณฑการกันสํารองฯ(Provision rules) ที่ใชในแตละประเทศ
ในขณะเดียวกันจากมุมมองที่ตางกันนี้ยังไดสะทอนออกมาในรูปของมาตรฐาน
การบัญชีทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีหลายแนวทางใหปฏิบัติเกี่ยวกับการกันสํารองหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญ โดยปจจุบันมีแนวคิดที่โดดเดน 3 แนวคิด คือ IAS 39, การบัญชีมูลคา
ยุติธรรม(Fair Value accounting) และ Statistical/Dynamics provision(Borio and Lowe,2001)
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะมุงประเด็นไปในหลักเกณฑการกันสํารองฯโดยใชวิธี Dynamic loan loss
provision
สเปนไดมีการพัฒนาแนวคิด Dynamic loan loss provision โดย Banco de
España ธนาคารกลางของประเทศสเปน โดยไดกําหนดหลักการและรายละเอียดของกรอบ
กฎเกณฑสํ า หรั บ การจั ด ประเภทของสิ น ทรั พ ยแ ละการกั น สํ า รองหนี้สู ญ และหนี้ ส งสัย จะสู ญ
เพื่อที่จะจํากัดบทบาทดุลยพินิจของผูจัดการธนาคารและจากระบบกฎเกณฑปฏิบัติดั้งเดิมของ
สเปนที่ไดแบง การกันสํารองฯไวเปน 2 สวนเทานั้น คือ General provisions และ Specific
provisions ภายหลังจึงไดมีการพัฒนาเกณฑการปฏิบัติในการกันสํารองฯ นี้ โดยไดเพิ่ม
Statistical provisions21 ขึ้นมาในภายหลัง และไดมีการเปดตัวใหเปนที่รูจักวิธีการนี้แกนานา
ประเทศในป ค.ศ. 2000
เนื่องจากการคํานวณการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญไดแบงประเภท
ของเงินปลอยสินเชื่ออยางคราวๆ22 จากเกณฑการแบงเชนนี้สงผลให latent risk ของพอรตสินเชื่อ
มีการรับรูอยางไมเหมาะสมในงบกําไรขาดทุน(Income statement) จากจุดออนที่เกิดขึ้นนี้สงผล

21

อาจปรากฏ ชื่อที่ใชเรียก Statistical provisions แตกตางกันไป เชน anti-cyclical provisions , stabilization
provision หรือ actuarial provision (Poveda,2000)
22

แบงเปน 2 ประเภทเทานั้น คือ สินเชื่อคางชําระที่เกินระยะเวลา 3 เดือนและอีกประเภทก็คือสินเชื่อที่ไมเขาเงื่อนไขที่ 1
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ใหเกิดการลดลงของจํานวนการกันสํารองฯ ในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัว กอปรกับการรับรู latent
risk ที่ไมเหมาะสมยังปรากฏใหเห็นในลักษณะที่เกิดความบิดเบือนในการวัดมูลคาของกําไรที่จะ
สูงกวาความเปนจริง ดังนั้นหากการรับรูตนทุนที่จะเกิดขึ้นไมถูกตอง อาจทําใหผูจัดการธนาคารมี
ความพยายามที่จะเพิ่มสวนแบงตลาด(Market share) โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยในการปลอยกูต่ํา
กว า ความเป น จริ ง และพฤติ ก รรมเช น นี้ ก็ จ ะเป น แรงจู ง ใจให ผู จั ด การที่ มี ค วามระมั ด ระวั ง
(Conservative)ในการปลอยกูมีแนวโนมที่จะลดความเขมงวดในการปลอยกูของตนลงซึ่งเปน
ลักษณะของ Herding behaviour โดยเหตุการณเชนนี้จะสงผลรายตอระบบธนาคารไดในที่สุด
เนื่องจากแนวทางการกันสํารองฯยังไมมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสากล
ที่ดีที่สุด (International best practice system)23 ทั้งในสวนที่เปนการแยกประเภทของลูกหนี้หรือ
เงินใหสินเชื่อ (Loan classification) และการคิดคํานวณเงินกันสํารองฯ อาทิ ในกลุมประเทศ
G-10 ที่แตละประเทศลวนเปนประเทศที่พัฒนาแลวไดมีแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการกัน
สํารองที่มีความละเอียดโดยการใชแบบจําลองภายใน(Internal model) เพื่อประเมินมูลคาของ
สินเชื่อจึงทําใหสามารถสะทอนถึงความเสี่ยงของลูกหนี้แตละรายไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้นซึ่ง
ธนาคารพาณิชยแตละแหงตางก็มีแบบจําลองภายในที่เหมาะสมเฉพาะเปนของตนเองรวมถึงการ
ใชการตัดสินและพิจารณา(Judgment) ของผูบริหาร แตทั้งนี้การมีระบบการประเมินความเสี่ยง
ทางดานเครดิตที่ละเอียดมากเทาใดนั้นยอมหมายถึงตนทุนที่เพิ่มขึ้นดวยจึงทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาหรือดอยพัฒนายังคงไมมีการนําแนวทางการปฏิบัติที่ใชแบบจําลองภายในไปใชกันอยาง
แพรหลายมากนัก อาจเนื่องจากเปนระบบที่มีตนทุนในการคิดคนและพัฒนาสูงในขณะเดียวกันก็
ยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญที่จะมาพัฒนาใหทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลวจึงทําใหประเทศเหลานี้
เลือกที่จะใชแนวทางการปฏิบิติที่ไมซับซอนมากนักและเปนแบบมาตรฐานที่ใชไดทั่วไปที่ไมได
เฉพาะเจาะจงเชนเดียวกับการใชแบบจําลองภายใน นอกจากนี้พนักงานดานสินเชื่อ(Credit staff)
รวมถึง Bank Supervisors ที่อาจมีพื้นฐานในการวางกรอบที่จะใชดุลยพินิจเพื่อจัดประเภทสินเชื่อ
ที่ยังไมเพียงพอจึงทําให Bank supervisors เลือกที่จะใชแนวทางที่เปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะ
สามารถใชไดกับสินเชื่อหลายๆประเภท (Rule-based criteria)
อยางไรก็ตาม ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายตางก็อิงแนวทางการแยกประเภท
สินเชื่อที่คลายคลึงกับที่ประเทศที่พัฒนาแลว นั่นคือ จัดชั้นปกติ (Standard assets)จัดชั้น
กลาวถึงเปนพิเศษ(Specially mentioned loans) จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (Substandard Loans)
23

Luis Cortavarria,Claudia Dziobek,Akihiro Kanaya and Inwon Song:2000 “ Loan review, Provisioning and
Macroeconomic Linkage” IMF working paper

30

จัดชั้นสงสัย (Doubtful Loans) และจัดชั้นสูญ(Loss Loans) ในขณะเดียวกันการกําหนด
อัตราสวนที่ใชเปนอัตราในการกันสํารองโดยทางการไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยสามารถที่จะใช
อัตราสวนที่ตางออกไปจากที่กําหนดไดแตทั้งนี้ตองเปนไปในทางที่เขมงวดมากกวาที่ทางการ
กําหนดโดยขึ้นอยูกับนโยบายในแตละรายธนาคาร24

ตารางที่ 2-1 อัตราที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญของสถาบันการเงินประเทศ
ตางๆที่ใชอยูในปจจุบนั (รอยละ)
ประเทศ
อารเจนตินา
BCEAO
ชิลี
โคลัมเบีย
สาธารณรัฐเชค
อินเดีย
อินโดนีเชีย
เกาหลี
คูเวต
มาเลเซีย
เม็กซิโก
เปรู
ฟลิปปนส
โปแลนด
รัสเซีย
สาธารณรัฐสโลวัก

ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน หนีส้ งสัย
1
5
25
50
n.a.
n.a
50
100
0
1
20
60
0
1
20
50
2
5
20
50
0.25
n.a.
10
20-100
1
5
15
50
0.5
2
20
50
2
Management Decision
20
50
1.5
n.a
20
50
0.5
10
45
65-85
1
3
30
60
2
5
25
50
0
5
20
50
1
n.a.
20
50
0
5
20
50

หนีส
้ ูญ
100
n.a
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ที่มา: IMF(1999) p.45 ; Moody’s Banking System Outlook, BIS 1998

24

“… In Sophisticated banks,the internal classification does not necessarily match the regulatory

classification because the regulatory criteria usually are somewhat basic for efficient risk management in
diversification bank. In the context of suggesting good practices, this paper tries to concentrate on the regulatory
loan classification system....” (Inwon Song,2002)
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ตารางที่ 2-2 การกําหนดระยะเวลาในการคางชําระเพื่อจัดชั้นเงินปลอยสินเชื่อในแตละประเทศ
ประเทศ
ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย
อารเจนตินา
ไมเกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
บังคลาเทศ
ไมเกิน 12 เดือน
12-36 เดือน
37-60 เดือน
BCEAO
n.a.
ไมเกิน 6 เดือน
6 เดือน
ชิลี
ไมเกิน 2 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
สาธารณณัฐเชค
ไมเกิน 3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
เกิน 18 เดือน
อินเดีย
n.a.
ไมเกิน 18 เดือน
คูเวต
ไมเกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มาเลเซีย
n.a.
3-6 เดือน
6-12 เดือน
ฟลิปปนส
ไมเกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน
เกิน 6 เดือน

ชั้นสูญ
เกิน 12 เดือน
6 เดือน
n.a.
5 เดือน
12 เดือน
n.a.
เกิน 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
เกิน 6 เดือน

ที่มา: IMF และ Moody’s Invester Services

2.1.1.2 การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ แบบ Dynamic loan loss provision
กรณี ประเทศสเปน
เพื่อเปนการแกปญหา Procyclicality
กอปรกับไดมีการคํานึงถึงวินัยและ
นโยบายการปล อ ยสิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ยร ว มกั บ การเสริ ม สร า งให เ กิ ด ความมั่ น คงของ
ธนาคารพาณิ ชย และเสถี ยรภาพของระบบการเงิ นโดยรวม จึง ไดมี การพัฒ นาวิธีการคํา นวณ
การกันสํารองฯเพื่อชวยเสริมวิธีแบบดั้งเดิม โดยประเทศสเปนนับเปนประเทศแรกที่ไดคิดคนและ
นําวิธีที่มีคุณสมบัติดังที่กลาวมาขางตนนี้ไปปฏิบัติเมื่อกลางป 2000 คือ วิธี Dynamic loan loss
provision ทั้งนี้ไดเพิ่มสวนที่เปนการกันสํารองฯเพิ่มขึ้นอีก 1 สวน คือ Statistical provision ซึ่งจะ
เปนสวนชวยเสริมในสวนของ Specific provision คือ ในชวงเศรษฐกิจขยายตัว specific
provision จะมีจํานวนไมสูงมากนัก เนื่องจากความเสี่ยงทางดานเครดิตจะถูกประเมินอยูในระดับ
ต่ํา แตในสวนของ Statistical provision จะมีจํานวนสูงขึ้น และใหผลในทางตรงกันขาม ในชวง
เศรษฐกิจหดตัว โดยจุดประสงคหลักของ Statistical provision เพื่อมาชวยเสริมกลไกการทํางาน
ของ Traditional loan loss provision มากกวาที่จะมาทดแทนวิธีดั้งเดิม
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ภาพรวมวิธีการคํานวณคาเผื่อหนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
1. Traditional loan loss provision
 General provision (GF) -------------->

GF (Balance) = g*L

L = ยอดรวมของเงินปลอยกู
g = คาพารามิเตอร ที่กําหนดขึ้นโดย Regulator ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแต
ละประเทศ
Annual provision ---> GP=g*∆L

 Specific provision (SF) ----------------> SF (Balance) = e*M
M = จํานวนของเงินปลอยสินเชื่อที่มีบัญหา (Problem loans)
e = คาพารามิเตอร ที่กําหนดขึ้นโดย Regulator ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแต
ละประเทศ
Annual provision ---> SP = e*∆M
Annual total provision in the old system = General provision + Specific provision
AP = GP+SP
Or

AP = g*∆L + e*∆M
2. Dynamic loan loss provision

ในสวนของ General provision และ Specific provision การคํานวณยังคงเหมือนวิธี
Traditional loan loss provision
 Statistic provision (StP)
Latent risk measure Lr= s*L
L = ยอดรวมของเงินปลอยกู
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s = คา coefficient โดยเฉลี่ย (ในกรณีที่ใช standard approach คือ คา
พารามิเตอร ของแตละประเภทของสินเชื่อ แลวนํามาหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยสัดสวนของ
ประเภทความเสี่ยงแตละประเภทที่ปรากฏในพอรตสินเชื่อ)
Annual provision(AP)

---> StP = Lr – SP

¾ If SP > Lr (Low problem loans) ==>
Statistic provision) จะเพิ่มขึ้น]

StP > 0 [Statistic Fund(Accumulated

¾ If SP < Lr (High problem loans) ==> StP < 0 [Statistic Fund(Accumulated
Statistic provision) จะลดลง]
Balance of the Statistical Fund = StPt + StFt-1

0<StF<3*Lr25

Annual total provision in the dynamic loan loss provision
AP = GP + SP + StP
AP = g* ∆L + SP + (Lr-SP)

Or

AP = g* ∆L + s*L

จากมุมมองทางทฤษฎี การกําหนด Statistical provision ถือเปนเครื่องมือของ
Regulators ไดเชนกัน โดยหากมีการกําหนดใหมีการกันสํารองฯใหเพิ่มสูงขึ้นในชวงเศรษฐกิจ
กําลังขยายตัวจะเปนความสอดคลองในแงการจับคูรายไดและคาใชจาย(Matching cost and
revenue concept) ในมุมมองทางการบันทึกบัญชีอีกดวย และยังสามารถลดความผันผวนของ
ผลกําไรและสงเสริมใหผูจัดการธนาคารมีความตระหนักถึงความเสี่ยงทางดานเครดิตใหมากขึ้น
ดวย

25

การกําหนดเพดานสูงสุดที่ 3 เทาเนื่องจากหากใชรวมกับ General provision และ Specific provision ที่คํานวณได
จะสามารถรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงที่เศรษฐกิจอยูในชวงหดตัวแบบไมรุนแรงมากนักไดเปนระยะเวลา 3-4 ปซึ่งนับวา
เพียงพอและไมกอใหเกิดตนทุนในการกันสํารองที่มากเกินไป(Poveda,2000)
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หากพิจารณาในแงที่ไมมีการเขามาแทรกแซงจากทางการความเขมงวดในการ
ปลอยสินเชื่อและเกณฑการกันสํารองฯ ที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารธนาคาร อาจสงผลใหเกิด
การขยายตั ว ที่ มากเกิน กวา ระดับที่เ หมาะสมจนสามารถกอตัวความไมสมดุลในภาคการเงิน
(Financial Imbalance)ได โดยทายที่สุดก็จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยางยากที่
จะหลีกเลี่ยง
regulation)
หลั ก เกณฑที่ นํ า มาบั ง คั บใชกั บ ธนาคารพาณิ ช ย(Prudential
นอกเหนือจาก การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแลว ยังมีหลักเกณฑหนึ่งที่ถือวามีบทบาท
ความสําคัญ คือ การดํารงเงินกองทุน(Capital requirement) ในการเปนเครื่องชวยรองรับความ
เสียหายที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้น(Unexpected losses)จากความเสี่ยงดานเครดิตและไดมีการ
คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งทางด า นตลาดและความเสี่ ย งทางด า นการปฏิ บั ติ ง าน 26ที่ น อกเหนื อ จาก
วัตถุประสงคของการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ที่คํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิตแต
เพียงดานเดียว

2.1.2 ความเพียงพอในการดํารงเงินกองทุน (Capital Adequacy Requirement)
จากประสบการณที่ผา นมาในหลายๆประเทศพบวา วิกฤติของระบบการเงิ น
ที่สืบเนื่องจากความลมเหลวของระบบสถาบันการเงินสามารถที่จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมทั้ งระบบได27 โดยหนึ่ ง ในแนวทางปฏิบัติ ที่ทางการนํามาใชปองกัน ปญหาวิกฤติท าง
การเงินอันเปนผลจากการดําเนินงานและการมีพฤติกรรมเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เกินระดับที่
สมดุล ก็คือ หลักเกณฑการกําหนดการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของสถาบันการเงินหรือ
ความเพียงพอของการดํารงเงินกองทุน(Capital adequacy requirement) โดยจุดประสงคหลัก
ของการดํารงเงินกองทุนก็เพื่อที่จะเปนเครื่องรองรับ (Buffer) ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งไมไดคาดการณไวลวงหนา และเพื่อความแข็งแกรงและมั่นคงของธนาคาร

26

สําหรับแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ Basel II
ทั้งนี้เนื่องจาก หากสถาบันการเงินมีแรงจูงใจที่จะดําเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเพราะใหผลตอบแทนที่สูงกวาการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําโดยความเสี่ยงดังกลาวนี้อาจนําไปสู Systemic risk อันเปนความเสี่ยงที่จะสงผลตอระบบธนาคารทั้งระบบ
(Besis,1998)และภาคเศรษฐกิจโดยรวม กอปรกับความเสี่ยงนี้เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมสมดุลทางการเงินซึ่งจะสงผลให
ระบบการเงินขาดเสถียรภาพและกอตัวเปนวิกฤติทางการณเงินไดในที่สุด
27
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การดํารงเงินกองทุนนี้มาทําหนาที่ชวยเสริมการทํางานของการกันสํารองฯที่มี
หนาที่แบกรับผลขาดทุนอันเกิดจากความเสี่ยงทางดานเครดิตที่ลูกคาจะผิดนัดชําระเงินกูเพื่อให
ธนาคารพาณิชยมีเครื่องมือที่ใชในการสรางความแข็งแกรงของธนาคารที่สมบูรณและมีชองโหว
นอยที่สุด
จากหนาที่ที่สําคัญของเงินกองทุนนี้ ดังนั้นการกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารง
เงินกองทุนจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ทางการนํามาชวยเสริมใหฐานะของธนาคารพาณิชยมีความ
แข็งแกรงและมั่นคงมากขึ้น อันปรากฎใหเห็นจากในชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ หนึ่ งในแนวทางการแกปญหาสถาบันการเงิน การดํารงเงินกองทุนไดเขามามี
บทบาทชั ดเจนในแงที่ทางการนํามาใชฟน ฟูสถาบันการเงินในสวนการจัดทํา แผนฟน ฟูระบบ
สถาบันการเงินขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดํารงเงินกองทุน ดังนี้
1. โครงการชวยเหลือดานเงินกองทุน
โครงการนี้จะมีผลบังคับใชเฉพาะสถาบันการเงินอันไดแก ธนาคารพาณิชยและ
บริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้ไมรวมถึงสาขาของธนาคารตางประเทศ
 เงินกองทุนชั้นที่ 1(Tire I)
- รัฐบาลจะเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของสถาบันการเงินในรูปของการถือหุน
บุริมสิทธิ์โดยชําระเปนพันธบัตรที่เปลี่ยนมือได อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยอิงตามอัตราตลาด
โดยมีเงื่อนไข ที่สําคัญ คือ การเพิ่มเงินกองทุนจะมีจํานวนมากพอที่จะรองรับเงินกันสํารองจาก
การจัดชั้นลูกหนี้ นับตั้งแตบัดนี้จนถึงป พ.ศ. 2543 โดยที่ผูถือหุนเดิมจะเปนผูรับภาระคาใชจายที่
เกี่ยวของ และแผนการประนอมหนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
- รั ฐ บาลจะเข า ซื้ อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ์ ข องสถาบั น การเงิ น นั้ น ซึ่ ง สามารถนั บ เป น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดจนกวาสถาบันการเงินนั้นจะมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่1ตอ สินทรัพยเสี่ยงรวม
ทุนภาคเอกชนรายใหมในจํานวนเทากันจนกวาสถาบันการเงินจะมีเงินกองทุนเปนจํานวนไมต่ํา
กวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
- ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยที่มีอยูเดิมจะเปนภาระของผูถือหุนเดิมเปน
อันดับแรก
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 เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier II)
- เงินกองทุนชั้นที่ 2 จะอยูในรูปของการแลกเปลี่ยนหุนกูของสถาบันการเงินกับ
พันธบัตรรัฐบาลที่เปลี่ยนมือไมได
- การเพิ่มทุนจะขึ้นอยูกับขนาดของเงื่อนไขตอไปนี้ คือ สวนสูญเสียที่เกิดจาก
การประนอมหนี้ สวนเกินจากเงินสํารองที่กันไวแลว อนึ่งจํานวนของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ทาง
รัฐบาลจะใหตามโครงการจะลดจํานวนลงเรื่อยไป เพื่อกระตุนใหสถาบันการเงินเรงทําการประนอม
หนี้และใหกูใหม
 รัฐบาลจะใหความชวยเหลือเพียงไมเกินรอยละ 2 ของสินทรัพยเสี่ยงของ
สถาบันการเงินนั้นซึ่งในวงเงินนี้รอยละ 1 จะคิดตามสัดสวนวงเงินใหกูยืมใหม
 รัฐบาลสงวนสิทธิ์ที่แปลงหุนกูเปนหุนที่คิดเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดหากอัตรา
ความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงินนั้นลดลงจนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
2. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
 อัตราความเพียงพอโดยรวมของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยจะคงอยู
ที่รอยละ 8.5 และรอยละ 8 สําหรับบริษัทเงินทุน ทั้งนี้โดยสัดสวนของเงินกองทุนชั้นที่ 2
จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30 เปนรอยละ 50 ของเงินทุนทั้งสิ้น ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล BIS
 เงินกันสํารองสําหรับหนี้ปกติในอัตรารอยละ 1 จนสามารถนับเปนเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ได
 เพื่อเพิ่ มแรงจูง ใจให ส ถาบัน การเงิน เรง ประนอมหนี้ สถาบัน การเงิน ที่ใช
เกณฑการจัดชั้นและกันสํารองจนถึงป พ.ศ. 2543 สามารถทยอยตัดจําหนายสวนสูญเสียจากการ
ประนอมหนี้ไดในชวงเวลา 5 ป
กรณี ป ระเทศไทยกฎเกณฑ ที่ ใ ช สํ า หรั บ การดํ า รงเงิ น กองทุ น ขั้ น ต่ํ า (Minimum
capital requirements) ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยอิงมาจาก
for
หลักเกณฑการดํา รงเงินกองทุนของธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (Bank
International Settlements :BIS) โดยในป 2531 ไดออกหลักเกณฑ The 1988 Capital Accord
หรือ Basel I เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับธนาคารพาณิชยในกลุม
ประเทศสมาชิกของ BCBS ที่มีปริมาณธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศในระดับที่มีนัยสําคัญ

37

(Internationally active banks) โดยใหมีผลบังคบใชภายในสิ้นป 2535หลักเกณฑในการปฏิบัติ
ของ Basel I เปนหลักเกณฑอยางงาย จึงทําใหมีจุดออนตรงที่การแบงเกณฑความเสี่ยงนั้นไมได
สะทอนความเสี่ยงที่แทจริงโดยเปนการสะทอนความเสี่ยงที่ไมดีพอ ซึ่งสงผลใหบางประเทศมีการ
ถื อ สิน ทรั พ ย เ สี่ ย งในจํ า นวนที่ เ กิ น ความเหมาะสมถึ ง แม จ ะมี ก ารดํ า รงเงิ น กองทุ น แล ว ก็ ต าม
(ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาสและคณะ, 2547)
จากการที่ Basel I ยังคงมีจุดออนในดานการสะทอนความเสี่ยง ดังนั้นจึงไดมี
ความพยายามในการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหการดํารงเงินกองทุนสะทอนถึงความสี่ยง
ตามความเปนจริงมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑการปฏิบัติในสวนของเงื่อนไข
อัตราสวนน้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยเสี่ยงและการคํานวณการดํารงเงินกองทุนสําหรับความ
เสี่ยงดานตางๆมากขึ้น นอกเหนือจากความเสี่ยงทางดานเครดิตดานเดียวรวมถึงการปรับ
หลักเกณฑดานตางๆอยางตอเนื่องจนพัฒนากลายมาเปน Basel II ในที่สุด
ในเดือนมิถุนายน 2542 BCBS ไดเสนอกรอบการกํากับดูแลเงินกองทุนใหมเพื่อ
ทดแทน Basel I โดย BCBS(Basel Committee on Banking Supervision) ไดออกราง
หลักเกณฑฉบับสมบูรณในเดือนมิถุนายน 2547 ภายใตชื่อวา The New Basel Capital Accord
หรือ Basel II โดยใหมีกําหนดบังคับใชในกลุมประเทศสมาชิก BCBS ภายในสิ้นป 2549 Basel II
นี้ ไดใหความสําคัญของการดํารงเงินกองทุนในสวนของความเสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงการ
ปฏิ บั ติ ง านด ว ย(รุ ง และคณะ,2548) จากการออกกฎเกณฑ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลเงิ น กองทุ น ใหม
(“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard-Revised
Framework” หรือ New Capital Accord Framework :Basel II) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2547
โดยเปนการปรับปรุงหลักเกณฑเดิมที่ไดนําออกใชใน ป 2531(The Capital Accord :Basel I)
ประเด็นสําคัญที่ดําเนินการปรับปรุง28 คือ หลักเกณฑที่ปรากฏใน Basel II นี้ จะ
ครอบคลุมความเสี่ยงและสามารถสะทอนความเสี่ยงไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดเนนใหผูกํากับดูแล
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นพรอมทั้งไดนํากลไกตลาดเขามาชวยเสริมในแงการที่ตองเปดเผยขอมูลที่
สําคัญใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูไดอยางเพียงพอ นอกเหนือจากการดํารงเงินขั้นต่ําแตเพียงอยาง
เดียว ในขณะเดียวกันก็เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับภาวะตลาดที่มีความซับซอนมากขึ้น

28

อางอิงจากหนังสือเวียน ธปท.สนส.(01)ว.168/2548 เรื่องการ นําสงรางหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินตาม Basel II วันที่ 31 มกราคม 2548
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จากความตื่นตัวของธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ(BIS) นี้ สงผลให
นานาประเทศที่ไดมีการอางอิงหลักเกณฑในการดํารงกองทุนที่อางอิงจาก Basel I ไดเกิดความ
ตื่นตัวดวยเชนกัน ไทยนับเปนอีกประเทศที่นําเกณฑของ Basel I มาอางอิงเพื่อออกกฎในการดํารง
เงินกองทุนดวย ดังนั้นจึงไมสามารถปฏิเสธไดวา เกณฑ Basel II จะตองเขามาแทนที่เกณฑตาม
แบบ Basel I ที่เริ่มนํามาบังคับใชตั้งแต ป 2536 ที่การกําหนดสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
ทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศที่รอยละ 829 ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตป 2526 โดย
ธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยไทยไวที่
รอยละ 7 กอนที่จะมีการปรับขึ้นเปนขั้นบันไดจนถึงรอยละ 8.5 ในเดือนกันยายนป 2539 ซึ่งเปน
เกณฑที่ใชตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันโดยในสวนของการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ดานตลาด ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดบังคับใชจนกระทั่งเดือนมิถุนายน 2548 และเฉพาะกับ
สถาบันการเงินที่มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคาที่มีนัยสําคัญเทานั้น
ตารางที่ 2-3 สัดสวนการดํารงเงินกองทุนในชวงเวลาตางๆ
วันที่

สาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ

ธนาคารพาณิชยไทย

เริ่มมีผล
บังคับใช

สัดสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1

สัดสวนเงินกองทุนทัง้ สิ้น

สัดสวนเงินกองทุนทัง้ สิ้น

1 ม.ค.2536

รอยละ 5.00

รอยละ 7.00

รอยละ 6.25

1 เม.ย.2537

รอยละ 5.00

รอยละ 7.50

รอยละ 6.50

1 ม.ค. 2538

รอยละ 5.50

รอยละ 8.00

รอยละ 6.75

1 ต.ค. 2539

รอยละ 6.00

รอยละ 8.50

รอยละ 7.50

14 ส.ค 2541

รอยละ 4.25

รอยละ 8.50

รอยละ 7.50

ที่มา:ธนาคารแหงประเทศไทย
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กอนหนานี้ไดมีการบังคับใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงในอัตราอยางต่ํารอยละ 8 ซึ่งในป
2522 ไดกําหนดไวในอัตรารอยละ 9 และลดลงเปนรอยละ 8.5 เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ 2523 และไดปรับเปย รอยละ 8.5 ในวันที่ 1
พ.ค.2526-1 ม.ค. 2536
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สาระสําคัญของ Basel II30
หลักเกณฑการกําดูแลเงินกองทุน ตาม Basel II ประกอบ ดวย 3 หลักการ ดังนี้
(1) หลักการที่ 1 การดํารงเงินกองทุนขันต่ํา (Pillar I :Minimum Capital requirement)
(2) หลักการที่ 2 การกํากับดูแลโดยทางการ (Pillar II : Supervisory Review Process)
(3) หลักการที่ 3 การใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล (Pillar III : Market discipline)
ภายใตเกณฑปฏิบัติตาม Basel II นั้นการวัดความเพียงพอของเงินกองทุนจะ
กําหนดใหสถาบันการเงินตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง ใหครอบคลุม 3 ดานดวยกัน
คื อ ด า นเครดิ ต ด า นตลาดและด า นปฏิ บั ติ ก าร โดยการคํ า นวณเงิ น กองทุ น ดั ง กล า วจะ
ประกอบดวยเงินกองทุนชั้นที่1, 2 และ 3(สําหรับประเทศไทยกําหนดใหมีเงินกองทุนเพียง 2 ชั้นคือ
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เทานั้น)
(1) เงินกองทุนขั้นที่ 1 (Tier I) ไดแก
 ทุนชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองที่จัดสรรกําไรสุทธิ และกําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
 สวนไดเสียของบริษัทยอยที่สถาบันการเงินเปนผูถือหุนสวนนอย(Minority Interest)
 Innovative capital instruments อาทิ สวนหนึ่งของ ตราสารหุนบุริมสิทธิ์ควบหุนกู
ดอยสิทธิ์(SLIPS/CAPS)31
(2) เงินกองทุนขั้นที่ 2 (Tier II) ไดแก
 มูลคาเพิ่มจากการตีราคาที่ดินและราคาอาคารที่เปนสินทรัพยของสถาบันการเงิน
 สํารองสําหรับหนี้สงสัยจะสูญ
30

อางอิงจากหนังสือเวียน ธปท.สนส.(01)ว.168/2548 เรื่องการ นําสงรางหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินตาม Basel II วันที่ 31 มกราคม 2548
31
ตราสารหุนบุริมสิทธิ์ควบหุนกูดอยสิทธิ์(Stapled Limited Interest Preferred Shares :SLIPS or Capital
Augmented Preferred Securities ) เปนตราสารประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุน กลาวคือ มีลักษณะของหุนบุริมสิทธิ์ที่เปนตราสารทุน และ
หุนกูดอยสิทธิ์ที่เปนตราสารหนี้ ทั้งนี้ โดยลักษณะพื้นฐานของหลักทรัพยประเภทนี้จะตองประกอบดวยหลักทรัพย 2 สวน คือ สวน
แรกตราสารหุนบุริมสิทธิ์ควบหุนกูดอยสิทธิ์และสวนที่ 2 เปนตราสารหนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งมี อายุ 7 ป
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 ตราสารหนี้ระยะยาวที่มีลักษณะคลายทุน
(3) เงินกองทุนขั้นที่ 3 (Tier III) ไดแก
 ตราสารหนี้ดอยสิทธิ์ระยะสั้น
โดยเงื่อนไขในการดํารงเงินทุนตอสินทรัพยเสี่ยงในแตละประเภท แตกตางกันดังนี้
1.เงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2 มีไวเพื่อรองรับสินทรัพยสําหรับความเสี่ยงดานการ
เครดิต ทั้งนี้เงินกองทุนที่นํามาดํารงตองไมเกินเงินกองทุนชั้นที่ 1
2.เงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 3 ใหนํามาดํารงไวเพื่อรองรับความเสี่ยงดานตลาดและ
ปฏิบัติการ โดยเงินกองทุนชั้นที่ 3 ตองไมเกิน 2.5 เทาของเงินกองทุนชั้นที่ 1
3.Subordinated debt ตองไมเกินรอยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1
4.เมื่อใดก็ตาม General provisions/general loan-loss reserves สะทอนถึง
การที่หลักทรัพยมีคาลดลงหรือมีการขาดทุนที่ไมสามารถบงชี้สาเหตุไดอยูในบัญชีงบดุล General
provision/general loan-loss reserves จะตองไมเกินรอยละ 1.25 ของสินทรัพยเสี่ยง
5.Asset revaluation reserve ซึ่งเปน Latent gain ที่มาจากการตีราคา
หลักทรัพยที่ถือไวในระยะยาวดวยตนทุนในอดีตจะตองคํานวณดวยอัตราลด รอยละ 55
6.Innovative capital instruments ตองไมเกินรอยละ15ของเงินกองทุนชั้นที่ 1
7.จะตองมีการหักคาความนิยม(Goodwill) ออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
หักเงินลงทุนในธนาคารหรือสถาบันการเงินในเครือออกจากเงินกองทุนดวย
8.เงินลงทุนในธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นนั้นจะใหหักออกจากเงินกองทุนหรือ
ไมใหขึ้นอยูกับผูกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ดังนั้นแมเงินกองทุนชั้นที่ 2 และ 3 สามารถนํามาใชเพื่อดํารงเงินกองทุนไดก็
ตามแตก็มีขอจํากัดที่ตองยึดกองทุนขั้นที่ 1 เปนหลักดังนั้นหากธนาคารพาณิชยไมสามารถขยาย
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ได การดําเนินธุรกิจก็จะไมสามารถขยายตัวไดตามความตองการ
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ตารางที่ 2-4 กําหนดเวลาในการบังคับใชหลักเกณฑและการทดลองคํานวณเงินกองทุน
วิธีคํานวณ
เงินกองทุนที่
สถาบันการเงิน
เลือกใช

มิถุนายน 2549

สิ้นป 2550

Standardized Approach ดานเครดิต
Standardized Approach ดานปฏิบัติการ

Foundation
IRB

Advanced IRB หรือ
Advanced
Measurement
approach
สถาบันการเงินยื่นแผนการปฏิบัติตามหลักเกณฑตอธปท.ซึ่งควรระบุถึงประเด็นสําคัญ เชน
วิธีที่สถาบันการเงินเลือกใชในการคํานวณเงินกองทุน การเตรียมการและความพรอมดาน
ขอมูลและระบบงาน การประเมินผลกระทบตอเงินกองทุนในเบื้องตน อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน(ถามี) และอื่นๆ
ทุกสถาบันการเงิน ทดลองคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ขนานกับหลักเณฑเดิม
(Parallel run) และรายงานตอ ธปท. เปนรายเดือน

สิ้นป 2551

√

√*(95%)

Parallel run

สิ้นป 2552

√

√*(90%)

√*(90%)

สิ้นป 2553

√

√*(80%)

√*(80%)

ที่มา

: รางหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel IIฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ การดํารง
เงินกองทุนขั้นต่ํา สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธีStandardized Approach, ธนาคารแหง
ประเทศไทย ลงวันที่ 31 มกราคม 2548

หมายเหตุ : √ สถาบันการเงินตองดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II
√* สถาบันการเงินตองดํารงกองทุนจริงตามคาที่สงู กวาระหวาง 1) เงินกองทุนที่

คํานวณไดตามหลักเกณฑ Basell II และ 2) รอยละ (ตามตัวเลขในวงเล็บ) ของ
เงินกองทุนที่คาํ นวณไดตามหลักเกณฑเดิม
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ตารางที่ 2-5 สรุปรายละเอียดในประเด็นสําคัญที่เปนขอแตกตางสําคัญระหวาง Basel I และ
Basel II

Basel I (Capital Accord)
Pillar I

-สถาบันการเงินใชวิธกี ารเดียวกัน
-ใชเกณฑในการถั่วเฉลีย่ น้าํ หนักความ
เสี่ยงอยูเ พียงคราวๆจึงไมสามารถ
สะทอนความเสี่ยงที่แทจริงไดดีพอ
-ครอบคลุมความเสี่ยงดานเครดิต ดาน
ตลาด และดานปฏิบัติการ(2539) แต
ความเสีย่ งดานการปฏิบัติการไมไดแยก
ออกมาอยางชัดเจนจากความเสี่ยงดาน
เครดิต

Basel II
-สถาบันสามารถเลือกวิธวี ัดความเสีย่ งได
เองตามความเหมาะสม Standardized
Approach และ Internal rating based
Approach(IRB) ซึ่งแบงเปน Foundation
IRB และ Advanced IRB
-เพิ่มความละเอียดในการพิจารณาระดับ
ความเสีย่ งเพือ่ การคํานวณความเพียงพอ
ของเงินกองทุน
-ใหความสําคัญกับความเสีย่ งดานตางๆ
นอกเหนือจากความเสีย่ งดานเครดิตมาก
ขึ้น ไดแก ความเสี่ยงดานการตลาด
(Market risk) และความเสีย่ งดานการ
ปฏิบัติการ(Operational risk)

Pillar II -เนนการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ -เนนการใหอาํ นาจในการกํากับดูแลความ
เสี่ยงแกผกู ํากับตรวจสอบของทางการ
-ทางการกําหนดเพียงเงินกองทุนขั้นต่ํา
-ใหความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินดวยตนเอง
Pillar III -ไมไดใหความสําคัญ

-สนับสนุนใหเปดเผยขอมูลในตลาดเพื่อ
สงเสริมเสถียรภาพของระบบสถาบัน
การเงิน

ที่มา: ทิตนันท มัลลิกะมาส และคณะ(2547) “ผลกระทบของ Basel II ตอระบบเศรษฐกิจการเงิน
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2.2 วรรณกรรมปริทัศน
จากบทบาทของหลักเกณฑการกํากับธนาคารพาณิชยทวีความสําคัญมากขึ้น
เนื่องจากผูที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินไดนํามาใชเปนเครื่องมือรวมกับการใชนโยบาย
การเงิน(Monetary policy) เพื่อใชแกปญหาหรือปองกันพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นไดจาก
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยเองหรือเกิดจากพฤติกรรมของผูที่มาขอสินเชื่อ หลักเกณฑ
การกํากับนี้สามารถสงผลกระทบโดยตรงตอการขยายตัวของสินเชื่อ(Credit growth) ไดมากกวา
การใชนโยบายการเงิน(Monetary policy) ที่ตองใชระยะเวลาการสงผานนโยบายที่นานกวา
และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมมากกวารวมถึงมีตนทุนทางเศรษฐกิจที่สูงกวา
เมื่อเทียบกับการใชหลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงินที่สงผลตอพฤติกรรมของสถาบันการเงินได
ทันทีและกอใหเกิดผลกระทบเฉพาะสวนที่ตองการใหไดรับผลกระทบเทานั้น
ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อที่เกินความสมดุลนี้มี
สาเหตุสําคัญมาจากการที่ธนาคารพาณิชยมีนโยบายในการปลอยสินเชื่อที่หละหลวมจนเปนผลให
มีการปลอยสินเชื่อผิดพลาด(Banks’ lending mistakes) ซึ่งโดยปกติพฤติกรรมเชนนี้ มักเกิดขึ้น
ในชวงที่เศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัว ทําใหผูที่พิจารณาการปลอยสินเชื่อมีมุมมองในแงบวกมาก
จนทําใหการประเมินความสามารถของผูกูเพื่อพิจารณาการปลอยสินเชื่อสูงกวาที่ควรจะเปน
(Overestimate)(Jiménez et al,2005) จากพฤติกรรมเชนนี้ สามารถกอใหเกิดการบิดเบือนตอ
ระบบการเงินขึ้นไดซึ่งพบไดจากความไมสมดุลทางการเงิน(Financial Imbalance) ที่ปรากฏขึ้นใน
ภายหลัง
การที่หลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงิน คือ การกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญและการดํารงเงินกองทุน มีบทบาทที่จะสามารถชวยใหการขยายตัวของวัฏจักร
สินเชื่อ(Credit cycle) ไมใหผันผวนมากจนอาจนําไปสูความไมสมดุลทางการเงินนั้น แตท้งั นี้หาก
พิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก รรมของการกั น สํ า รองค า เผื่ อ หนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ และการดํ า รง
เงิ น กองทุ น พบว า ในแต ล ะวิ ธี ที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณจํ า นวนของเงิ น ที่ ต อ งกั น สํ า รองฯ และเงิ น
เงินกองทุนนั้นใหผลตอวัฏจักสินเชื่อที่แตกตางกัน อาทิ พฤติกรรมของการกันสํารองฯและการ
ดํารงเงินกองทุนที่สงผลใหวัฏจักรสินเชื่อขยายตัวขึ้นมากในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและหดตัวลงในชวง
เศรษฐกิจขาลง พฤติกรรมเชนนี้สงผลใหวัฏจักสินเชื่อมีการขยายตัวที่ผันผวน(Volatility)เพิ่มมาก
ขึ้น
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2.2.1 ความผิดพลาดของนโยบายการปลอยสินเชื่อตอความไมสมดุลของภาคการเงิน
พฤติ ก รรมเสี่ ย งของผู ที่ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ ที่ ส ามารถก อ ความ
ผิดพลาดในการปลอยสินเชื่อที่พบเห็นสวนใหญ(Fernández Martinez and Saurina,2000) คือ
“Disaster myopia” ,”Herding behaviour” และ “Principal-agent problems”
“Disaster myopia” ไดรับการกลาวถึงจาก Guttentag and Herring(1984) โดย
กลาววา พฤติกรรมเชนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไมสามารถคาดการณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
อยางแมนยํา ซึ่งภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มีความซับซอนก็อาจทําใหมีเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น
ได อาทิ Regulation framework มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากผูที่มีอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อไม
สามารถคิดลด(Discount) ผลตอบแทนอันอาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณในแงลบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตไดก็มีแนวโนมที่จะมีการปลอยสินเชื่อในลักษณะที่ขยายตัวมากขึ้น และเมื่อมี shock
เกิดขึ้นจริงก็จะทําใหมีการลดการปลอยสินเชื่อในปริมาณมากเชนกันซึ่งแสดงถึงความผันผวนของ
ปริมาณการปลอยสินเชื่อ
นอกจากนี้ Rajan(1994) ยั ง ได อ ธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมของผู จั ด การธนาคารที่ มี
การปลอยกูใหแกกิจการที่มีมูลคาปจจุบันของโครงการติดลบ(Negative NPV projects) ที่มักจะ
เกิดขึ้นในชวงเศรษฐกิจขยายตัว โดยเรียก พฤติกรรมเชนนี้วา “Herding behaviour” ซึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อนโยบายการปลอยสินเชื่อมีความผอนปรนเหมือนกันทั้งระบบการเงิน กอปรกับความกังวลใน
การที่จะสูญเสียสวนแบงตลาดเนื่องจากภาวะการแขงขันของธนาคารที่ทวีความรุนแรงขึ้นในชวงที่
เศรษฐกิจขยายตัว
“Principal-agency problem” เปนปญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูจัดการธนาคารและ
ผูถือหุนของธนาคารโดย Fernández and Saurina(2005) ไดอางจาก Williamson(1963) กลาว
วาผูจัดการธนาคารมีแรงจูงใจในการสรางมูลคาสูงสุดใหแกธนาคาร(Firm value maximization)
เนื่องจากสามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนโดยจะทําใหผลตอบแทนที่ไดจากหุนสูงขึ้นดวย
จากผลงานดั ง กล า วผู จั ด การก็ จ ะได รั บ รางวั ล เป น ผลตอบแทน อาทิ การได รั บ โบนั ส
(Bebczuk,2003) เปนตน กอปรกับอาจมีแรงกดดันทางดานภาวะการแขงขันที่สูงมากทําใหผลตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูมีชวงที่แคบลงดวย(margin ลดลง) ดังนั้นหนทางที่จะ
สามารถเพิ่มผลกําไรไดก็คือ การเรงปลอยสินเชื่อที่มากเกินความเหมาะสม
นอกจากนี้ Jiménez and Saurina(2005) ยังไดกลาวถึง “Institutional memory
hypothesis” เพิ่มเติมซึ่งไดอางอิงมาจาก Berger and Udell(2003) โดยเปนการอธิบายผานชวง
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ของวัฏจั กรเศรษฐกิ จและผูที่มีอํานาจในการอนุมัติสิน เชื่อ คือ เมื่ อผ านช วงถดถอยของภาวะ
เศรษฐกิจสักระยะเวลาหนึ่งทักษะในการปลอยสินเชื่อจะดอยลง โดยไดใหขอสังเกต 2 ประเด็น คือ
สัดสวนของผูมีประสบการณที่ไดรับบทเรียนในดานลบจากการปลอยสินเชื่อในชวงที่เศรษฐกิจ
ตกต่ํานั้นมีสัดสวนที่ลดลงเนื่องจากธนาคารมีการจางพนักงานใหมเขามา และพนักงานเกาก็ได
เกษียณหรือลาออกไป กอปรกับการที่ผูที่มีประสบการณจากการปลอยสินเชื่อที่ผิดพลาดในชวงที่
ผานมาไดลืมบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตไป เนื่องจากเหตุการณนั้นผานมานานมาก
จากพฤติกรรมเสี่ย งที่ก ลา วมาขา งตน สามารถสรุ ป สาเหตุสํา คัญที่กอใหเ กิ ด
พฤติกรรมเชนนี้ คือ ความไมสมบูรณของขอมูล(Imperfect information) ระหวาง ตลาดสินเชื่อ
(Credit market) ผูมีอํานาจอนุมัติปลอยกู(ผูจัดการธนาคาร)และ ผูที่ถือหุนในธนาคารนั้นๆ
ดังนั้นหากเราสามารถแกปญหาความไมสมบูรณของขอมูลที่ทําใหการรับทราบขอมูลคลาดเคลื่อน
จากความเปนจริงในระดับที่แตกตางกันไป ก็จะมีสวนชวยใหพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในสวนของผูกู
และผูใหกูลดนอยลงได อาทิ ในกรณีของการปลอยสินเชื่อของธนาคารหากเรามีหนวยงานกลางที่
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเก็บขอมูลของลูกคาที่จะมาขอกูที่มีความนาเชื่อถือและขอมูลที่เก็บ
ก็มีทั น สมั ย ก็ ยอ มเป น ตั ว ชวยใหน โยบายการปลอ ยสิน เชื่อของธนาคารพาณิ ชย ส ะทอ นตาม
ปจจัยพื้นฐานทางการเงินของลูกคาแตละรายไดถูกตองและใกลเคียงกับสภาพฐานะที่แทจริงมาก
ที่สุด ดวยเหตุนี้การสรางความโปรงใสแกหนวยงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการ
วิเคราะหสินเชื่อจึงนับวาเปนสิ่งที่จําเปนที่ทางการไมควรที่จะมองขามหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติ
ยกตัวอยางเชน ในกรณีประเทศไทย(กระแสทรรสน:ศูนยวิจัยกสิกร,2547) ที่ไดมีการควบรวม
ธุรกิจของบริษัทเครดิตบูโร 2 แหง ในป 2547 เนื่องดวยสาเหตุหลัก คือ ตองการลดความซ้ําซอน
ในทางปฏิบัติกรณีที่สถาบันการเงินเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตทั้ง 2 แหงทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน
และความสะดวกของสมาชิกในการคนขอมูลเครดิตของลูกคาที่อาจมีวงเงินสินเชื่อกับสมาชิก
หลายรายทั้งนี้หากมีการรวบรวมขอมูลประวัติการชําระสินเชื่อของลูกคาไวในแหลงขอมูลเดียวก็
จะทํ า ให ข อมู ล มีค วามสมบู รณ แ ละมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่รั ด กุม ยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง นั บ วา เป น ความ
พยายามอีกกาวหนึ่งที่ตองการสรางความเชื่อถือแกหนวยงานที่ทําหนาที่เก็บและรวบรวมขอมูลที่
สําคัญของผูขอสินเชื่อ โดยหากวิเคราะหถึงการจัดการความเสี่ยง(Risk management)ที่สถาบัน
การเงินแตละแหงควรที่จะตระหนักความนาเชื่อถือและความสมบูรณของขอมูลนับวาเปนเรื่องที่
สําคัญเปนอันดับตนๆในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเลยทีเดียว
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2.2.2 ปจจัยที่ชวยเอื้อตอการขยายตัวของสินเชื่อและความสัมพันธระหวางการขยายตัว
ของสินเชื่อและPrudential regulation
ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่สภาพแวดลอมทางการเงินไดมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด
ในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา แมจะมีเครื่องมือทางการเงินที่ชวยเอื้อประโยชนทางดานการดําเนิน
ธุรกรรมทางการเงินตางๆมากขึ้นแตสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือความสลับซับซอนในระบบยอมมากขึ้น
เชนกัน จากความซับซอนที่เพิ่มขึ้นนี้จึงไมอาจปฏิเสธไดวาความเสี่ยงภายในระบบก็เพิ่มขึ้นดวย
ซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ไดมีความสัมพันธกับการขยายตัวของสินเชื่อในแงที่การขยายตัวของ
สินเชื่อกอใหเกิดประเภทของความเสี่ยงที่ตางกันดัง ตารางที่ 2-6 ปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
การขยายตัวของสินเชื่อ เมื่อการขยายตัวของสินเชื่อ(Credit growth) มักมีการขยายตัวที่ผันผวน
ขาดเสถียรภาพตามวัฏจักรเศรษฐกิจในแตละชวงซึ่งเปนการกอตัวของความไมสมดุลของระบบ
การเงินในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา
เมื่อปญหาจากความไมมีเสถียรภาพทางการเงินนี้สามารถชวยเอื้อใหเกิดปญหา
ทางเศรษฐกิจโดยรวมได แนวทางในการแกปญหาเพื่อจะสกัดกั้นความไมสมดุลหรือแมกระทั้ง
การลดผลเสียหายหรือระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูมีหนาที่กํากับดูแลสถาบัน
การเงิ น(Regulator)ควรที่จะต องตระหนัก เปน สํา คั ญ ประเด็น สํา คัญประเด็นแรกที่ควรจะให
ความสําคัญ คือ การทราบถึงปจจัยที่สามารถสงผลตอการขยายตัวของสินเชื่อที่มีความผันผวนนี้
วามีสาเหตุใดที่จะสามารถสงผลได โดยสามารถพิจารณาไดจาก 2 ดานคือทั้ง ดานอุปสงคและ
อุปทานของสินเชื่อ(Mohanty,Schnabel and Garcia-Luna,2006) แมการพิจารณาทั้งดาน
อุปสงคและอุปทานนี้จะสามารถอธิบายไดเห็นภาพชัดเจนขึ้นแตก็มิไดหมายความวาจะสามารถ
ระบุไดวาสาเหตุจากทั้ง 2 ดานที่กลาวมาขางตนนี้ดานใดจะสงผลไดมากกวา
ดานอุปสงค (Demand for bank loans)
ดานอุปสงคนี้พิจารณาไดจากความตองการสินเชื่อของผูที่ขอกูทั้งในสวนที่เปน
ภาคธุรกิจ (Firms)และภาคครัวเรือน(Households) ซึ่งพบวาความตองการสินเชื่อความสัมพันธ
กับวัฏจักรธุรกิจในระดับสูงหรืออาจกลาวไดวามีความผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจ(Procyclicality)
ดังจะปรากฏใหเห็นไดจากมีการขยายตัวของสินเชื่อที่สูงมากในชวงเศรษฐกิจขยายตัว(Upswing)
และหดตัวลงมาอยางมีนัยยะในชวงเศรษฐกิจหดตัว(Downswing) และสามารถสะทอนสูปจจัยที่
แทจริง(Real factor) ที่มีผลตอการลงทุน(Investment)และการอุปโภคและบริโภค(Consumption)
ในระบบเศรษฐกิจ
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ในขณะเดียวกัน Net worth ของกิจการยังมีความแตกตางกันในแตละชวงของ
วัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งสามารถสงผลตอตนทุนการระดมทุนจากภายนอก(External financing
premium) ที่แตกตางกันในแตละชวงไดอันจะสงผลตอระดับอุปสงคของสินเชื่อที่จะแตกตางกัน
และจะสงผลตอปริมาณผลผลิตที่แตกตางตามวัฏจักรเศรษฐกิจไดเชนกัน
ดานอุปทาน (Supply of bank loans)
การขยายตัวของสินเชื่อที่มีความผันผวน(Fluctuation) นี้ หากพิจารณาทางดาน
อุป ทาน(Supply)
จะเป น การพิ จ ารณาจากความสามารถ(Capacity)และความต อ งการ
(Willingness)ที่ จ ะปล อ ยสิ น เชื่ อ ในขณะเดี ย วกั น หากสภาพแวดล อ มทางการเงิ น (Financial
environment) ที่ความกาวหนาทางดานตลาดทุน(Capital market) ยังไมไดพัฒนามากนัก
รวมทั้งตนทุนจากการระดมผานทางตลาดทุนยังอยูในระดับสูงดวยแลว การพึ่งพิงแหลงเงินทุน
จากสถาบันการเงินจึง ยังคงมี บทบาทสําคัญ และหากพิจารณารวมกับการที่มีเงินทุนไหลเข า
ประเทศสูงขึ้นควบคูกับการนโยบายการเงินที่ผอนคลาย(Easier monetary policy) ก็สามารถเปน
ปจจัยที่ชวยเอื้ออุปทานของสินเชื่อใหเพิ่มสูงขึ้นไดเชนกันและเมื่อมีสิ่งที่ไมคาดคิด(shock) เกิดขึ้น
ภายในระดับที่จะสงผลตอราคาสินทรัพย(Asset prices) และงบดุลของกิจการก็สามารถที่จะ
กระตุนบทบาททางออมตอความสามารถในการปลอยสินเชื่อไดเชนกัน
ในขณะดียวกันการเปดเสรีทางการเงิน(Financial liberalisation) รวมกับการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินที่ไมเขมงวดอาจเปนสวนที่ชวยเสริมใหวัฏจักรสินเชื่อในชวงขยายตัวและ
หดตัวมีความผันผวนที่มากขึ้นได อาทิ หากมีเงินทุนไหลเขาเปนจํานวนมากสามารถที่จะนําไปสู
การขยายตัวของสินเชื่อที่สูงขึ้นไดและจะเปนตัวเรงใหราคาของสินทรัพยปรับตัวสูงขึ้นรุนแรงเกิน
ระดับปกติ(Overheating of asset prices) และหากการขยายตัวของสินทรัพยนี้ไดไตระดับไป
จนถึงจุดที่เกิดฟองสบูในราคาสินทรัพยและตามมาดวยการแตกของฟองสบูในไมชาก็จะสงผลให
เกิดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs) แกธนาคารพาณิชยไดในที่สุดและเหตุการณที่จะเปนผล
พวงตามมา คือ การหดตัวของสินเชื่อ(Credit crunch) อันเนื่องมาจากธนาคารพาณิชยไดมีการ
ตระหนักหรือระดับการกลาที่จะเผชิญความเสี่ยงลดลง(Risk-averse)
รวมทั้งการที่ธนาคาร
พาณิชยจะตองมีการตัดจําหนายหนี้สูญออกจากงบดุลเพื่อยังที่จะรักษาระดับของอัตราสวนสภาพ
คลองของสินทรัพยตอหนี้สินใหอยูในระดับสูง
เมื่อแบงสาเหตุที่เปนปจจัยเอื้อใหการขยายตัวของสินเชื่อมีพฤติกรรมผันผวนไป
ตามวัฏจักรเศรษฐกิจจากทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานซึ่งการที่จะระบุวาปจจัยทางดานใดสงผล
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ตอความผันผวนของการขยายตัวมากกวาจะเปนสิ่งที่กระทําไดยาก ในขณะเดียวกันจากงาน
การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับการขยายตัวของสินเชื่อนี้ก็ไดมีการหาปจจัยที่มีสวนชวยเอื้อใหมีการ
ขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ ในแง ที่ แ ตกต า งออกไป(Hilbers,Otker-Robe,Pazarbasioglu
and
Johnsen,2005) ซึ่งโดยสวนใหญจะสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเด็น
Ð การขยายตัวของสินเชื่อมักจะนําการขยายตัวของผลผลิต(Output) โดยอาจ
กลาวไดวาภาคการเงิน(Financial sector)ที่มีขยายตัวมากขึ้นสามารถที่จะเปนตัวขับเคลื่อนภาวะ
เศรษฐกิจใหเจริญเติบโต(Economic growth)ได
Ð การขยายตัวของสินเชื่อจะขยายตัวในอัตราที่เร็วกวาการขยายตัวของผลผลิต
ในชวงแรกของการเริ่มฟนตัวของวัฏจักรเศรษฐกิจ(The beginning of a cyclical upturn) ทั้งนี้
เนื่องจากการลงทุนของภาคธุรกิจ(Firms’ investment)และอยูในชวงที่ตองการเงินทุน(working
capital)
Ð การขยายตัวที่เกินระดับที่เหมาะสมของสินเชื่อเปนผลจากการตอบสนองที่ไม
เหมาะสม(Inappropriated responses) ของตลาดการเงิน(Financial market) ซึ่งมีสวนทําให
ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยอธิบายไดจากงานการศึกษาของ Bernanke และ
Gertlet(1995)32 ที่กลาวถึง แบบจําลองตัวเรงทางการเงิน(Financial accerelator model)
เปนการอธิบายถึงการขยายตัวของสินเชื่อที่เปนผลจากการมองโลกในแงดีมากกวาความเปนจริง
(Over-optimism) ตอรายได(Earning)ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีสวนทําใหมูลคาของสินทรัพย
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยจะสงผลไปสูการไหลเขาของเงินทุน(Capital inflows) ที่เพิ่มขึ้นพรอมกันนี้
มูลคาของหลักประกัน(Collateral) ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนกันจากปจจัยเอื้อดังกลาวขางตนนี้
ไดสงผลใหมีการกูยืมและใชจายเพิ่มมากขึ้นทั้งในสวนของภาคธุรกิจและครัวเรือนและจะมีผล
ในทางกลับกันหากประสิทธิภาพต่ํากวาที่คาดการณไว(Expectation) ซึ่งจะสงผลใหทั้งราคา
สินทรัพยและหลักประกันกันปรับตัวลดลง กลายมาสูภาวะการเปนหนี้เพิ่มสูงขึ้นทําใหการจาย
ชําระหนี้ไมราบรื่นดังเชนชวงเศรษฐกิจขยายตัวจึงทําใหการขอสินเชื่อเปนไปไดยากมากขึ้น
นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผานมาFernández Martinez and Saurina(2000)
พบวาการขยายตัวของสินเชื่อที่มากเกินความเหมาะสมในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นสามารถเอื้อใหเกิด
หนี้ที่มีปญหา(Problem loan) จนกลายเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs) ขึ้นในอนาคตอันใกล
และเปนตัวสงสัญญาณถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต(Credit risk) เมื่อมีการขยายตัวของสินเชื่อที่
32

Hilbers et al,2005 อางจาก Bernanke and Gertler(1995), Bernanke,Gertler andGilchrist(1999),Borio,Furfine

and Lowe(2001).Kindleberger(1996),Kiyotaki and Moore(1997) and Minsky(1992)
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ไมสมดุล ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากนโยบายการปลอยสินเชื่อที่ผอนคลายหรือแรงกดดันทางดานทุน
(Capital) ที่สงผลตอการปลอยสินเชื่อของธนาคารใหมีพฤติกรรมที่ผันผวนไปตามวัฏจักร
กอปรกับการขยายตัวของสินเชื่อนี้ไมสามารถระบุไดอยางแนชัดไดวาเปนผลมาจากทางดาน
อุปสงคหรือดานอุปทาน(แตโดยทั่วไปแลวมักเปนผลมาจากทั้ง 2 ดานประกอบกัน) อาจกอใหเกิด
ปญหาตอความมั่นคงของธนาคารพาณิชยและนําไปสูความไมมีเสถียรภาพในระดับมหภาคได
จากสาเหตุข องการขยายตั ว ของสิน เชื่ อที่เ ปนไปได ทั้ ง ทางดา นอุป สงคแ ละทางดา นอุป ทานนี้
Clerc,L. Drumetz,F. and Jaudoin,O.(2001) ชี้ใหเห็นวา หากตลาดสินเชื่อมีประสิทธิภาพ
(Efficient credit markets) ธนาคารก็ควรที่จะสามารถประเมินและทํานายความเสี่ยงไดตลอด
ชวงวัฏจักรธุรกิจที่จะสงผลใหอุปสงคตอสินเชื่อที่ขยายตัวในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นเพื่อที่ธนาคารจะ
ไดทําการปรับเพิ่มสวนตาง(Margin) ระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
การเพิ่มทุนรวมถึงมีการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เพียงพอเพื่อที่จะครอบคลุมถึง
ความสูญเสียที่ไดคาดการณและที่ไมไดคาดการณไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการกันสํารองฯนี้ก็ควรที่
จะถูกสะสมไวเพื่อเปนเครื่องรองรับ(Buffer)ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในชวงเศรษฐกิจขาลงดวย
ซึ่งจะชวยใหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชยและวัฏจักรเศรษฐกิจไมมีความผันผวนมาก
นัก ในขณะเดียวกันการดํารงเงินกองทุน(Capital requirement) ที่ถือวาเปนการสะสมทุน
นัยหนึ่งนั้นก็จะเปนตัวชวยเสริมที่จะเปนเครื่องรองรับความเสียหายที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้นคูกับการ
ใชการกันสํารองฯ ไดอีกทางหนึ่ง
จากหลักเกณฑการปฏิบัติทั้ง 2 วิธีที่กลาวมาขางตนนี้นับวาเปน Prudential
regulation ที่ผูมีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินใชเปนเครื่องมือไมใหสถาบันการเงินมีพฤติกรรม
ที่มีความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อมากเกินไป โดยการกันสํารองนี้มีแนวทางใหเลือกปฏิบัตหิ ลาย
แนวทางเชน กัน ทั้ ง นี้ ขึ้น อยูกั บมาตรฐานการบัญชีของแตละประเทศ อาทิ วิธี มูลค า ยุติธรรม
(Fair value accounting) วิธีตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS 39(Borio and
Lowe,2001) และ วิธีที่ไดรับการกลาวถึงมากในชวงไมนานมานี้ คือ วิธี Dynamic loan loss
provision ที่ไดรับการพัฒนาโดย ประเทศ สเปน เพื่อจะนํามาใชเพื่อแกปญหาวัฏจักรสินเชื่อที่ผัน
ผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Procyclicality)
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ตารางที่ 2-6 ปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการขยายตัวของสินเชื่อ
ลักษณะการขยายตัวของสินเชื่อ(Aspects of Credit Growth)

ประเภทของความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของ(Type of Risk Associated)

•ความเร็วในการขยายตัวของสินเชื่อ(Speed of credit growth)

• ความเสี่ยงดานสินเชื่อ(Credit risk) อันเกิดจากการประเมินสินเชื่อที่ไมเหมาะสม
อันรวมถึงขอจํากัดของความสามารถในการควบคุมและประเมินความเสี่ยง
•ความเสี่ยงระดับมหภาค(Macro risks)

•แหลงของผูจัดหาสินเชื่อ(Main providers of credit)
(ธนาคารภายในประเทศหรือธนาคารตางประเทศ)

• ความเสี่ยงดานสินเชื่อ(Credit risk) อันเกิดจากนโยบายที่สนับสนุน
การปลอยสินเชื่อที่มากเกินไป
•ความเสี่ยงระดับมหภาค(Macro risks)

•ประเภทของผูกูยืม(ภาคครัวเรือนหรือภาคเอกชน)

• ความเสี่ยงดานสินเชื่อ(Credit risk) อันเกิดจากความออนไหวใน
การชําระหนี้ตอภาวะเศรษฐกิจ(ในกรณีที่ผูกูยืมคือภาคเอกชน)
หรือมูลคาของหลักประกัน(ในกรณีที่ผูกูคือภาคครัวเรือน)
•ความเสี่ยงระดับมหภาค(Macro risks)
•ความเสี่ยงดานตลาด(Market risks) อาทิ ระดับความออนไหว(Sensitivity)
ตอภาวะเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของราคา

• การกระจุกตัวของประเภทสินเชื่อ(Sectoral loan concentration) • ความเสี่ยงดานสินเชื่อ(Credit risk) อาทิ มูลคาของหลักประกัน
หรือสวนประกอบของสินเชื่อ(Composition of credit)
•ความเสี่ยงระดับมหภาค(Macro risks)
อาทิ การปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย หรือสินเชื่อเพื่อการลงทุน •ความเสี่ยงดานตลาด(Market risks) อาทิ ระดับความออนไหว(Sensitivity)
ตอราคาอสังหาริมทรัพย(Real estate prices)
• ประเภทสกุลเงินของสินเชื่อ

•ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน(Foreign exchange risk)

•อายุการครบกําหนดของสินเชื่อ(Maturity of loans)

• ความเสี่ยงจากระยะการครบกําหนดของสินเชื่อ(Maturity risks)
อันเกิดจากการกูยืมระยะสั้น(Short-term borrowing)
เพื่อมาปลอยกูระยะยาว(Long-term loan) ของธนาคาร
• ความเสี่ยงจากสภาพคลอง(Liquidity risk)

•แหลงของสินเชื่อ(Sources of credit)

•ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน(Foreign exchange risk) อันเกิดจากแหลงเงินกู
ที่ธนาคารกูมาปลอยสินเชื่อ
• ความเสี่ยงจากระยะการครบกําหนดของสินเชื่อ(Maturity risks)
อันเกิดจากการกูยืมระยะสั้น(Short-term borrowing)
เพื่อมาปลอยกูระยะยาว(Long-term loan) ของธนาคาร
•ความเสี่ยงระดับมหภาค(Macro risks)

ที่มา : Hilbers et al,2005
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2.2.3 ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การกั บ ความผั น ผวนของวั ฏ จั ก รสิ น เชื่ อ โดย Prudential
regulation
2.2.3.1 กรณีใชหลักเกณฑการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนสวนที่นํามาใชในการบรรเทาผลของ
ความเสีย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้น กับ ธนาคารพาณิชย อัน มี ส าเหตุม าจากความเสี่ย งทางดานเครดิต
จากหนาที่ที่สําคัญนี้ จึงทําใหมีการพัฒนาวิธีการในการปฏิบัติสําหรับการกันสํารองฯหลากหลาย
วิธี ซึ่งในแตละวิธีตางก็มี ขอดีขอเสียแตกตางกัน(Borio and Lowe,2001) อาทิ วิธี มูลคายุติธรรม
(Fair value accounting) โดยสาเหตุที่ทําใหมีการพัฒนาวิธีนี้ขึ้นมาเนื่องจากความซับซอนที่
เพิ่มขึ้นของเครื่องมือทางการเงิน พรอมกับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของการคาหลักทรัพยในชวง
ทศวรรษที่ 1990s จึงทําใหมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีตามแบบวิธี การบัญชี
ตนทุน(Cost accounting)ที่ใชกันอยูเดิม เนื่องจากการบันทึกบัญชีเชนนี้ ขาดการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยรวมถึงคุณภาพของสินเชื่อ(Contract group on asset
prices,2002) ในลักษณะที่มองไปขางหนา(Forward-looking) ซึ่งในการกันสํารองฯ(Provision)
สําหรับสินเชื่อที่ดอยคา(Impaired Loans) ตามวิธีนี้ จะไมแสดงถึงจํานวนการกันสํารองฯ
แตจะแสดงในจํานวนของเงินใหกู(Loans) ดวยมูลคายุติธรรมโดยตรง ซึ่งจํานวนที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ ย นแปลงราคานี้ จ ะปรากฏในงบกํ า ไรขาดทุ น ของธนาคารเสมื อ นกั บ ว า การกั น สํ า รองฯ
(Provision) จะตองเทากับสวนตางของยอดคงคางสินเชื่อ(Outstanding value) กับมูลคายุติธรรม
ของเงินใหสินเชื่อ จากแนวคิดขางตนแสดงใหเห็นถึงการกันสํารองฯที่มีลักษณะแบบ Forwardlooking เนื่องจากมูลคายุติธรรมเปนมูลคาที่ตองคาดการณจากตลาด
อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ยังคงมีจุดออน เนื่องจากการประเมินมูลคายุติธรรมได
อางอิงจากราคาตลาด(Market Prices) จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการประมาณการโดยใชวิธีการ
คํานวณราคา(Pricing Methodologies) หากสินทรัพยนั้นๆไมมีราคาตลาดที่ใชอางอิง
แตการบัญชีตามมูลคายุติธรรมนี้อาจชวยเพิ่มความผันผวนของรายการผลกําไรของธนาคารได
เนื่องจากในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นจะมีการประเมินความเสี่ยงที่ต่ําเกินกวาความเปนจริงสงผลไปสู
การเพิ่มขึ้นของมูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อและสงผลในทางตรงกันขามหากภาวะเศรษฐกิจอยู
ในชวงขาลง
(Collateral)

นอกจากนี้หากหลักเกณฑการกันสํารองฯสามารถที่จะนําหลักทรัพยค้ําประกัน
เปนสวนหนึ่งในการคํานวณโดยเปนสวนที่หักออกจากเงินปลอยสินเชื่อ(Loans)
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ในการคํานวณเงินกันสํารองดวย อาทิ ประเทศไทยตามแบบวิธีการกันสํารองตามชั้นของลูกหนี้ที่
สามารถนํามูลคาของหลักทรัพยค้ําประกันมาหักออกจากเงินปลอยกูกอนที่จะคํานวณเงินกัน
สํารองในแตละรายสินเชื่อแตปญหาในกรณีนี้คือ การหามูลคา(Fair value/Market value)
ที่เหมาะสมของหลักทรัพยค้ําประกันที่ขาดสภาพคลอง(illiquid)ทั้งนี้หลักทรัพยค้ําประกันที่ขาด
สภาพคลองยอมที่จะหามูลคาที่เหมาะสมในการนํามาคํานวณเงินกันสํารองที่เหมาะสมไดยาก
(Inwon Song,2002)
ในส ว นของวิ ธี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว า งประเทศ ฉบั บ ที่ 39(IAS39)
กําหนดใหการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเทากับสวนตางระหวางยอดคงคางของสินเชื่อกับมูลคา
ปจจุบัน(Present value) ของหลักประกันหรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตโดยใช Effective interest rate33 เปนอัตราในการคิดลด โดยภายใตเงื่อนไขของวิธี IAS 39
นี้ กําหนดใหสินเชื่อที่มีวัตถุประสงคไวเพื่อคา(Trading purpose)และเผื่อขาย(Loan available for
sale)ในอนาคตต อ งมี ก ารวั ด เป น มู ล ค า ตามท อ งตลาดเพื่ อ เป น การคํ า นึ ง ถึ ง การด อ ยค า ของ
สินทรัพย
นอกจากนี้ตามที่ไดกลาวไวขางตนถึงวิธีการกันสํารองแบบ Dynamic loan loss
provision ไดถูกพัฒนาโดยประเทศสเปนนั้น ผลจากการใชวิธีการกันสํารองฯนี้ Clerc et al.(2001)
กลาววา Dynamic provision ชวยใหระบบการเงินมีเสถียรภาพในหลายๆดาน อาทิ ชวยลดความ
ผันผวนของการปลอยสินเชื่อของธนาคาร และสรางความแข็งแกรงใหแกธนาคารในชวงเศรษฐกิจ
ขาลง แตเมื่อพิจารณาถึงการกันสํารองฯตามวิธีดั้งเดิมกอนที่จะไดพัฒนาเปน Dynamic loan
loss provision นี้ นั่นคือ วิธี Traditional provisioning methodology ที่ประกอบดวยการกัน
สํารอง 2 สวน คือ General provision และ Specific provision นั้นพบวายังคงมีจุดออนอยู
เนื่องจากมีการอิงขอมูลในอดีต(Backward looking) มากกวาที่จะคํานึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต อันเนื่องมาจากหลักเกณฑทางดานบัญชีและภาษี นอกจากนี้การกันสํารองฯตามวิธีนี้
ยังสามารถเปนตัวชวยเรงใหราคาสินทรัพยในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัวปรับตัวสูงขึ้นและอาจทําให
ฟองสบูของราคาอสังหาริมทรัพยแตกไดในชวงเศรษฐกิจหดตัว(Carmichael and Esho,2001)

33

Effective interest rate คือ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากยอดสินเชื่อคงคาง
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2.2.3.2 กรณีการใชหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
หากพิ จารณาหลักเกณฑก ารดํารงเงิ นกองทุน ตอสิน ทรัพ ยเสี่ยง ตามเกณฑ
Basel II ภายใตวิธี Standardised approach สามารถสงผลกระทบตอการขยายตัวของสินเชื่อ
โดยวิเคราะหผานกลไกการทํางานของการปลอยสินเชื่อ(ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาสและคณะ, 2547)
พบวาในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น(ขาลง) คาการถวงน้ําหนักความเสี่ยง(Risk weights)ที่นํามาใชใน
การคํานวณจะมีคาลดลง(สูงขึ้น)ตามภาวะเศรษฐกิจจึงสงผลใหหากเศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัว
(หดตั ว )ปริ ม าณการดํ า รงเงิ น กองทุ น ก็ จ ะต่ํ า (สู ง ) จากลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหวของการดํ า รง
เงินกองทุนที่มีลักษณะผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจเชนนี้(Procyclicality) จึงอาจสงผลไปสูการกอ
ตัวของความไมสมดุลของระบบการเงินขึ้นได
ในขณะเดียวกันยังอาจสงผลตอการดําเนินนโยบายการเงิน คือ หากเศรษฐกิจอยู
ในชวงซบเซาซึ่งภายใตเกณฑ Basel II นี้ทําใหธนาคารพาณิชยจะตองทําการดํารงเงินกองทุน
เพิ่มขึ้นหรืออาจลดเงินใหกูลงในกรณีที่ผูขอกูมีความเสี่ยงสูงจึงอาจทําใหการดําเนินนโยบาย
การเงินแบบผอนคลายที่นําไปใชในชวงเศรษฐกิจซบเซาเพื่อกระตุนการลงทุนของภาคธุรกิจมี
ประสิทธิภาพลดลง ทั้งนี้เพราะธนาคารพาณิชยไมสามารถหรือไมตองการที่จะเพิ่มการใหกูยืม ซึ่ง
อาจมีโอกาสที่จะเกิดปญหา สินเชื่อหดตัว(Credit crunch) บอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศที่ระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพาการระดมทุนผานสถาบันการเงิน หรือหาก
พิจารณาในแงของระดับของการดํารงเงินกองทุนพบวา การลดลงของดอกเบี้ยนโยบายในขณะที่
การดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยที่อยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําหรืออยูใกลเกณฑขั้นต่ํา หาก
สถาบันการเงินไมสามารถเพิ่มเงินกองทุนก็จําเปนที่จะตองลดการใหกูยืมลง ดังนั้นการสงผาน
นโยบายการเงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชวงเศรษฐกิจขาลงผานทางชองทางนี้(Bank capital
channel)ไปยังการเปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติและระดับราคาก็จะมีประสิทธิผลลดลง
2.2.4 กรณีศึกษาการใชหลักเกณฑ การกันสํารองหนี้สญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญในนานา
ประเทศ
จากการที่หลักเกณฑ การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอยูภายใตแนวการ
ปฏิบัติทางดานบัญชี หรือ มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของแตละประเทศ แตภายใต
หลักการการบันทึกบัญชีที่เหมือนกันทั่วโลก คือ การใชสมมติฐานทางการบัญชีที่ใชหลักเกณฑ
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คงคาง(Accrual Basis)34 ในการบันทึกบัญชีเพื่อนํามาจัดทํางบการเงิน(Financial statement) จึง
ทําใหกลไกการทํางานของการบันทึกบัญชีมีความคลายกัน(Hasan and Wall,2003) ซึ่งอาจสรุป
ไดวามีความแตกตางกันในแนวทางการบังคับใหปฏิบัติตามแตมาตรฐานบัญชีของแตละประเทศ
แตเนื่องจากการดําเนินธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกจึงทําใหมีความพยายามที่จะอิงแนวทาง
ปฏิบัติทางดานการบัญชีที่คลายกัน เพื่อทําใหการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดําเนินงานใน
กิจการตางๆทั่วโลกใหอยูภายใตการรับรูรายการทางบัญชีที่คลายกัน ดังนั้นจึงทําใหบางประเทศมี
การกําหนดมาตรฐานการบัญชีของตน โดยอางอิงจากมาตรฐานการบัญชีที่ไดยอมรับกันทั่วโลก
อาทิ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International accounting Standards :IAS) ซึ่ง
กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ(International accounting
Standard Board :IASB) หรือ มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา(SFAS) ที่กําหนดโดย
Financial Accounting Standards Board (FASB)
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนี้นับเปนตัวอยางหนึ่งที่ มุมมองระหวาง
นักบัญชีและผูกํากับดูแลมีมุมมองที่ตางกันออกไป กอปรกับกรอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
(Regulatory framework) มีความมุงหมายที่จะใหการปฏิบัติในการกันสํารองฯนี้ครอบคลุม
“latent risk ” (Estimated expected losses) ที่อยูในระดับที่เหมาะสมในชวงสภาวะเศรษฐกิจดี
และใหสงผลกระทบนอยที่สุดในชวงที่เศรษฐกิจอยูในชวงขาลงซึ่งจะสงผลใหสามารถลดความผัน
ผวนที่จะเกิดขึ้นกับผลกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชยตลอดชวงวัฏจักรไดดวย โดยมุมมองที่
ตางกันอยางเห็นไดชัดอีกประเด็นหนึ่ง คือ ดานบัญชีไดมีการพิจารณาการกันสํารองฯ แบบที่มีการ
อิงจากขอมูลในอดีต (Backward looking)(Borio,Furfine and Lowe,2001)ในขณะที่ผูกํากับดูแล
(Supervisors) เห็นวาควรที่จะมีการพิจารณาแบบมองไปขางหนา(Forward looking) เพื่อที่จะได
คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและใหการกันสํารองฯนี้สามารถเปนตัวชวยรองรับผลเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นในชวงเศรษฐกิจขาลงไดอีกชองทางหนึ่ง
จากมาตรฐานการบัญชีที่แตกตางกันในแตละประเทศนี้ จึงควรที่จะทําความ
เขาใจเกณฑการกันสํารองฯ ของแตละประเทศ เพื่อเปนประโยชนที่จะนํามาเปรียบเทียบเปน
34

เกณฑคงคาง(Accrual basis) เปนสมมติฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งหมายความวา รายการและ
เหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อเกิดขึ้น มิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดซึ่งจะสะทอนใหเห็นฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยาง
แทจริงตามเกณฑคงคางนี้ทําใหกิจการตองรับรูรายไดควบคูไปกับการรับรูคาใชจายหรือที่เรียกวาการจับคูรายไดและคาใชจาย
(Matching concept)ซึ่งกําหนดใหกิจการรับรูรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน จากเกณฑ
คงคางนี้ทําใหกิจการตองบันทึกราไดคางรับ รายไดรับลวงหนา คาใชจายคางจาย และคาใชจายจายลวงหนา
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กรณีศึกษาผลที่เกิดขึ้นวามีผลตอวงจรสินเชื่ออยางไร ณ ที่นี้จะทําการยกกรณีศึกษา ประเทศ
สเปน เนื่องจากประเทศสเปนนั้นมีหลักเกณฑในการกันสํารอง แบบ Dynamic loan loss
provision ที่มีจุดเดนตรงที่ชวยลดการผันผวนของวัฏจักรสินเชื่อที่มีความสอดคลองกับวัฏจักร
เศรษฐกิจอยางมาก และเปนวิธีที่การศึกษาชิ้นนี้เนนที่จะทําการศึกษา รวมถึงหลักเกณฑการกัน
สํารองฯของนานาประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States)
หลั ก เกณฑ ก ารกั น สํ า รองหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านั้ น ได มี
แนวทางปฏิบัติที่ใกลเคียงกับของสหราชอาณาจักร35 ซึ่งไดกําหนดใหการกันสํารองฯครอบคลุม
เฉพาะความเสียหายที่ คาดวาจะเกิดขึ้น ในพอร ตสิน เชื่ อ (Portfolio)
โดยไดมีการกํา หนด
หลักเกณฑการปฏิบัติไวใน Financial Accounting Standard Board (FASB) Statenment 5,
“Accounting for contingencies” โดย Financial Accounting Standard Board (FASB) อันมี
สาระสําคัญ ดังนี้
Ð การกันสํารองฯสําหรับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นนี้จะมีการกําหนดเมื่อ
มีความเปนไปไดวาจะมีการดอยคาของสินทรัพยเกิดขึ้นแตทั้งนี้จํานวนของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นนี้จะตองสามารถถูกประมาณการขึ้นมาภายใตการประมาณการที่สมเหตุสมผล
Ð ภายใต US Generally Accepted Accounting Practices (GAAP) ได
กําหนดไววา ความเสียหาย(Losses) ควรจะตองมีการรับรู(Recognised) กอนที่จะมีความเปนไป
ไดวาความเสียหายจะเกิดขึ้นถึงแมวาจะตองมีการคาดการณความเปนไปไดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตจากขอมูลในอดีต
Ð ในสวนของเงินการกันสํารองที่เปนสวนของคาใชจายในงบกําไรขาดทุนควรที่
จะตองรองรับความเสียหายของสินเชื่อ(Credit losses)ที่มีอยูซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร(Board of director) ที่จะตองเฝาติดตามเพื่อที่จะรักษาระดับจํานวนของเงิน
กันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนี้ใหเพียงพอ(an adequate level) หากจํานวนของเงินกัน
สํารองนี้อยูในระดับที่ไมเหมาะสมในแงที่มีการกันสํารองฯที่นอยกวาความเสียหายที่ประเมินไดก็
จําเปนที่จะตองมีการกันสํารองเพิ่มขึ้นดวย

35

Fiona Mann and Ian Michael(2002),” Dynamic provisioning:issues and application”
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ประเทศสหราชอาณาจักร (The United Kingdom)
หลักเกณฑการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของประเทศอังกฤษ (United
Kingdom) ไดมีการกําหนดหลักเกณฑโดยไวใน The Statement of Recommmended
Practice(SORP) ซึ่งจัดทําโดย British Bankers’ Association’s (BBA) มีสาระสําคัญ ดังนี้
Ð จํานวนของการกันสํารองเฉพาะเจาะจง(Specific provisions) ควรที่จะเปน
จํานวนการประมาณการโดยธนาคารพาณิชยของจํานวนที่จําเปนที่จะตองปรับลดมูลคาตามบัญชี
เพื่อใหมูลคาของสินเชื่อแสดงมูลคาสุทธิท่คี วรจะตองรับรู(Net realisable value)
Ð การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Provisions) ควรที่จะตองมีการ
กําหนดหรือมีการกันสํารองเมื่อมีขอมูลที่บงบอกวามีการดอยคา(Impairment)ของสินทรัพยเกิดขึน้
Ð จํานวนของการกันสํารองทั่วไป(General provisions) ควรที่จะตองมีการ
กําหนดลวงหนาแมวาจะยังไมสามารถระบุไดวาการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดขึ้นนี้เปนของเงิน
ปลอยสินเชื่อรายใด ซึ่งการประเมินการการกันสํารองฯในสวนนี้ควรที่จะเปนการประเมินขอมูลทั้ง
สวนที่เกิดขึ้นในอดีตควบคูไปกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติสําหรับนโยบายการกันสํารองฯ ในแตละรายธนาคาร
พาณิชยนี้มักมีลักษณะที่เปนการมองไปขางหนา(Forward looking) ซึ่งเปนความพยายามที่จะให
จํานวนเงินสํารองนี้ครอบคลุมถึงความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น สําหรับตลอดชวงอายุของ
สินเชื่อ(The life of loan) ซึ่งหากพิจารณาเพียงการกันสํารองทั่วไป(General provisions) นี้พบวา
จะมีจํานวนเปนสวนนอยหากเทียบกับจํานวนการกันสํารองทั้งหมดทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการที่
จํ า นวนเงิ น กั น สํ า รองฯทั่ ว ไปนี้ ไ ม ส ามารถนํ า ไปเป น รายการค า ใช จ า ยทางด า นภาษี
(Tax deductible)หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือคาใชจายที่เกิดจากรายการบัญชี การกันสํารองหนี้ทั่วไป
(Genaral provision) ไมสามารถที่จะนําไปหักออกจากรายไดของธนาคารพาณิชกอนที่จะคํานวณ
ภาษีได กอปรกับหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามแนวทางของ Basel Capital Accord(1988)
ไดจํากัดใหนับรวม จํานวนเงินกันสํารองทั่วไป(General provisions) ใหเปนสวนหนึ่งของ
เงินกองทุน(Regulatory capital) เพียง รอยละ 1.25 ของสินทรัพยเสี่ยง(Risk-wieghted assets)
จากตัวอยางหลักเกณฑการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ของทั้ง 3 ประเทศ คือ
สเปน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดวาเปนประเทศที่พัฒนาแลวทั้งยังเปนประเทศที่
ตลาดทุน(Capital market) มีบทบาทสําคัญในการระดมทุนเปนหลักแตตลาดเงิน(Money
market) ก็ยังมีบทบาทสําคัญในแงที่ไมเพียงแตเปนการปลอยสินเชื่อภายในประเทศเทานั้นแตยัง
มีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงระดมทุนของประเทศที่กําลังพัฒนา อาทิ Internationally active
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banks ที่มีบทบาทในการปลอยสินเชื่อใหแกประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศตางๆ ดังนั้น การได
ทราบถึง Prudential regulation ของประเทศดังกลาวจึงมีประโยชนในแงที่จะสามารถประเมิน
นโยบายการปลอยสินเชื่อ(Credit policy) เพื่อทําการวิเคราะหถึงศักยภาพและความเปนไปไดใน
การขอสินเชื่อจากประเทศดังกลาวได
อยางไรก็ตามการไดทราบถึง หลักเกณฑการกันสํารองของประเทศที่กําลังพัฒนา
ระบบการเงิน และมีสภาพแวดลอมทางการเงินที่มีการพึ่งพาเงินทุนจากสถาบันการเงินเปนหลักยัง
เปนสวนที่สําคัญเชนกัน สาธารณรัฐประชาชนจีน(China) จึงเปนประเทศที่เปนตัวแทนลักษณะ
ขางตนไดเปนอยางดี
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)36
การปฏิรูปการกํากับดูแลสถาบันการเงินของจีน เริ่มขึ้นในป 1995 ที่มีผลบังคับใช
กับธนาคารพาณิชย ในสวนของการดํารงเงินกองทุน(Capital requirement) โดยในป 2002
เปนตนมา ธนาคารในประเทศจีนไดนําเทคนิค(Techniques) ในการวิเคราะหสินเชื่อ(Credit
analysis) รวมถึงนโยบายการปลอยสินเชื่อ(Lending policy) ที่เปนสากลมาปฏิบัติ
หนึ่งในหลักเกณฑการกํากับดังกลาวคือ ระบบการจัดประเภทสินเชื่อ(Loan classification
system) ถูกนํามาใชในป 2002 เชนกัน โดยไดแบงชั้นของสินเชื่อ ออกเปน 5 ชั้น(Five-tier
classification of loans) แตมีเพียงธนาคารไมกี่แหงที่ไดนําหลักเกณฑดังกลาวไปปฏิบัติ
จนกระทั้งใน ป 2004 ไดมีการนํามาใชมากขึ้นและไดถูกนํามาปฏิบัติกับธนาคารจนครบทุกแหงใน
สิ้นป 2005
สวนการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบดวย 3 สวนคือ37 General special
และ specific provision โดยในสวนของ general นั้นจะเปนการกันสํารองในสวนของสินเชื่อคาง
ชําระทั้งหมดเพื่อใหครอบคลุมหนี้สงสัยจะสูญที่ไมสามารถระบุเปนรายสินเชื่อได และจะตองกัน
สํารองไมนอยกวารอยละ 1 ของยอดสินเชื่อคางชําระ ณ สิ้นป ซึ่งการกันสํารองในสวนนี้สามารถ
นําไปรวมเปนเงินกองทุนประเภท Subordinated capital ได สวน Special provision นั้นเปนการ
กันสํารองเงินกองทุนที่กําหนดจากสัดสวนของหนี้สูญตอจํานวนเงินปลอยสินเชื่อทั้งหมดจะตอง
36

The People's Bank of China draws up The Guidance on Provisioning for Loan Losses(2002-4-25)

www.pbc.gov.cn
37

“Where is the Chinese banking system going with the ongoing reform?” , Alicia García-Herrero and

Daniel Santabárbara(2004)
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กําหนดทุกไตรมาส โดยจะกําหนดจากชั้นของสินเชื่อ คือ ชั้นเฝาระวัง(Loans to be watched) จะ
ตั้งที่รอยละ 2 ชั้นต่ํากวามาตรฐานจะตั้งที่ รอยละ 25 หนี้สงสัยจะสูญ(doubtful loans)จะตั้งที่
รอยละ 50 หนี้สูญ(loss loans)จะตั้งที่รอยละ 100 และ specific provision เปนเงินกันสํารองที่
กําหนดใหครอบคลุมถึงผลเสียหายนอกจากความเสี่ยงของรัฐ มณฑล ประเภทอุตสาหกรรมหรือ
ประเภทของสินเชื่อโดยเงินกองทุนในสวนนี้ จะตองตั้งทุกไตรมาสโดยจะกําหนดอัตรารอยละตาม
กรอบของ specific risk ที่เกิดขึ้นกับสินเชื่อแตละประเภท อาทิ แตละพื้นที่หรือภาคอุตสาหกรรม
ความเปนไปไดในการเกิดผลเสียหาย และจากประสบการณที่ผานมาของธนาคาร
เมื่อวิเคราะหถึงหลักเกณฑการกันสํารองฯ และการแบงชั้นของสินเชื่อพบวามี
ความใกลเคียงกับหลักเกณฑของไทยเปนอยางมาก โดยอัตราสวนรอยละของการกันสํารองฯ ที่มี
ความคลายกันแตจะแตกตางกันเพียงประเภทของเงินกันสํารองฯที่จีนไดแบงประเภทเงินกันสํารอง
เปน 3 ประเภทอยางชัดเจน
2.2.5 การใช Prudential regulation เปนเครื่องมือในการบริหารประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณิชยและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
เมื่อเปาประสงคที่สําคัญประการแรกๆในการบริหารงานของผูบริหารธนาคาร
พาณิชย คือ การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในแงของการบริหารงานใหผลประกอบการของธนาคาร
พาณิชยอยูในเกณฑดี นั่นหมายถึงการสรางกําไรแกกิจการตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ
เนื่องจากผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไมอาจจะหลีกเลี่ยงความเปนจริงที่วาธนาคาร
พาณิ ช ย เ ป น กิ จ การที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั น อย า งใกล ชิ ด กั บ แต ล ะช ว งของวั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ
แตทั้งนี้การบริหารผลประกอบการของธนาคารพาณิชยนั้นไมเพียงแตตองการใหกิจการมีกําไร
เทานั้นแตตองการใหผลการดําเนินงานของธนาคารมีเสถียรภาพ(Smooth) ไมผันผวนขึ้นลงดวย
จากเหตุผลดังกลาวผูบริหารจึงมีเทคนิคในการบริหารผลกําไรที่แตกตางกันโดยหนึ่งในเครื่องมือที่
ผูบริหารธนาคารพาณิชยไดนํามาใชเพื่อบริหารผลการดําเนินงาน คือ การใชรายการบัญชีคาเผื่อ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Allowance for doubtful account)
เมื่อความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของธนาคารพาณิชย คือ ความเสี่ยง
ดานเครดิต ดังนั้นธนาคารพาณิชยจึงใช การกันสํารองฯ เปนเครื่องมือที่รองรับความเสี่ยงนี้และ
จะตองเพียงพอสําหรับความสูญเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นดวย เงินกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญนี้อาจถูกนับรวมใหเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุน อาทิ ประเทศ สหรัฐอเมริกาและยังรวมถึง
ประเทศในกลุม G10 โดยการกันสํารองฯสวนที่กันทั่วไป(General Provisions) จะถูกรวมใหเปน
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สวนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ดวย ในขณะเดียวกันในบางประเทศ อาทิ ประเทศสเปน การ
กําหนดหลักเกณฑของการกันสํารองฯก็มิไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยสามารถที่จะนําการกัน
สํารองนี้ไปนับรวมเปนเงินกองทุนที่ทางการกําหนด(Regulational capital) อยางเชนหลักเกณฑ
ของหลายๆประเทศที่กลาวมา(Daneal Perez, Vicente Salas and Jesus Saurina,2006)
การศึกษาที่ผานมาพบวา จากประสบการณในหลายประเทศธนาคารพาณิชย
มั ก อยู ภ ายใต แ นวทางการดํ า เนิ น งานที่ ต อ งการให ผ ลประกอบการมี เ สถี ย รภาพ(Income
smoothing) ในขณะเดียวกันก็ตองการใหมีการดํารงเงินกองทุนที่ต่ําที่สุด(Minimum capital
requirement) ทั้งนี้จะอยูภายใตแนวทางปฏิบัติทางดานการบัญชีที่ตองการที่จะบรรลุวัตถุประสงค
ทั้ง 2 ประการขางตน เนื่องจากในหลายๆประเทศการกันสํารองฯ ในสวนนี้จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูบริหารเปนหลักในการตั้งจํานวนบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่ปรากฎในงบกําไรขาดทุน
ดั ง นั้ น จึง อาจกลา วได วา การตั้ง สํา รองหนี้ สูญ นี้เ ปน ชอ งทางหนึ่ ง ที่ชว ยเอื้อ ใหผูบริห ารใช เ ป น
เครื่องมือในการปรับผลประกอบการทางดานบัญชีใหมีเสถียรภาพ
ในขณะเดียวกันนอกจากจะสามารถใช บัญชีคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
มาใชปรับผลการดําเนินงานไมใหผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจไดโดยตรงแลวนั้น ในบางประเทศ
ยังไดมีมาตรการทางดานภาษีที่ใหธนาคารพาณิชยสามารถนํา บัญชีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่
ปรากฏในงบกําไรขาดทุนมาเปนคาใชจายทางภาษี(Tax deductivitiey)ไดอีกดวย แตเกณฑทาง
ภาษี นั้ น ขึ้ น อยู กั บ นโยบายภาษี ข องแต ล ะประเทศว า ได กํ า หนดข อ บั ง คั บ ให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประเทศตนอยางไร จึงทําใหบางประเทศไมสามารถที่จะนํา
บัญชีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ มาหักเปนคาใชจายทางภาษีได อาทิ ประเทศสเปน เปนตน
ในสวนของประเทศไทยกรมสรรพากรไดกําหนดหลักเกณฑขอปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 25138
ที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจาหนี้ซึ่งเปนสถาบัน
การเงินหรือเจาหนี้อื่นที่เจรจาและตกลงปรับโครงสรางหนี้รวมกับสถาบันการเงินทั้งนี้เพื่อเปนการ
สงเสริมใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี39้

38

อางอิงจาก ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การนําสงเอกสารเกี่ยวกับการการใหสิทธิประโยชนทางภาษีและ
คาธรรมเนียมกรณีการปรับโครงสรางหนี้ 20 เมษายน 2548
39
โดยปจจุบันไดมีการขยายระยะเวลาสําหรับสิทธิประโยชนนี้สําหรับสวนของหนี้ที่ไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ในระหวาง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 นวาคม พ.ศ. 2549
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ดังนั้นหากตน ทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ตองกัน สํารองคาเผื่ อหนี้สูญสามารถเปน
คาใชจายทางบัญชีได กอปรกับการใชขอบังคับทางดานภาษีที่ชวยใหรายจายสวนนี้เปนคาใชจาย
ทางดานภาษีไดดวยแลว นโยบายทางดานภาษีก็สามารถเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่ชวยกระตุนให
เกิดแรงจูงใจในการตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญใหเพียงพอและทันเวลาไดแตสําหรับใน
บางประเทศกําหนดใหตองมีการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีแลวจึงจะเขาเงื่อนไขสิทธิประโยชนนี้ได
จากเงื่อนไขดังกลาวจึงอาจทําใหมาตรการทางดานภาษีไมสามารถที่จะสงเสริมใหการกันสํารองที่
ทันเวลาได(Timely basis) เนื่องจากลูกหนี้ที่เขาขายเปนประเภทที่ถูกจัดชั้นใหเปนหนี้สูญแลวนั้น
มักจะเปนขั้นสุดทายในการประเมินการมูลคาของลูกหนี้แลว(Luis Cortavarria et al,2000)
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บทที่ 3
บทที่ 3 แนวทางการกํากับสถาบันการเงินในประเทศไทย

แนวทางการกํากับสถาบันการเงินในประเทศไทย
ในบทที่ผานมาไดกลาวถึงแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับ
ดูแลสถาบันการเงิน(Prudential regulation) โดยไดกลาวถึงรายละเอียดของการกันสํารองหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในสวนของมาตรการที่ใชในปจจุบันของประเทศไทยและภาพรวมของ
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของประเทศตางๆ พรอมกันนี้ยังไดกลาวถึงแนวทางการ
ปฏิบัติสาํ หรับการดํารงเงินกองทุน โดยไดกลาวถึงโดยภาพรวมอยางคราวๆทั้งในสวนของ Basel I
และ Basel II
ดังนั้นเพื่อเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการกํากับของทางการและ
การนําไปปฏิบัติของธนาคารพาณิชย เนื้อหาในบทนี้จึงไดนําเสนอถึงแนวทางการกํากับสถาบัน
การเงินที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยจะกลาวถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการใชหลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงิน พรอมกันนี้ยังไดกลาวถึงวิวัฒนาการทางดาน
เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยในชวงทศวรรษที่ผานมา เพื่อเปนการใหภาพโดยรวมของสภาวะ
แวดลอมทางการเงิน (Financial Environment) ที่กระจางยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันก็ยังใหความสําคัญที่จะกลาวถึงหลักเกณฑการกํากับสถาบัน
การเงิ น ที่ เ ป น หลั ก เกณฑ สํ า คั ญ อื่ น ๆที่ ท างการได นํ า มาใช ใ นป จ จุ บั น นอกเหนื อ จากการใช
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและการดํารงเงินกองทุนนั่นคือ การใชแผนการพัฒนา
สถาบันการเงิน(Financial sector master plan)และสถาบันประกันเงินฝาก(Deposit Insurance)
พร อ มกั น นี้ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยซึ่ ง มี ทํ า หน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ยั ง ได ใ ห
ความสําคัญแกการกํากับดูแลแบบธรรมาภิบาล(Good corporate governance) เนื่องจาก
สภาพป จจุ บันที่ธ นาคารพาณิชยมีขนาดใหญ ขึ้น และมีก ารเปลี่ย นแปลงที่ รวดเร็ว ตามกระแส
โลกาภิวัฒนทําใหการตรวจสอบรูปแบบเดิมๆของ ธปท.ซึ่งเปนการตรวจสอบตามหลังไมสามารถ
ติดตามไดอยางทันทวงทีรวมถึงไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ดังนั้นการสงเสริมใหเกิดการกํากับ
ดูแลที่ดีของตัวธนาคารพาณิชยจริงทวีบทบาทมากขึ้นในโลกการเงินปจจุบัน
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3.1 วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเงินของไทย40และแนวทางการกํากับดูแล
เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการเงินของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เปนสากลตลอดชวงกวาทศวรรษที่ผานมา ทั้งนี้เพื่อใหภาพของระบบการเงิน(Financial system)
ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ สภาพปจ จุ บั น ในบทนี้ จึ ง ขอกล า วถึ ง วิ วั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ การเงิ น ในช ว ง
ทศวรรษที่ผานมา
จากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินในป พ.ศ. 2540 ทําใหไทยไดเรียนรู
บทเรียนความผิดพลาดที่เปนสาเหตุใหเกิดวิกฤติในครั้งนี้ โดยชวงเวลากอนที่ประเทศไทยจะตอง
เผชิญวิกฤติครั้งลาสุดนี้ เปนชวงที่ระบบเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและภาคการเงินของประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน อาทิ นโยบายการเปดเสรีดานเงินทุนตางประเทศในขณะที่ความ
เสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนคอนขางต่ําเนื่องจากใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ กอปรกับประเทศ
ไทยไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับสูงสงผลใหภาคเอกชนมีการกูยืมจากตางประเทศ
ในปริมาณที่สูงมากซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากการลงทุนภาคเอกชนสูงกวาการออมภายในประเทศ
(Over funding) โดยอาศัยการกูยืมจากตางประเทศ
นอกจากนี้การขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคการเงินเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจ
จริงยังเปนปจจัยเอื้อใหเกิดความเปราะบางของภาคการเงิน กอใหเกิดปญหาความไมสมดุลของ
ภาคการเงิน(Financial Imbalance) ตามมา ดังปรากฎใหเห็นไดอยางชัดเจน คือความไมสมดุล
ของสภาพคลอง (Maturity Mismatch)41 และภาวะที่ภาคเอกชนมีการพึ่งพิงเงินกูมากกวาเงินทุน
(High Leverages) จากความเปราะบางของภาคการเงินที่เกิดขึ้นนี้ผนวกกับปญหาประสิทธิผล
ของนโยบายการเงินที่ลดลงเนื่องจากการเปดเสรีทางการเงินทําใหปญหาสภาพคลองซึ่งเกิดจาก
ความไมสมดุลของสภาพคลอง(Maturity Mismatch) ของภาคธุรกิจทวีความรุนแรงกลายเปน
ปญหาความมั่นคงทางการเงิน(Solvency Problem) ปญหาเริ่มกอตัวและทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ
ภาวะเศรษฐกิจมีลักษณะที่เปราะบางและกําลังจะเผชิญกับความผันผวน สงผลใหกิจการของ
ลูกหนี้ที่กูยืมเงินจากสถาบันการเงินเริ่มประสบปญหา กลายเปนหนี้ที่มีปญหา(หนี้ที่ถูกจัดชั้นต่ํา
กวามาตรฐานลงมา) จากการที่ไมสามารถชําระหนี้ไดและกลายเปนหนี้ที่ไมกอเกิดรายได
(Non-performing loans:NPLs ) ในที่สุด

40
41

ที่มา: “60 ป ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485-2545”,ธนาคารแหงประเทศไทย(2545)
ภาคผนวก
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ความเสียหายเหลานี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมของสถาบันการเงินเอง
เนื่อ งจากสถาบั น การเงิน อาศั ยรายได จ ากการใหกู ยืม เปนหลักโดยใชวิธีการระดมเงิน ฝากใน
ประเทศและเงินกูยืมจากตางประเทศเพื่อปลอยกูในประเทศสรางรายไดจากสวนตางของอัตรา
ดอกเบี้ย แหลงเงินทุนเกือบครึ่งหนึ่งเปนเงินกูยืมระยะสั้นจากตางประเทศหรือเปนเงินเบิกเกิน
บัญชีแตนํามาใหกูยืมในระยะยาว รวมทั้งพฤติกรรมการเก็งกําไรโดยสถาบันการเงินไทยทําหนาที่
รองรับความเสี่ยงทางดานสภาพคลอง(Exchange Rate Risk and Liquidity Risk) ไวเอง โดยมิได
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ กอปรกับนโยบายการลงบัญชียังไมได
พัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล อาทิ มีการรับรูรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทําใหฐานะ
การเงินที่ปรากฏในงบการเงิน (Financial statement) ดูดีกวาสภาพตามความเปนจริง
ขณะเดียวกันพฤติกรรมการใหกูยืมที่เนนหลักประกันมากกวาการวิเคราะหความ
เปนไปไดทางการเงิน(Cash flow analysis) ของโครงการลงทุน ทําใหสถาบันการเงินตองเผชิญ
กั บ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงฐานะทางการเงิ น ของลู ก ค า รวมทั้ ง ที่ เ กิ ด จากมู ล ค า ของ
หลักประกันลดลงตามราคาอสังหาริมทรัพยและราคาหลักทรัพย อยางไรก็ดีเมื่อปญหาเริ่มกอตัว
ขึ้น การยกระดับมาตรฐานสถาบันการเงินจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ควรไดรับการหยิบยกขึ้นมาให
ความสําคัญมากขึ้น แตเนื่องจากมีประเด็นทางดานการเมืองที่มุงจํากัดระดับการแขงขันจาก
สถาบันการเงินตางประเทศใหอยูในขอบเขตที่สถาบันการเงินไทยจะรองรับได พรอมกันนี้สถาบัน
การเงินบางแหงเริ่มมีการเจริญเติบโตอยางไรเสถียรภาพ ทําใหทางการตองใชขอกําหนดในเรื่องที่
ปลี ก ย อ ยมากเกิ น ไป ส ง ผลต อ ความคล อ งตั ว ในการดํ า เนิ น งานของสถาบัน การเงิน ที่ ดี แ ต ไ ม
เพียงพอสําหรับการกํากับควบคุมสถาบันการเงินที่ออนแอกวา นอกจากนี้กฏกติกาที่ซับซอนทําให
ทางการและสถาบันการเงินเองตองอาศัยดุลยพินิจคอนขางมากในการบังคับใชและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเหลานี้ ทําใหขาดความโปรงใส และเปดโอกาสใหมีการเลือกปฏิบัติจากประเด็นที่กลาว
มาขางตน จึงทําใหการยกระดับมาตรฐานสถาบันการเงินตองเผชิญกับปญหาที่ยุงยากกวาที่ควร
จะเปน
แมการยกระดับมาตรฐานสถาบันการเงินจะยังคงมีอุปสรรคที่ยังเปนความทาทาย
ให ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งด มี ก ารพั ฒ นาแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ให ไ ด ป รั บ ปรุ ง
หลั ก เกณฑ ที่ ต อ งนํ า มาปฎิ บั ติ อ ยู เ นื อ งๆ โดยสามารถสรุ ป แนวทางบางประการที่ เ กี่ ย วกั บ
หลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงินได ดังนี้
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 แผนปรับปรุงการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
การเปดเสรีระบบการเงินมีผลใหสถาบันการเงินไดพัฒนาการใหบริการมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นทางการจึงไดปรับปรุงกฏหมายที่ใชกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินใหเหมาะสมกับสถานการณแตละชวงมาเปนลําดับ โดยไดพัฒนาแนวทางการ
ตรวจสอบสถาบันการเงินซึ่งนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการตรวจสอบและวิเคราะหติดตามมากขึ้น
พรอมกันนี้ยังไดนํามาตรฐานการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร
เพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ(Bank for International Settlements : BIS) มาปรับปรุงใชกับ
สถาบันการเงินไทย แทนการกําหนดสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยไวในอัตราไมต่ํากวารอยละ 8
ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตพ.ศ. 2526 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน ธปท.
ไดกําหนดใหคํานวณสินทรัพยเสี่ยง โดยการนับสินทรัพยและภาระผูกพันของธนาคารพาณิชย
ซึ่งถวงน้ําหนักตามเกณฑที่ BIS กําหนดไวเปนฐานในการคํานวณมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2536 ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย ไทยตองดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเปนอัตราไมต่ํา
กวา รอยละ 7 และปรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 8 ภายในสิ้นป 2537 โดยกําหนดใหธนาคารพาณิชย
ไทยตองดํารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 5
 ใหสถาบันการเงินปรับอัตราดอกเบี้ยได
ดูแลใหสถาบันการเงินปรับอัตราดอกเบี้ยไดตามภาวะสภาพคลองและเปนการ
ปรั บ อยา งค อ ยเป น ค อ ยไป ซึ่ ง ต อ มาได ป ระกาศยกเลิ ก เพดานดอกเบี้ ย ทั้ ง หมด ตามแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินใหมีความยืดหยุนและลดการแทรกแซงทํางานของกลไกตลาด

ในสวนแรกของบทนี้เราไดกลาวถึงวิวัฒนาการสภาพเศรษฐกิจการเงินของไทย
ในชวงทศวรรษที่ผานมา รวมถึงแนวทางในภาพรวมคราวๆที่ทางการนํามาใชปฏบัติกับสถาบัน
การเงิ น ของไทยภายใตก ารเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ดขึ้น เปน พลวั ต (Dynamic)
ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกเชนกัน ในสวนตอไปเราจะกลาวถึงเครื่องมือการกํากับสถาบัน
การเงินที่ทางการนํามาใชเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและความแข็งแกรงแกสถาบันการเงิน ในแงที่
เปนพัฒนาการของการนําเครื่องมือนี้มาใชปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยาง
ละเอียดยิ่งขึ้น
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บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในการกํากับสถาบันการเงิน
การใหเอกชนเขามามีบทบาทในการรวมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
วิกฤติการณทางการเงินมากขึ้น สวนหนึ่งมาจากการกระตุนภาคเอกชน อาทิ ผูฝาก สถาบัน
การเงิ น และภาคธุ ร กิ จ ใช ค วามระมั ด ระวั ง มากขึ้ น ในการประกอบธุ ร กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย ง
อยางไรก็ตามธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะที่เปนธนาคารกลางจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงบทบาท
ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินได เนื่องจากปญหาระบบสถาบันการเงินสงผลกระทบโดยตรงตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ในดานการกํากับสถาบันการเงินนี้ ธปท. มีนโยบายที่จะใชหลักเกณฑตามแนว
BIS Capital Accord ฉบับใหม ที่พัฒนาโดยธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ(Bank for
International Settlements : BIS) ที่ไดเนนเรื่องความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินโดย
กําหนดใหมีเงินกองทุนสอดคลองกับความเสี่ยงของสถาบันการเงินและกระตุนใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไดกําหนดวิธีการวัดความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงไดดี
ยิ่งขึ้น กอปรกับ ธปท. ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในการปรับปรุงงานพิจารณาอนุญาตและ
ผอนผัน(Granting and Waiving) หรือกระบวนการทํางานตรวจสอบ(On-site) ทั้งดานวิธีการ
ตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ และกระบวนการกํากับงานตรวจสอบและมอบหมายอํานาจ
หน า ที่ งานวิ เ คราะห ติ ด ตามการจั ด ทํ า รายงาน และการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองมีการติดตามพัฒนาการของระบบสถาบัน
การเงิน เครื่องมือทางการเงิน และเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศอยาง
สม่ํ า เสมอ พร อมทั้งเตรีย มความพรอมที่จ ะตอ งนํ า แนวทางดัง กล า วมาใช กั บประเทศไทยใน
อนาคตตอไป
หากพิจารณาใหลึกลงไปเกี่ยวกับวิกฤติการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในป 2540
สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความสัมพันธที่ใกลชิดเกินกวาระดับที่เหมาะสมระหวางภาคการเงินและ
ภาคธุรกิจ ปญหาตรงจุดนี้ ธปท.จึงไดกําหนดแนวทางธรรมาภิบาล ที่ ธปท. ไดขอความรวมมือ
จากภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของ อาทิ การใหกรรมการธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเปน
กรรมการในบริษัทจํากัดอื่นไมเกิน 3 แหง เพื่อใหหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
และใหผูบริหารมีเวลาที่จะมุงใหความสําคัญแกสถาบันการเงินของตนอยางเต็มที่ แนวทางในการ
กํากับระยะตอไปมีแนวทางที่จะประสานใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบ
ราชการและบรรษัทภิบาลของภาคเอกชน
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย,”60 ป ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485-2545”
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3.2 หลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงิน การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Loan
loss provision) และ การดํารงเงินกองทุน(Capital requirement) ในหลักการปฎิบัติตางๆ
3.2.1 การกันคาเผือ่ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Loan loss provisions)
หลักเกณฑการกันคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีแนวทางในการปฏิบัติที่
แตกต า งกั น ในแต ล ะประเทศ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ข องประเทศนั้ น ๆเป น สํ า คั ญ
แตแนวทางทางดานบัญชีที่ประเทศสวนใหญยึดถือปฏิบัติ ไดแก มาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ(International accounting standard : IAS) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ(International Accounting Standard Committee:IASC)
โดยจุดเดนของมาตรฐานฉบับนี้ คือ เปนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดการปฏิบัติทางการบัญชี
เฉพาะเรื่องและการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้จะดําเนินการโดยสมัครใจซึ่ง IASC จะไมมีอํานาจใน
การบังคับใช
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา(Statement of Financial
Accounting Standard :SFAS) ก็เปนหนึ่งในมาตรฐานที่ไดรับการอางอิงเพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดมาตรฐานของประเทศอื่นๆเชนกัน ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ Financial accounting
standard board(FASB)
มาตรฐานบัญชีของประเทศอังกฤษ คือ Statement of Standard Accounting
and Practices(SSAP) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานบัญชี Accounting
Standard Board(ASB) ก็เปนหนึ่งในมาตรฐานที่ไดรับการพัฒนามายาวนานและถูกนําไปใชเปน
กรอบในการปฏิบัติทางดานบัญชีของหลายๆประเทศ
ในสวนของประเทศไทย คือ มาตรฐานบัญชีประเทศไทย(Thailand Accounting
Standard :TAS) อยูภายใตการดูแลของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย(The Institute of Certified Accounts and Auditors of Thailand : ICAAT) โดยไดเปลี่ยน
มาเปน สภาวิชาชีพบัญชี(Federalation of Accounting Profession :FAP)ป 2548 โดยมาตรฐาน
บัญชีที่ใชในเรื่องของการกันสํารองฯ นี้ ไดแก มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการดอยคาของ
สินทรัพย และ ฉบับที่ 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน
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แนวทางในการเลือกปฏิบตั ิตอวิธีการคํานวณ
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Loan loss provision)
จากการที่ ส ภาวะแวดล อ มทางเศรษฐกิจ และโครงสร า งทางการเงิ น ในแต ล ะ
ประเทศมีความแตกตางกัน จึงสงผลตอแนวทางในการปฏิบัติในการคํานวณการกันสํารองฯเพื่อให
เหมาะสมสําหรับประเทศของตนมากที่สุด โดยวิธีที่ไดรับความสนใจจากนานาประเทศในปจจุบัน
ไดแก แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39), การบัญชี
มูลคายุติธรรม (Fair Value accounting) และ Dynamic loan loss provision
I. มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standard: IAS 39)
IAS 39 คือ มาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting
Standard) ฉบับที่ 39 เรื่องการรับรูและการวัดคาเครื่องมือทางการเงิน (IAS 39: Financial
Instruments: Recognition and Measurement) ภายใตมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศฉบับนี้
ไดกําหนดใหสถาบันการเงินตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเทากับสวนตางระหวางยอดคงคางของ
สินเชื่อกับมูลคาปจจุบัน (Present value) ของหลักประกัน โดยหลักการที่สําคัญของ IAS39 นี้
มีประเด็นหลักๆ ดังนี้ คือ การรับรูรายการและการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน(Recognition and Derecognition) การวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน(Measurement)
ซึ่งแบงเปนการบันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม(Fair Value Option) และการดอยคาของตราสาร
ทางการเงิน(Impairment and Uncollectibility of Financial Assets)
นอกจากนี้ยังมีสาระสําคัญในสวนของ การบัญชีปองกันความเสี่ยง (Hedge
Accounting) และอนุพันธทางการเงินแฝง(Embeddded Derivatives) ซึ่งขอดีของมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 นี้ คือ การวัดฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชยไดสะทอนมูล
คาที่เปนจริงมากขึ้นเนื่องจากคํานึงถึงมูลคาปจจุบันเปนหลัก อาทิ ตราสารอนุพันธที่กําหนดใหมี
การรับรูมูลคาตามมูลคายุติธรรม(Fair value) รวมถึงการวัดมูลคาทุน(Equity) ในสวนที่เปนเงิน
ลงทุน(Investment securities) ที่กําหนดใหวัดตามมูลคาตลาดมากกวาที่จะใหคงมูลคาที่ปรากฏ
ในงบดุลดวยราคาทุน(Cost) จากการที่มีการกําหนดใหแสดงมูลคาที่สะทอนราคาในปจจุบันมาก
ขึ้นสงผลใหขนาดของงบดุล(size of balance sheet) มีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากแนว
ทางการบันทึกมูลคาทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐาน ฉบับที่ 39 พรอมกันนี้ยังมีสวนชวย
เพิ่มทุน(Capital) จากการที่ตองกันทุนบางสวนใหเปนการกันสํารองหนี้สูญ ในสวนที่เปนการกัน
สํารองโดยทั่วไป (Genaral provision) เนื่องจากในบางประเทศไดนับรวมการกันสํารองโดยทัว่ ไปนี้
เปนสวนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier II) (Ian M. Michael,2004)
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ในกรณีประเทศไทยถึงแมจะมีการกําหนดใหมีการกันสํารองฯ ตามการจัดชั้นของ
ลูกหนี้ปลอยสินเชื่อที่เปนสินทรัพยหลักของธนาคารพาณิชย แตในอนาคตอันใกลธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งไดดําเนินการศึกษาถึงวิธีการกันสํารองฯ ในวิธีการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน
บัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เพื่อนํามาบังคับใชในอนาคตซึ่งไดกําหนดไววาจะนํามาบังคับใช
ในป พ.ศ. 2551 เพื่อทดแทนวิธีการการกันสํารองฯ ตามการจัดชั้นของลูกหนี้ที่ไดนํามาปฏบัติ
ตั้งแต ปพ.ศ. 2541 เปนตนมา ดังปรากฏใน หนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.ง.(ว.)
1236/2541 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการระงับการรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได การจัดชั้น
ลูกหนี้ การกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้น และมาตรการอื่นที่เกี่ยวของ ลงวันที่ 31 มีนาคม
2541
อยางไรก็ตามแมกําหนดการที่ไดระบุไววาจะนําหลักเกณฑการปฏิบัติ ตามวิธี
IAS 39 มาใชในป 2551 แตเนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นวาหากนําหลักเกณฑ
ดังกลาวมาบังคับใชในป 2551 ในคราวเดียวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอธนาคารพาณิชยที่รุนแรง
มากกวาการทยอยปรับใช จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหธนาคารแหงประเทศไทยไดนํา หลักเกณฑ
ตามมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39)นี้ มาบังคับใชในเดือน พฤศจิกายน
2549 เปนงวดบัญชีแรกทั้งนี้ใหทยอยปฏิบัติ ในงวดบัญชี มิถุนายน 2550 และ ธันวาคม 2550
ตามลําดับ โดยเหตุผลในการนําหลักเกณฑดังกลาวมาปฏิบัติเร็วขึ้น นาง ธาริษา วัฒนเกส รองผูว า
การสายเสถี ย รภาพสถาบั น การเงิ น และรั ก ษาการผู ว า การแห ง ประเทศไทยได ใ ห เ หตุ ผ ล
(หนังสือพิมพโพสตทูเดย,2549) คือ
“......แมประเทศไทยมีพันธะตองใช IAS 39 ในอีก 2 ปขางหนา แตที่แบงกชาติ
ตัดสินใจจะใหธนาคารพาณิชยปรับเปลี่ยนการกันสํารองตามมาตรฐานใหมนี้กอนที่พันธะจะเริ่ม
บังคับใช เพื่อไมใหผลกระทบเกิดขึ้นในคราวเดียวแตตองการจะใหธนาคารพาณิชยทั้งระบบเริ่ม
ทยอยกันสํารอง หรือหาทางรับมือเพื่อแบงเบาภาระที่จะเกิดขึ้น และใหธนาคารพาณิชยสามารถที่
จะปรับตัวใหไดในระยะเวลา 3 งวดบัญชี โดยผลกระทบจากการใชหลักเกณฑการกันสํารองใหม
ดังกลาว จะไมสงผลกระทบรุนแรงกับฐานะของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้การนําหลักเกณฑ IAS 39
มาบังคับใชนั้นจะทําใหธนาคารพาณิชยตองคํานวณมูลคาของสินทรัพย(Asset value) โดยเฉพาะ
ประเด็นการดอยคาของสินทรัพยที่จะเขมงวดมากขึ้น......”
พรอมกันนี้ ไดกลาววา “ … แมจะมีการเลื่อนใชหลักเกณฑใหมที่เร็วขึ้นแต
ธนาคารพาณิชยก็เห็นดวยกับแนวคิดนี้ และคิดวาไมนาจะมีปญหาในการใหคอยทยอยทําไป
เพราะถาทําทีเดียวอีก 2 ปขางหนาอาจปรับตัวไมทัน ซึ่งตามมาตรฐาน IAS 39 นั้นจะกําหนดให
สถาบันการเงินตองตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเทากับสวนตางระหวางยอดคงคางสินเชื่อกับมูลคา
ปจจุบัน(Present value) ของหลักประกันโดยธนาคารตองหาเงินมาสํารองหนี้ที่เกินจาก
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หลักประกันทันทีและเมื่อมีการดอยคาลงในแตละปก็ตองหาเงินมาสํารองในสวนของหลักประกันที่
จะดอยคาลงเพิ่มขึ้น ตางจากหลักเกณฑในปจจุบันที่มีการตั้งสํารองหนี้จัดชั้นปกติที่มีอัตราที่
แนนอน….”
ในส ว นของ นายสามารถ บู ร ณวั ฒ นาโชค ผู ช ว ยผู ว า การสายกํ า กั บ สถาบั น
การเงิ น กล า วว า “.... การใช ม าตรการดั ง กล า วจะทํ า ใหก ารจั ดชั้น หนี้ข องธนาคารพาณิช ย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตเปนการปรับตัวที่ดีขึ้น ฉะนั้นทุกธนาคารตองปรับตัวใหได สวนจะ
ปรั บ ตั ว อย า งไรธนาคารแต ล ะแห ง รู ตั ว อยู แ ล ว ไม ว า จะเป น การควบรวมกิจ การ การเพิ่ ม ทุ น
ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือหาชองทางทําธุรกิจในดานที่ตัวเองเชี่ยวชาญที่สุดก็ตาม ........แมปหนา
(2550)ที่ต อ ไปแบงก ต อ งจ า ยภาษี เ ต็ม อัต ราเกือ บทุ ก แห ง ฉะนั้ น ถา มีกํ า ไรแบงกก็ นา จะนํ า มา
ปรับปรุงประสิทธิภาพตัวเองกอนที่จะนําเงินกําไรไปจายปนผูถือหุน สวนปญหาหนี้เสียในระบบก็
เชื่อวาจะดูแลหนี้ใหลดลงไดตามเปาหมาย 2% ในป 2550 ได เพราะระบบธนาคารมีการเรงขาย
หนี้ออกไดมากขึ้น......”
ทางดานความคิดเห็นตอหลักเกณฑใหมนี้ ในสายตาของธนาคารพาณิชยเองมี
ความคิดเห็นที่ตรงกันในแงที่ตนทุนของธนาคารพาณิชยจะตองปรับตัวสูงขึ้นอยางแนนอน โดย
นางจั น ทิ ม า จตุ ร ภั ท ร ผู ช ว ยผู จั ด การใหญ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย ( หนั ง สื อ พิ ม พ ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ
,2549:13และ15) กลาววา
“....ธนาคารพาณิชยจะตองมีการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นอีกในสิ้นป 2549ไปจนถึงป
2550 โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs) ที่เขาสูกระบวนการฟองรองจะเริ่มใชในปนี้
เปนกลุมแรก หลังจากนั้นจะใชเกณฑนี้กับลูกหนี้ที่คางชําระ 6 เดือน และ 3 เดือน ภายในสิน้ เดือน
มิถุนายนและธันวาคม 2550 ตามลําดับ....” โดยเกณฑใหมธนาคารพาณิชยจะตองสํารองหนี้
100% ของมูลหนี้หลังหักราคาประเมินหลักประกันที่คํานวณจากราคาปจจุบัน(Present value)
ดวยสวนลด ซึ่งในเบื้องตนคาดวาจะอยูที่ 7% ในลูกหนี้ทุกกลุม จากเดิมที่ธนาคารจะใชราคา
ประเมินมาหักกลบจากหนี้กอนจะตั้งสํารองตามการจัดชั้นหนี้โดยหากอยูขั้นฟองรองตองตั้งสํารอง
100% ของมูลหนี้ “...........ในอนาคตเมื่อเงินปลอยสินเชื่อเปน NPLs ตองมีการตั้งสํารองทันที
100% แตเกณฑใหมนี้ไมไดมีการใชราคาประเมินอยางที่ใชอยางในปจจุบันแตจะคํานวณเปน
ราคาปจจุ บั น เพราะธนาคารแหง ประเทศไทยมองวา น า จะใช ร ะยะเวลาสั ก ระยะหนึ่ง กวา จะ
สามารถขายทรัพยออกไปจนหนี้หมดได ฉะนั้นก็ตองตั้งสํารองมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือทําให
มูลคาและงบประมาณการกันสํารองมากขึ้น หลังจากที่กลุมคางชําระเกิน 3 เดือนและ 6 เดือน ซึ่ง
จากเดิมเคยที่จะตองตั้งสํารอง 20% หรือ 50% ตามลําดับ จากสวนนี้จะสงผลตอธนาคารหนักมาก
ซึ่งเปนภาระที่จะตองกระทบกับทุกแบงกแนนอนนับวาเปนเรื่องใหญพอสมควร...”
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แต ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น แม ห ลั ก เกณฑ ดั ง กล า วจะมี ข อ ดี ใ นแง ก ารคํ า นึ ง ถึ ง มู ล ค า ของ
สินทรัพยและหลักประกันหากมีการดอยคา แตในสวนของธนาคารพาณิชยเองซึ่งเปนผูที่ตองนํา
หลั ก เกณฑ ดั ง กล า วไปปฏิ บั ติ ยั ง คงมี ค วามกั ง วลในแง ที่ ต อ งมี ก ารกั น สํ า รองที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า ง
หลีกเลี่ยงมิไดอันอาจจะสงผลกระทบตอธนาคารพาณิชยทั้งในแงผลกระทบตอกําไรและตนทุนของ
ธนาคารพาณิชยมากขึ้นและในสวนของผูขอสินเชื่อในแงที่จะตองมีการเพิ่มหลักประกันสูงขึ้น
ในสวนรายละเอียดของการนําไปปฎิบัติรวมถึงวิธีการคํานวณของหลักเกณฑการกันสํารองตาม
มาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 นี้ไดกลาวไวในหัวขอที่ 3.4 เรื่อง แนวทางในการกํากับ
ธนาคารพาณิชยในอนาคต
ดัง นั้ น สิ่ ง ที่ เ ปลี่ย นแปลงไประหวา งการตั้ ง สํ า รองแบบเดิม และภายใตเ กณฑ
IAS39 คือ การคิดลดหลักประกันโดยการตั้งสํารองแบบเดิมหนี้ชั้นที่ 3 จะตั้งสํารองรอยละ 20
ของสวนตางระหวางมูลหนี้และมูลคาหลักประกัน แตภายใตเกณฑใหมธนาคารพาณิชยตองตั้ง
สํารองรอยละ 100 ของสวนตางระหวางมูลหนี้และมูลคาหลักประกันที่ไดมีการคิดลดแลวซึ่ง
เกณฑนี้ใชกับการตั้งสํารองในหนี้ชั้นที่ 4 และ 5 ดวย
ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ได มี ก ารกํ า หนดนิ ย ามของหนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได (Non
performing loans) ใหม คือจากเดิมที่กําหนดให เงินใหสินเชื่อจัดชั้น 3-5 ไดแก หนี้ต่ํากวา
มาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ ตามหลักเกณฑการจัดชั้น รวมถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
ที่ธนาคารพาณิชยกันสํารองครบ 100% และตัดออกจากบัญชีแลว แตยังไมไดบันทึกกลับเขามาใน
บัญชี สวนมาตรการใหมในเรื่องการรายงาน NPLs ที่กําลังจะนําออกมาใชนั้น หากสินเชื่อที่มีการ
กั น สํ า รอง100% ซึ่ ง ครอบคลุ ม ความเสี ย หายไว ห มดแล ว การดํ า เนิ น การดั ง กล า วเข า เกณฑ
มาตรฐานทางบัญชีสากล (IAS39) ไมถือวาเปน NPLs ทําใหธนาคารสามารถที่จะตัดหนี้สูญออก
จากบัญชี (Write Off)ได
II. การบัญชีมูลคายุติธรรม (Fair Value accounting)
ขณะที่ IAS 39 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่สะทอนความเปนจริงมากขึ้นนั้น
แตยังมีหลายประเด็นที่คงมีการถกเถียงใหตองพิจารณาในบางประเด็นเพิ่มเติม หนึ่งในประเด็นที่
กลาวมาขางตน คือ การพิจารณารายการบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน(Financial instrument
accounting) ในมิติของระยะเวลาโดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ยาวมากขึ้น(Long-term) ในการ
พิจารณามูลคา หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่มาชวยเสริมจุดออนของ IAS 39 ขางตน คือ หลักการ
บัญชีตามมูลคายุติธรรม(Fair value accounting) ซึ่งสามารถที่จะสะทอนสภาวะเศรษฐกิจที่
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แทจริง(Economic reality) รวมถึงหลักการบัญชีตนทุน(Cost accounting) ที่ไดปฏิบัติมาในอดีต
อันไมสามารถที่จะสะทอนมูลคาตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆไดอยางเหมาะสม(Ian M.
Michael,2004) แนวคิดนี้จะถือเสมือน เงินใหกูเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือทางการเงิน(Financial
instruments) ที่มูลคามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยเงินใหกูนี้ควรจะแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจาก The Joint working Group Standard Setters(JWG) โดย
หากนําแนวคิดนี้มาปฏิบัติ ในการกันสํารองฯ(Provision) สําหรับสินเชื่อที่ดอยคา(Impaired
Loans) แลว จะไมแสดงถึงจํานวนการกันสํารองฯ แตจะแสดงในจํานวนของเงินใหกู(Loans) ดวย
มูลคายุติธรรมโดยตรง ซึ่งจํานวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคานี้จะปรากฏในงบกําไรขาดทุน
ของธนาคาร เสมือนกับวา การกันสํารองฯ (Provision) จะตองเทากับสวนตางของยอดคงคาง
สินเชื่อ(Outstanding value) กับมูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อ จากแนวคิดขางตนแสดงใหเห็น
ถึงการกันสํารองฯที่มีลักษณะแบบForward-looking เนื่องจากมูลคายุติธรรมเปน มูลคาที่ตอง
คาดการณจากตลาด
อยางไรก็ตาม แนวคิดนี้ยังมีจุดออนเนื่องจากการประเมินมูลคายุติธรรมไดอางอิง
จากราคาตลาด(Market Prices) จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการประมาณการโดยใชวิธีการคํานวณ
ราคา(Pricing Methodologies) หากสินทรัพยนั้นๆไมมีราคาตลาดที่ใชอางอิง ซึ่งวิธีการคํานวณ
ราคานี้ตองใชวิธีการประมาณการความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้(probability of default)
และอัตราคิดลดในอัตราตามทองตลาด มารวมใชในการคํานวณ ในขณะเดียวกันก็ไดเกิดความ
กังวลวาการบัญชีตามมูลคายุติธรรมนี้จะชวยเพิ่มความผันผวนของรายการผลกําไรของธนาคารได
เนื่องจากในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นจะมีการประเมินความเสี่ยงที่ต่ําเกินกวาความเปนจริงสงผลไปสู
การเพิ่มขึ้นของมูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อและสงผลในทางตรงกันขามหากภาวะเศรษฐกิจอยู
ในชวงขาลง จากเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้จะเปนตัวชวยเอื้อใหเกิดความไมมีเสถียรภาพทางการเงินได
ในที่สุด
นอกจากนี้การบัญทึกบัญชีดวยราคาปจจุบัน(Present value) ทั้งในสวนที่เปน
รายการทางดานสินทรั พย และหนี้สินเปน เพี ยงแคการสะทอน มู ลคาที่ควรจะเปนตามภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบันทั้งนี้ขึ้นอยูกับการคาดการณมูลคาในอนาคตแตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวาจะ
สามารถขจัดความไมแนนอนอันอาจสงผลตอมูลคาของทั้งสินทรัพยและหนี้สินได อยางไรก็ตาม
โดยมุมมองในภาพรวมของราคาในตลาดการเงินแลวนั้นยังคงอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยูใน
ขณะนั้น(The information cuurently available) แตทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางการบันทึกบัญชีในแตละ
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วิธีต า งก็ มีจุ ดเด น จุ ดด อ ยแตกตา งกัน ไป วิ ธีการบัญ ชีต ามราคามู ลค า ยุ ติ ธ รรมนี้ ก็ เ ช น กั น โดย
สามารถสรุปเปนจุดเดนและจุดดอยไดดังนี้
จุดเดน
Ð สามารถที่จะสะทอนผลกระทบจากการเสื่อมคาของคุณภาพสินเชื่อ ณ ชวงเวลาที่
ตองการวัดมูลคาเนื่องจากสามารถที่จะสะทอนผลกําไรขาดทุนของสวนตางระหวางราคาทุนและ
ราคาตลาด อันเปนผลจากความเสี่ยงของตลาด(Market risk) อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
(Interest rate risk)
Ð การวัดมูลคาตามมูลคายุติธรรมนี้สามารถที่จะชวยลดผลเสียหายอันอาจเกิดจาก
ความไมมีเสถียรภาพทางการเงินใหรุนแรงนอยลง ทั้งนี้เนื่องจากสามารถที่จะบงชี้ถึงปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นไดลวงหนาและสามารถที่จะดําเนินการตอปญหาที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
จุดดอย
Ð แมวาการใชการบันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม(Fair value accounting)
สามารถที่จะสะทอนมูลคาที่ควรจะเปนตามราคาตลาดแตก็มีขอกังวลในประเด็นที่วาจะเปนเพียง
การสะทอนที่มิใชคาที่แทจริงอยางที่ควรจะเปน (Artificial) ซึ่งจะเปนการสะทอนการเคลื่อนไหว
ตามราคาตลาดเพี ย งชั่ ว คราวเท า นั้ น พร อ มกั น นี้ จ ากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะผั น ผวน
(Volatility) อันเปนไปตามสภาพความเปนจริงนั้นสามารถที่จะสงผลใหเกิดความันผวนตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ(Procyclicality) ในชวงที่เศรษฐกิจอยูในสถานะ buoyant economic condition ทําใหมี
การรับรูความเสี่ยงทางดานสินเชื่อที่ลดลงอันอาจกลาวไดวามีการรับรูความเสี่ยงที่ต่ํากวาความ
เปนจริงซึ่งจะนําไปสูการประเมินมูลคาตามราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้นตามมาอันจะ
สงผลใหทุนของธนาคาพาณิชยปรับตัวเพิ่มขึ้นดวย(Capital) และจะเปนตัวชวยสนับสนุนใหเกิด
การขยายสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นตามมา และจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น(Upswing)
และจะสงผลในทางกลับกันในชวงเศรษฐกิจขางลง(Recesssion)หรือกลาวโดยสรุปไดวาการบัญชี
ตามวิธีมูลคายุติธรรมนี้กอใหเกิดการปลอยสินเชื่อใหมีลักษณะที่ผันผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
(Procyclicality) ได ทั้งนี้ดวยเกิดจากสาเหตุที่มีการประเมินภาวะของสินทรัพยที่อิงตามสภาวะ
เศรษฐกิจในชวงนั้นๆ นั่นเอง
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3.2.2 การดํารงเงินกองทุน42 (Capital requirements)
เมื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน(Financial institution)
มีความสําคัญตอระบบการเงินโดยรวม อันเนื่องมาจากระบบการเงิน(Financial system) ของ
ประเทศไทยที่มีลักษณะเปนการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินเปนหลัก(Bank based
Economy)(Moenjak et al,2004) จากเหตุผลขางตนกลาวไดวาสถาบันการเงินอยูในฐานะที่มี
หนาที่ที่สําคัญในการปลอยสินเชื่อเพื่อใชในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงไมอาจ
ปฏิเสธไดวาหากระบบการเงินของประเทศมีสถาบันการเงินที่เขมแข็งเพียงพอที่จะทนตอเหตุการณ
อันไมคาดคิด(Shock) ยอมหมายถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งดวย
โดยป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ามารถบ ง บอกถึ ง ความแข็ ง แกร ง ของสถาบั น การเงิ น คื อ
ปริมาณเงินกองทุน (Capital) ที่แตละสถาบันการเงินจะตองดํารงไว เงินกองทุน ถือเปนตัว
สะทอนถึงความสามารถของสถาบันการเงินในการรองรับหรือชดเชยผลขาดทุนที่ไมไดคาดไว
ลวงหนาหรือเพื่อรองรับในสวนที่การกันสํารองฯไมครอบคลุมความเสียหายในสวนนี้ ดังนั้นหาก
สถาบันการเงินมีการดํารงเงินกองทุนในอัตราสวนที่สูงเพียงพอและเหมาะสมตอความเสีย่ งทีแ่ ตละ
สถาบันการเงินตองเผชิญตามสภาวะแวดลอมทางการเงินและเศรษฐกิจยอมเปนการสรางความ
มั่นใจแกผูฝากเงินรวมถึงเจาหนี้วาสถาบันการเงินนั้นๆมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามขอตกลงที่
ทําไว ได ในขณะเดี ย วกั น ยั ง สงผลให เ กิด ความมั่น คงและความมีเสถียรภาพแกระบบสถาบั น
การเงินอีกประการหนึ่งดวย

42

เงินกองทุน หมายถึง สวนของเจาของ ไดแก หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ และกําไรสะสม รวมถึงเงินสํารองตามกฎหมาย
เงินกองทุนที่มีไวเพื่อรองรับความเสียหายจากการดําเนินงานของสถาบันการเงิน เชน การกันสํารองเมื่อเกิดหนี้เสีย ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดกาํ หนดใหสถาบันการเงินตองมีไวไมต่ํากวารอยละ 8.5 ของสินทรัพยที่มีความเสี่ยง
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ภาพที่ 3-1 สัดสวนปริมาณการปลอยสินเชือ่ แบงตามประเภทสถาบันการเงินในชวงป 1990-2005
รอยละ

140 ธนาคารพาณิชย(Commercial banks) ยังคงเปนแหลงการปลอยสินเชื่อทีม่ ีสัดสวนทีส่ ูงและคอนขางจะมีสัดสวนทีค่ งทีม่ าโดยตลอด
120
Finance company เริ่มลดบทบาทในการเปนแหลงเงินทุนลง
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ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
ภาพที่ 3-2 จํานวนเงินกองทุนทั้งสิ้นและสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของสถาบันการเงินทั้ง
ระบบในชวงป 1989-2005
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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จากภาพที่ 3-2 จํานวนเงินกองทุนทั้งสิ้นและสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ของสถาบันการเงินทั้งระบบในชวงป 1989-2005 พบวาปริมาณการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงเปนอัตราที่สูงกวาจํานวนที่ทางการกําหนดใหดํารงมาโดยตลอดและมีการเปลี่ยนแปลงที่คงที่
ในชวงกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในป 1997 แตหลังจากเกิดวิกฤติแลวนั้นพบวา มีสัดสวนการดํารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา การที่สัดสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชยอยูในสัดสวนที่สูงกวาที่ทางการกําหนดยอมแสดงใหเห็นวาทางดานของธนาคารพาณิชย
เองก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงเงินกองทุน เหตุผลสวนหนึ่งก็เพื่อที่จะสรางความ
มั่นใจแกผูที่เกี่วของ ไมวาจะเปนผูถือหุน และผูฝากเงิน ใหเกิดความมั่นใจถึงความแข็งแกรงและ
มั่นคงของธนาคารพาณิชยที่ตนเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง
หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนที่ประเทศไทยใชอยูใ นปจจุบัน43
หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนที่ใชอยูในปจุบัน เปนหลักเกณฑที่อางอิงมาจาก
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ
ดํารงเงินกองทุน ลงวันที่ 27 มกราคม 2549 ซึ่งไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 และมีผลบังคับใช ตั้งแต
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป โดยไดยกเลิกประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง
การกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2548
หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน
1. องคประกอบของเงินกองทุน : เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย(ธพ.)ที่จด
ทะเบียนในประเทศ ไดแก
(1) ทุนชําระแลว ซึ่งรวมทั้งสวนล้ํามูลคาหุนที่ ธพ. ไดรับและเงินที่ ธพ.ไดรับจาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ ธพ.นั้น
(2) ทุนสํารองตามกฎหมาย
(3) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุม
ใหญผูถือหุน แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและสํารองเพื่อการชําระหนี้
(4) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
43

ที่มา: ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ฝนส.(21)ว.31/2549 เรื่อง การกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนใน
ประเทศดํารงเงินกองทุน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549
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(5) เงินสํารองจากมูลคาสวนเกินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดินและอาคารตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนด
(6) เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติซึ่งไดกันไว ทั้งนี้ ธพ. จะนับเงินสํารอง
สําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติเขาเปนเงินกองทุนไดไมเกิน รอยละ 1.25 ของยอดสินทรัพยเสี่ยง
(7) เงินสํารองจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนและที่จะแกไขเพิ่มเติมทั้งนี้ให ธพ.
ถือปฏิบัติ ดังนี้
I. ในกรณีที่มูลคาสุทธิจากการตีราคาสวนเกินทุนใหธพ.นับสวนเกินทุน
ดังกลาว เปนเงินกองทุนของงวดการบัญชีรอบระยะเวลา 6 เดือนของ ธพ.นั้นไดไมเกินรอยละ 45
ของยอดมูลคาสุทธิสวนเกินทุนดังกลาว
II. ในกรณี ที่ มูลคา สุท ธิจากการตีราคาเป น ส วนขาดทุน ให ธพ.หั กส ว นที่
ขาดทุนดังกลาวออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นของงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนของธพ.นั้น
(8) เงินที่ ธพ. ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวเกิน 5 ปที่มี
สิทธิดอยกวาเจาหนี้สามัญ 2 ประเภท ดังนี้
I. ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจายและไม
ชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไรใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได (Hybrid Tier 1) ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
II. ตราสารที่ มี ลั ก ษณะคล า ยทุ น และตราสารหนี้ ด อ ยสิ ท ธิ ร ะยะยาวที่
สามารถสะสมเงินปนผลหรือดอกเบี้ยจายไดใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได (Hybrid Tier 2) ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
เงินกองทุนสวนที่ระบุใน (1) (2) (3) และ (4) ใหหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวด
การบัญชีออกกอน และใหหักคาแหงกูดวิลลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด และใหหักมูลคาของหุนที่ธนาคารพาณิชยไดซื้อคืนตามกฎหมายวาดวยบริษทั
มหาชนจํากัด ออกจากเงินกองทุนใน (1) และ (4) ดวยวิธีราคาตามมูลคาตามแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีเกี่ยวกับหุนซื้อคืนของกิจการและที่จะแกไขเพิ่มเติม หรือตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

77

2. ประเภทของเงินกองทุน
I. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ใหประกอบดวย
I. เงิ น กองทุ น ที่ ร ะบุ ใ นข อ (1)ถึ ง (5)ในหั ว ข อ องค ป ระกอบของ
เงินกองทุนแตในกรณีที่มีการออกหุนบุริมสิทธิ์ตามขอ(1)หากเปนชนิดที่สะสมเงินปนผลไดไมให
นับรวมอยูในเงินกองทุนชั้นที่ 1
II. เงินกองทุนที่ระบุในขอ (8)(I.) ตามจํานวน หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนด
II. เงินกองทุนชั้นที่ 2 ใหประกอบดวย
I. เงินกองทุนที่ระบุในขอ (5) ถึงขอ (7) ในหัวขอองคประกอบของ
เงินกองทุน
II. เงินกองทุนที่ระบุในขอ (8)(I.)ตามจํานวน หลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่ ธปท.กําหนดในสวนที่เหลือจากที่ ธปท. อนุญาตใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
III. เงินกองทุนที่ระบุในขอ (8)(II.) ตามจํานวน หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนด
IV. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผลตาม หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ธปท.กําหนด
3. อัตราสวนการดํารงเงินกองทุน
ใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุนเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆเปน
อัตราสวนกับสินทรัพยและภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยและภาระผูกพันดังกลาว ทั้งนี้ เงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ตองมีจํานวนสูงสุดไมเกินเงินกองทุนชั้นที่ 1
4. วิธีการคํานวณเงินกองทุน
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
I. นํารายการในงบการเงินทางดานสินทรัพยทุกรายการ และภาระผูกพันทุก
รายการ ทั้งนี้ ใหรวมทุกสํานักงานทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใชมูลคาตามบัญชี ณ วันที่
รายงานมาคํานวณกับน้ําหนักความเสี่ยง สวนสินทรัพยและภาระผูกพันที่เปนเงินตราตางประเทศ
ใหแปลงคาเปนเงินบาทกอน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิง ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
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เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย ซึ่งจะประกาศทุกเชาวันทําการถัดไปของวัน
จัดทํารายงาน ทั้ งนี้ ใหใชอัตราเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ขั้ นต่ําสุ ดและอัต ราขายถัวเฉลี่ย
สํา หรั บ สกุ ลเงิ น ซึ่ ง ธนาคารแห ง ประเทศไทยมิไ ดป ระกาศอัต ราแลกเปลี่ย นอา งอิ งไว ใหใ ชวิ ธี
คํานวณจากอัตราไขว (Cross Rate)
II. คูณสินทรัพยแตละรายการดวยน้ําหนักความเสี่ยงตามที่กําหนดไวใน ขอ 5
หัวขอ”น้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยแตละประเภท”
III. คูณภาระผูกพันแตละรายการดวยคาแปลงสภาพ (Credit Conversion
Factor) ตามที่กําหนดไวใน 6 หัวขอ “คาแปลงสภาพ(Credit Conversion Factor) ของภาระ
ผูกพันแตละประเภท” แลวนําคาที่ไดคูณกับน้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยแตละประเภทตามที่
กําหนดไวในขอ 5 หัวขอ”น้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยแตละประเภท” อีกครั้งหนึ่ง
IV. รวมผลคูณของสินทรัพยตาม (2) และภาระผูกพันตาม (3) ทุกรายการและนํา
เงินกองทุนมาคํานวณอัตราสวนกับผลลัพธที่ได โดยเงินกองทุนตองเปนอัตราสวนกับผลลัพธ
ดังกลาวไมต่ํากวาที่กําหนดใน ขอ 3 คือ รอยละ 8.5
V. ในกรณีที่ธ นาคารพาณิชยใหสิ น เชื่อ หรือลงทุน ในตราสารแสดงสิท ธิใ นหนี้
โดยมีสัญญารับความเสี่ยงกําหนดใหการชําระหนี้คืนดังกลาวอิงกับเหตุการณที่กําหนดขึ้นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ (Credit Event) ของสินทรัพยอางอิง (Reference Asset) และ
ธนาคารพาณิชยตกลงรับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ของสินทรัพยอางอิงนั้นใหธนาคาร
พาณิ ช ย นํ า ผลคู ณ น้ํ า หนั ก ความเสี่ ย งของเงิ น ให สิ น เชื่ อ หรื อ เงิ น ลงทุ น ในตราสารดั ง กล า ว
เปรียบเทียบผลคูณน้ําหนักความเสี่ยงของสัญญารับความเสี่ยง และใชเฉพาะผลคูณที่สูงกวาใน
การคํานวณผลลัพธตาม (4)
5. น้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยแตละประเภท
สัดสวนในการใหน้ําหนักความเสี่ยงแกสินทรัพยเสี่ยงขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยง
ของสินทรัพยแตละประเภท แยกไดเปน 7 คา คือ น้ําหนักความเสี่ยง 0 0.2 0.35 0.5 0.75
1.0 และ 1.5
6. คาแปลงสภาพ(Credit Conversion Factor) ของภาระผูกพันแตละประเภท
คาแปลงสภาพ(Credit conversion Factor) 1.0 0.5 0.2 และ 0
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3.3 หลักเกณฑอนื่ ที่เกี่ยวของกับการกํากับสถาบันการเงินในปจจุบนั
เมื่อความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของธนาคารพาณิชยสว นหนึ่ง มาจาก
การเขาไปใหการดูแล(Supervision) และกํากับพฤติกรรม(Regulation) ในการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชย เนื่องจากแนวทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยสามารถ
สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจโดยรวมได ทั้งนี้เปนเพราะประเทศไทยมีพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ ผูก ติ ดกั บ สถาบัน การเงินมาชา นาน จากบทบาทที่สํ า คัญ ในการเข า มากํา กั บดูแล
ธนาคารพาณิชยจากทางการนี้ เนื้อหาในสวนที่จะกลาวตอไปนี้จึงไดนําเครื่องมือที่เปนหลักเกณฑ
การกํากับสถาบันการเงินจากทางการมาอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดเนนหนักในหลักเกณฑ
การกํากับสถาบันการเงิน 2 หลักเกณฑ คือ การกันสํารองฯและการดํารงเงินกองทุนดังที่ไดกลาว
มาแลวในสวนตนของบท
(1) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(Financial Sector Master Plan)44
ในเดือนมกราคม 2547 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง
ภายใตความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดประกาศใชแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial
Sector Master Plan) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยและในการกําหนด
นโยบายสถาบันการเงินในระยะ 5-10 ปขางหนาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับนี้ ตางจาก
การพัฒนาระบบสถาบันการเงินภายใตแผนพัฒนาระบบการเงิน 3 ป (2533-2535) ซึ่งนําไปสูการ
อนุ ญาตจั ดตั้ ง กิจ การวิเ ทศธนกิ จ (BIBF)ในป 2536 ตรงที่แ ผนพัฒ นาฉบั บนี้ ไม ได มุ ง หวั ง ที่ จ ะ
สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค แตมุงเนนและใหความสําคัญกับการ
ใหบริการทางการเงินในประเทศเปนหลักการพัฒนาระบบสถาบันการเงินภายใตแผนพัฒนาฯ
แบงออกไดเปนสองระยะ (phase) โดยในสามปแรกจะเนนการจัดระเบียบและเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับระบบสถาบันการเงินไทยและในระยะถัดไปจะเปนการทบทวนผลของมาตรการ
ตางๆ ที่ประกาศใชและการศึกษาความเปนไปไดในการเปดโอกาสใหผูลงทุนรายใหมสามารถขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยได

44

รุง โปษยานนท มัลลิกะมาสและคณะ,2548
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สาระสําคัญของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับนี้ประกอบดวยมาตรการหลัก 3 ดาน ดังนี้
(1) มาตรการสงเสริมการใหบริการทางการเงินอยางทั่วถึง เพื่อใหกลุมที่ดอยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ อันไดแก ผูมีรายไดนอย ผูมีถิ่นฐานในชนบท และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สามารถเขาถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน (บริการเงินฝาก บริการเงินกู และบริการโอนเงิน) โดย
การขยายบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรขึ้นเปนธนาคารเพื่อการ
พัฒนาชนบท การจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมบริการทางการเงินระดับรากหญา และการสงเสริม
ใหสถาบันการเงินใหบริการทางการเงินแกผูมีรายไดนอยเพิ่มขึ้น
(2) มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน เพื่อใหระบบสถาบัน
การเงินสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและธุรกิจไดดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีความมั่นคง และสามารถแขงขันได โดยเนนการจัดระเบียบสถาบันการเงินไทย และสถาบัน
การเงิน ต า งชาติในไทย ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบต า งๆ เพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงิน
(2.1) การจัดระเบียบสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินไทยในระยะตอไปจะ
มีเพียง 2 รูปแบบ คือ ธนาคารพาณิชย (ธพ.) ที่สามารถใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดทุกกลุม
และทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกประเภท ยกเวนการออกกรมธรรมประกันภัยหรือประกันชีวิต
การ Underwrite ตราสารทุน และการเปนนายหนาและผูคาตราสารทุน และธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอย (ธย.) ที่จะใหบริการเฉพาะแกประชาชนรายยอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภายใตเงื่อนไขดานปริมาณสินเชื่อตอรายตามที่ ธปท.กําหนด สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได
เกือบทุกประเภทที่ ธพ. ไดรับอนุญาต ขณะที่สถาบันการเงินตางประเทศในประเทศไทยจะมีเพียง
2 รูปแบบเชนกัน คือ ธนาคารพาณิชยที่เปน บริษัท ลูกของธนาคารตางประเทศ (Subsidiary)
สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือน ธพ. และสามารถขอเปดสํานักงานสาขาได 4 แหง และสาขา
ธนาคารตางประเทศ (Full Branch) สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือน ธพ. แตไมสามารถมี
สํานักงานสาขาได
(2.2) นโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (นโยบาย One Presence) เพื่อลด
ความซ้ําซอนจากการที่มีสถาบันการเงินหลายประเภทที่ใหบริการแบบเดียวกันแกลูกคากลุม
เดียวกันในระบบสถาบันการเงิน และใหสถาบันการเงินไดรับประโยชนจากการประหยัดจากขนาด
(economies of scale) อยางเต็มที่โดยกําหนดใหกลุมธุรกิจการเงินมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝาก
จากประชาชนเพียง 1 รูปแบบ (One Presence) เทานั้น ซึ่งจากนโยบายดังกลาว กลุมธุรกิจ
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การเงินที่มีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากมากกวา 1 รูปแบบ จะตองควบรวมหรือขายกิจการเพื่อให
เหลือสถาบันที่รับเงินฝากเพียงแหงเดียวในกลุมเทานั้น
(2.3) นโยบายส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของสถาบั น การเงิ น
เพื่อใหสถาบันการเงินมีความคลองตัวในการดําเนินงานมากขึ้นและมีความสามารถในการแขงขัน
สูงขึ้น เชน การผอนปรนหลักเกณฑทางดานภาษีเพื่อสงเสริมการควบรวมกันระหวางสถาบัน
การเงิ น การผ อ นปรนหลั ก เกณฑ ก ารเป ด และยกเลิ ก สาขาของธนาคารพาณิ ช ย การปรั บ
กระบวนการพิ จ ารณาการอนุญาตธุรกรรมการเงิน ใหมจ ากรายธุรกรรมเป น รายกลุม ธุร กรรม
การผอนปรนขอกําหนดจํานวนพนักงานที่เปนชาวตางชาติ และการสนับสนุนใหสถาบันการเงิน
พิจารณารูปแบบการประกอบธุรกิจ (Business model) ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงานเปนตน
(3) มาตรการสงเสริมการดูแลผูใชบริการทางการเงิน เพื่อใหผูใชบริการทางการเงิน
ไดรับความคุมครองและความเปนธรรม เชน การกําหนดใหทุกสถาบันการเงินภายใตการกํากับ
ดูแลของธปท. ปฏิบัติในเรื่อง ดอกเบี้ย สวนลด และค าบริการ ใหมีความชัดเจนและโปรง ใส
เพื่อใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบขอมูลในการเลือกใชบริการได และการดําเนินการจัดตั้ง
สถาบันประกันเงินฝาก
การบังคับใชและความคืบหนาของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
แผนพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น กํ า หนดให บริ ษั ท เงิ น ทุ น (บง.) และบริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร(บค.) ที่เปดดําเนินการอยูและมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถยื่นคําขอเพื่อปรับ
สถานะเปน ธนาคารพาณิชย(ธพ.) หรือ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย(ธย.) โดยในกรณีที่ยื่นคําขอ
จัดตั้ง ธพ. ผูยื่นคําขอจะตองมีแผนที่จะควบรวมกับบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรอยาง
นอยอีก 1 แหงดวย
ในส ว นของสถาบั น การเงิ น ต า งประเทศ แผนพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
กําหนดใหกิจการวิเทศธนกิจ ยื่นคําขอเพื่อปรับสถานะเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ(Full
branch) หรือธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ (subsidiary) และให
ธนาคารตางประเทศที่มีสถานะเปนสาขาของธนาคารตางประเทศในปจจุบันสามารถขออนุญาต
เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ ได ทั้งนี้ธนาคารตางประเทศที่มี Standalone BIBF ซึ่งประสงคจะยื่นขออนุญาตปรับสถานะเปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ
จะตองเปนแกนในการควบรวมกับสถาบันการเงินอื่นอยางนอยอีก 1 แหงดวย
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ในชวงกลางป 2548 กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบแผนขอปรับสถานะ
ของสถาบันการเงินทั้งหมด 10 แหง โดยสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหเปน ธพ. มี 3 แหง ไดแก
บง. ทิสโก บง. เกียรตินาคิน และ บง. สินเอเซีย สถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหเปน ธย. มี 4 แหง
ไดแก บง.จีอี มันนี่ บง.เอไอจี ไฟแนนซ บค.ไทยเคหะ และ บค.แลนด แอนด เฮาส กิจการวิเทศ
ธนกิจที่ไดรับอนุญาตใหเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ มี 2 แหง ไดแก ธนาคารโซซิเอเต เจเน
ราลและธนาคารยูเอฟเจ และสาขาของธนาคารตางประเทศ ที่ไดรับอนุญาตใหยกระดับเปนบริษัท
ลูกของธนาคารตางประเทศ มี 1 แหง ไดแก ธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน
สําหรับแผนนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ(One Presence) นั้น ธพ. ไทย
และ บริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ รวมทั้งหมด 26 แหง ไดยื่นแผนตอกระทรวงการคลัง ซึ่ง
ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการพิจารณา ซึ่งในบางกรณี ไดมีการดําเนินการไประดับหนึ่งแลว เชน
การควบรวมกิจการระหวางธ.ยูโอบี รัตนสิน ธ.เอเชีย และกิจการวิเทศธนกิจยูไนเต็ด โอเวอรซีส ซึ่ง
ทั้งสามกิจการมีธนาคารยูโอบีเปนผูถือหุนใหญ นอกจากนี้ สถาบันการเงินบางแหงไดแสดงความ
จํานงขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงินใหทางการ เพราะจะเปลี่ยนรูปแบบการทํา
ธุรกิจ
โดยสรุป หลังจากการดําเนินการตามแผนปรับสถานะและแผนนโยบายสถาบัน
การเงิน 1 รูปแบบสิ้นสุดลง ระบบสถาบันการเงินไทยจะมีจํานวนสถาบันการเงินลดลงเกือบ
ครึ่งหนึ่ง โดยจะมีธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบทั้งหมด 14 แหง (นับธ.ยูโอบีรัตนสิน และธ.เอเชีย
รวมเปนหนึ่งธนาคาร) เพิ่มขึ้นจาก13 แหง กอนที่จะมีการประกาศใชแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน มี ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย บริษัทเงินทุน. และบริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมกัน10 แหง
ลดลงจาก 23 แหง มีธนาคารพาณิชยตางประเทศ 19 แหง จากเดิม 18 แหง และจะไมมีกิจการ
วิเทศธนกิจเหลืออยูเลยจากที่มีอยู 29 แหง
ในดานของนโยบายสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบัน การเงิน
นโยบายหลักที่ไดดําเนินการไปแลว ไดแก การผอนปรนนโยบายการเปดและปดสาขาของธนาคาร
พาณิชย และการอนุญาตใหธนาคารพาณิชย สามารถประกอบธุรกิจไดมากขึ้นผานทางมาตรา 9
ทวิ เชน ธุรกิจแฟกเตอริง ธุรกิจเชาซื้อและใหเชาแบบลีสซิ่ง ธุรกิจหลักทรัพ ยประเภทการเป น
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
และธุรกรรม Credit Derivatives ที่อางอิงกลุมของสินทรัพย เปนตน
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ตารางที่ 3-1ประเภทและจํานวนของสถาบันการเงินกอนและหลังการบังคับใชแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประเภทสถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชยไทย
สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ
บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
กิจการวิเทศธนกิจ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
บริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ
รวม

กอนแผนพัฒนาฯ
ดําเนินการบังคับใช(จํานวน)
13
18
18
5
29
83

เมื่อแผนพัฒนาฯ
ดําเนินการบังคับใช(จํานวน)
14
18
3
3
4
1
43

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
(2) สถาบันประกันเงินฝาก
จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหสถาบันการเงินหลายแหงประสบ
ปญหาดานการบริหารจัดการและไมไดรับความไววางใจจากผูฝากเงิน จนเกิดภาวะการไหลออก
ของเงิน ฝากจากสถาบันการเงินหนึ่งไปสูสถาบันการเงินแหงอื่นที่มั่นคงกวา สง ผลใหสถาบัน
การเงินที่ไมเขมแข็งและขาดสภาพคลองตองปดกิจการในที่สุด โดยในชวงเวลาดังกลาวทางการได
เขามาใหความชวยเหลือแกผูฝากเงินและเจาหนี้ของสถาบันการเงินผานกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยการคุมครองเงินฝากทั้งเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวน การ
ดําเนินการดังกลาวเสมือนเปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามใน
อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ก็ เ ป น การสร า งภาระให แ ก ภ าครั ฐ และประชาชนผู เ สี ย ภาษี เ ป น จํ า นวนมาก
นอกจากนี้การคุมครองเงินฝากโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ นี้ยังมีจุดออนในหลายดาน อาทิ
1. การค้ําประกันเงินฝากแบบเต็มจํานวนอาจจูงใจใหสถาบันการเงินดําเนินธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น(Moral Hazard) หรือมีการปลอยสินเชื่อใหแกลูกคาที่มีความเสี่ยงสูงงายขึ้น
(Adverse selection) ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันการเงินมั่นใจวาหากประสบปญหา ภาครัฐจะเขามา
ชวยเหลือ
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2. ความเชื่อมั่นวาจะไดรับความคุมครองเงินฝากเต็มจํานวนทําใหผูฝากเงินขาด
วินัยทางการเงิน โดยมุงเนนที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยมากกวาพิจารณาจากการบริหารงาน
และความมั่นคงของสถาบันการเงิน
3. เมื่อสถาบันการเงินลมละลายหรือปดกิจการ ภาครัฐจําเปนตองรับภาระหนี้
จากการประกันเงินฝากดวยตนทุนที่สูงมาก ซึ่งในที่สุดก็จะเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษี และ
ทําใหประเทศตองรับภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น
ดังนั้น เพื่อแกปญหาและจุดออนดังกลาว แนวคิดการจัดตั้งสถาบันประกันเงิน
ฝากจึงมุงประเด็นความสําคัญในแงที่ลดพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคารพาณิชย
สาระสําคัญของสถาบันประกันเงินฝาก
• สถาบันประกันเงินฝากมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• สมาชิกของสถาบันประกันเงินฝากประกอบดวยธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมถึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งจะประกาศกําหนดตอไป
• วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก
1. คุมครองเงินฝากในสถาบันการเงินสมาชิก
2. เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
3. ดําเนินการกับสมาชิกที่ถูกควบคุม และชําระบัญชีสถาบันการเงินสมาชิกที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
• คณะกรรมการสถาบันประกันเงินฝาก ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูแทน
ธปท. ผูแทนกระทรวงการคลัง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
• แหลงที่มาของเงินทุน
1. ทุนประเดิมไมเกินจํานวนหนึ่งพันลานบาท
2. เงินนําสงจากสมาชิกในอัตราไมเกินรอยละหนึ่งตอปของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ย
ของบัญชีที่ไดรับการคุมครอง
• เงินฝากที่ไดรับการคุมครองไดแก เงินฝากทุกประเภทที่นํามาคํานวณเงินนําสง
รวมตลอดจนดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากนั้น ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ตองเปนเงินฝากและดอกเบี้ยที่เปนเงินบาท
2. ตองเปนเงินฝากในบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ซึ่งมิใชบัญชีประเภทบัญชีเงิน
บาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
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• การจายเงินทดแทนใหผูฝาก: สถาบันประกันเงินฝากจะทยอยปรับลดระดับการ
ค้ําประกันเงินฝากจากแบบเต็มจํานวนไปสูวงเงินค้ําประกันเปาหมายภายในชวงเวลา 4 ป ทั้งนี้
เพื่อใหสถาบันการเงิน ผูฝากเงินและผูเกี่ยวของมีเวลาในการปรับตัว โดยกําหนดวงเงินคุมครองที่
ใหตอผูฝากเงินแตละรายตอหนึ่งสถาบันการเงิน และการจายเงินทดแทนใหผูฝากแตละรายจะไม
คํานึงถึงจํานวนบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินเดียวกัน
การบังคับใชรางพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก
การจั ด ตั้ ง สถาบั น ประกั น เงิ น ฝากเพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ทนกองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู ฯ
มีหลักการสําคัญ คือ ระดับการคุมครองเงินฝากจะเปลี่ยนจากแบบเต็มจํานวนเปนการคุมครอง
แบบจํากัดจํานวนวงเงินค้ําประกัน ซึ่งอาจสงผลลบตอสถาบันการเงินบางแหงจากการเคลื่อนยาย
เงินฝากในสวนที่ไมไดรับความคุมครองจากสถาบันการเงินแหงเดิมไปสูสถาบันการเงินอื่นที่มี
ความมั่นคงมากกวาโดยเฉพาะธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบ
จากการเคลื่อนยายของเงินฝากคอนขางมากเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญที่มีความมั่นคง
ทางการเงินสูงกวาและมีภาพลักษณ (image) ดีกวา อยางไรก็ดี แนวทางดังกลาวนี้จะมีผลไมมาก
นักตอผูฝากเงินรายยอยซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ เพราะสัดสวนจํานวนบัญชีผูฝาก
เงินในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทของระบบธนาคารพาณิชย พบวามีสัดสวนสูงถึง 98.6% ของบัญชี
เงินฝากทั้งระบบ(คํานวณ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2548)
สวนผลดีของการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก คือ ผูฝากเงินจะคํานึงถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากกวาในอดีตและสนับสนุนใหเกิดวินัยทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่เอื้อใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ นอกจากนั้น สถาบันประกันเงินฝากจะผลักดันใหสถาบัน
การเงินเรงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่เขมแข็ง เปนที่ยอมรับของ
ลูกคา และเกิดการแขงขันกันโดยมุงเนนดานคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะชวยลดความบิดเบือน
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เนื่องจากกลยุทธอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงดังเชนในอดีต จะกลายเปน
จุดออนและสะทอนความเสี่ยงที่สูงกวาของสถาบันการเงินแหงนั้นไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการ
ชวยลดภาระของทางการในการค้ําประกันเงินฝากจากเดิมที่จายทดแทนเต็มจํานวนเปนจายคืน
แบบจํากัดวงเงิน รวมทั้งชวยสนับสนุนใหผูฝากเงินกระจายการลงทุนไปสูตลาดเงินและตลาดทุน
ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาตลาดเพิ่มขึ้น
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อยางไรก็ตาม จากหลักเกณฑการทยอยการลดความคุมครองของเงินฝากที่
ระบบสถาบันการเงินภายใตกฎหมายสถาบันประกันเงินฝากนี้ อาจนํามาสูการเคลื่อนยายของเงิน
ฝากออกจากสถาบันการเงินที่มีอันดับความนาเชื่อถือ(Ratings) ต่ํากวาไปยังสถาบันการเงินที่มี
อันดับความนาเชื่อถือสูงกวาและมีความมั่นคงมากกวาหรืออาจจะออกไปหาทางเลือกในการออม
ผานตลาดทุนและประกันชีวิต ภายใตกระแสการเปดเสรีทางการเงินในอนาคตหรือแมกระทั้งเงิน
ฝากบางสวนอาจไหลออกไปสูสถาบันการเงินตางชาติที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวาอันอาจจะ
สงผลใหสถาบันการเงินไทยตองระดมทุนดวยตนทุนเงินฝากที่สูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อเปนการรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการนําเอาหลักเกณฑ
ของสถาบันประกันเงินฝากนี้มาใชปฏิบัติ สถาบันการเงินของไทยจึงควรที่จะมีการเตรียมวางแผน
ปรับโครงสรางแหลงที่มาของเงินทุน รวมทั้ง พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูฝากเงินไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเงินฝากสวนที่ไมไดรับการคุมครอง
(ศูนยวิจัยกสิกร, 2547)
(3) การกํากับดูแลแบบธรรมมาภิบาล(Good corporate governance)
เมื่ อ กระแสความเปลี่ ย นแปลงของระบบการเงิ น ทั่ว โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่
รวดเร็วและมีความซับซอนมากขึ้น การปรับตัวรับมือของทั้งสถาบันการเงินเองหรือแมกระทั่ง
ทางการที่เปนผูกํากับดูแลสถาบันการเงินซึ่งก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยก็ยอมตองมีการปรับตัว
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มาพรอมกับความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะตองเผชิญเพิ่มขึ้น
เชนกัน อยางไรก็ตามธนาคารแหงประเทศก็ยังมีจุดออนอยูที่การตรวจสอบสถาบันการเงินมี
ลักษณะที่เปนการตรวจสอบตามหลังไมทันเหตุการณและไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ดังนั้น
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดพยายามที่จะใหคณะกรรมการธนาคารพาณิชยตองปรับบทบาท
และมีภาระมากขึ้นในแงที่จะตองเปนผูมีสวนรับผิดชอบไมใชแตความมั่นคงขององคกรของตน
เทานั้นแตยังหมายรวมถึงความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินของประเทศ
ดวยดังนั้น กรรมการของธนาคารจึงตองปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการของธนาคารพาณิชย
ใหมีความมั่นคงกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารกลางตางๆทั่วโลกไดมีการเปลี่ยนแนวทางในการกํากับดูแล
มาเปนวิธีมอบหมายใหคณะกรรมการทําหนาที่กําหนดมาตรการปองกันปญหาดานตางๆและ
ติดตามแกไขปญหาอยางทันทวงที โดยมีธนาคารกลางชวยกําหนดกรอบที่จะใชวางมาตรการดาน
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ตางๆและตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการธนาคารสามารถแบง
ออกไดเปน 10 ประเด็นหลัก(การเงินธนาคาร,2549:72-73) ดังนี้
1. กรรมการจะต อ งทํ า ตั ว เป น แบบอย า งที่ ดี ใ นด า นการปฏั บั ติ ต ามกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับของธนาคารปฏิบัติตาม อาทิ การไมเอื้อ
ประโยชนแกญาติมิตรและพวกพองจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร
2. กรรมการจะตองชวยสอดสองดูแลการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตาม
กฏระเบียบตางๆใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย เพื่อไมใหมีการเอาเปรียบลูกคา ประชาชน
ไมใหมีการปดบั งขอมู ลที่ เปนข อเท็จจริงตอผูถือหุ นและสัง คม และเพื่อความเปนธรรมในการ
แข ง ขั น รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต ามนโยบายของทางการในเรื่อ งที่ เ หมาะสมและเป น ประโยชน ต อ
ประเทศชาติ
3. กรรมการไมควรเขารวมตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการที่ตนเองมีสวนไดสวน
เสียทั้งทางตรงและทางออม
4. กรรมการไม จํ า เป น ต อ งเข า ไปยุ ง กั บ งานประจํ า ขององค ก รแต มี ค วาม
จําเปนตองรวมกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินงานขององคกร
5. หนาที่ ในการกํากับดูแลในเรื่องความเสี่ ยง ไดมีการเสนอใหมี การจัดใหมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อมาเปนผูชวยใหคณะกรรมการทํางานงายขึ้น ทั้งนีก้ ารแบงงาน
ระหว า งคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป น ไปในลั ก ษณะที่ ว า
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูดูแลจัดการปญหาความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามปกติทั้งหมด และคณะกรรมการดูแลในเรื่องนโยบาย
6. กรรมการจะตองใหความสําคัญกับความรูสึก ความพอใจของลูกคาและคน
ในสังคมเพื่อไมใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอความรูสึกของสังคม
7. กรรมการและผูบริหารองคกร(CEO) ไมควรเปนบุคลคนเดียวกัน เพราะถา
เปนคนคนเดียวกัน กรรมการคนอื่นๆจะไมสามารถคานอํานาจการบริหารของ CEO ไดเต็มที่
นอกจากนี้ CEO อาจจะไมนําเรื่องบางเรื่องที่ไมตองการใหกรรมการอื่นรูบรรจุในวาระการประชุม
ได
8. ผูที่เปนกรรมการอิสระควรเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวของกับธนาคารใน
ลักษณะที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ และควรจะเปนผูที่ใหความเห็นอิสระ
9. เรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการไมควรผูกพันกับราคาหุนในอนาคตและ
ไมควรผูกพันกับกําไรเพียงอยางเดียว เนื่องจากการผูกพันผลตอบแทนกรรมการไวกับกําไรสุทธิ
อยางเดียวอาจจะมีผลใหกรรมการขาดความระมัดระวังที่จะดูแลฐานะของธนาคารใหมั่นคงดวย
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การเพิ่มสํารองหนี้สูญที่เหมาะสมหรือปราบปรามผูบริหารไมใหดําเนินการที่สุมเสี่ยงเพื่อที่จะให
กําไรเพิ่มสูงมากได
10. กรรมการควรใหความสําคัญในการสรรหาผูบริหารระดับสูงเพราะความสําเร็จ
ของธนาคารพาณิชยนอกจากจะขึ้นอยูกับนโยบายและวิสัยทัศนของกรรมการแลว ยังขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูบริหารระดับสูงที่จะเปนผูรับนโยบายไปปฏิบัติดวย ดังนั้นในการคัดเลือกตอง
คํานึงถึงความสามารถในดานประสบการณ วิสัยทัศนในการบริหารจัดการและที่สําคัญที่สุด คือ
จริยธรรม
หลั ก เกณฑ ก ารกํ า กั บ สถาบั น การเงิ น มั ก ที่ จ ะได รั บ การพั ฒ นามาภายใต
จุดประสงคเพื่อควบคุมหรือลดแรงจูงใจในการมีพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคารพาณิชยที่จะกอใหเกิด
การกําหนดนโยบายในการบริหารงานอันรวมถึงนโยบายการปลอยสินเชื่อที่หละหลวมโดยมุงเพียง
เพื่อที่จะเพิ่มผลกําไรใหแกธนาคารของตนจนอาจละเลยหรือใหน้ําหนักตอผลกระทบที่จะเกิดจาก
ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดจะเกิดขึ้น แตทั้งนี้ในอีกมิติหนึ่งก็คือการที่หลักเกณฑการกํากับ
สถาบันการเงินยังขาดน้ําหนักการรองรับผลที่จะเกิดจาก Macroeconomic shock(Dewatripont
and Tirole,1994) ดวยอีกประการหนึ่ง
3.4 แนวทางการกํากับธนาคารพาณิชยในอนาคต
แนวทางในการกํากับธนาคารพาณิชยของธนาคารแหงประเทศไทยในอนาคตมี
แนวโนมที่เขมงวดเพิ่มขึ้น ดวยจากปจจัยหลายประการ อาทิ สภาพแวดลอมทางการเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแงที่เครื่องมือทางการเงินมีนวัตกรรมที่ซับซอนมากขึ้น ในสวนของประเทศไทย
เองไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในหลายๆ ประการ อาทิ การกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
ไดมีการปรับหลักเกณฑใหมาปฏิบัติตาม มาตรฐานบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 การดํารง
เงินกองทุนที่จะตองเปลี่ยนมาใชหลักเกณฑ Basel II และการประกันเงินฝาก ที่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติโดยจํากัดวงเงินการรับประกันดังไดกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นแนว
ทางการกํากับในอนาคตอันใกลของธนาคารแหงประเทศไทยที่ชัดเจนขึ้น ในลําดับตอไปจึงได
อธิบายถึงรายละเอียดสําคัญที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ในสวนของเครื่อมือที่สําคัญ คือ การกัน
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 ที่ได
นําบางสวนมาบังคับใชในชวงปลายป 2549
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มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39
สืบเนื่องจากมาตรฐานบัญชีในเรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ของไทยไดมีการ
กําหนดเวลาที่จะนํามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 เรื่องการรับรูและการวัดมูลคา
ตราสารทางการเงินมาใชในป 2551 แตในชวงแรกนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการกําหนดให
นํามาตรฐานฉบับดังกลาวมาใชกับลูกหนี้ 3 ประเภทกอนซึ่งมีผลเริ่มบังคับใชในงวดบัญชีหลังของ
ป 2549 งวดบัญชีแรกของป 2550 และงวดบัญชีหลังป 2550 สําหรับลูกหนี้แยกตามประเภทดังนี้
คือ
1. ลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว หรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยู
ระหวางดําเนินคดี ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป
2. ลูกหนี้ที่ถูกจัดเปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสงสัยใหกันเงิน
สํารองตั้งแตงวดการบัญชีแรกของป 2550 เปนตนไป
3. ลูกหนี้ที่ถูกจัดเปนสินทรัพยจั ดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารอง
ตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2550 เปนตนไป
โดยใหยกเลิกประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง สินทรัพยไมมีราคาหรือเรียก
คืนไมไดและสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2547 แตในสวนของรายละเอียดในการจัดชั้นประเภทของลูกหนี้ นิยามและระยะเวลา
ของการคางชําระในการนํามากําหนดชั้นยังคงไวเชนเดิมทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 39 นี้มิไดมีการแบงชั้นของลูกหนี้ คือ

ตารางที่ 3-2 ประเภทชั้นของสินทรัพย
ประเภทชั้นของสินทรัพย(เงินปลอยกู)

ระยะเวลาในการคางชําระนับแตวันถึงกําหนด
ชําระ(เงินตนและหรือดอกเบี้ย)

1. จัดชั้นปกติ (Pass)

ลูกหนี้ที่ไมเขาขายขอ 2-5 และคางชําระไมเกิน 1 เดือน

2. จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ(Special mention) หรือ
สินทรัพยจัดชั้นควรระวังเปนพิเศษ
3. จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน(Sub-standard)

เกินกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน
เกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน

4. จัดชั้นสงสัย(Doubtful)

เกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน

5. จัดชั้นสงสัยจะสูญ(Doubtful of loss)

เกินกวา 12 เดือน

ที่มา:ธนาคารแหงประเทศไทย
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การกันเงินสํารองหนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
1. ใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตาง
ระหวางยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้
หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันโดยใชวิธีการ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือ มูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
สํ า หรั บ หลั ก ประกั น ประเภทอื่ น นอกเหนื อ จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย สิ ท ธิ ก ารเช า
เครื่องจักร และยานพาหนะ ใหธนาคารพาณิชยสามารถนํามูลคาหลักประกันที่สามารถนํามาหัก
ออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันสํารองเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตาม
IAS39 ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดได โดยมิตองคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันประเภทดังกลาว
2. กรณีลูกหนี้มีความเสี่ยงดานเครดิตที่เหมือนกันหรือเปนลูกหนี้รายยอยที่มี
ลักษณะ ประเภทและวัตถุประสงคการกูยืมเงินที่คลายคลึงกัน เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อ
บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อใหเชาซื้อและใหเชาแบบลิสซิ่งใหธนาคารพาณิชยเลือกกัน
เงินสํารองตามวิธีการในขอ 1 หรือกันเงินสํารองเปนกลุมลูกหนี้(Collective approach) โดยกัน
เงินสํารองผลขาดทุนในอดีตสําหรับลูกหนี้แตละกลุม (Historical Loss Experience) ทั้งนี้
ประสบการณผลขาดทุนในอดีตควรมีการปรับปรุงดวยขอมูลแนวโนม สภาวะเศรษฐกิจ ปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของและสภาพแวดลอมในปจจุบันที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้
ของกลุมลูกหนี้ได
วิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน
1. กรณีธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบัน(PV) ของกระแสเงินสดที่คาด
วาจะไดรับจากลูกหนี้
Ð ใหธนาคารพาณิชยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้โดย
กําหนดสมมติฐานและปจจัยที่เกี่ยวของ อยางเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม
ปจจุบัน
Ð ใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองสําหรับผลตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับ
มูลคาปจจุบัน(PV) ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใช
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คํานวณมูลคาปจจุบัน(PV) คือ original effective rate (กําหนดใหเทากับ รอยละ 7 ซึ่งเปนอัตรา
ประมาณการ MLR เบื้องตนในปจจุบัน)
Ð ภายใน 3 เดือนแรกของการชําระเงิน หากไมเปนไปตามที่ประมาณการให
ธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองเพิ่มขึ้นตามสวนตางระหวางประมาณการกับเงินที่ไดรับจริงและให
ธนาคารพาณิชยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับขึ้นใหม
Ð ภายหลัง 3 เดือนของการชําระเงินตอมา ใหธนาคารพาณิชยทบทวนประมาณ
การกระแสเงินสดที่ประมาณการขึ้นใหมวาสอดคลองกับกระแสเงินสดที่ไดรับจริงหรือไม
i. หากกระแสเงิ น สดที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง สู ง กว า หรื อ เท า กั บ กระแสเงิ น สดที่
ประมาณการไวใหธนาคารพาณิชยใชประมาณการดังกลาวตอไปได
ii. หากกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงต่ํากวา กระแสเงินสดที่ประมาณการไวให
ธนาคารพาณิชยเปลี่ยนมาใชวิธีหามูลคาปจจุบัน(PV) ของหลักประกันทันทีและในกรณีทีไมมี
หลักประกันใหกันเงินสํารอง รอยละ 100 ของมูลคาหนี้ทันที
iii. ธนาคารพาณิชยตองทบทวนประมาณการกระแสเงินสดที่ตั้งไวทุกงวด
การบัญชี
Ð ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับไมเปนไปตามขอกําหนดขางตนและมีหลักฐานที่
พิสูจนได ธนาคารพาณิชยสามารถคํานวณประมาณการกระแสเงินสดตามที่ธนาคารพาณิชย
เห็นสมควรได แตทั้งนี้ธนาคารพาณิชยจะตองเตรียมเอกสารหลักฐานการคํานวณดังกลาวเพื่อให
ผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบได
2. หลักการคํานวณมูลคาปจจุบัน(PV) ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนาย
หลักประกัน
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบัน (PV) ของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลว ธนาคารพาณิชยไมสามารถกลับมาใช
วิธีการคํานวณมูลคาปจจุบัน(PV) ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ เวนแตกรณีที่
ธนาคารพาณิชยไดปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ประเภทอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
Ð มูลคาหลักประกันที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบัน(PV) หลังหั ก
คาใชจายเทากับรอยละ 90 ของราคาประเมินที่ตองประเมินราคาหรือตีราคาตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด(ทุก 3 ป)
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Ð จํานวนปที่คาดวาจะขายไดประมาณ 5.5 ป
Ð อัตราดอกเบี้ยที่ใชคํานวณ มูลคาปจจุบัน เทากับ original effective rate
กําหนดใหเทากับรอยละ 7 ซึ่งเปนอัตราประมาณการ MLR ในปจจุบัน
Ð มู ล ค า ป จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว า จะได รั บ จากการขาย
หลักประกันจะมีมูลคาประมาณ รอยละ 62 ของราคาประเมิน
Ð ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเห็นวา มูลคาหลักประกัน จํานวนป และอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใชกําหนดมูลคาปจจุบันของธนาคารพาณิชยไมเปนไปตามขอกําหนดขางตนและมี
หลักฐานที่พิสูจนได ธนาคารพาณิชยสามารถคํานวณมูลคาปจจุบันของหลักประกันตามที่ธนาคาร
พาณิชยเห็นสมควรได แตทั้งนี้ธนาคารพาณิชยจะตองจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการคํานวณ
ดังกลาวเพื่อใหผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบได
ประเภทเครื่องจักร กําหนดเครื่องจักรไว 2 ประเภท
Ð เครื่องจักรที่ไมอยูในความตองการของตลาด ไมสามารถนํามาหักออก
จากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารอง
Ð เครื่องจักรที่อยูในความตองการของตลาด
• มูลคาหลักประกันที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบัน (PV) ของ
เครื่องจักร เทากับ ราคาประเมินที่ตองประเมินราคาหรือตีราคาตามที่ ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด(ทุก 3 ป) หักดวยคาเสื่อมราคาที่คํานวณไดจนถึงวันที่คาดวาจะขายไดกอนนํามาคํานวณ
มูลคาปจจุบัน(PV)
• จํานวนปที่คาดวาจะขายไดประมาณ 2.5 ป
• อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบัน เทากับ original
effective rate (กําหนดใหเทากับ รอยละ 7 ซึ่งเปนอัตราประมาณการ MLR เบื้องตนในปจจัน)
• ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีความเห็นวา จํานวนป และอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของธนาคารพาณิชยไมเปนไปตามขอกําหนดขางตนและ
มีห ลั ก ฐานที่พิ สู จน ได ธนาคารพาณิ ชยสามารถคํานวณมู ลคาปจจุบั น ของหลัก ประกัน ตามที่
ธนาคารพาณิชยเห็นสมควรได แตทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยจะตองจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการ
คํานวณดังกลาวเพื่อใหผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย ตรวจสอบได
ประเภท ยานพาหนะ
กรณี ที่ เ ป น ลู ก หนี้ ใ ห เ ช า ซื้ อ ลู ก หนี้ ใ ห เ ช า ซื้ อ แบบลิ ส ซิ่ ง หรื อ ลู ก หนี้ ที่ มี ก ารนํ า
ยานพาหนะมาเปนหลักประกันถูกตองตามกฏหมาย ใหธนาคารพาณิชย สามารถคํานวณมูลคา
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ปจจุบัน(PV) ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ตามเงื่อนไขที่
กําหนด ดังตอไปนี้
• ยานพาหนะ ดังกลาวตองมีประกันภัย
• มูลคาหลักประกันที่ใชในการคํานวณ มูลคาปจจุบัน(PV) ของ
ยานพาหนะ เทากับราคาประเมินที่ตองประเมินราคาหรือตีราคาตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
(ทุก 3 ป) หัก ดวยคาเสื่อมราคาที่คํานวณจนถึง วันที่คาดวาจะขายได กอนนํามาคํานวณมูลคา
ปจจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันได
• จํานวนปที่คาดวาจะขายไดประมาณ 1 ป
• อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ม าใช ใ นการคํ า นวณมู ล ค า ป จ จุ บั น เท า กั บ
original effective rate (กําหนดใหเทากับ รอยละ 7 ซึ่งเปนอัตราประมาณการ MLR เบื้องตนใน
ปจจุบัน)
• กรณี ลู ก หนี้ ที่ ถู ก จั ด เป น สิ น ทรั พ ย จั ด ชั้ น สงสั ย จะสู ญ หรื อ ค า ง
ชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาเกิน 12 เดือน ธนาคารพาณิชยไมสามารถนําหลักประกันที่
เปนยานพาหนะมาคํานวณมูลคาปจจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการ
จําหนายหลักประกันได
• ในกรณี ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย มี ค วามเห็ น ว า จํ า นวนป แ ละอั ต รา
ดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของธาคารพาณิชยไมเปนไปตามขอกําหนดขางตนและมี
หลักฐานที่พิสูจนได ธนาคารพาณิชยสามารถคํานวณมูลคาปจจุบันของหลักประกันตามที่ธนาคาร
พาณิชยเห็นสมควรได
ชวงเวลาในการกําหนดใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ IAS 39
หนี้ชั้นที่ 5
“ชั้นสงสัยจะสูญ”
ภายในธ.ค.2549

หนี้ชั้นที่ 4
“ชั้นสงสัย”
ภายในมิ.ย.2550

Non performing loans(NPLs)

หนี้ชั้นที่ 3
“ชั้นต่ํากวามาตรฐาน
ภายในธ.ค.2550
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ตารางที่ 3-3 ตารางสรุปประเภทของหลักประกัน และมูลคาของหลักประกันที่สามารถนํามาหัก
ออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันสํารองหนีส้ ูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ประเภทหลักประกัน
1. เงินสด
2.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสตางๆ เชน ในอภิลักขิตสมัยมหามงคลราชาภิเษกสมรสและ
วันบรมราชาภิเษกครบ 50 ป ชนิดราคา 500,000 บาท
3. สิทธิในบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยนั้น หรือ ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารพาณิชยนั้นออก
เพื่อกูยืมเงินจากประชาชน
4.การอาวัลหรือหนังสือค้ําประกัน กรณีที่เปน
4.1 Standby Letter of Credit (SBLC) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชยทั้งในและตางประเทศ

มูลคาที่ให
รอยละ 100
รอยละ 100
ของมูลคาที่ตราไว
รอยละ 100

รอยละ 100 ของวงเงินที่ระบุ
ใน SBLC
4.2. การอาวัล การรับรองหรือ การออกหนังสือค้ําประกัน(LG) โดยธนาคารพาณิชยทั้งใน รอยละ 95 ของวงเงินอาวัล
และตางประเทศ
วงเงินรับรองหรือวงเงิน LG
4.3. หนังสือค้ําประกัน(LG) ที่ออกโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
(บสย.)และบริษัทบริหารสินทรัพยไทย(บสท.)
5.การค้ําประกันจาก กระทรวงการคลังหรือกรณีที่รัฐบาลจะจัดสรรเงิน งบประมาณเพื่อ
ชําระหนี้ หรือมีหลักกฐานวาจะไดรับเงินจากหนวยงานราชการอยางแนนอน
6.การค้ําประกันที่ใกลเคียงเงินสด(ตองมีการประเมินราคาหรือตีราคาทุกสิ้นงวดบัญชี)
6.1 หลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดทั้งหลักทรัพยประเภททุนและหลักทรัพย
ประเภทหนี้ เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ หุนกู ตราสารหนี้ พันธบัตร ที่มีการซื้อขายกันใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย
6.2 ทองคํา
7. หลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย(ตองมีการ
ประเมินราคาหรือตีราคาทุกสิ้นงวดบัญชี)
8.หลักประกันอื่น(ตองมีการประเมินราคาสําหรับลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัยและ
ชั้นสงสัยจะสูญ)
8.6 อสังหาริมทรัพย เชนที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง(ประเมินราคาทุก 3 ป)
8.7 สิทธิการเชาที่สามารถเปลี่ยนมือได(ประเมินราคาทุก 3 ป)
8.8 เครื่องจักร(ประเมินราคาทุก 3 ปโดยดูคาเสื่อมราคาทุกป)
8.9 ยานพาหนะ เชน รถจักรยานยนต เครื่องบินซึ่งตองมีการทําประกันยานพาหนะ
(ประเมินราคาทุก 3 ปโดยดูคาเสื่อมราคาทุกป)
8.10 สินทรัพยทางปญญา ตองสามารถนํามาเปนหลักประกันใหถูกตองตามกฎหมาย มี
การประเมินมูลคาไดอยางนาเชื่อถือและสามารถยึดไดตามกฎหมาย(ประเมินราคาทุก 3 ป)

รอยละ 90 ของวงเงิน LG
รอยละ 100

รอยละ 95 ของราคาตลาด

รอยละ 95 ของราคาตลาด
รอยละ 90 ของราคาประเมิน

รอยละ 90 ของราคาประเมิน

ที่มา: ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคา
หรือ เรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549
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ตารางที่ 3-4 สรุปรายละเอียดหลักเกณฑการกันสํารองวิธี Risk-based approach และ IAS39
ชั้นของเงินปลอย
สินเชื่อ
(NPL Classification)

หลักเกณฑการกันสํารองเดิม

ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันสํารองในอัตรารอยละ 20
(Substandard)
ในสวนของเงินปลอยสินเชื่อที่เกิน
[คางชําระเงินตนหรือ จ า ก ก า ร หั ก ห ลั ก ป ร ะ กั น (Collateral
ดอกเบี้ยเกินกวา 3
value)
เดือนแตไมเกิน 6
เดือน]
ชั้นสงสัย(Doubtful)
[คางชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยเกินกวา 6
เดือนแตไมเกิน 12
เดือน]

ใหกันสํารองในอัตรารอยละ 50
ในสวนของเงินปลอยสินเชื่อที่เกิน
จ า ก ก า ร หั ก ห ลั ก ป ร ะ กั น (Collateral
value)

ชั้นสงสัยจะสูญและ
สูญ(Loss)
[คางชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยเกินกวา 12
เดือน]

ใหกันสํารองในอัตรารอยละ 100
ในสวนของเงินปลอยสินเชื่อที่เกิน
จ า ก ก า ร หั ก ห ลั ก ป ร ะ กั น (Collateral
value)

หลักเกณฑการกันสํารองใหม
(IAS39)
 สําหรับสินเชื่อภาคธุรกิจ
และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม(SME) มีแนวทาง
เลือกปฎิบัติดังนี้
1. มูลคาปจจุบนั ของมูลคา
หลักประกัน(สุทธิจากคาใชจา ย
การบริหาร(Administrative
expenses) ณ อัตราผลตอบแทน
ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยใหเทากับ รอยละ 7 โดยได
กําหนดระยะเวลาในการคิดลด ได
2 ประเภท คือ
- 4.5 ป ในกรณีที่ลูกหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดไดมีการดําเนินคดี
แลว และ
- 5.5 ป ในกณีที่ลูกหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดยังมิไดดําเนินคดี
2. กระแสเงินสดคิดลด(Discount
cash flow)
 สําหรับสินเชื่อรายยอย
อาทิ สินเชื่อจํานอง สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อบัตรเครดิต เปนตน เงินกัน
สํารองในสวนนี้จะอยูบ นพื้นฐาน
อัตราการสูญเสียในอดีตหรือ
ขอมูลการเรียกเก็บ

ที่มา: “Thai banks :Cleaner,Faster,Higher” Special report SCBS(2006)
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ตารางที่ 3-5 สรุปหลักการที่สําคัญระหวาง Risk-based approach และ IAS39
Risk-based approach
อัตรา
ระยะเวลาการ
การกัน
สินทรัพยจัดชั้น
คางชําระ
สํารอง
(เดือน)
(รอยละ)
สูญ
ตัดออก
จาก
บัญชี
สงสัยจะสูญ
มากกวา 12
100
เดือน
50
สงสัย
มากกวา6
เดือนแตไมเกิน
12 เดือน
ต่ํากวามาตรฐาน มากกวา 3
20
เดือนแตไมเกิน
6 เดือน
กลาวถึงเปน
มากกวา 1
2
พิเศษ
เดือนแตไมเกิน
3 เดือน
ปกติ
ไมเกิน 1 เดือน
1

IAS39
กําหนดเวลาที่ตองกันสํารอง

อัตราการกัน
สํารอง

เมื่อมีขอบงชี้วาดอยคา เชน
-ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญา เชน ไม
ชําระเงินตนหรือ ดอกเบี้ย
-ลูกหนี้หรือผูค้ําประกันประสบปญหาทางการเงิน
อยางมีสาระสําคัญ
-มีความเปนไปไดคอนขางสูงที่ลูกหนี้จะ
ลมละลาย หรือตองปรับปรุงโครงสรางหนี้
-มีขอมูลที่ระบุไดวา มีการลดลงในประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของกลุมลูกหนี้ เชน การ
เพิ่มขึ้นของอัตราการวางงาน อัตราการเพิ่มขึ้น
ของผูใชบัตรเครดิตที่มีการใชเต็มวงเงินและจาย
ชําระขั้นต่ํา ฯลฯ เปนตน

ที่มา: “Thai banks :Cleaner,Faster,Higher” Special report SCBS(2006)
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บทที่ 4
บทที่ 4 วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษา
ในสวนของบทที่ 4 นี้ เปนการอธิบายวิธีที่ใชในการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใช
หลักเกณฑการกันเงินสํารอง ซึ่งไดแยกเปน 2 กรณี คือ วิธีการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญแบบพลวัตร (Dynamic loan loss provision) ซึ่งเปนแนวปฏิบัติของประเทศสเปน (Spanish
approach) และ วิธีการกันสํารองแบบคํานึงถึงความเสี่ยง(Risk-Based Methodology) ที่เปน
แนวปฏิบัติของประเทศไทย และผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนที่ไดนํา
หลักเกณฑ Basel II ในสวนของวิธี Standardized approach เพื่อที่จะวิเคราหผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการบังคับใชหลักเกณฑทั้ง 2 ในการนํามาปรับพฤติกรรมของการขยายตัวของสินเชื่อ(Credit
growth) ไมใหมคี วามผันผวน
พรอมกันนี้ไดศึกษาถึงผลกระทบของหลักเกณฑที่จะสงผลตอผลการดําเนินงาน
ของธนาคารพาณิชยซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นภายใตสมมติฐานเมื่อมีการใชหลักเกณฑ 2 หลักเกณฑใน
แนวทางการปฏิบัติ ที่ต า งกัน ซึ่งจะศึก ษาภายใตกรอบสมมติฐ านที่แตกตางกั น โดยพิ จารณา
ผลกระทบต อผลการดํ าเนินงานของธนาคารพาณิชย การวิเคราะหในสว นนี้ได นํา อัต ราส ว น
ทางการเงิน(Financial ratios) มาใชในการศึกษาซึ่งเปนอัตราสวนทางการเงินที่ไดคํานึงถึงความ
เสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร(Profitability) ของธนาคารพาณิชย
นั่นคือ การวัดผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว(Risk-adjusted Return on
Capital:RAROC) พร อ มกั น นี้ ไ ดนํ า อั ต ราส ว นที่ เ ป น การวั ด คุ ณ ภาพและความแข็ ง แกร ง ของ
ธนาคารพาณิชยแตละแหงโดยไดอางอิง อัตราสวนที่ไดรับการพัฒนาจากองคการการเงินระหวาง
ประเทศ(International Monetary Fund :IMF) และธนาคารโลก(World Bank) ที่รูจักกันในนาม
”CAMELS” โดยอัตราสวนนี้เปนสวนหนึ่งของ IMF surveillance(Owen, E. et al,2000) อัน
Microprudential
Indicators และ
ประกอบดวยการวิ เคราะห 2สวน คือ Aggregate
Macroeconomic Indicator แตการศึกษานี้จะพิจารณาเพียง Microprudential Indicatorsเทานั้น
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4.1 แบบจําลองที่ใชในการศึกษาผลกระทบตอธนาคารพาณิชยในระดับมหภาค
(Macroeconomic Approach)
4.1.1 วิธีการศึกษาการกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision)

 การคํานวณ วิธีการกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแบบพลวัตร (Dynamic
loan loss provision)
จากวิธีการคํานวณการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่กลาวไวในสวนของ
บทที่ 2 นั้นเปนการอธิบายภาพรวมเพื่อความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณ การกัน
สํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนเพียงกรอบสําหรับทําความเขาใจในกลไกการทํางาน
ของการกันสํารองฯเบื้องตน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุงเนนที่จะเสนอวิธีการกันสํารองฯที่ทําให
พฤติกรรมของการกันคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันกับวัฏ
จักรเศรษฐกิจ(Procyclicality)45 คือ มีปริมาณการกันสํารองฯที่เพิ่มขึ้นในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและ
ลดลงในชวงเศรษฐกิจขาลงหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการกันสํารองฯนี้ไมไดเปนตัวเรงใหวัฏจักร
เศรษฐกิจขยายตัวผันผวนมากขึ้น ลักษณะเชนนี้จะเรียกวา “Countercyclicality” ทั้งนี้เพื่อที่จะ
เปนไปตามกรอบสมมติฐานที่ตองการจะศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใชหลักเกณฑการกันสํารองฯ
จึงไดทําการอางอิง แบบจําลองของ Gabriel Jimenéz และ Jesús Saurina(2005) โดยได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการขยายตัวอยางรวดเร็วของสินเชื่อและหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึน้
ซึ่ ง พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเป น การศึ ก ษาที่ ต อ ยอดมาจากการศึ ก ษา
หลักเกณฑการกันสํารองฯ Dynamic loan loss provision ที่เปนการขยายเพิ่มเติมจากงาน
การศึกษาของ Fernández Martinez and Saurina(2000)

45

พฤติกรรมของการกันคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนี้ไดอางอิงมาจาก Borio et al ,2001 “To avoid confusion,
in what follows the movement in a financial indicator is said to be “procyclical” if it tends to amplify business cycle
fluctuations. According to this definition, for instance, provisions behave procyclically if they fall in economic
upswings and rise in downswings.”(Borio et al,200 p.11)
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สมการที่ปรากฎขางลางนี้เปนการคํานวณการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญที่อางอิงจากประเทศสเปน โดยมีความละเอียดมากขึ้นจากที่แสดงใหดูคราวๆในเบื้องตนเพื่อ
ทําความเขาใจกลไกเบื้องตนของการกันสํารองตามแบบวิธี Dynamic loan loss provision

(

LLPtotal = Specific. + gΔC + α ΔC − γC t −1

)

46

(4.1)

คือ การกันสํารองในสวนที่เปนเฉพาะรายสินเชื่อ (Specific loan
loss provision) โดยปกติจะระบุตามระยะเวลาที่คางชําระซึ่งเมื่ออางอิงถึงขอมูลของประเทศไทย
ที่นํามาใชในการศึกษาพบวาจะมีการกันสํารองสวนใหญเปน Specific provision เนื่องจาก
หลักเกณฑในการกันสํารองฯ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจเปนการกันสํารองตามชั้นของลูกหนี้
สินเชื่อที่ไดแบงตามระยะเวลาของการคางชําระ ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชยบางแหงอาจมี
นโยบายการกันสํารองเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของแตละธนาคารที่มีนโยบายที่
แตกตางกัน47
Specific.

คือ การกันสํารองโดยพิจารณาทั้งพอรตสินเชื่อ(General loan
loss provision) เปนการกันสํารองเพื่อรองรับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นแตยังไมสามารถ
ระบุความเสียหายที่เกิดขึ้นไดวาเปนของผูขอกูรายใดอยางเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้คา g ที่ใช คือ
คาการประมาณ Inherent loss ตอหนวยของสินเชื่อซึ่งเปนคาความเสียหายที่อาจแฝงอยูในพอรต
สินเชื่อของธนาคาร และ คา ΔC คือ คาสัมบูรณของการขยายตัวในปริมาณสินเชื่อทั้งหมด หรือ
อาจกลาวไดวา คือสวนของ General loan loss provision นี้คือเงินสํารองฯโดยเฉลี่ยตลอดชวง
วัฏจักรสินเชื่อ (Average provision across the cycle)
gΔC

α (ΔC − γCt −1 )

คือ การกันสํารองสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากหลักการปฏิบัติแบบ
ดั้งเดิม โดยเรียกวา Statistical provision คา α คือคาที่ใชปรับให Statistical loan loss provision
46

ในสวนของ statistical loan loss provision จะคํานึงถึง อัตราการขยายตัวของสินเชื่อในธนาคาร แตละแหงและ
อัตราการขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉลี่ยทั้งระบบ ซึ่งคา α ที่นํามาใชจะเทากับ 0.5 ทั้งในชวงที่ การขยายตัวของสินเชื่อในราย
ธนาคารนอยกวาอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของทั้งระบบ(เศรษฐกิจหดตัว)หรือการขยายตัวของสินเชื่อในรายธนาคารมากกวา
อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของทั้งระบบ(เศรษฐกิจขยายตัว)
47
อาทิธนาคารกสิกรไทยที่ไดมี นโยบายในการกัน สํารองค าเผื่ อหนี้ สู ญ และหนี้ สงสั ยจะสู ญ สํ าหรั บ ภาวะปกติ
(Normalized provisioning) โดยจะตั้งในระดับประมาณ รอยละ 0.5 ของเงินใหสินเชื่อรวมทั้งที่เปนสินเชื่อปกติและสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายได ซึ่งเปนการตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามปกติ โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต
ไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และจะตั้งจนกวาจะถึงระดับที่กําหนดไวดังกลาว
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หรือที่อาจเรียกวา Stress provision ซึ่งเปนเงินกันสํารองฯที่ขึ้นอยูกับชวงของวัฏจักรสินเชื่อ
(Credit-cycle position)ของธนาคารพาณิชยโดยกําหนดใหมีทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ น เชื่ อ ทั้ ง นี้ โ ดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ให พ ฤติ ก รรมของการกั น สํ า รองฯในส ว นของ Statistical
provision ที่มีทิศทางที่มิไดชวยเสริมวัฏจักรสินเชื่อ (Countercyclicality)ในแงที่ไมไดชวยเสริม
ใหวัฏจักรเศรษฐกิจผันผวนมากขึ้น นั่นคือ ควรจะปรับใหมีจํานวนสูงขึ้นในชวงที่เศรษฐกิจขาขึ้น
และมีทิศทางตรงกันขามในชวงเศรษฐกิจขาลง โดยสเปนกําหนดให α มีคา เทากับ 0.548 ทั้ง
ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น(Boom)และชวงเศรษฐกิจขาลง(Recession)
จากสมการขา งต น สามารถอธิบายผลของการกัน สํ า รองไดว า การกั น สํา รอง
ทั้งหมดจะมีคาไมเกิน Specific provision รวมกับ General provision (ครอบคลุมความเสี่ยงที่
ปรากฏอยูในพอรตสินเชื่อโดยรวม(Embedded loss)) และรวมกับ Statistical provision ซึ่งจะ
เปลี่ยนไปในแตละชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจ
กลไกการทํางานของเงินกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขางตนพบวาการทํางาน
ของการกันสํารองฯ ทั้ง 3 สวนตามวิธี Dynamic loan loss provision นี้ไดมีการกันสํารองที่
คํานึงถึงวัฏจักรเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะมีการพิจารณาในสวนของคาการขยายตัวของสินเชื่อโดย
เฉลี่ ย ตลอดทั้ ง วั ฏจั ก ร( γ )เปรี ย บเที ย บกั บ คา การขยายตัว ของสิ น เชื่ อที่ เ กิ ดขึ้ น กับ แต ล ะราย
ธนาคารพาณิชยโดยพิจารณาจากจํานวนของเงินปลอยสินเชื่อของงวดที่แลว(The stock of
loans(or Outstanding loans) for the previous period) และคาสัมบูรณของการเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อ(The absolute growth in total loans)
จากวัตถุประสงคของการกันสํารองฯตาม วิธี Dynamic loan loss provision ไดมี
การเพิ่มในสวนของการกันสํารองเพิ่มขึ้น ตามที่ไดกลาวไปขางตน คือ Statistical loan loss
provision ซึ่งสามารถพิจารณาได 2 กรณี คือ ในชวงที่เศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัวและชวงที่
เศรษฐกิจหดตัว(กรณีประเทศสเปน) คือ
DI ex − ante = 0.5(ΔC − γCt −1 )

48

; provided that ΔC > γCt −1

Boom

; provided that ΔC < γCt −1

Recession

หากอางอิงจากงานการศึกษา Gabriel Jimenéz และ Jesús Saurina(2005) จะพบวายังคงมี การกําหนดใหใชคา
0.5 ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น และ 1.25 ในชวงเศรษฐกิจขาลง แตเมื่อไมนานมานี้ Gabriel Jimenéz และ Jesús Saurina ได
กําหนดใหมีการใช คา Coefficient ใหเหลือเพียงคาเดียว คือ 0.5 ทั้งในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและขาลงภายหลังจากไดตีพิมพ
บทความดังกลาว
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คือ ปริมาณสินเชื่อที่มีอยูในชวงเวลางวดที่แลว(t-1) คูณดวยอัตรา
การขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉลี่ยระหวางธนาคารและตลอดชวงวัฏจักรสินเชื่อซึ่งคาที่ไดจะแสดง
ปริ ม าณสิ น เชื่ อ โดยเฉลี่ ย เพื่ อ นํ า ไปเปรี ย บเที ย บปริ ม าณสิ น เชื่ อ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามภาวะ
เศรษฐกิจจริง ( ΔC )
γCt −1

คือ อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ(Credit growth rate)โดยเฉลี่ย
ระหวางธนาคารและตลอดชวงวัฏจักรสินเชื่อ โดยนําจํานวนปตลอดชวงวัฏจักรสินเชื่อเปนตัวหาร
γ

คื อ ค า สั ม บู ร ณ ข องการขยายตั ว ในปริ ม าณสิ น เชื่ อ ทั้ ง หมดโดย
คํานวณจากผลตางระหวางปริมาณสินเชื่อคงคาง(Outstanding loans) ของชวงเวลาปจจุบัน(t)
กับปริมาณสินเชื่อคงคางของชวงเวลาที่แลว(t-1)
ΔC

จากสมการขางตน คือการแสดงสวนของ Statistical provision ที่ไดนําไปใช
คํานวณทั้งในชวงที่เศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัวและชวงหดตัวโดยวัดจากอัตราการขยายตัวของ
สินเชื่อรายธนาคารพาณิชยจะสูง(ต่ํา)กวาอัตราการขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉลี่ยตลอดชวงวัฏจักร
ในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัว(หดตัว) พบวาคา Coefficient ที่กําหนดใหเทากับ 0.5 เมื่อนําไปคูณ
กั บ ค า ในวงเล็ บ ที่ เ ป น บวก(ลบ)ในกรณี ที่ อ ยู ใ นช ว งเศรษฐกิ จ ขาขึ้ น (ลง) จะทํ า ให ไ ด ค า ของ
Statistical provision มีคาเปนบวก(ลบ) ดังนั้นเมื่อนําไปรวมกับGeneral provision และ
Specific provisionแลว คาของเงินกันสํารองในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัวจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและ
ลดลงในชวงหดตัวมากกวาจํานวนของเงินกันสํารองฯที่คํานวณไดจากวิธีดั้งเดิม แตขอดีประการ
หนึ่ง คือ ในชวงเศรษฐกิจขาลงการกันสํารองฯจะมีการกันในจํานวนที่นอยลงและจํานวนที่กัน
นอยลงนี้จะไปหักในสวนที่เปน Statistical fund ซึ่งเปนเงินกองทุนของ Statistical provision จึง
ทําใหสวนที่เปนกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชยมีความสม่ําเสมอ(Smooth)มากขึ้น และในทาง
กลับกันในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น การกันสํารองในสวนที่เปน Statistical Provision จะไปเพิ่มให
Statistical Fund ใหมีจํานวนมากขึ้นเพื่อดํารงไวเปนกองทุนที่ตองเอาไวปรับคาการกันสํารอง
ในชวงเศรษฐกิจหดตัว
ในการศึกษานี้ ถึงแมวา General provisionจะมีลักษณะเปน countercyclicality
นั่นคือในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นการกันสํารองสวนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณสินเชื่อทั้งหมด
ปรับตัวสูงขึ้นจึงสงผลให General provision สูงขึ้นดวย แตทั้งนี้การกันสํารองในสวนที่เปน
General provision เมื่อเทียบกับปริมาณการกันสํารองทั้งหมดแลวการกันสํารองในสวนที่เปน
Specific provision จะมีสัดสวนที่มากกวาซึ่งในสวนของ Spscific provision นี้เปนการกันสํารอง
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ที่มีพฤติกรรมที่เปนลักษณะ Procyclicality จึงทําใหเมื่อนําไปรวมกับ Genaral provision ก็ยัง
สงผลใหการกันสํารองโดยรวมมีพฤติกรรมเปนแบบ Procyclical เชนกัน แตประเด็นสําคัญที่ควร
คํ า นึ ง ถึ ง คื อ การคํ า นวณค า α ที่ เ หมาะสมแก ป ระเทศไทยภายใต ส ภาพแวดล อ มทาง
การเงินตลอดชวงวัฎจักรเศรษฐกิจที่นํามาศึกษาเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาการ
กําหนดหลักเกณฑการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากคา α ที่คํานวณไดนี้มี
ผลตอปริมาณของ Statistical provision ดวยเหตุผลที่ตองนําคาที่ไดมาใชในการคํานวณรวมกับ
ขอมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ และนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับวิธีการคํานวณการกัน
สํารอง ตามแบบวิธี Risk-based provisioning methodology ที่ใชกับประเทศไทย
การเปรียบเทียบนั้นจะดูผลกระทบที่มีตอผลกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแกธนาคารพาณิชยเปนหลัก
(Microeconomic efficiency) โดยนําอัตราสวนทางการเงิน(Financial ratio) มารวมในการศึกษา
ถึงผลที่ไดจากการกันสํารองฯของทั้ง 2 วิธีอันมีผลกระทบตอฐานะการเงินของธนาคารพาณิชยที่
แตกตางกัน

 วิธีการกันสํารองตามแบบวิธี Risk-based provisioning methodology
วิธีการกันสํารองตามแบบ Risk-based provisioning methodology เปนวิธีที่
ธนาคารแห ง ประเทศไทยได กํ า หนดให ธ นาคารพาณิ ช ย ใ ช เ ป น แนวทางในการคิ ด คํ า นวณ
เงิ น กั น สํ า รองฯ ซึ่ ง เป น หลั ก เกณฑ ที่ ไ ด พั ฒ นามาจากแนวทางการปฏิ บั ติ ใ นหลายประเทศ
(International Practice) เพื่อที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมทางการเงินของ
ประเทศไทยและมีความสอดคลองกับมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย(Thailand Accounting
Standard :TAS)
การกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามแบบวิธีที่ใชอยูในปจจุบันนี้เปนการ
คํานวณโดยแบงตามประเภทของอายุการคางชําระหนี้ทั้งในสวนที่เปนเงินตน(Principal) และสวน
ที่เปนดอกเบี้ย(Interest revenues) โดยแบงเปน 6 ชั้นดวยกันแตในสวนของหนี้สูญที่ถูกจัดเปน
สินทรัพยที่ไมมีราคาใหธนาคารพาณิชยตัดยอดบัญชีนั้นออกจากบัญชีทั้งจํานวน
1. จัดชั้นปกติ (Pass) คือ ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาไม
เกินกวา 1 เดือน โดยใชอัตราในการตั้งคาเผื่อฯไมต่ํากวา รอยละ 1
2. จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ(Special mention) หรือ สินทรัพยจัดชั้นควรระวัง
เปนพิเศษ คือ ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาที่เกินกวา 1 เดือนแตไมเกิน 3
เดือน โดยใชอัตราในการตั้งคาเผื่อฯไมต่ํากวา รอยละ 2
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3. จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (Sub-standard) คือ ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยเปนระยะเวลาที่เกินกวา 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน โดยใชอัตราในการตั้งคาเผื่อฯไมต่ํา
กวารอยละ 20
คือ ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปน
4. จัดชั้นสงสัย (Doubtful)
ระยะเวลาที่เกินกวา 6 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน โดยใชอัตราในการตั้งคาเผื่อฯไมต่ํากวารอยละ 50
5. จัดชั้นสงสัยจะสูญ (Doubtful of loss) คือ ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยเปนระยะเวลาที่เกินกวา 12 เดือน โดยใชอัตราในการตั้งคาเผื่อฯไมต่ํากวารอยละ 100
นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการจัดกลุมประเภทของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้น
ที่ต่ํากวาชั้นมาตรฐานลงมา คือ ชั้นต่ํากวามาตรฐาน (Sub-standard) จัดชั้นสงสัย(Doubtful)
ชั้นสงสัยจะสูญ(Doubtful of loss)ใหเปนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ(Non-performing
loans:NPLs) อยางไรก็ตามแมทางการจะไดกําหนดใหการกันสํารองหนี้เปนเกณฑขั้นต่ําที่บังคับ
ใหธนาคารพาณิชยตองถือปฏิบัติ หรือ อาจเรียกการกันสํารองฯตามที่ทางการกําหนดนี้วาเปน
เงินสํารองพึงกัน แตทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยสวนใหญก็ไดมีการกันสํารองฯ ในปริมาณที่สูงกวาที่
ทางการกําหนดในจํานวนมากนอยตางกันตามแตนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
พาณิชยแตละแหง
ลําดับขั้นตอนการศึกษาหลักเกณฑการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
การศึกษาในสวนของ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอจํานวนของการกันสํารองฯ ตาม
หลักเกณฑของวิธี Dynamic loan loss provision นั้น เพื่อเปนการศึกษาที่ใหสอดคลองกับ
แบบจําลองที่นํามาทําการศึกษา ผูศึกษาจึงไดทําการทดสอบขอมูลของเงินปลอยสินเชื่อ(Loans)
ในที่นี้ไดรวมเงินเบิกเกินบัญชี(Overdraft) และ ตั๋วเงิน(Bills) แตมิไดนําจํานวนของดอกเบี้ยคาง
รับ(Accrued interest receivable) มารวมในการศึกษา เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไดมี
การปรับหลักเกณฑการรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับ49 คือ ใหยกเลิกการใชเกณฑสิทธิในการรับรู
รายไดด อกเบี้ย ค า งรับ โดยให ใช เ กณฑร ะยะเวลาในการค า งชํ า ระดอกเบี้ ย เปน เกณฑในการ
พิจารณา นั่นคือ “หากลูกหนี้เงินใหกูยืมหรือลูกหนี้เที่เกิดจากการค้ําประกัน หรือการรับรองอาวัล
หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินรายใดคางชําระดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมเกินกวา 3 เดือนนับแตวัน
ครบกําหนดชําระตามสัญญาหรือหากมีการคางชําระไมเกิน 3 เดือนแตถูกจัดชั้นเปนประเภท
49

ที่มา: ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ง.(ว).2529/2541 เรื่อง การกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติในเรื่อง

การบันทึกบัญชีรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
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สินทรัพยจัดชั้นสูญ สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือสินทรัพยจัดชั้นสงสัย ซึ่งเริ่มใหมีผลบังคับ
ใช ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2542”
เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ สัดสวนของดอกเบี้ยคางรับเมื่อเทียบกับปริมาณของ
สินเชื่อนั้นเปนสัดสวนที่ไมสูงมากจึงทําใหแมไมนําดอกเบี้ยคางรับมาทําการศึกษาก็จะใหผลที่ได
ไมแตกตางกันมากนัก ดังแสดงในภาพที่ 4-1 พบวาสัดสวนของดอกเบี้ยคางรับตอเงินปลอยสินเชื่อ
มีสัดสวนที่ไมสูงมาก แมในป 1998 ที่มีสัดสวนสูงที่สุดในชวงที่ทําการศึกษาแตก็มีคาเพียงรอยละ
3.09 เทานั้นและไดมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ ตามลําดับ
ดัง นั้ น เมื่ อเทีย บกั บ ความสม่ํา เสมอของขอมูล ดอกเบี้ ย ค า งรับ แล ว จึ ง เป น การ
เหมาะสมมากกวาที่จะไมนําดอกเบี้ยคางรับเขาเปนสวนหนึ่งของขอมูลเพื่อที่จะทําการคํานวณ
จํานวนของเงินกันสํารองฯ แมวาหลักเกณฑการคํานวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดจะกําหนดใหนําดอกเบี้ยคางรับมาคํานวณดวยก็ตาม จากหลักเกณฑที่กลาวมาขางตน
จํานวนเงินกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญตลอดจน เงินใหสินเชื่อนั้น จะเปนขอมูลที่ไดจากธนาคารแหง
ประเทศไทยทั้งหมด50
ภาพที่ 4-1 จํานวนดอกเบี้ยคางรับและสัดสวนดอกเบีย้ คางรับตอเงินปลอยสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยไทยทัง้ ระบบ ชวงป 1988-2005
พันลานบาท
200

จํานวนดอกเบี้ยคางรับและสัดสวนดอกเบี้ยคางรับตอเงินปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ
ชวงป 1988-2005
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
50

ผูจัดทําใครขอขอบพระคุณ คุณ วิเชียร เชิดวรพงศ ผบ. ทีมสถิติสถาบันการเงิน 1 และผูมีสวนเกี่ยวของ ธนาคารแหง
ประเทศไทยที่ได สละเวลาอันมีคาในการหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ไมปรากฎในเว็บไซต ธนาคารแหงประเทศไทยมา ณ ที่นี้ดวย
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เมื่อทราบถึงองคประกอบของขอมูลที่จะนํามาใชในการศึกษาดังที่กลาวมาแลว
ขางตนนั้น ลําดับตอไปจะไดกลาวถึงการตรวจสอบและวิเคราะหวา ขอมูลการปลอยสินเชื่อ
และการกั น ค า เผื่ อ หนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของประเทศไทยนี้ มี ลั ก ษณะที่ ส อดคล อ งกั บ
พฤติกรรมของขอมูลเงินปลอยสินเชื่อและจํานวนของการกันคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ของประเทศสเปนหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหการศึกษานี้สามารถที่จะแปลผลและวิเคราะหในแนวทาง
เดียวกันไดเปนสําคัญ
ลําดับการวิเคราะหตรวจสอบขอมูลที่นํามาใชในการศึกษา
1. นําขอมูลในสวนที่เปนเงินปลอยสินเชื่อ ทั้งนี้ประกอบดวย เงินปลอยสินเชื่อ
(Loans) เงินเบิกเกินบัญชี(Overdrafts) และ ตั๋วเงิน(Bills) แตไมไดรวมดอกเบี้ยคางรับ(Accrued
interest receivable) โดยเปนขอมูลของธนาคารพาณิชยไทยตามนิยามที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยในชวงเวลา ป 1988-2005
ภาพที่ 4-2 วัฏจักรสินเชื่อของประเทศไทยใน ชวงป 1951-2001

ที่มา : เมทินี และ คณะ(2545) “บทบาทของระบบสถาบันการเงินตอเศรษฐกิจไทย:บทเรียนจาก
การหดตัวของสินเชื่อในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ” สัมมนาประจําปธนาคารแหงประเทศไทย 2545
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จาก ภาพที่ 4-2 วัฏจักรสินเชื่อของประเทศไทยใน ชวงป 1951-2001 แสดงให
เห็นถึงแนวโนมของวัฏจักสินเชื่อของประเทศตั้งแต ป 1951 จนถึง 2001 ซึ่งหากจะพิจารณาชวง
ของวัฏจักรสินเชื่อใหครอบคลุมเราสามารถเริ่มไดตั้งแตชวงป 1988 ดังนั้นเมื่อสามารถขจัดปญหา
เรื่องความสมบูรณของชวงขอมูลไดเราจึงควรที่จะนําขอมูลมาพิจารณาใหครบทั้งชวงวัฏจักรโดย
นําขอมูลที่เกี่ยวของมาทําการวิเคราะห ลักษณะกราฟที่ไดจากขอมูลเงินปลอยสินเชื่อและคาเผื่อ
หนี้ ห นี้ สงสัย จะสูญ ของธนาคารพาณิช ย ไ ทยทั้ ง ระบบตลอดช ว งป 1988-2005
พบวา ใน
ภาพที่ 4-3 ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ
ในชวงป 1988-2005 นั้น แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ของทั้งเงินปลอยสินเชื่อและคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่มีลักษณะเปน Procyclicality ในบางชวงทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑที่นํามาใชปฏิบัติมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เขมงวดมากขึ้นอยางชัดเจนในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งรายละเอียด
ไดกลาวไวใน บทที่ 2
ภาพที่ 4-3ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชยไทยทัง้ ระบบ
ในชวงป 1988-2005
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ที่มา : ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
ความสํ า คั ญ ในการที่ จ ะต อ งทํ า การทดสอบพฤติ ก รรมเงิ น ปล อ ยสิ น เชื่ อ ของ
ธนาคารพาณิชยไทยและจํานวนของการกันคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เนือ่ งจากการศึกษา
ในครั้งนี้ไดอางอิงแนวคิด พฤติกรรมที่เหมาะสมในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและมุมมอง
ที่ ค วรพิ จ ารณาเพิ่ ม ขึ้ น จากหลั ก เกณฑ ก ารกั น สํ า รองฯที่ ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น ของนานาประเทศ
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จากงาน ของ Gabriel Jimenéz และ Jesús Saurina(2005) และ Borio et al(2001) โดยมุง
ประสงค ที่จะปรับใหพ ฤติ กรรมของการกัน สํา รองหนี้สูญ และหนี้ ส งสั ยจะสู ญนี้ให มี ลัก ษณะที่
ไมชวยสงเสริมใหวัฏจักรสินเชื่อผันผวนมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรที่ จ ะเป น หลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ก ารมองไปข า งหน า
(Forward looking) ทั้งนี้เนื่องจากการกันสํารองฯควรที่จะมีพฤติกรรมที่สามารถรองรับความเสี่ยง
ที่มิไดปรากฏในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและตองไมทําใหการกันสํารองมากขึ้นในชวงเศรษฐกิจหดตัว
จนอาจเปนสาเหตุใหการขยายตัวของสินเชื่อหดตัวที่รุนแรง(Credit crunch) ทั้งนี้การเสนอใหมี
การกันสํารองฯที่มีการมองไปขางหนามากขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑการกันสํารองในหลายประเทศ
ส ว นใหญ ไ ด ยึ ด แนวปฏิ บั ติ ท างด า นบั ญ ชี เ ป น หลั ก โดยมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ บั ง คั บ ให ป ฏิ บั ติ
โดยทั่วไปจะมีลักษณะที่เปนการคํานวณจากขอมูลสถิติการชําระหนี้ในอดีตของลูกหนี้ซึ่งเปน
หลักเกณฑที่เปนการมองอดีต(Backward looking)เปนหลักจึงอาจเปนการกันสํารองที่ขาดมิติที่
คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไป
พร อ มกั น นี้ จํ า นวนเงิ น กั น สํ า รองค า เผื่ อ หนี้ สู ญ และสงสั ย จะสู ญ นี้ ยั ง ได ส ง
ผลกระทบตอผลประกอบการของธนาคารพาณิชยโดยตรงเนื่องจาก “คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ”
นี้ จั ด เป น ค า ใช จ า ยของธนาคารพาณิ ช ย ซึ่ ง หากหลั ก เกณฑ ที่ นํ า มาทํ า การศึ ก ษานี้ ส ามารถ
แกปญหาดังกล าวขางตนไดก็จะเป นการแกปญหาผลการดําเนินงาน(Earnings)ของธนาคาร
พาณิชยที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่อิงตามวัฏจักรเศรษฐกิจเปนหลัก
จากแนวคิดที่มีตอพฤติกรรมของเงินปลอยสินเชื่อที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาหาก
พฤติกรรมของเงินปลอยสินเชื่อและการกันสํารองมิไดมีพฤติกรรมที่ผันผวนไปตามวัฏจักรสินเชื่อ
(Procyclicality)แลว ความพยายามที่จะพัฒนาหลักการปฏิบัติในการกันสํารองก็จะมีบทบาท
ความสําคัญนอยลง เมื่อเทียบกับประเทศที่การกันสํารองมีพฤติกรรมที่ผันผวนตามวัฏจักร
2. เมื่อไดทราบถึงพฤติกรรมของเงินปลอยสินเชื่อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ธนาคารพาณิชยไทยวามีลักษณะพฤติกรรมเปนแบบ Procyclicality และ Countercyclical
สลับกันไปในบางชวงทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไดนํามาบังคับใชให
เหมาะสมตามชวงของภาวะเศรษฐกิจรวมกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย
แตละแหงเปนสําคัญซึ่งมีผลอยางมากตอจํานวนเงินกันสํารองของทั้งระบบ
จากพฤติกรรม
ดังกลาวการศึกษานี้จึงมีสวนที่สอดคลองกับงานวิจัยที่ไดใชอางอิงขางตนซึ่งทําใหการศึกษานี้
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สามารถที่จะนําไปอางอิงตามฐานะที่เปนจริงของธนาคารพาณิชยได เนื่องจากขอมูลที่นํามาใช
ศึกษาก็เปนขอมูลจริงที่ปรากฏในรายงานทางการเงินของธนาคารพาณิชยที่ตองนําสงแกธนาคาร
แหงประเทศไทย
3. ลําดับตอไป จะทําการนําแบบจําลองที่ใชอางอิงมาทดสอบโดยใชขอมูลเงิน
ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ ในชวงป 1988-2005 เพื่อนํามาหาคา α ทั้งนี้
คา α ดังกลาวควรที่จะสามารถปรับพฤติกรรมของอัตราการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อซึ่งมุงที่จะใหเกิด
เสถียรภาพในระดับมหภาค(Macroeconomic stability) จากวัตถุประสงคดังกลาว การศึกษานีจ้ งึ
เริ่มจากการยึดคาของการขยายตัวของสินเชื่อที่มีเสถียรภาพเปนเกณฑ นั่นคือ
Ð การกําหนดอัตราการขยายตัวของสินเชื่อที่มีเสถียรภาพนี้ ไดกําหนดจาก
การหาคาอัตราสวนระหวาง คาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอการปลอยสินเชื่อ(Loan loss
provision-to-Loans ratio) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยไดใช Hodrick-Prescot filter เพื่อใช
หาคา HP trend ของ คาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เหมาะสม(Simulated Loan loss
provision) และหาคาเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสม(Smooth loans) แลวจึงนําทั้ง 2 คามาเทียบ
เปนอัตราสวนเพื่อที่จะกําหนดเปนคาที่ใชเปรียบเทียบ (Benchmark) คา α ที่เหมาะสมโดยคา
อัตราสวนที่เกิดขึ้นจากเงินกันสํารองที่ไดจากวิธี Dynamic loan loss provision ในแตละคาที่ได
จากการใชคา α ที่กําหนดใหอยูในชวงระหวาง -1.25 ถึง 1.25 ซึ่งแตละคาหางกัน 0.01 สวนดวย
เงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสม(Smooth loans) โดยคา α ที่เหมาะสมนี้จะพิจารณาจากการ
เบี่ยงเบนของคาอัตราสวนดังกลาววาเบี่ยงเบนออกจากคาอัตราสวนที่ใชเปน Benchmark มาก
นอยเพียงใด ทั้งนี้ในการใชวิธี HP filter ในการหา Trend เนื่องจากขอมูลที่นํามาใชในการศึกษา
เปนขอมูลรายป ดังนั้นคาของ λ ที่นํามาใชจึงมีคาเทากับ 10051 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก)
จากการศึกษาที่ใชการเปรียบเทียบการเบี่ยงเบนออกจากคาแนวโนมไดอางอิง
จากงานที่ ไ ด มี ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบนี้ อาทิ Hilbers,Otker-Robe,Pazarbasioglu
and
Johnsen(2005) ไดทําการศึกษาการขยายตัวของสินเชื่อโดยวิเคราะหชวงขยายตัว(Boom)
และหดตัว (Recession) ที่ไดมีการนํา HP filter มาหาคาแนวโนมของอัตราสวนระหวาง สินเชื่อตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ(Loans-to-GDP) และนําคาที่แทจริงของอัตราสวนของสินเชื่อตอ

คาของ λ นี้ก็คือ คาพารามิเตอรที่เปนตัวปรับใหขอมูลที่นํามาใชไดลักษณะที่มีแนวโนมที่ไมผันผวนหรือที่มักเรียกวา
Smoothing parameter โดยทั่วไปจะกําหนดใหเทา 100 ในกรณีที่ขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลรายปและใชคาเทากับ 1600 และ
14400 ในกรณีที่ขอมูลเปนรายไตรมาสและรายเดือนตามลําดับ
51
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GDP(actual credit ratio) เปรียบเทียบกับคาแนวโนมที่หาไดจาก HP Filter โดยวิเคราะหในสวน
ผลตางที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อดูวัฏจักร(Cycles) วาแตละจุดเวลาอยูในชวงใดของวัฏจักรซึ่งผลที่ได
สามารถถูกนําไปใชประกอบการกําหนดนโยบายแตในแงของการเปรียบเทียบผลตางนี้ไดมีการ
เสนอวิธีการเปรียบเทียบผลตางเปน 2วิธีดวยกัน Gourinchas,Valdes and Landerretetch(2001)
คือ การหาคาผลตางโดยเปรียบเทียบ(Relative difference) และผลตางโดยสัมบูรณ(Absolute
difference) ซึ่งในการศึกษานี้จะใชการเปรียบเทียบผลตางโดยสัมบูรณซึ่งงายแกการทําความ
เขาใจและใหผลการวิเคราะหที่ไมแตกตางจากวิธีผลตางโดยเปรียบเทียบ(Relative difference)

การทดสอบภายใตแบบจําลอง(Simulation)
ภายใตแบบจําลอง (Model) ของธนาคารกลางสเปนที่นํามาใชเปนแบบจําลองที่
ไดนํามาทําการศึกษา คือ

(

)

LLPtotal = Specific. + gΔC + α ΔC − γCt −1 (4-1)

เมื่อนําแบบจําลองขางตนมาศึกษากับขอมูลของประเทศไทยเพื่อที่จะวิเคราะหถึง
ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ จํ า นวนของการกั น สํ า รองค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ที่ ไ ด จ ากการใช ข อ มู ล ของ
ธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบในชวงป พ.ศ. 2531-2548 เพื่อหาคา α (alpha)ที่เหมาะสมแก
ประเทศไทยภายใตสมมติฐานที่วาจํานวนสินเชื่อที่นํามาใชในการศึกษาเปนสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ
ไมผันผวนตามวัฏจักร(Smooth) โดยใชวิธีลองผิดลองถูก (Trial and error) สาเหตุที่ใชวิธี
ดังกลาวเนื่องจากงานวิจัยที่นํามาอางอิงไดใชวิธีในการหา คา α (alpha) ภายใตแนวคิดที่วา
ตองการใหการกันสํารองฯ นี้ มีลักษณะที่มองไปขางหนามากขึ้น(Forward looking) โดยมิได
ละเลยถึงการสะสมตัวของความเสี่ยงที่มีในชวงที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตพรอมกันนี้ก็ไมควรที่จะ
ซ้ําเติมภาวะเศรษฐกิจในชวงขาลงโดยมีการชะลอการปลอยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยอันมี
สาเหตุจากจํานวนการกันสํารองฯ ที่เพิ่มขึ้นตามคุณภาพสินเชื่อที่ลดลงและตนทุนการกันสํารองที่
เกิดขึ้นนั่นเอง
จากแนวคิดขางตนจึงไดปรับพฤติกรรมของการกันสํารองฯตามวิธี Dynamic loan
loss provision ใหมีลักษณะการกันสํารองมากขึ้นในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจในชวงขยายตัว(Boom)
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และ กันสํารองฯนอยลงในชวงเศรษฐกิจขาลง(Recession) ซึ่งจะสวนทางกับพฤติกรรมการกัน
สํารองในหลายๆ ประเทศ
สรุปขั้นตอนการคํานวณ คา α (alpha)
1. คํานวณหาคาจํานวนสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงคาอัตราการขยายตัวของ
สินเชื่อเฉลี่ยตลอดชวงขอมูลที่นํามาศึกษาคือ ชวงป 2531-2548 ทั้งนี้ขอมูลสินเชื่อที่นํามาใชเพื่อ
คํานวณจะไมรวมดอกเบี้ยคางรับเนื่องจาก ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการปรับหลักเกณฑ การ
รับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเพื่อเปนการลดความบิดเบือนที่เกิดขึ้นจากหลักเกณฑการรับรูรายได
ดอกเบี้ยจึงตัดประเด็นการนําดอกเบี้ยคางรับเขามารวมเปนปริมาณเงินปลอยสินเชื่อเพื่อที่จะใชใน
การคํานวณ จํานวนเงินกันสํารองฯ
2. คํานวณหาคาปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Smooth loans)ดวยวิธี
Hodrick-Prescot filter โดยไดกําหนดใหใชคา λ เทากับ 100 เนื่องจากขอมูลที่ใชในการศึกษา
เปนขอมูลรายป
3. คํานวณหาคาของการกันสํารองที่เหมาะสม(Smooth loan loss provision)
จากคาของอัตราสวนเงินกันสํารองที่มีในระบบสวนดวยเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพที่หาไดจาก
วิธี Hodrick-Prescot filter ที่ไดจากขอ 2 แลวจึงนําอัตราสวนที่ไดไปหาคาที่เหมาะสมโดยใชวิธี
Hodrick-Prescot filter เชนกัน เมื่อไดคาที่เหมาะสมของอัตราสวนขางตนลําดับตอไปจึงหาคา
ของปริมาณเงินกันสํารองที่เหมาะสม(Smooth loan loss provision) โดยการนําคา HP trend ทีไ่ ด
จากอั ต ราส ว นเงิ น กั น สํ า รองต อ เงิ น ปล อ ยสิ น เชื่ อ ที่ มี เ สถี ย รภาพนี้ คู ณ กั บ เงิ น ปล อ ยสิ น เชื่ อ ที่
เหมาะสมที่เปนตัวสวนของอัตราสวนดังกลาว
Loan loss provisionsactual
LoansSmooth

= HP - Trend

Loan loss provisionsSmooth = (HP - Trend) * LoansSmooth

(4-2)

(4-3)
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4. เนื่องจากเราตองการที่จะหาคา α ที่เหมาะสมภายใตสมมติฐานที่กําหนดขึ้น
ประกอบกับขอมูลที่นํามาใชศึกษาเปนขอมูลชวงเวลา ดังนั้นเพื่อหาคาของจํานวนของเงินกัน
สํารองตามวิธี Dynamic loan loss provision จึงไดกําหนดชวงของ α เพื่อทําการทดสอบหา
คาที่ทําใหเงินกันสํารองที่ปรับดวย Statistical provision แลวใหคาของ อัตราสวนเงินกันสํารอง
ตามวิธี Dynamic loan loss provision ตอเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Smooth loans)
เปรียบเทียบกับ อัตราสวนเงินกันสํารองที่มีเสถียรภาพ(Simulated loan loss provision) ที่
คํานวณไดจากขอ 3 ขางตน ตอเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Smooth loans) ทั้งนี้เพื่อ
เปรียบเทียบคา α ที่ใหคาของอัตราสวนดังกลาวเบี่ยงเบนออกจากคาที่มีเสถียรภาพใหนอยที่สุด
ทั้งนี้การคํานวณหาคา Statistical provision นี้จะเปนสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากการกันสํารองฯ เดิมที่มี
อยู โดยคาของ Statistical provision จะเปนสวนที่ชวยปรับใหจํานวนเงินกันสํารองตามวิธี
Dynamic loan loss provision นี้มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นในชวงเศรษฐกิจขยายตัวและมีจํานวนที่ลดลง
ในชวงเศรษฐกิจหดตัว แสดงใหเห็นการปรับพฤติกรรมของการกันสํารองฯ ที่จะมีสวนชวยใหการ
เปลี่ยนแปลงของการปลอยสินเชื่อมีเสถียรภาพมากขึ้น
5. เนื่องจากขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลของชวงเวลาการที่จะหาคา
α ที่ทําใหคาของการกันสํารองมีคาตรงกับคาเงินกันสํารองที่มีเสถียรภาพจากที่เราคํานวณมาได
อยางพอดีอาจมิสามารถกระทําไดเนื่องจากวาขอมูลมีความผันผวนในแตละปดังนั้นจึงไดนําคา
อัตราสวนระหวางเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic ที่ไดจากการเปลี่ยนคา α ในชวง -1.25 ถึง
1.25 โดยกําหนดใหชวงหางกัน 0.01 อยางสม่ําเสมอ สวนดวยคาของเงินปลอยสินเชื่อที่มี
เสถียรภาพ
มาเปรียบเทียบกับคาของอัตราสวนระหวางการกันคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
เหมาะสม (Simulated loan loss provision) กับเงินปลอยสินเชื่อที่มเี สถียรภาพ (Smooth loans)
วาผลของ การหาเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic โดยใชคา α ที่ตางกันคาไหนจะใหคาที่
เหมาะสมที่สุด

6. เพื่อเปนการพิสูจนวาคาที่เหมาะสมเปนเทาใด จึงไดมีการวิเคราะหจากการ
หาคาผลรวมของคาสัมบูรณ(Absolute value)ของผลตางที่เกิดขึ้นระหวางอัตราสวนเงินกันสํารอง
ตามวิธี Dynamic loan loss provision ตอเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Smooth loans)
เปรียบเทียบกับ อัตราสวนเงินกันสํารองที่เหมาะสม(Simulated loan loss provision) ตอเงิน
ปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Smooth loans) โดยพิจารณาคาผลรวมของคาสัมบูรณของผลตางที่
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ออกจากคาแนวโนมที่เหมาะสม(deviated from trend) ซึ่ง คา α (alpha) ที่เหมาะสมคาใดที่ให
ผลรวมที่มีคาต่ําที่สุดเพราะนั่นยอมแสดงวาอัตราสวนที่ไดเปนอัตราสวนที่เกิดจากการใชคา α ที่
ทําใหผลตางที่เกิดขึ้นเปนการออกจากคาแนวโนมที่เหมาะสม(HP Trend) ที่มีคาต่ําที่สุดนั่นเอง
จาก ตารางที่ 4-1 ตั ว อย า งการทํ า Simulation เป น เพี ย งการแสดงถึ ง วิ ธีก าร
คํานวณ Statistical provision ภายหลังจากที่หาคา α (Alpha) โดยจํานวนของเงินกันสํารองฯที่
เพิ่มขึ้นมานี้จะเปนสวนของ Statistical provision หรือ คือ คา Cyclical provision ซึ่งมีคาที่เปน
บวกเมื่ออยูในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและจะมีคาเปนลบเมื่ออยูในชวงเศรษฐกิจขาลงสําหรับการ
คํานวณคาของ Statistical provision ที่เหมาะสมกับประเทศไทยจะปรากฏในสวนการคํานวณ
เงินกันสํารองภายใตวิธี Dynamic loan loss provision ซึ่งคาของเงินกันสํารองในสวนที่เปน
Statistical provision นี้จะเปนสวนของผลการศึกษาของ บทที่ 5 ที่จะกลาวถึงในลําดับตอไป
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ตารางที่ 4-1 ตัวอยางการทํา Simulation
Y0
(1)

Y1
(2)

Y2
(3)

Y3
(4)

Y4
(5)

Y5
(6)

Y6
(7)

Y7
(8)

Y8
(9)

Y9
(10)

Y10
(11)

Y11
(12)

1,000

1,160.00

1,334.00

1,494.00

1,643.00

1,759.00

1,811.00

1,884.00

2,034.00

2,238.00

2,506.00

2,857.00

160.00

174.00

160.00

149.00

116.00

52.00

73.00

150.00

204.00

268.00

351.00

Rate of Growth(%)

16.0

15.0

12.0

7.1

3.0

4.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Credit cycle position

5.9

4.9

1.9

-0.1

-3.0

-7.1

-6.1

-2.1

-0.1

1.9

3.9

1.7

2.7

4.5

6.6

13.2

19.9

15.1

11.2

9.0

7.5

5.7

2.4

2.6

2.4

2.2

1.7

0.8

1.1

2.3

3.1

4.0

5.3

4.1

5.3

6.9

8.8

14.9

20.7

16.2

13.5

12.1

11.5

11.0

ITEM

Average(λ)
(13)

1) Total loans
Outstanding stock(Normalized by
1billion)
Change of Outstanding
stock(Normalized by 1billion)

10.0

10.1

2) Net Loan loss provisions
Specific provision
General provision

0.015

Total(Normalized By 1 billion)
3) Cyclical provision
α=0.050
Δc
γCt-1

Cyclical provision α∗( Δc-( γCt-1))
Cyclical fund
4)Total Loan loss provisions

15

(2)-(1)

(3)-(2)

(4)-(3)

(5)-(4)

(6)-(5)

(7)-(6)

(8)-(7)

(9)-(8)

(10)-(9)

(11)-(10)

(12)-(11)

(13)*(1)

(13)*(2)

(13)*(3)

(13)*(4)

(13)*(5)

(13)*(6)

(13)*(7)

(13)*(8)

(13)*(9)

(13)*(10)

(13)*(11)

3.0

2.8

1.3

-0.1

-2.5

-6.3

-5.5

-2.0

-0.1

2.1

4.9

18.0

20.8

22.1

22.0

19.5

13.2

7.7

5.7

5.7

7.8

12.7

7.1

8.2

8.2

8.7

12.5

14.4

10.7

11.4

12.0

13.6

15.9

ที่มา : Gabriel Jimenéz and Jesús Saurina(2005)
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4.1.2 การคํานวณ การดํารงเงินกองทุน (Capital requirement)
ภายใตภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางการเงิน(Financial environment)
ที่มีความซับซอนมากขึ้น จึงทําใหธนาคารพาณิชยอาจตองเผชิญกับผลขาดทุนที่ไมไดคาดไว
ลวงหนา(Unexpected losses) ดวยเหตุนี้เครื่องมือที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชเพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงดังกลาวคือ การดํารงเงินกองทุน (Capital requirement) ในอีกดานหนึ่งการดํารง
เงินกองทุนกอใหเกิดตนทุน52แกธนาคารในแงที่ธนาคารไมสามารถที่จะนําสวนที่ตองดํารงเปน
กองทุนไปลงทุนเพื่อสรางรายไดเพิ่มได ทั้งนี้หากการดํารงเงินกองทุนนี้มีพฤติกรรมที่แปรผันไป
ตามปริ ม าณของสิ น ทรั พ ย เ สี่ ย ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ก ารดํ า รงเงิ น กองทุ น ที่ ใ ช อ ยู ใ น
ปจจุบัน53นั่นคือธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหนํารายการในงบการเงินทางดานสินทรัพย
ทุกรายการและภาระผูกพันทุกรายการทั้งนี้ใหรวมทุกสํานักงานทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
ใช มู ล ค า ตามบั ญ ชี ณ วั น ที่ ทํ า รายงาน มาคํ า นวณกั บ น้ํ า หนั ก ความเสี่ ย ง ตามประเภทของ
สินทรัพยเสี่ยง ในกรณีดังกลาวจึงทําใหหากงบการเงินของธนาคารที่มีสินทรัพยที่มีน้ําหนักความ
เสี่ยงสูงก็ทําใหตนทุนการดํารงเงินกองทุนสูงไปดวยเนื่องจากปริมาณสินทรัพยเสี่ยงมีจํานวนมาก
นั่นเอง
หากการดํารงเงินกองทุนสามารถสรางแรงกดดันในแงตนทุนที่เกิดขึ้นแกธนาคาร
พาณิชยเพื่อเปนกลไกที่จะสงผานใหปริมาณการขยายตัวสินเชื่อลดลงไดทั้งในสวนที่เปนปริมาณ
เงินลงทุนที่จะนําไปปลอยสินเชื่อ เนื่องจากตองมีการดํารงเงินกองทุนสูงขึ้นรวมถึงการตระหนัก
ถึงความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อที่อาจจะกอใหเกิดตนทุนจากการตองดํารงเงินกองทุนและการกัน
สํารองฯที่มีลักษณะผันแปรไปตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของลูกหนี้ซึ่งอาจจะไมคุมกับรายไดที่ไดรับ
ดังนั้นเมื่อมีการขยายตัวของสินเชื่อที่เกินระดับที่เหมาะสมอันเปนตัวสงสัญญาณ
ถึ ง ความไม ส มดุ ล ของภาคการเงิ น เราจึ ง สามารถที่ จ ะใช หลั ก เกณฑ ก ารดํ า รงเงิ น กองทุ น
เปนเครื่องมือเพื่อใชลดการขยายตัวของสินเชื่อ (Credit growth) ที่มีความผันผวนไปตามวัฏจักร
ทางเศรษฐกิจ (Procyclicality) ไดอีกทางหนึ่งดวย

52

ตนทุนในการดํารงเงินกองทุนจึงเทากับผลคูณระหวางเงินกองทุนที่ตองดํารง(capital requirement) และอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองไดรับจากการดํารงเงินกองทุน(Required return on Bank capital)
53
อางอิงจาก ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ฝนส.(21) ว. 22/2548 เรื่อง การกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จด
ทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุน
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จากการที่ ป ระเทศไทยกํ า ลั ง เตรี ย มความพร อ มที่ จ ะนํ า หลั ก เกณฑ ก ารดํ า รง
เงินกองทุนขั้นต่ําตามหลักเกณฑของ Basel II มาปฏิบัติอันจะมีผลเริ่มบังคับใชบางสวนในปลายป
2551 เนื่องจากเปนวิธีการดํารงเงินกองทุนที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถที่จะสะทอนความเสี่ยงได
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงไดนําการดํารงเงินกองทุนตามวิธีของ Basel II
มาอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเกณฑของ Basel I ที่ยังคงใชอยูในปจจุบัน รวมกับการกันสํารอง
โดยที่ทั้ง Basel I และ Basel II ยังคงกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําเปน
อัตราสวนกับสินทรัพยและภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนสวนของ
กองทุนชั้นที่ 1 ไมต่ํากวา รอยละ4.25 ของสินทรัพยและภาระผูกพันดังกลาว54
หลักการในการการคํานวณเงินกองทุน55
 Basel I (ปจจุบัน)

Kt
∑ RWit CR it
i

= X t ≥ X tmin

 Basel II (เริ่มมีผลบังคับใช ป 2551)

K t +1
= X D t +1 ≥ X tmin
+1
∑ RWit +1CRit +1 + MRt +1 + ORt +1
i

โดยที่
t = ชวงเวลาปจจุบัน
t+1 = เวลาเมื่อเริ่มใช Basel II
Kt

= เงินกองทุน

54

อางอิงจาก ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ฝนส.(21) ว. 22/2548 เรื่อง การกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จด
ทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุน
55
อางอิงจาก ทิตนันทิ์และคณะ(2547), “ ผลกระทบของ Basel II ตอระบบเศรษฐกิจการเงินของไทย”
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K t +1

= เงินกองทุนเมื่อเริ่มใช Basel II

RWit =
CRit

น้ําหนักความเสี่ยงของ credit I ณ. เวลา t

= Exposure ของผูกู i (Credit risk)

MRt +1 =

Exposure ความเสี่ยงดานตลาด (Market risk)

ORt +1

= Exposure ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational risk)

Xt

= สัดสวนของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

X tmin
+1

= สัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ํา

X D t +1

= สัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ตองการเมื่อเริ่มใช Basel II

 วิธีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดํารงเงินกองทุน(Capital requirement)
เพื่อเปนการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดํารงเงินกองทุนที่ครอบคลุมทั้งใน
สวนหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนที่ปฏิบัติในปจจุบันและที่จะนําไปปฏิบัติในอนาคต การศึกษา
นี้จึงทําการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดํารงเงินกองทุนทั้งในสวนที่เปนหลักเกณฑที่ใชอยู
ในปจจุบัน คือ Basel I และที่จะนํามาบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้(ปลายป 2551) คือ Basel II
แตทั้งนี้การนําผลที่เกิดขึ้นตอการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ยังมีขอจํากัดในแงที่ไม
สามารถที่จะระบุปริมาณของเงินกองทุน(Capital) ไดอยางชัดเจนทั้งนี้ ภายใตการบังคับให
ธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามที่ทางการกําหนดนั้นยังไมสามารถระบุแนวทางของธนาคารพาณิชย
แตละแหงไดอยางชัดเจนลงไป เนื่องจากในชวงแรกที่นําหลักเกณฑ Basel II มาใชไดมีทางเลือก
ในการนําไปปฏิบัติหลายวิธีดวยกัน นั่นคือ วิธี Standardized approach และวิธี Internal ratings
based approach(IRB) โดยวิธีนี้ยังไดแยกออกเปน Foundation IRB และ Advanced IRB ซึ่ง
จากแนวทางที่มีใหเลือกปฏิบัตินี้ จึงทําใหธนาคารพาณิชยแตละแหงมีแนวทางในการเลือกปฏิบัติ
ที่แตกตา งกัน ออกไปตามนโยบายของผูบ ริ ห ารและความแข็ง แกรง ของเงิน กองทุ น ที่ธ นาคาร
พาณิ ช ย แ ต ล ะแห ง มี อ ยู เ ดิ ม ทั้ ง นี้ ยั ง รวมถึ ง ความพร อ มทางด า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information system) ที่ตองมีการพัฒนาในดานฐานการเก็บขอมูล
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พรอมกันนี้การพัฒนาแบบจําลองที่จะประเมินความเสี่ยงภายใตวิธี IRB ก็เปนสิ่ง
สําคัญเชนกันเนื่องจากในอนาคตอันใกลเมื่อมีการนํา Basel II มาปฏิบัติและมีธนาคารพาณิชย
บางแหงเลือกที่จะใชวิธี Standardized approach มาปฏิบัติในชวงแรกแตในไมชาทางการก็จะ
บังคับใหใชวิธี IRB ในที่สุด แตระยะเวลาชวงแรกในการนํา Basel II มาใชอาจทําใหการพัฒนา
แบบจําลองเพื่อประเมินความเสี่ยงยังไมสมบูรณพรอม จึงอาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหธนาคาร
พาณิชยเลือกที่จะใช วิธี Standardized approach กอนในชวงแรก
จากขอจํากัดดังกลาวขางตนการศึกษานี้จึงไดกําหนดสมมติฐานขึ้นมา เพื่อนํามา
ทําการทดสอบภายใตแบบจําลอง(Simulation) ที่อิงความเปนไปไดมากที่สุดโดยขอสมมติฐาน
บางสวนไดมี การอางอิงจาก ทิตนันทิ์ เสรี และชัยพัฒน(2547) ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเงินของประเทศไทยภายใตขอจํากัดที่กําหนดใหครอบคลุมทุก
ดานมากที่สุด โดยขอสมมติฐานตางๆมีดังนี้ คือ

 ขอสมมติฐาน(Assumptions)
1. เปนแบบจําลองที่อิงกับความเปนไปไดที่ธนาคารพาณิชยสวนใหญจะนําเอา
แนวทางการปฏิบัติที่มีใหเลือกนี้มาใชเปนสวนใหญ นั่นคือ วิธี Standardized approach ทั้งนี้
เนื่องจากชวงแรกธนาคารพาณิชยจะตองมีการปรับตัวจึงทําใหธนาคารพาณิชยสวนใหญเลือกทีจ่ ะ
ใชวิธี Standardized approach ในชวงแรก กอนที่จะพัฒนาไปสูการใช IRB approach ซึ่งเปน
วิธีที่มีความละเอียดในการคํานวณเงินกองทุนมากขึ้น นั่นยอมหมายถึงธนาคารพาณิชยตองมี
ตนทุนเพิ่มสูงขึ้นจากการตองพัฒนาระบบในดานตางๆขึ้นมารองรับ รวมถึงการที่จะตองมีการ
ดํารงเงินกองทุนสูงขึ้นดวยตามลําดับ แตทั้งนี้ภายใตจุดดอยนี้ก็มีขอดีในแงที่ธนาคารพาณิชย
สามารถที่จะรับรูความเสี่ยงที่ใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้นซึ่งจะทําใหธนาคารพาณิชยเลือกที่จะ
ดําเนินนโยบายในการบริหารงานไดอยางรอบคอบมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเปนการสรางเสริมความมั่นคง
แกระบบการเงินโดยรวม
2. เมื่ อ ได กํ า หนดสมมติ ฐ านหลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ เ ป น แบบ Standardized
approach แลวนั้น ลําดับตอไปจะเปนการพิจารณาถึงคุณภาพของสินทรัพยในที่นี้จะวัดจาก
อันดับความนาเชื่อถือ(Credit rating) ที่ไดรับการจัดอันดับจากบริษัทจัดอันดับที่ไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทย แตทั้งนี้จํานวนบริษัทที่เปนลูกหนี้ของธนาคารพาณิชยมีทั้งสวนที่มี
การจัดอันดับความนาเชื่อถือและบริษัทที่มิไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ซึ่งปริมาณของ
บริษัทที่ถูกจัดอันดับก็มีผลตอการคํานวณปริมาณเงินกองทุนเชนกัน เนื่องจากหากบริษัทสวนใหญ
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เปนบริษัทที่ไมไดถูกจัดอันดับแลว น้ําหนักความเสี่ยงที่ใชในการคํานวณจะเทากับ รอยละ 100
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ถูกจัดอันดับในระดับที่ ต่ํากวา B- จะมีคาน้ําหนักความเสี่ยงถึง
รอยละ 150 ทีเดียวซึ่งจะมีผลตอจํานวนสินทรัพเสี่ยงที่ตองนํามาคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชยเปนอยางมาก ดังนั้นจึงไดกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับ
ในปจจุบันโดยกําหนดใหมีสัดสวนเทากับรอยละ 556 ของจํานวนลูกหนี้ธนาคารพาณิชย
ในขณะเดียวกันประเภทของลูกหนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่มีผลตอการดํารงเงินกองทุน
ดังนั้นการกําหนดสมมติฐานในสวนของประเภทของลูกหนี้จะทําการอิงขอมูลเดิมในอดีต ที่ผานมา
วาภาคธุรกิจในแตละประเภทมีสัดสวนเปนอยางไรเมื่อเทียบกับปริมาณของเงินปลอยสินเชื่อ
ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อนํามากําหนดคาของน้ําหนักความเสี่ยง เนื่องจากประเภทของสินเชื่อที่ตางกันก็ให
คาน้ําหนักความเสี่ยงที่ตางกันเชนกัน ทั้งนี้จะไดแยกประเภทของภาคธุรกิจตามเกณฑ Basel II
เพื่อที่จะสามารถนํามาอางอิงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุดดังจะ
เห็นไดจากตารางที่ 4-8 พบวาอัตราสวนน้ําหนักความเสี่ยงที่นํามาใชในการคํานวณเงินกองทุน
ไดมีการปรับใหละเอียดมากยิ่งขึ้น ในกรณีนี้จะกําหนดการอิงน้ําหนักความเสี่ยงของประเภท
สินเชื่อตามประเภทสินเชื่อภาคธุรกิจเนื่องจากถือวาเปนภาคที่มีสัดสวนการปลอยสินเชื่อมากที่สุด
เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ โดย คิดเปนสัดสวนรอยละ62 64 60 และ 58 ในป 2545 2546 2547
และ 2548 ตามลําดับ
3. เนื่องจากอัตราสวนน้ําหนักความเสี่ยง(Risk weights)มีความแตกตางกันใน
แตละชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้จึงไดมีการกําหนดสมมติฐานใหบริษัทจัดอันดับความ
นาเชื่อถือไดมีการปรับอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทตามชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยหากอยู
ในชวงปกติ จะกําหนดใหบริษัทที่ถูกจัดอันดับ อยูที่อันดับความนาเชื่อถือ A+ ถึง BB- ในชวง
เศรษฐกิจขาขึ้นกําหนดใหมีการปรับอันดับขึ้นไปอยางละหนึ่งขั้น คือ อยูระหวาง AA- ถึง BB และ
ชวงเศรษฐกิจขาลงอันดับความนาเชื่อถือก็จะถูกปรับลดลงหนึ่งขั้น คือ อยูในชวง A ถึง B+
ทั้งนี้ทั้ง 3 กรณีจะอยูภายใตสมมติฐานที่บริษัทมีอันดับความนาเชื่อถือแตละขั้นเทาๆกัน หรือ
ในสวนของบริษัทที่ไมถูกจัดอันดับที่คิดเปน
มีการกระจายตัว แบบ Uniform distribution57
56

ในการกําหนดจํานวนของบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับที่รอยละ 5 ไดอางอิงจาก ทิตนันท และคณะ(2547) ที่ไดทําการ
ประเมินผลกระทบของ Basel II ตอวัฏจักรเศรษฐกิจของไทยโดยจะเปนการวิเคราะหโอกาสที่วัฏจักรเศรษฐกิจจะมีความผันผวน
จากการที่จุดต่ําสุดและจุดสูงสุดของวัฏจักรเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปภายใต Basel I ไดอยางไร ซึ่งการศึกษาไดทําการประมาณ
การโดยไดพยายามที่จะกําหนดสมมติฐานตางๆ ที่มีความใกลเคียงกับโครงสรางทางการเงินและระดับความเสี่ยงโดยรวมของไทย
ในปจจุบัน
57
มีบริษัทอยูในอันดับความนาเชื่อถือในแตละขั้นเทาๆกัน(ทิตนันท และคณะ,2547)
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รอยละ 95 จากสัดสวนสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารไดกําหนดใหความเสี่ยงดานเครดิต(โอกาสใน
การผิดนัดชําระ) จะมีความเสี่ยงที่กระจายตัวแบบ Uniform distribution เหมือนกับบริษัทที่ถูกจัด
อันดับเชนกัน
4. กําหนดใหธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อในเกณฑสูงสุดเสมอทั้งนี้เพื่อลด
ความบิดเบือนที่จะเกิดจากปญหา Procyclicality
5. กําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงคงที่
ตลอดชวงวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยจะกําหนดใหเทากับอัตราการดํารงเงินกองทุนที่ทางธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด คือ รอยละ 8.5
6. กําหนดใหธนาคารใชวิธีในการประเมินความเสี่ยงแบบมองตลอดชวงวัฏจักร
เศรษฐกิจ (Through the cycle risk model) หรือเปนการพิจารณาในชวงปานกลางถึงยาว
7. ในสวนของการนํารายการเงินกันสํารองที่กันไวสําหรับสินทรัพย(Specific
provision)ในแตละรายสินเชื่อนั้น เนื่องจากยังมีขอจํากัดทางดานขอมูลในสวนที่จะแยกเงินกัน
สํารองที่ธนาคารพาณิชยกันสํารองไวทั้งหมดออกเปนเงินกันสํารองสําหรับสินทรัพยนั้น(Specific
provision) และ เงินกันสํารองที่กันไวสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ(General provision) ที่ธนาคาร
พาณิชยนับเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อลดความบิดเบือนที่จะเกิดขึ้นหากนําเงินกัน
สํารองในสวนที่เปน Specific provisions มาหักออกกอนการคํานวณเงินกองทุนจึงกําหนดให
ธนาคารพาณิชยมิไดนําเงินกันสํารองนี้มาหักออกจากสินทรัพยที่จะนํามาคํานวณเงินกองทุน
8. เนื่องจากจุดประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้มุงวัดประสิทธิภาพของกลไกการ
ทํางานระหวางการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญและการดํารงเงินกองทุน ดังนั้นเพื่อความสอดคลอง
ในแงประเด็นความเสี่ยงจึงไดกําหนดสมมติฐานที่จะคํานึงถึงเพียงความเสี่ยงทางดานเครดิต
เทานั้น(Credit risk) ดวยเหตุนี้จึงมิไดนําการดํารงเงินกองทุนที่คํานวณมาจากความเสี่ยงทางดาน
ตลาด(Market risk) และความเสี่ยงทางดานปฏิบัติงาน(Operational risk) มารวมในการคํานวณ
เงินกองทุนดวย
ขอสมมติฐานตามขอ 4 5และขอ 6 นั้นกําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะลดความบิดเบือน
อันอาจจะเกิดจากผลของปญหา Procyclicality
จากขอสมมติฐานที่กําหนดไวขางตนเพื่อใชกําหนดกรอบในการศึกษาผลที่จะ
เกิดขึ้นหากมีการบังคับใชหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน Basel II ในขณะเดียวกันสืบเนื่องจาก
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หลักเกณฑ Basel II ไดมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติที่สามารถสะทอนความเสี่ยงที่ธนาคาร
พาณิชยอาจจะตองเผชิญในอนาคตใหมีความใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้นจึงทําใหการดํารง
เงิน กองทุ น ต อสิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งนี้ ขึ้น อยูกั บ ชว งของวั ฏจัก รเศรษฐกิ จ ฉะนั้ น เพื่ อ ใหก ารวิเ คราะห
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ถูกตองและขจัดขอจํากัดทางดานผลที่จะเกิดขึ้นจาก
คาน้ําหนักความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงตามอันดับความนาเชื่อถือที่มีการปรับตามชวงวัฏจักร
เศรษฐกิจ การศึกษาชิ้นนี้จึงไดทําการแบงชวงในการศึกษาเปน 3 ชวงดวยกัน คือ ชวงเศรษฐกิจขา
ขึ้น (Booms) ชวงปกติ(Normal) และชวงเศรษฐกิจถดถอย(Regressions) ทั้งนี้หลักเกณฑในการ
แบงชวงทั้ง 3 ชวงขางตนนั้น ไดอางอิงอัตราสวนระหวางเงินปลอยสินเชื่อตอผลผลิตประชาชาติ
(GDP) เปนเกณฑ

 หลักเกณฑในการแบงชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจ
1. ใชอัตราสวนระหวางเงินปลอยสินเชื่อ(Loans) ตอผลผลิตประชาชาติ(GDP)
เปนเกณฑในการแบงชวงวัฏจักรสินเชื่อ โดยคํานวณหาอัตราสวนที่เหมาะสมที่นําไปเปนเกณฑใน
การแบง(Benchmark) ของชวงปกติ(Normal) โดยใช Hodrick-Prescot filterเพื่อหาแนวโนมที่มี
เสถียรภาพ(HP trend)จากขอมูลจริงที่มีอยู
2. คา HP trend ที่ไดจากวิธี HP Filter ของอัตราสวนเงินปลอยสินเชื่อตอ GDP
นี้จะถูกนํามาเปนตัวกําหนดชวงของวัฏจักร นั่นคือหากคาอัตราสวนขางตนมีคามากกวา ชวงของ
คา HP trend แสดงวาในปนั้นๆ เปนชวงเศรษฐกิจขาขึ้น(Booms) ในขณะเดียวกันหากคาที่ไดมี
คานอยกวาแสดงวาในปนั้นเปนปเศรษฐกิจขาลง(Recessions) และหากคาอัตราสวนที่ไดอยู
ในชวงระหวางคากําหนดชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและเศรษฐกิจขาลงจะถือวาปนั้นๆอยูในชวงปกติโดย
ชวงปกติ(Normal) ของวัฏจักรสินเชื่อนี้จะกําหนดจากการนําคา HP trend มาบวกและลบดวยคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ที่หาไดจากคา HP trend ของคาการปลอยสินเชื่อ
ตอGDP ทั้งนี้สินเชื่อที่นํามาใชในการทดสอบจะเปนสินเชื่อที่ไดมาจากการใชคาของจํานวนเงินกัน
สํารองที่ไดตามวิธี Dynamic loan loss provision ตอเงินปลอยสินเชื่อ เนื่องจากการศึกษานี้
ตองการที่จะวัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับมหภาคโดยจะกําหนดใหการขยายตัวของสินเชื่อมี
เสถียรภาพ จึงไดทําการหาจํานวนสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Simulated loans) โดยการหายอนกลับ
จากคา HP-trend ที่ไดจากอัตราสวน เงินกันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss provision ตอเงิน
ปลอยสินเชื่อ(คาจริงของเงินปลอยสินเชื่อในธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ)
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ตารางที่ 4-2 แสดงขอมูลสําหรับการคํานวณหาคา HP-trend เพื่อหาคาเงินปลอยสินเชื่อที่
เหมาะสมในแตละชวงของวัฏจักรสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อ
(ลานบาท)
ป

2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

(1)
1,119,404.21
1,503,835.47
1,829,612.17
2,189,191.85
2,508,542.08
3,056,615.83
3,670,481.97
4,217,115.34
4,923,958.04
4,622,390.66
4,405,460.42
3,603,227.14
3,419,433.53
4,121,258.15
4,334,306.43
4,660,292.00
4,973,406.00

คาเผื่อหนี้
Total Dynamic
สงสัย
loan loss
จะสูญ
provisions(α=0.09)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(2)
(3)
18,283
30,913.16
23,310
46,219.75
28,035
41,651.70
39,044
52,301.63
49,337
55,219.33
64,694
87,826.51
77,306
100,637.06
116,214
127,083.54
256,772
276,353.33
630,531
606,256.37
728,496
699,752.60
345,858
372,057.13
207,998
186,914.27
440,362
467,820.80
430,484
406,624.87
355,797
339,877.09
290,693
270,210.73

Total Dynamic
loan loss
provisions-toLoans
(4)
0.0276
0.0307
0.0228
0.0239
0.0220
0.0287
0.0274
0.0301
0.0561
0.1312
0.1588
0.1033
0.0547
0.1135
0.0938
0.0729
0.0543

HP-Trend

(5)
0.0147
0.0202
0.0259
0.0319
0.0385
0.0458
0.0537
0.0621
0.0705
0.0780
0.0837
0.0873
0.0890
0.0894
0.0887
0.0872
0.0853

ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและการคํานวณโดยผูศึกษา
จากขอมูลในตารางที่ 4-2 ไดทําการนําขอมูลคาของอัตราสวนเงินกันสํารองที่ได
จากการหาโดยวิธี Dynamic loan loss provision สวนดวยจํานวนสินเชื่อที่เกิดขึ้นในระบบของ
ธนาคารพาณิชยไทยในชวงป 2532-2548 ดังแสดงในชองที่ (4) และนําอัตราสวนที่ไดดังกลาวไป
หาคา HP-trend คือ คาชองที่ (5) โดยใชเทคนิค HP Filter เมื่อไดคาอัตราสวนที่เหมาะสมแลวจึง
นําอัตราสวนดังกลาวมาหาปริมาณการปลอยสินเชื่อยอนกลับ(คาที่ไดจาก HP trend หารดวย
จํานวน เงินกันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss provision) โดยยึดจากจุดประสงคที่วา
กําหนดใหการขยายตัวของสินเชื่อเทากันเพื่อใชจํานวนเงินปลอยสินเชื่อที่ไดภายใตจํานวนของ
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การกันสํารอง แบบ Dynamic loan loss provision มากําหนดปริมาณสินเชื่อทั้งนี้เพื่อความ
สอดคลองกันของปริมาณการปลอยสินเชื่อระหวางการคํานวณในสวนของเงินกันสํารอง(Loan
loss provision)และสวนที่เปนการดํารงเงินกองทุน(Capital requirement)
จากตารางที่ 4-3 แสดงค า ที่ จ ะนํ า มาคํ า นวณปริ ม าณเงิ น ปล อ ยสิ น เชื่ อ ที่
เหมาะสม เปนการคํานวณปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่อยูบนพื้นฐานของคา HP trend โดยนําคา
ของปริมาณเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss provision (คาในชองที่ (1)) เปนตัวเศษและ
นําคาที่ไดจาก HP trend (คาในชองที่ (3))เปนตัวสวนเพื่อที่ทําการหาคาเงินปลอยสินเชื่อที่
เหมาะสม ในที่นี้จะใชคําวา Simulated loans เมื่อไดคาสินเชื่อดังกลาวแลวก็จะนําคาที่ไดนี้ไป
คํานวณหาสินทรัพยเสี่ยงที่จะใชเปนฐานในการคํานวณเงินกองทุนในลําดับตอไป โดยลําดับตอไป
จะตองกําหนดชวงขอมูลสินเชื่อวาอยูในสถานะใดของวัฏจักรสินเชื่อ(Stance of credit cycle)
โดยจะใชอัตราสวนสินเชื่อตอGDP (Loans-to-GDP)เปนเกณฑในการกําหนด
ทั้งนี้ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงที่นํามาเปนฐานในการคํานวณเงินกองทุนนี้ทาง
ผูศึกษาไดใช จํานวนเงินปลอยสินเชื่อทั้งหมดมาเปนตัวแทนของสินทรัพยเสี่ยงเนื่องจากเหตุผล 2
ประการดวยกัน คือ 1) เพื่อเปนการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของธนาคารพาณิชยจากการใชเครื่องมือ 2 ประเภท คือ การกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ
การดํารงเงินกองทุน ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมหากจะนําจํานวนเงินปลอยสินเชื่อมาเปนตัวแทน
จํานวนของสินทรัพยเสี่ยงเพราะฐานในการคํานวณ เงินกันสํารองฯคาที่ไดสวนใหญก็เปนการ
คํานวณจากเงินปลอยสินเชื่อเชนกัน 2) จํานวนเงินปลอยสินเชื่อเมื่อนํามาเทียบกับจํานวนของ
สินทรัพยเสี่ยงที่นํามาใชคํานวณเงินกองทุนอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกันมากโดยเมื่อนําคาของ
สั ด ส ว นเงิ น ปล อ ยสิ น เชื่ อ ต อ สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งมาเฉลี่ ย ตลอดช ว งของข อ มู ล ก็ พ บว า มี สั ด ส ว นที่
ใกลเคียงกัน คือ 1.00452 ดังแสดงในตารางที่ 4-4
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ตารางที่ 4-3 แสดงคาที่จะนํามาคํานวณปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสม

ป

2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

Total Dynamic
loan loss provisions(α=0.09)
(ลานบาท)

HP-Trend

เงินใหสินเชื่อ
(Simulated)
(ลานบาท)

(1)

Total Dynamic
loan loss
provisions-toLoans
(2)

(3)

(4)

30,913.16
46,219.75
41,651.70
52,301.63
55,219.33
87,826.51
100,637.06
127,083.54
276,353.33
606,256.37
699,752.60
372,057.13
186,914.27
467,820.80
406,624.87
339,877.09
270,210.73

0.0276
0.0307
0.0228
0.0239
0.0220
0.0287
0.0274
0.0301
0.0561
0.1312
0.1588
0.1033
0.0547
0.1135
0.0938
0.0729
0.0543

0.0147
0.0202
0.0259
0.0319
0.0385
0.0458
0.0537
0.0621
0.0705
0.0780
0.0837
0.0873
0.0890
0.0894
0.0887
0.0872
0.0853

2,109,537.64
2,289,013.21
1,610,661.40
1,639,960.84
1,434,566.30
1,918,279.43
1,873,118.92
2,046,137.20
3,922,409.06
7,775,408.41
8,358,548.47
4,262,457.48
2,099,546.99
5,230,671.52
4,585,046.70
3,899,103.95
3,166,247.49

ที่มา: คํานวณโดยผูศึกษา

ในการคํานวณชวงของวัฏจักรสินเชื่อในการแบงชวงไดนําคาสินเชื่อที่เหมาะสม
(Simulated loans) สวนดวย GDP นําไปหา HP trend และทําการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อนํามาหาชวงปกติ (Normal) สําหรับคาของอัตราสวนคาสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans)
สวนดวย GDP หากอัตราสวนดังกลาวที่เกินกวาชวงปกติเราจะกําหนดใหเปนชวงขยายตัวและ
เปนชวงหดตัวหากคาอัตราสวนที่ไดต่ํากวาชวงปกติ
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ตารางที่ 4-4 แสดงสัดสวนของเงินปลอยสินเชื่อ(Actual loans)ตอสินทรัพยเสี่ยง
ป
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

เงินใหสินเชื่อ
(Actual Loans)
(ลานบาท)
1,119,404.21
1,503,835.47
1,829,612.17
2,189,191.85
2,508,542.08
3,056,615.83
3,670,481.97
4,217,115.34
4,923,958.04
4,622,390.66
4,405,460.42
3,603,227.14
3,419,433.53
4,121,258.15
4,334,306.43
4,660,292.00
4,973,406.00

Average

สินทรัพยเสี่ยง
(ลานบาท)

สัดสวนเงินปลอยสินเชื่อ
ตอสินทรัพยเสี่ยง

922,647.39
1,253,292.00
1,582,130.24
1,917,621.20
2,632,002.53
3,368,250.83
4,118,383.73
4,705,311.89
5,435,390.37
4,565,496.32
4,347,902.83
3,884,409.05
3,667,306.03
3,822,172.64
4,307,673.17
4,871,158.00
5,620,443.00

1.21325
1.19991
1.15642
1.14162
0.95309
0.90748
0.89124
0.89625
0.90591
1.01246
1.01324
0.92761
0.93241
1.07825
1.00618
0.95671
0.88488

1.00452

ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย

3. ในการทราบวาปที่เราตองการจะศึกษาอยูในชวงใดของวัฏจักรเศรษฐกิจ
นับวามีสวนสําคัญ เนื่องจากเราไดกําหนดสมมติฐานในการใชอัตราสวนในการถวงน้ําหนักความ
เสี่ยงแตกตางกันไปตามชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งเราไดแบงชวงของวัฏจักรออกเปน 3 ชวง
ขางตนนั้น วิธีการคํานวณคาน้ําหนักความเสี่ยงที่จะนํามาใชในการคํานวณเงินกองทุนภายใต
สมมติฐานที่เรากําหนดไวมีหลักการดังนี้
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วิธีในการคํานวณคาน้ําหนักความเสี่ยง
1. ในแตละชวงของวัฏจักรธุรกิจ ประเภทของสินเชื่อรวมถึงบริษัทที่จัดอันดับ
ความน า เชื่ อ ถื อ ต า งก็ มี ผ ลต อ น้ํ า หนั ก ความเสี่ ย งที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณเงิ น กองทุ น ดั ง นั้ น จาก
สมมติฐานที่กําหนดจึงไดแบงการคํานวณออกเปน 3 สวน ดังนี้ คือ
Ð ชวงเศรษฐกิจขาขึ้น(Boom) จะกําหนดใหคาอัตราสวนในการถวง
น้ําหนักความเสี่ยง อยูในชวงของอันดับความนาเชื่อถือ AA- ถึง BB โดยจะแบงการคํานวณคา
ของอัตราสวนเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนอัตราที่เกิดจากบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ซึ่งจากขอสมมติฐานจะกําหนดใหมีจํานวนการปลอยสินเชื่อ รอยละ 5 เมื่อเทียบกับยอดการปลอย
สินเชื่อทั้งหมด และอีกรอยละ 95 คือ เปนสวนของการปลอยสินเชื่อใหแกบริษัทที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ อาทิ น้ําหนักความเสี่ยงของ สินเชื่อภาคการคาและอุตสาหกรรม ที่แสดง
ในตารางที่ 4-8การเปรียบเทียบน้ําหนักความเสี่ยงระหวาง Basel I กับ Basel II สําหรับสินเชื่อ
การคาและอุตสาหกรรม ซึ่งจะหาคาเฉลี่ยน้ําหนักความเสี่ยงตามสัดสวนของจํานวนบริษัทที่ถูกจัด
อันดับและไมถูกจัดอันดับ
Ð ชวงเศรษฐกิจปกติ(Normal) จะกําหนดใหคาอัตราสวนในการถวง
น้ําหนักความเสี่ยง อยูในชวงของอันดับความนาเชื่อถือ A+ ถึง BBÐ ชวงเศรษฐกิจขาลง(Recession) จะกําหนดใหคาอัตราสวนในการถวง
น้ําหนักความเสี่ยง อยูในชวงของอันดับความนาเชื่อถือ A ถึง B+
จากตาราง 4-6 แสดงปริมาณการปลอยสินเชื่อที่เหมาะสมจากการคํานวณจาก
HP filter ภายใตเงื่อนไขที่เรานําคาของเงินกันสํารองตามหลักเกณฑ Dynamic loan loss
provision มารวมพิจารณา เนื่องจากเราตองการที่จะวัดความสามารถในการปรับใหการขยายตัว
ของสินเชื่อมีความเหมาะสมดวยดังนั้นเราจึงตองยึดปริมาณการปลอยสิน เชื่อที่อยูในระดับที่
เหมาะสมเปนฐานในการคํานวณ ทั้งนี้ในการหาชวงของวัฏจักรสินเชื่อจะเปนการคํานวณจาก
อัตราสวนของสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans) ตอ GDP ทั้งนี้ที่ใชคาเงินปลอยสินเชื่อที่
เหมาะสม(Simulated loans) เนื่องจากในลําดับตอไปจะนําไปหาเงินกองทุนที่จะตองดํารงภายใต
หลักเกณฑ Basel II และปริมาณสินเชื่อที่คํานวณโดยมีการนําคาการกันสํารองตามวิธี Dynamic
loan loss มาเปนฐานในการคํานวณ
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ตารางที่ 4-5 แสดงชวงของวัฏจักรสินเชื่อ(Stance
ในชวงป 2532 ถึง 2548

of

credit

cycle)เมื่อเทียบกับGDP

HP-trendSimulated
Simulated
Year loans-toAbove=Boom Below=Recession Boom
loans-toGDP
GDP
2532 1.2055
0.86391
1.0756
0.6522
Boom
2533 1.1766 0.888975
1.1007
0.6773
Boom
2534 0.7627 0.917457
1.1292
0.7058
2535 0.7185 0.955647
1.1673
0.7439
2536 0.5806 1.008289
1.2200
0.7966
2537 0.7123 1.077757
1.2895
0.8661
2538 0.6367 1.162147
1.3738
0.9504
2539 0.6568 1.255901
1.4676
1.0442
2540 1.2766 1.348206
1.5599
1.1365
2541 2.8277 1.422257
1.6340
1.2106
Boom
2542 2.9104 1.460535
1.6722
1.2488
Boom
2543 1.4169 1.459575
1.6713
1.2479
2544 0.6831
1.43041
1.6421
1.2187
2545 1.6159 1.383646
1.5953
1.1719
Boom
2546 1.3234 1.322416
1.5341
1.1107
2547 1.0600 1.252177
1.4639
1.0405
2548 0.8240 1.178394
1.3901
0.9667
S.D
0.2117026

ที่มา: คํานวณโดยผูศึกษา

Normal

Recession

Normal
Recession
Recession
Recession
Recession
Recession
Normal

Normal
Recession
Normal
Normal
Recession
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ภาพที่ 4-4 แสดงชวงของวัฏจักรสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans)(Stance of credit cycles)
3.5
3.0
2.5
2.0

Boom
1.5

Normal

1.0

Recession

0.5
0.0
2532

2533

2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
Simulated loans-to-GDP
HP-trend-Simulated loans-to-GDP
Above=Boom

2545 2546 2547
Below=Recession

2548

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
วิธีการคํานวณปริมาณสินทรัพยเสี่ยง
การคํานวณหาปริมาณของสินทรัพยเสี่ยงที่นํามาเปนฐานในการคํานวณจะแบง
การพิจารณาประเภทของสินทรัพยตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งจะมีผลในแง
การใชน้ําหนักความเสี่ยงที่แตกตางกันตามประเภทของสินทรัพย โดยกําหนดใหแบงประเภทของ
สินทรัพยออกเปน 12 ประเภท คือ 1) ลูกหนี้รัฐบาลและธนาคารกลาง 2) ลูกหนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 3) ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 4) ลูกหนี้สถาบันการเงิน 5) ลูกหนี้
บริษัทหลักทรัพย 6)ลูกหนี้เอกชน 7) ลูกหนี้รายยอย 8) สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 9) สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย 10) สินทรัพยดอยคุณภาพ 11) สินทรัพยอื่น 12) ภาระผูกพัน
นอกงบดุล
การศึกษาจะใชเงินปลอยสินเชื่อลูกหนี้ภาคธุรกิจตามหมวดขอมูลของธนาคาร
แหงประเทศไทย58 ซึ่งจัดอยูในประเภทลูกหนี้ภาคธุรกิจซึ่งมีปริมาณยอดปลอยสินเชื่อเกินกวา
รอยละ 50 ของปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ โดยคิดเปนสัดสวนรอย
ละ62 64 60 และ 58 ในป 2545 2546 2547 และ 2548 ตามลําดับ

58

อางอิงขอมูลจากตารางเงินใหสินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ หมวด คลังขอมูล สถาบันการเงิน
(http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/Financial_Institutions/New_Fin_Data/CB/cb_t5.asp)
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เมื่ อ ได ท ราบช ว งของวั ฏ จั ก รสิ น เชื่ อ แล ว จึ ง จะนํ า สิ น เชื่ อ ที่ เ หมาะสม
(Simulated
loans)ตามชวงของวัฏจักรไปหาจํานวนของสินทรัพยเสี่ยงเพื่อนําไปคํานวณหา
จํานวนเงินกองทุน(Capital requirements) และหาเงินกองทุนภายใตสมมติฐานที่ธนาคาร
capital
พาณิ ช ย มี ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ เต็ม ที่ จึ ง ทํ า ให ก ารดํ า รงเงิ น กองทุ น ขั้น ต่ํ า (Minimum
requirement)อยูในเกณฑขั้นต่ําสุดที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเทานั้น คือ รอยละ 8.5
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ตารางที่ 4-6 การเปรียบเทียบเกณฑนา้ํ หนักความเสีย่ งระหวาง Basel I กับ Standardized Approach ของ Basel II
Credit
Assessment

Basel I
OECD

Sovereigns

0%

Claims on
banks

20%

Claims on
corporate

100%

Non-OECD
100% ( foreign
currency credit)
20% for ST
100% for LT

Credit Assessment
Sovereigns

Claims on banks
Option 1
Option 2
for Long-term claims
for Short-term claims

100%

Claims on corporate

Residential
mortgage

50%

50%

Claims on retails
Claims on residential
property

Commercial
real estate

100%

100%

Commercial real estate

AAA to AA-

Basel II: Standardized Approach
A+ to ABBB+ to
BB+ to BBBB-

Below B-

Unrated

0%

20%

50%

100%

150%

100%

20%

50%

100%

100%

150%

100%

20%
20%

50%
20%

50%
20%

100%
50%

150%
150%

50%
20%

20%

50%

100%

BB+ B+ to
to
BBB- 150%
100%

150%

100%

75%
35% for fully secured residential mortgage
100% for past due for more than 90 days
100%

ที่มา:ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาสและคณะ(2547),”ผลกระทบของ Basel II ตอระบบเศรษฐกิจการเงินของไทย”
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130
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ตารางที่ 4-7 การเปรียบเทียบน้าํ หนักความเสี่ยงระหวาง Basel I กับ Basel II สําหรับสินเชื่อการคาและอุตสาหกรรม
Basel II
Initial
S&P
Rating

ชวง
ขา
ขึ้น
AAถึง
BB

ชวง
ขา
ลง
A
ถึง
B+

ชวง
ปกติ
A+
ถึง
BB-

Cumulative 1-Yr.
Default Rate
(%)1,2

Internal Ratings Based approach (IRB)
Basel I

Standardized
Approach

1-Year Maturity

2.5-Year Maturity

5-Year Maturity

10%
LGD3

45% LGD

90% LGD

10%
LGD

45% LGD

90% LGD

10%
LGD

45% LGD

90% LGD

AAA

0.03

100

20

1.72

7.75

15.49

3.28

14.77

29.53

5.88

26.47

52.93

AA+

0.03

100

20

1.72

7.75

15.49

3.28

14.77

29.53

5.88

26.47

52.93

AA

0.03

100

20

1.72

7.75

15.49

3.28

14.77

29.53

5.88

26.47

52.93

AA-

0.03

100

20

1.72

7.75

15.49

3.28

14.77

29.53

5.88

26.47

52.93

A+

0.03

100

50

1.72

7.75

15.49

3.28

14.77

29.53

5.88

26.47

52.93

A

0.05

100

50

2.56

11.50

23.00

4.45

20.03

40.05

7.61

34.24

68.48

A-

0.05

100

50

2.56

11.50

23.00

4.45

20.03

40.05

7.61

34.24

68.48

BBB+

0.12

100

100

4.87

21.91

43.82

7.46

33.57

67.14

11.78

53.00

106.00

BBB

0.22

100

100

7.37

33.18

66.36

10.50

47.24

94.48

15.71

70.67

141.35

BBB-

0.35

100

100

9.90

44.56

89.13

13.42

60.39

120.79

19.28

86.78

173.56

BB+

0.44

100

100

11.35

51.08

102.17

15.05

67.70

135.41

21.20

95.40

190.80

BB

0.94

100

100

17.02

76.60

153.20

21.12

95.05

190.10

27.96

125.81

251.62

BB-

1.33

100

100

19.98

89.93

179.86

24.16

108.70

217.41

31.11

139.99

279.98

B+

2.91

100

150

27.80

125.10

250.20

31.91

143.61

287.21

38.77

174.45

348.91

B

8.38

100

150

46.73

210.30

420.61

50.79

228.56

457.11

57.55

258.98

517.96

B-

10.32

100

150

52.47

236.10

472.20

56.51

254.30

508.61

63.25

284.64

569.29

CCC

21.94

100

150

77.99

350.96

701.93

81.70

367.66

735.31

87.88

395.48

790.95

ที่มา:ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาสและคณะ(2547),”ผลกระทบของ Basel II ตอระบบเศรษฐกิจการเงินของไทย”
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ตารางที่ 4-8 แสดงตัวอยางการคํานวณเงินกองทุน
Basel I

อันดับความนาเชื่อถือ
น้ําหนักความเสี่ยง
สินเชื่อที่ไดจากการคํานวณ(Simulated loans)
เงินกองทุนที่คํานวณได

ระยะสั้นถาสถาบันการเงินทั้งหมดใช
Basel II:Standardized (รอยละ 5 ของ
บริษัทมีอันดับความนาเชื่อถือ)

สถาบันการเงินทั้งหมดใช Basel
II:Standardized(ทุกบริษัทมีอันดับความ
นาเชื่อถือ)

ชวงขาขึ้น

ชวงปกติ

ชวงขาลง

ชวงขาขึ้น

ชวงปกติ

ชวงขาลง

ชวงขาขึ้น

ชวงปกติ

ชวงขาลง

AA- to BB

A+ to BB-

A to B+

AA- to BB

A+ to BB-

A to B+

AA- to BB

A+ to BB-

A to B+

100
XX
??

100
XX
??

100.0
XX
??

98.7
XX
??

99.2
XX
??

99.7
XX
??

74.4
XX
??

83.3
XX
??

94.4
XX
??

หมายเหตุ : คาของน้ําหนักความเสี่ยงเปนการหาคาเฉลี่ยของน้ําหนักความเสี่ยงตามชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจทั้ง 3 ชวง เปนการใชคาที่แสดงใน ตารางที่ 4-7 โดยหาก
กําหนดใหจํานวนของบริษัทที่ไดรับการจัดอับดับมีเพียงรอยละ 5 ก็จะนําคาเฉลี่ยของน้ําหนักความเสี่ยงภายใตวิธี Stadardized approach ตัวอยางเชน หากอยูใ นชวง
ปกติ คาเฉลี่ยที่ไดจะเทากับรอยละ 83.33 และนํามาคูณ 5% จะได คา 4.17% โดยใสวนที่เหลือ 95% ก็จะนํา คาเฉลี่ของน้ําหนักความเสี่ยงเฉลี่ย 100%(เนื่องจาก
บริษัทที่มิไดจัดอันดับจะมีคาน้ําหนักความเสี่ยงเทากับ 100%) คูณ 95% จะได 95% เมื่อไดทั้ง 2 คาจึงนํามารวมกันจะคาของน้ําหนักความเสี่ยงภายใตสมมติฐานที่
เรากําหนด
131

132
132

ภาพที่ 4-5 สรุปขั้นตอนการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี Standardized approach

ทีม่ า:ธนาคารแหงประเทศไทย
132

133

4.2 การศึกษาถึงผลกระทบตอธนาคารพาณิชยในระดับจุลภาค(Microeconomic Approach) :
ผลกระทบของ Prudential regulation ตอ อัตราสวนทางการเงิน (Financial ratio) ของ
ธนาคารพาณิชย

“….…“Bank loans might be special, but should macroeconomists care?”
Microeconometric evidence can only provide a first indication of whether the bank capital
channel can possibly affect the macroeconomy. This is only the case if loan supply movements
are large enough to influence business cycle fluctuations. ........”
Ashcraft, A. B. (2006)

เนื่องจากการศึกษามุงประเด็นความสําคัญไปในสวนความสัมพันธระหวางคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision) และการดํารงเงินกองทุน(Capital requirement) ซึ่ง
เครื่องมือในการกํากับดูแลทั้ง 2 ประเภทนี้ ในอีกดานหนึ่งสามารถสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไดโดยการกระทบผานกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชยทงั้ ทางตรง
และทางออม การกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจัดเปนคาใชจายของธนาคาร
พาณิชยทําใหกําไรของธนาคารพาณิชยลดต่ําลงและอีกดานหนึ่งยังเปนบัญชีปรับมูลคา(Contra
account)เงินปลอยสินเชื่อที่ไดแสดงอยูในงบดุล
ในสวนของการดํารงเงินกองทุนนั้นจะเปนผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอผลกํ าไรของ
ธนาคารพาณิชยในทางออมเนื่องจากจะไมปรากฎเปนรายการรายจายในงบกําไรขาดทุนแตจะ
แฝงอยูเมื่อพิจารณาผานทางตนทุนการดํารงเงินกองทุน(Cost of capital) ซึ่งเสมือนเปนคาเสีย
โอกาส(Opportunity cost)ของธนาคารพาณิชยในการนําเงินทุนที่ตองดํารงไวไปลงทุนเพื่อสราง
รายได อาจกลาวไดวาตนทุนการดํารงเงินกองทุนเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารพาณิชย
จัดหาเงินทุนมาเพื่อดําเนินการซึ่งอาจมาจากสวนทุนหรือสวนผูถือหุน(Equity) ที่เปนเงินกองทุนชั้น
ที่ 1(Tier I) หรือเงินกองทุนชั้นที่ 2(Tier II) และ 3 (Tier III) โดยตนทุนของเงินกองทุนจะเทากับผล
คู ณ ของเงิ น กองทุ น ที่ ต อ งดํ า รงคู ณ กั บ อั ต ราผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า ที่ ต อ งการได รั บ จากการดํ า รง
เงินกองทุนดังกลาว(Required return on bank capital) ดังนั้นตนทุนจากการดํารงเงินกองทุนนี้
จึงถูกนําไปพิจารณาประกอบการคํานวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดวย(ทิตนันท และคณะ,2547)
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อยางไรก็ ตามแมจะมีตนทุ น ที่เ พิ่มขึ้น จากหลักเกณฑที่นํามาใชกํ า กับสถาบัน
การเงินที่มีความละเอียดในแนวทางการปฏิบัติมากขึ้นแตในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชยก็จะ
สามารถประเมินความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชยตองเผชิญไดดียิ่งขึ้นดวย อาทิ หลักเกณฑการดํารง
เงินกองทุน ตามแนวทางการปฏิบัติ Basel II ที่ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑที่ใชอยูเดิมก็เพือ่ ทีจ่ ะให
การคํานวณเงินกองทุนสามารถสะทอนความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชยเผชิญอยูไดใกลเคียงตาม
ความเปนจริงมากที่สุด หรือแมกระทั้งหลักเกณฑในการกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญที่มีแนวทางใหเลือกปฏิบัติที่แตกตางกันในแตละประเทศ โดยสรุปแลวจากความแตกตางของ
หลักเกณฑการปฏิบัตินี้จึงทําใหผลกระทบตอกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชยมีความแตกตางกัน
ดวย เมื่อการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
หากมีการนําหลักเกณฑที่ใชในการกํากับดูแลที่มีความละเอียดและซับซอนในวิธีการปฏิบัติที่
แตกตางกัน อันไดแก
1. การกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (Loan
ทําการศึกษา 2 วิธี คือ

loss



Risk-based Methodology (กรณีประเทศไทย)



Dynamic loan loss provision (กรณีประเทศสเปน)

provision) ซึ่งได

2. การดํารงเงินกองทุน(Capital requirement) ซึ่งไดทําการศึกษา 2 วิธี คือ


Capital Accord (Basel I)(ปจจุบัน)



Basel II (นํามาปฏิบัติ ป พ.ศ.2551)

ภายใตสมมติฐานหากนํามาปฏิบัติภายใตสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจการเงิน
และนโยบายการปลอยสินเชื่อและนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของธนาคาร
พาณิชยไทย ทั้งนี้เพื่อที่จะเปนการวัดและวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชยหากมี
หลักเกณฑที่แตกตางกันในแงของประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงไดนําการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน(Financial ratios) มาเปนเครื่องมือที่จะใชในการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยผานชองทางผลกระทบที่เกิดจากหลักเกณฑการกํากับที่แตกตางกันวาจะทําให
เกิดผลกระทบตอกําไรขาดทุนอันเกิดจากตนทุนที่เปลี่ยนไปอยางไร หากมีการใชเครื่องมือการ
กํากับจากทางการที่แตกตางกันในแตละเครื่องมือและระดับของผลกระทบในแตละวิธีที่จะเกิดกับ
ธนาคารพาณิชยแตกตางกันมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เครื่องมือและวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใน
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แงที่จะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานนอยยอมที่จะสามารถสะทอนออกมาในรูปของคาของ
อัตราสวนทางการเงินที่ดีกวาทางเลือกอื่นที่นํามาพิจารณา
อยางไรก็ตามประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยนั้นแมการเพิ่มขึ้น
ของกําไรอยางมากจะเปนสิ่งที่ดี แตผูบริหารสวนใหญตองการที่จะใหการขยายตัวของผลการ
ดําเนินงานหรือแมกระทั้งหากไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลขาดทุนไดนั้นใหมีอัตราการขยายตัวหรือ
หดตัวอยางมีเสถียรภาพเปนสําคัญ(Rodrigo Luis Rosa Couto,2002) ดังนั้นหากเครื่องมือการ
กํากับดูแลที่เรานํามาทําการศึกษานี้ มีพฤติกรรมที่จะสามารถปรับใหการขยายตัวหรือหดตัวของ
ผลกําไรใหมีเสถียรภาพโดยมิไดผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจมากเกินไปก็ยอมเปนเครื่องมือที่ควรจะ
นํามาพิจารณาในการนําไปปฏิบัติมากกวา
การนําอัตราสวนทางการเงินมาใชในการวิเคราะหในระดับจุลภาคนี้จะเปนการ
คํานวณคาของอัตราสวนที่เปนที่นิยมใชกันในอดีต คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ
(Return on Equity:ROE) มาพิจารณารวมกับอัตราสวนที่มีการปรับใหมีการสะทอนความเสี่ยง
มากขึ้ น คื อ อั ต ราส ว นการวั ด ผลตอบแทนต อ เงิ น กองทุ น เมื่ อ ปรั บ ค า ความเสี่ ย งแล ว
(Risk adjusted return on capital:RAROC) ซึ่งเปนอัตราสวนที่นํามาประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยภายใตสภาพแวดลอมที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงดานตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งเปนความเสี่ยงสําคัญที่ธนาคารพาณิชยทุกแหง
จะตองแบกรับตนทุนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นนี้ได
นําไปรวมคํานวณ การกําหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากการปลอยสินเชื่อที่จะตองรวม
ต น ทุ น ความเสี ย หายนี้ เ ข า ไปด ว ยหรื อ ที่ เ รี ย กกั น โดยทั่ ว ไปว า ส ว นชดเชยความเสี่ ย ง(Risk
premium)59
4.2.1 การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
การวั ด ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย อ ย า งที่ รู จั ก กั น
โดยทั่วไป คือ การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 2 ชนิด คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย
(Return on Assets) และ อัตราผลตอบแทนจากสวนของทุน(Return on Equity) โดยเปนความ
พยายามที่ จ ะวัดความสามารถในการใชท รัพ ยากร นั่นคือ สินทรัพ ย และ ทุนของกิ จการว า มี
59

สวนชดเชยความเสี่ยง(Risk premium) คือ สวนตางระหวางอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนใน
สินทรัพยตัวใดตัวหนึ่งที่มีความเสี่ยงในที่นี้คือเงินปลอยสินเชื่อ(Loans) กับอัตราตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยที่ปลอดความ
เสี่ยง(Risk free assets)
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ประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งเปนการวัดตามขอมูลที่ปรากฎในงบการเงินโดยใชขอมูลทางการบัญชี
(Accounting data) รวมกับผลของราคาตลาด(Market transaction) ที่มีสวนทําใหราคาของ
สิ น ทรั พ ย เ ปลี่ ย นแปลงไประหว า งงวดบั ญ ชี แต ใ นภาวะของโลกการเงิ น ป จ จุ บั น ที่ ไ ด วิ วั ฒ น
เครื่องมือทางการเงินขึ้นมามากมาย การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานนี้จึงควรที่จะตระหนัก
ถึงความเสี่ยงดานตางๆที่แฝงอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่เกิดขึ้นนี้
การวัดความสามารถในการทํากําไรโดยปรับดวยความเสี่ยง (Risk-adjusted
profitability) มีจุดเดนนอกเหนือจากอัตราสวนทางการเงินพื้นฐานที่นิยมใชกัน คือ
 สามารถที่จะรายงานพรอมทั้งเปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไร และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกันระหวางหนวยธุรกิจในสถาบันการเงิน(Risk across business unit)
รวมกับเปาหมายการทํากําไร(Profitability targets)
 ชวยใหการคํานวณตนทุนเงินปลอยสินเชื่อสะทอนความเสี่ยงมากขึ้น
 เกิดการจัดสรรความเสี่ยง(The allocation of risks)และทุนระหวางหนวย
ธุรกิจในสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑทางการเงินรวมถึงลูกคาในแตละรายโดยใหอยูบนพื้นฐาน
ผลตอบแทนจากความเสี่ยง(The risk-return profile)
วิธีการของการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยปรับความเสี่ยงนี้จะอยูบน
พื้น ฐานการดํ า รงเงิ น กองทุ น ตามความเสี่ ย งที่ ส ถาบั น การเงิ น จะต อ งเผชิ ญ อยู จ ริง ตามภาวะ
เศรษฐกิจ(Economic capital)
การวัดความสามารถในการทํากําไร
ดั ง ที่ ก ล า วไว ข า งต น ว า วิ ธี ก ารวั ด ความสามารถในการทํ า กํ า ไรที่ ใ ช กั น อย า ง
แพรหลาย คือ อัตราผลตอบแทนตอทุน(Return on Equity: ROE) และ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพย(Return on Assets :ROA) แตการใชอัตราสวนดังกลาวมาวัดผลการดําเนินงานยังคงมี
จุดออนนั่นคือเปนวิธีการวัดที่ไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงหรือคาที่ไดอาจทําใหการวิเคราะหฐานะทาง
การเงินของกิจการผิดพลาดเนื่องจากคาอัตราสวนดังกลาวมิไดสะทอนความเสี่ยงตามความเปน
จริงตามที่สถาบันการเงินเผชิญอยู ทั้งนี้การวัดความสามารถในการทํากําไรโดยใชอัตราสวน
ดังกลาวเปนเพียงการมองผานมิติทางดานบัญชีเปนหลักหรืออาจกลาวไดวาคาที่นํามาใชในการ
คิดคํานวณอัตราดังกลาวเปนการอางอิงคาที่เกิดจากการบันทึกบัญชี(accounting-driven)โดย
มิไดนําปจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวเลขที่บันทึกบัญชีซึ่งอาจทําใหคาที่ไดขาดประเด็นอื่นๆที่
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สําคัญตอการวิเคราะหไป60(David P. Belmont,2004) กอปรกับความตองการของผูถือหุน
(Stockholders) ตองการพัฒนาแนวทางที่จะนํามาวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบัน
การเงินที่ควรจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามนวัตกรรมทางเงินใหมๆ ที่มีความซับซอน
มากขึ้นพรอมๆกับการเกิดบรรษัททางการเงินขามชาติที่ทําใหตองมีการพัฒนาวิธีการในการจัดสรร
กําไรตามหนวยธุรกิจ(Business units)ในองคกรใหมีความละเอียดและจัดสรรไดอยางถูกตองตาม
หนวยธุรกิจซับซอนมากขึ้นนี้ดวย
จากจุ ด อ อ นดั ง กล า วจึ ง ได มี ค วามพยายามที่ จ ะพั ฒ นาการคํ า นวณค า 61ที่ จ ะ
สามารถสะทอนถึงความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะตองเผชิญอันอาจสงผลใหเกิดความเสียหายทั้งที่
คาดการณไว(Expected losses) และที่ไมไดคาดการณไว (Unexpected losses)

การวัดผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว
(Risk-adjusted Return on Capital :RAROC)
“……. The most powerful impetus to bankers’ use of more systematic risk measures is
coming from increasingly activist institutional investors. The clear expectation for these
RAROC systems is that better measurement methods will produce better performance
by holding managers accountable for the amount of investor capital they are putting at
risk…..”
(Edward Zaik, John Walter, Garbiel Kelly and Christopher James, 1996)
การวั ด ผลตอบแทนต อ เงิ น กองทุ น เมื่ อ ปรั บ ค า ความเสี่ ย งแล ว (RAROC)
เปนการวัดความสามารถในการทํากําไร(Profitability)ของธนาคารพาณิชยโดยคํานวณจากกองทุน
ที่ปรับดวยความเสี่ยงแลว(Risk-based capital หรือ Capital at risk: CAR) เนื่องจากการวัด
60

Return on Equity was originally defined as Net Income divided by Shareholder’s equity where Net
Income and Shareholder’s Equity were derived based on accounting information (i.e. book value)(David P.
Belmont,2004)
61
การวัดความประสิทธิภาพในการดําเนินงาน(Performance measures) โดยอยูบนพิ้นฐานของ Economic capital
มีอยูหลายแนวคิดดวยกัน อาทิ Cash Flow Return on Investment(CFROI) ที่ไดรับการพัมนามาจาก holt Value associated
รวมถึง Total Business Return (TBR) ที่ไดรับการพัฒนาโดย Boston Consulting Group และ Shareholder Value Added ที่
ไดรับการพัฒนาจาก LEK/Alear Consulting Group. เปนตน
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ความสามารถในการทํากําไรหากพิจารณาเพียงกําไรจากรายไดที่สูงกวาคาใชจายอยางเดียวอาจ
เปนการพิจารณาเพียงดานเดียวซึ่งปราศจากการคํานึงความเสี่ยงที่อาจสงผลตอผลการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินไดในอนาคต โดยทั่วไปแลว RAROC ถูกใชในฐานะที่เปนเครื่องสะทอน
ผลตอบแทนหลังจากมีการปรับดวยความเสี่ยงแลว (Risk-adjusted return) ทั้งในสวนที่เปน
รายได(Revenues)และเงินกองทุน(Capital) ในขณะเดียวกันก็ยังไดคํานึงที่จะใหมีการจัดสรรทั้ง
ในสวนของรายไดและคาใชจายไปสูระดับหนวยธุรกิจ(Business unit)ของธนาคารพาณิชยดวย
เชนกัน
RAROC =

Earning − Expected loss(EL)
Regulatory capital or Economic capital (or Unexpected loss)

Earning คือ รายไดของธนาคารพาณิชย ไดแก รายไดจากดอกเบี้ย (The net
interest margin) รายไดจากคาธรรมเนียม (Fees) โดยอาจจะพิจารณาทั้งกอนหรือหลังการนํา
คาใชจายจากการดําเนินงาน (Operating cost) มาหักออกแลวก็ได
Expected loss คือ ความเสียหายโดยเฉลี่ยทั้งพอรตสินเชื่อ ธนาคารสามารถ
รองรับความเสียหายนี้โดยการกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Loan loss provision)
ซึ่งในกรณีของความเสี่ยงทางดานสินเชื่อหรือความเสียหายที่คาดการณไวนี้จะถูกสะทอนคาอยูใน
อัตราดอกเบี้ยเงินกูและคาธรรมเนียม นั่นยอมหมายถึงธนาคารพาณิชยสามารถที่จะผลักตนทุน
ในสวนนี้ ไปใหแก ลูก คา ผูขอกูได ดังนั้ นหากผลเสีย หายที่เ กิดขึ้นนี้มีคาเท ากั บระดับ ของความ
เสียหายที่ธนาคารพาณิชยคาดการณไวก็จะไมมีความจําเปนเลยที่ธนาคารพาณิชยจะตองดํารง
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่ไดกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ธนาคารไดตั้งไว
และถือวาเปนตนทุนที่ปรากฏโดยตรงในงบกําไรขาดทุนของธนาคาร
Unexpected loss คือ ความเสียหายนอกเหนือจากความเสียหายที่ไดคาดการณ
ไว(Expected loss) หรือคือคาความผันผวนของผลตอบแทนหรือความสูญเสีย(เมื่อเทียบกับสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)) รอบๆระดับที่ไดคาดการณในสวนที่เบี่ยงเบนออกจาก
คาความเสียหายโดยเฉลี่ยของธนาคาร เนื่องจากความสูญเสียนอกเหนือจากที่ไดคาดการณไวจึง
ทําใหตองดํารงเงินกองทุน(Economic capital)เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกันสํารองฯที่มีไวสําหรับ
ความเสียหายโดยเฉลี่ยของพอรตสินเชื่อนอกจากนี้ยังเปนการคํานึงถึงสวนสูญเสียที่เกิดไดจาก
ความเสี่ยงทั้ง 4 แหลง คือ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงของประเทศ ความเสี่ยงดานตลาด
และความเสี่ยงของธุรกิจ
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แนวคิดการวัดผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว
(Risk-adjusted Return on Capital :RAROC)(Zaik et al,1996)
วิ ธี ก ารคํ า นวณผลตอบแทนต อ เงิ น กองทุ น เมื่ อ ปรั บ ค า ความเสี่ ย งแล ว (Risk-adjusted
Return on Capital :RAROC) ไดปรากฎขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 1970 โดยมีจุดประสงคเพื่อวัดความเสี่ยงที่มี
อยูในพอรตสินเชื่อของธนาคารพาณิชยรวมถึงจํานวนเงินกองทุนที่ดํารงไวตามสภาพเศรษฐกิจที่เพียงพอที่จะ
จํากัดภาวะความเสี่ยงของเจาหนี้ ซึ่งไดรับการพัฒนาและนํามาปฏิบัติใชจริงโดยธนาคารแหงอเมริกา(Bank of
America) ในป 1993 และในป 1994 ระบบนี้ไดเปนรูปธรรมมากขึ้นเนื่องจากไดมีการเผยแพรในรายงานประจํา
ไตรมาสของธนาคารแหงอเมริกาและเปนการรายงานผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยง(Risk-adjusted return)
ตอเงินกองทุนจัดสรรตามหนวยธุรกิจ(business unit) ภายในธนาคาร 37 หนวย ตอมาในป 1995 ธนาคารแหง
อเมริกาไดพัฒนาระบบใหสามารถคํานวณ RAROC ในระดับตางๆ อาทิ ระดับผลิตภัณฑทางการเงิน,รายการคา
(Transaction)และตามระดับความสัมพันธของลูกคา
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิด RAROC อยูบนพื้นฐานความเสี่ยง 4 ประเภท คือ ความเสี่ยงดานเครดิต(Credit
การวัดประสิทธิภาพภายหลังจากปรับดวยความเสี่ยงแลว(The
Risk
Adjusted
risk)ความเสี
ย
่
งของประเทศ(Country
risk)ความเสี
ย
่
งด
า
นตลาด(Market
risk)และความเสี
ย
่
งของธุ
รกิจ(Business
Performance Measures: RAPM)
risk) และมุงที่จะจัดสรรเงินกองทุนโดยอิงเหตุผล 2 ประการ คือ I) การบริหารความสี่ยง(Risk management)
II) การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน(Performance evaluation) โดยความเสี่ยงสามารถแบงไดเปน 2 มิติ
คือ ความสูญเสียที่คาดการณไว คือ ความสูญเสียโดยเฉลี่ยของพอรตสินเชื่อสามารถรองรับความเสี่ยงนี้โดยการ
กันสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ ความสูญเสียที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา โดยเปนความสูญเสีย
ที่เกินกวาสวนที่กิจการไดคาดการณไว จากสาเหตุนี้ความสูญเสียชนิดนี้จึงเปนตัวกําหนดการดํารงเงินกองทุนที่
ตองดํารงไวตามภาวะเศรษฐกิจ(Economic capital)

Loss Rate

Unexpected loss (Variance)

“…By assigning levels of capital based
on anticipated future risks rather than
ในการวัดความสามารถในการทํากําไรโดยใช อัตราผลตอบแทนตอเงินกองทุน
historical risks, our system is designed to
เมื่อปรั
บคาความเสี
่ยงแลinว(Risk-adjusted Return on Capital: RAROC หรือ Return on Riskencourage
managers
to make changes
the business
mix of Capital:
their unit, or RORAC)
in the
adjusted
นั้น เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหถึงคาที่คํานวณมาไดวาอยูในระดับ
composition of the credit portfolio, that
ไดเปนอยางดี
ใดจึtheงจะบ
งบอกได
วาเป
improve
risk-reward
profile
of นtheกิจการที่มีความสามารถในการทํากําไร(Profitability)
bankดัwhile
RAROCาเกณฑมาตรฐาน(Benchmark)เพื่อTime
งนั้นincreasing
จึงไดมีกtheir
ารกํownาหนดค
ใชเปรียบเทียบ คาของ RAROC ที่
and economic profit…” (Zaik et al, 1996)
Expected loss(Mean)
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เนื่ อ งจากการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของธนาคารพาณิ ช ย จ ากผล
ประกอบการที่สะทอนความเสี่ยงเพื่อเปนการวิเคราะหวาคาที่ไดจากอัตราสวนดังกลาวอยูในระดับ
ที่นาพึงพอใจหรือไมนั้น ธนาคารพาณิชยควรจะตองมีคาของอัตราสวนอีกคาหนึ่งที่จะเปนเกณฑ
บง ชี้ระดั บของประสิท ธิ ภาพ(Benchmark)ดว ยหรืออาจกล า วได วา เป น เกณฑ ขั้ น ต่ํ า ที่ ธ นาคาร
พาณิชยควรที่จะบรรลุไดโดยคาเกณฑมาตรฐานที่ใชในปจจุบัน คือ The hurdle rate เปนคาที่ใช
เปนเกณฑในการพิจาณาวา คา RAROC ที่หามาไดนั้นอยูในเกณฑใด อาจเรียกไดวาThe hurdle
rate นี้ คือ ผลตอบแทนขั้นต่ําสุดที่ตองการ(The minimum required return) จากการนําเงินทุน
ของธนาคารพาณิชยไปใชแสวงหาผลตอบแทนในขณะเดียวกันก็คือตนทุนเงินทุนของธนาคารดวย
(Cost of equity for the bank)โดยจะเปนราคาตอหนวยความเสี่ยง(Unit price of risk) ของ
ธนาคารแตละแหงหรืออาจกลาวไดวาเปนคาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ(The required rate of
return)โดยการคิดลดกระแสเงินสดที่จะไดรับ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับตนทุนของเงินทุนของกิจการหรือ
ตนทุนถัวเฉลี่ยของทุนบวกหรือลบดวย risk premium เพื่อที่จะสะทอนลักษณะความเสี่ยงฉพาะที่
แตละกิจการตองเผชิญ
ฉะนั้นหากการประเมินความสามารถในการทํากําไรจาก คา RAROC อยูสูงกวา
“Hurdle rate” แสดงวาประสิทธิภาพในการแสวงหากําไรจากการใชทุนอยูในระดับดี โดยคานี้ควร
จะกําหนดใหเทากับผลตอบแทนที่ตองการของผูถือหุน(The return required by shareholder)
โดยคามาตรฐานที่ใชกําหนดคา The hurdle rate นี้เทากับ อัตราสวนผลตอบแทนของทุน(Return
on Equity:ROE) ซึ่งโดยทั่วไปจะไดกําหนดใหเทากับ รอยละ 25 กอนหักภาษีเงินได (Joel
Bessis,1998) หรือเทากับรอยละ 15 ของผลกําไรหลังหักภาษี(Joel Bessis,2002) หรืออาจเปน
คาอื่นที่เหมาะสมในแตละกิจการซึ่งจะถูกกําหนดโดยผูบริหาร
ในขณะเดียวกัน คาที่ถูกนํามาใชวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชยควบคูกับคาของผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว(Risk-adjusted
Return on Capital :RAROC) คือ มูลคาเพิ่มของผูถือหุน(Shareholders Value Added)62 โดย
เปนคาที่แสดงใหทราบถึงมูลคาของผูถือหุนโดยจะเปนการรวมทั้งรอยละของความสามารถในการ
ทํากําไรและขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นแกธนาคารพาณิชย(Size of transaction)

62

รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก
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จากอัตราสวน
Earning − Expected loss(EL)

RAROC =

Regulatory capital or Economic capital (or Unexpected loss)

เราสามารถนําคาของทั้ง ความสูญเสียที่คาดการณไว(Expected loss) ซึ่ง
สามารถแทนคาไดดวย คาของเงินกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รวมกับคาความ
สูญเสียที่ไมไดคาดการณไว(Unexpected loss) ซึ่งก็จะสามารถแทนคาดวยการดํารงเงินกองทุน
ภายใตสมมุติฐานที่ใกลเคียงกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันมาคํานวณ พรอมกันนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับการมุงที่จะวัดความสามารถในการทํากําไรที่ดีที่สุดจึงไดกําหนดใหสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อ
ในเกณฑสูงสุดเสมอขณะเดียวกันก็ไดกําหนดใหมีการดํารงสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
คงที่ตลอดชวงวัฏจักรเศรษฐกิจ จากอัตราสวน RAROC นี้ที่ไดทําการศึกษาหลักเกณฑการกํากับ
สถาบันการเงินผานแบบจําลองของทั้งการคํานวณคาเงินกันสํารองจากวิธี Risk based ที่ประเทศ
ไทยไดนํามาปฏิบัติ และวิธี Dynamic Loan Losses Provisions ที่เปนวิธีปฏิบัติของประเทศ
สเปนตามที่กลาวไวขางตน ดังนั้นจึงกําหนดกรอบสมมติฐานเพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับคาอัตรา
ผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว(Risk-adjusted Return on Capital:
RAROC) ไดเปน 4 กรณี ดังนี้
ตารางที่ 4-9 แนวทางเลือกเพื่อใชในการศึกษา
วิธี

Loan loss provisions(LLPs)
Risk-based

Dynamic LLPs

Capital requirement
Basel I

Basel II

กรอบสมมติฐาน
กรอบสมมติฐาน1

√

กรอบสมมติฐาน 2

√

√
√

กรอบสมมติฐาน3

√

กรอบสมมติฐาน4

√

√
√
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จากตารางที่ 4-9 ขางตนสามารถสรุปเปนสมการทางเลือกตางๆ ได ดังนี้
กรอบสมมติฐานที่ 1
RAROC =

Earning − Expected loss(EL) (Risk − Based Provisioning Methodology)
Capital requirement (or Unexpected loss) (Basel I)

กรอบสมมติฐานที่ 2
RAROC =

Earning − Expected loss(EL) (Risk − Based Provisioning Methodology)
Capital requirement (or Unexpected loss) (Basel II)

กรอบสมมติฐานที่ 3
RAROC =

Earning − Expected loss(EL) (Dynamic loan loss provisions)
Capital requirement (or Unexpected loss) (Basel I)

กรอบสมมติฐานที่ 4
RAROC =

Earning − Expected loss(EL) (Dynamic loan loss provisions)
Capital requirement (or Unexpected loss) (Basel II)

เมื่อเราไดทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพการทํากําไรของธนาคารพาณิชยผาน
การวิเคราะหโดยใชอัตราผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว(RAROC) สําหรับ
ในแตละกรอบสมมติฐานซึ่งไดแยกเปน 4 สมมติฐานขางตนโดยที่ไดยึดอัตราสวนภายใตกรอบ
สมมติฐานที่ 1 เปนคาอางอิง(Benchmark) เพื่อเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากอีก 3 สมมติฐานและ
เพื่อเปนการวิเคราะหที่การแปลความที่กวางและครอบคลุมมากขึ้นดังนั้นในสวนตอไปจึงไดนํา
อัตราสวนที่ ใชวัดเพื่ อสะทอนความแข็ง แกรงของธนาคารพาณิชยมาวิเคราะหควบคู ไปกับค า
RAROC
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สิ่งที่หลีกเลี่ยงมิไดที่ธนาคารพาณิชยตองมีการ trade off ระหวางการมีตนทุนที่
สูงขึ้นหากมีการใชหลักเกณฑที่เขมงวดมากขึ้นซึ่งการวัดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชยถือเปน
สิ่งสําคัญแตยังคงมีขอจํากัดทางดานผลผลิตของธนาคารพาณิชย(Bank output) ที่ยากตอการวัด
(Measure) ทั้งในแงแนวคิดรวมถึงการนําไปปฏิบัติจริง(Allen,Engert and Liu,2006) จากงาน
การศึกษาที่ผานมาพบวาความพยายามที่จะวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
มีหลายแนวทางดวยกัน อาทิ การใชอัตราสวนทางการเงิน ซึ่งเปนวิธีที่งานวิจัยชิ้นนี้ไดนํามาใชใน
การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยเชนกัน นอกจากนี้ยังมี วิธีการวัด
การประหยัดตอขนาด(Economomies of scales) เมื่อเทียบกับโครงสรางตนทุนของธนาคาร
นอกจากนี้ยังมีวิธีวัดผลการดําเนินงานโดยการเปรียบเทียบกับคาขอบเขตที่มีประสิทธิภาพ(The
efficient-frontier) ซึ่งนํามาปนตัวเทียบที่ดีที่สุด(Best practice)
แนวทางการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว
(Risk-adjusted Return on Capital :RAROC)
ในลําดับตอไปจะเปนการอธิบายถึงวิธีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระดับจุลภาคซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน (Earnings) ของธนาคารพาณิชย โดยจะเปน
การศึกษาคาของอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลวควบคูไปกับการ
นําอัตราสวนการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานแบบดั้งเดิม คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของ
เจาของ(Return on Equities:ROE)
พรอมกันนี้ไดนําอัตราสวนทางการเงินอื่นมาทําการวิเคราะหแตไดจํากัดขอบเขต
อัตราสวนทางการเงินในบางอัตราสวนที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออมตอรายการทางบัญชีบาง
รายการเทานั้น โดยจะแยกการพิจารณาอิงตาม IMF surveillance63 (Owen,E.et al,2000) ซึ่ง
ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือ Aggregate Microprudential Indicators และ Macroeconomic
indicators แตเนื่องจากเราจะทําการศึกษาในสวนที่มีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย ฉะนั้นจึงไดทําการพิจารณาเฉพาะในสวนของ Aggregate Microprudential Indicators
ซึ่งเปนการเสนออัตราสวนทางการเงินอื่นๆที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชยในบาง
อัตราสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับรายการบัญชีที่ไดรับผลกระทบจากการกันสํารองฯและการดํารง
63

IMF surveillance เปน ความรวมมือของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารกลางของ 22 ประเทศ
ภายใต “The report of the working group on Strengthening Financial System” ในเดือนตุลาคม 1998 ซึ่งกระบวนการทํางาน
จะเปนสวนหนึ่งของ the joint World Bank-IMF Financial sector Assessment Program(FSAP) และThe related Financial
System stability of financial Assessment(FSSAs) โดยไดพัฒนา Macroprudential Indicators(MPIs) คือ ดัชนีที่ใชวัดความ
แข็งแรงและความมีเสถียรภาพของระบบการเงิน
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เงินกองทุนเทานั้น Aggregate Microprudential Indicators ไดแบงประเภทของอัตราสวนที่ใชใน
การประเมินความแข็งแกรงและฐานะการเงินของธนาคาร เปน 6 ประเภท ซึ่งเรียกสั้นๆ วา
“CAMELS” คือ
• ความมั่นคงเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)
• คุณภาพของสินทรัพย (Asset quality)
• คุณภาพในการจัดการหรือบริหาร(Management soundness)
• ความสามารถในการหารายได(Earnings)
• ฐานะสภาพคลอง(Liquidity)
• ความออนไหวตอความเสี่ยงดานการตลาด (Sensitivity to market risk)
1. ความมั่นคงเพียงพอของเงินกองทุน(Capital adequacy)
ความเพียงพอของเงินกองทุนเปนการวัดฐานะการเงินของธนาคารในดานความ
มั่นคงและความมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอครบถวนตาม
หลักเกณฑขอบังคับที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดไว ในขณะเดียวกันธนาคารยังคงตอง
รักษาฐานะคุณภาพของเงินทุนใหมั่นคงและเหมาะสมกับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ ซึ่งชวยใหผู
ฝากเงินและเจาหนี้เกิดความมั่นใจในความสามารถของธนาคารที่จะรับรองผลขาดทุนหรือชดเชย
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตามปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอฐานะ
ความมั่นคงของธนาคาร คือ คุณภาพของสินทรัพยที่ธนาคารมีอยู ดังนั้นหากธนาคารมีสินทรัพยที่
ไมมีคุณภาพเปนจํานวนมาก นั่นยอมสงผลตอฐานะของเงินกองทุนของธนาคารที่จะออนแอลง จน
กระทั้งเงินกองทุนสุทธิตอหุนต่ํากวามูลคาหุนทุนของธนาคาร หรืออาจกลาวไดวา มีฐานะเงินทุน
ขาด หรือเสื่อมคา(Impaired Capital) หากอยูในสถานการณที่ย่ําแยมากๆ ก็อาจทําใหธนาคารมี
สินทรัพยสุทธิไมเพียงพอที่จะชําระหนี้สินตอบุคคลภายนอก ก็จะไมสามารถชําระหนี้ (Insolvency)
ไดในที่สุด
 อัตราสวนที่แสดงถึงความเพียงพอเงินกองทุนและคุณภาพสินทรัพย
1.1. อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง เปนอัตราสวนที่ใชวิเคราะหฐานะ
ความเสี่ยง(Risk Exposure) ของธนาคารในการขยายสินเชื่อและลงทุนเปรียบเทียบกับฐานะของ
เงิ น กองทุ น ที่ ธ นาคารมี ไ ว ร องรั บสิ น เชื่ อ และเงิ น ลงทุ น หรื อสิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งที่ ธ นาคารมี อ ยู นั้ น มี
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เงินกองทุนที่เปนสวนของเจาของกิจการที่จะชวยรองรับความเสียหายแกผูฝากเงินและเจาหนี้ของ
ธนาคารพาณิชยไดเพียงพอหรือไม
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1ตอสินทรัพยเสี่ยง =

เงินกองทุน
สินทรัพยเสี่ยง

1.2. อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวม เปนสัดสวนของเจาของกิจการ
จากมูลคาสินทรัพยรวมของธนาคารที่แสดงถึงการการลงทุนในสินทรัพยของธนาคารวาธนาคารได
ใชแหลงเงินทุนตนเองในสัดสวนเทาใดซึ่งหากอัตราสวนนี้มีคาสูงแสดงวาธนาคารไดใชเงินทุนของ
ตนในการลงทุนมากและไมมีพันธะที่จะตองชําระคืน
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวม =

เงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพยรวม

1.3. อัตราการเจริญเติบโตของเงินกองทุนชั้นที่ 1 เปนอัตราสวนที่บอกถึงการ
ขยายตัวของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ถาอัตราสวนนี้สูงแสดงวาธนาคารมีแนวโนมที่จะมี
เงินกองทุนที่เขมแข็งหรือมีความมั่นคงมาก
อัตราการเติบโตของเงินกองทุนชันที
้ ่1 =

เงินกองทุนชั้นที่ 1 งวดปจจุบัน - เงินกองทุนชั้นที่ 1 งวดกอน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 งวดกอน

1.4. อัตราการเติบโตของเงินกองทุนรวม เปนอัตราที่แสดงถึงการขยายตัวของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 รวมกัน หรืออาจนําเอากองทุนชั้นที่ 3 เขามารวม
พิจารณาดวยก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับหลักเกณฑของแตละประเทศวาจัดใหมีกองทุนชั้นที่ 3 หรือไม หาก
อัตราสวนนี้สูงยอมแสดงถึงแนวโนมที่ธนาคารจะมีเงินกองทุนที่เขมแข็งหรือมีความมั่นคงมากขึ้น
อัตราการเติบโตของเงินกองทุนรวม =

เงินกองทุนรวมงวดปจจุบัน - เงินกองทุนรวมงวดกอน
เงินกองทุนรวมงวดกอน

1.5. อัตราสวนหนี้สินตอทุน (LNW :Liabilities to net worth) เปนอัตราสวนที่ใช
วิเคราะหถึงภาระหนี้สินของธนาคารตอเงินทุนหรือสวนของผูถือหุน อัตราสวนนี้ยิ่งใหคาต่ําเทาไหร
ยอมแสดงวาธนาคารมีฐานะที่ดีเพราะมีหนี้สินนอยเมื่อเทียบกับทุน
อัตราสวนหนี้สินตอทุน =

้
หนี้สินทังหมด
ทุนทั้งหมดหรือสวนของผูถือหุนทั้งหมด
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เนื่องจากการกันสํารองฯ และการดํารงเงินกองทุนมีความสัมพันธกนั ในแงทหี่ ากมี
การกันสํารองในปริมาณที่สูงยอมหมายถึงผลกําไรของธนาคารพาณิชยจะตองลดลงและสงผลให
สวนของ Net worth ของธนาคารลดต่ําดวยซึ่งแสดงถึงทุน (Capital) ของธนาคารก็จะลดต่ําลง
จากความสัมพันธนี้จึงมีอัตราสวนทางการเงินบางตัวที่สามารถนํามาใชวิเคราะหถึงผลที่จะเกิดขึ้น
แกธนาคารหากจํานวนของทั้งการกันสํารองและการดํารงเงินกองทุนมีจํานวนที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ตามเมื่ อธนาคารประสบปญหาทุ น เสื่อมคา (Impaired
Capital)
แมกระทั้งถึงขั้นติดลบมิไดหมายความวาธนาคารจะตองเลิกกิจการ ธนาคารอาจดําเนินการตอ
อยูไดถ ายังมีทุนหมุน เวียนหรือตราบใดที่ธนาคารยัง มีความนาเชื่ อถืออัน มีผลใหสามารถเพิ่ม
ปริมาณเงินฝากไดอยางสม่ําเสมอธนาคารพาณิชยก็ยอมจะไมขาดเงินทุนหมุนเวียนเชนกัน
2. วิเคราะหดานคุณภาพสินทรัพย (Asset quality)
คุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย ข องธนาคารเป น เครื่ อ งสะท อ นให เ ห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสามารถในการบริหารสินทรัพยของฝายบริหารธนาคารในดานตางๆและมีแนวทางการ
กํ า หนดนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรเป น ไปในลั ก ษณะใด ในขณะเดี ย วกั น คุ ณ ภาพของ
สินทรัพยอาจวัดออกมาในลักษณะระดับความเสี่ยงตอการสูญเสียในสินทรัพยแตละประเภทซึ่ง
ธนาคารพาณิชยอาจทําการแบงลําดับชั้นคุณภาพสินทรัพยเพื่อทําการวิเคราะหตามหลักเกณฑ
การจัดชั้นลูกหนี้ซึ่งเปนการวิเคราะหคุณภาพสินทรัพยของธนาคารพาณิชยที่ครอบคลุมสินทรัพย
ของธนาคารโดยรวม เนื่องจากสินทรัพยสวนใหญของธนาคารเปนเงินใหสินเชื่อ การที่ธนาคารมี
ระดับคุณภาพของสินทรัพยต่ํา จะทําใหธนาคารมีความเสี่ยงในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยซึ่ง
จะทําใหเกิดความเสียหาย และความมั่นคงทางการเงินของธนาคารที่ลดลง
2.1 อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ เปนอัตราสวนที่บงบอก
ถึงคุณภาพสินเชื่อ เนื่องจากจํานวนเงินที่ตองกันไวเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดสํารองไวสําหรับ
สินเชื่อที่คาดวาจะกลายเปนหนี้สูญ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอผูฝากเงินและเจาหนี้
ดังนั้นหากอัตราสวนนี้มีคามาก ยอมแสดงถึงกําไรของธนาคารจะลดลงทําใหการลงทุนดานสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยไดผลไมคุมคากับเงินลงทุนในการปลอยสินเชื่อ แตทั้งนี้อัตราสวนนี้สวนหนึ่ง
จะขึ้นอยูกับนโยบายการบริหารสินเชื่อของธนาคารแตละแหงดวย เนื่องจากอาจมีธนาคารพาณิชย
บางแหงไดตั้งการกันสํารองในสวนนี้มากกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว
อัตราสวนคาเผื่อหนีสงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ =

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหสินเชื่อ
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2.2 อัตราการเติบโตคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนอัตราสวนที่ใชวิเคราะหการ
ขยายตั ว ของค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของธนาคารในงวดป จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ งวดก อ น
ถาอัตราสวนนี้สูงแสดงวาคุณภาพหนี้ของธนาคารมีแนวโนมลดลง แตในขณะเดียวกันจะตองนํา
อัตราสวนที่ไดนี้ไปพิจารณาควบคูกับอัตราการเติบโตของเงินปลอยสินเชื่อดวย หากอัตราการ
ขยายตัวของเงินใหสินเชื่อต่ํากวาการขยายตัวของอัตราการขยายตัวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แสดงวาคุณภาพหนี้ของธนาคารมีแนวโนมลดลง
อัตราการเติบโตของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ =

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญงวดนี้ - คาเผื่อหน้สี งสัยจะสูญงวดกอน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญงวดกอน

2.3 อัตราการเติบโตเงินใหสินเชื่อ เปนอัตราสวนที่นํามาใชวิเคราะหรวมกับอัตรา
การเติบโตคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชยมีความจําเปนที่จะตองมีการกัน
สํารองฯมากขึ้นก็อาจจะมีผลกระทบตอปริมาณเงินปลอยสินเชื่อเนื่องจาก จะทําให Net worth
ของธนาคารลดต่ําลง
อัตราการขย ายตัวของเง ินใหสินเช ื่อ =

เงินใหสิน เชื่อของงว ดนี้ - เงินใหสิน เชื่องวดก อน
เงินใหสิน เชื่องวดก อน

2.4 อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Leverage ratio) เปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึง
การนําทรัพยากรในสวนที่เปนหนี้สินของธนาคารพาณิชยซึ่งสวนใหญ คือ เงินฝาก(Deposits)
ธนาคารพาณิชยจะนําสวนนี้มาปลอยสินเชื่อ ดังนั้นหากสวนของหนี้สินขยายตัวเพิ่มขึ้นยอมมี
นั ย ยะว า สิ น เชื่ อ ก็ ย อ มที่ จ ะขยายตั ว เช น กั น และเมื่ อ วิ เ คราะห อั ต ราส ว นนี้ จ ะเป น การแสดง
ความสามารถในการชําระหนี้โดยใชในสวนทุนหรือสวนที่เปนของผูถือหุนมาชําระหนี้ที่ครอบคลุม
มากนอยเพียงใด จากความหมายดังกลาวคาของอัตราสวนนี้จึงไมควรที่จะมีคาที่สูงมากเกินไป
หรือหากมีการขยายตัวก็ควรที่จะเปนขยายตัวที่สอดคลองกันทั้งสวนที่เปนหนี้สินและทุน ซึ่งเปน
การแสดงความสามารถในการบริหารและจัดสรรหนี้สินเพื่อกอใหเกิดรายไดไดอยางเหมาะสมกับ
ตนทุนที่เกิดขึ้นจากภาระหนี้ดังกลาวไดดีเพียงใด

Leverage ratio =

หนี้สิน(Debt)
ทุน(Equities)
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3. ประสิทธิภาพการบริหารงาน (Management soundness Indicators)
อัตราสวนที่แสดงประสิทธิภาพการบริหารงานของธนาคารพาณิชย เนือ่ งจากการ
บริ ห ารหรื อ จั ด การเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ และมี ผ ลต อ ความั่ น คงก า วหน า ของธนาคารพาณิ ช ย
หากธนาคารใดขาดการจัดการที่ดีการบริหารไมมีประสิทธิภาพก็ยอมจะมีผลกระทบตอคุณภาพ
และประสิทธิภาพของธนาคารในดานอื่นดวย อยางไรก็ตามการประเมินคุณภาพในการจัดการ
และบริหารยากที่จะวัดออกมาในลักษณะการวิเคราะหเชิงปริมาณและอัตราสวนทางการเงินได
โดยตรงเพียงประการเดียวแตตองอาศัยประสบการณของผูบริหารหรือผูวิเคราะหในการประเมิน
คุณภาพ การประเมินฐานะคุณภาพของการจัดการและบริหารของธนาคาร จึงตองอาศัยการ
ประเมิ น ในด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ ประสิ ท ธิ ภ าพและลั ก ษณะการจั ด องค ก ร รวมถึ ง
ประสิท ธิ ภาพ ความรู ความชํ า นาญ ประสบการณ แ ละความสามารถของผู บริ ห ารระดั บ สู ง
เปนตน
3.1 อัตราสวนคาใชจาย(Expense ratios) เปนอัตราสวนระหวางคาใชจายตอ
รายไดที่เกิดขึ้น โดยหากอัตราสวนนี้อยูในระดับสูงจะแสดงถึงการบริหารงานที่ไมมีประสิทธิภาพ
เทาใดนักหรือมีตนทุนในการดําเนินงานสูงเมื่อเทียบกับรายไดของธนาคารพาณิชยเอง
Expense ratio =

Expenses
Total revenues

4. การวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไร (Earnings and Profitability)
ผลการดําเนินงานที่ดีของธนาคารสามารถเปนเครื่องชี้ที่แสดงใหเห็นถึงความ
เติบโตกาวหนาของธนาคาร ในขณะเดียวกันเพื่อใหสามารถวิเคราะหระดับความสามารถใน
การหารายไดหรือการทํากําไรของธนาคารไดอยางชัดเจนขึ้นในการประเมินฐานะดังกลาวจึงควร
วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บกั บ ระดั บ หรื อ อั ต ราการทํ า กํ า ไรของธนาคารพาณิ ช ย อื่ น ในระบบเฉลี่ ย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปรียบเทียบกับกลุมธนาคารพาณิชยอื่นที่มีขนาดเดียวกัน (Peer group)
4.1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on total assets)
เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยเพื่อ
สรางรายไดของธนาคารพาณิชย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม =

กําไรสุทธิหลังหักภาษี
× 100
สินทรัพยรวม
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4.2. อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (Return on equity)
เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการใชประโยชนของเงินทุนจากสวนของ
ผูถือหุนอันรวมถึงประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนของธนาคารพาณิชย
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน =

กําไรสุทธิหลังหักภาษี
× 100
สวนของผูถื อหุนทังหมด
้

4.3. อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม
เปนอัตราสวนที่แสดงความสามารถในการทํากําไรโดยคิดเปนสัดสวนกับรายได
รวมทั้งหมดซึ่งจะแสดงใหเห็นวาจากรายไดทั้งหมดเปนสวนของกําไรที่จะสามารถนําไปเพิ่มสวน
ของทุนของธนาคารพาณิชยเทาใด
อัตราสวนกำไรตอรายไดรวม =

กําไรสุทธิหลังหักภาษี
× 100
รายไดรวม

4.4. อัตราสวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวม
เป น อั ต ราส ว นที่ แ สดงค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด จากการกั น สํ า รองหนี้ ส งสั ย จะสู ญ
เปรียบเทียบกับรายไดรวม หากอัตราสวนนี้สูงแสดงวาคาใชจายในสวนนี้สามารถสงผลกระทบตอ
กําไรของธนาคารไดเปนจํานวนมาก หรืออาจแสดงถึงการกันสํารองเพื่อรองรับผลขาดทุนที่เกิด
จากหนี้สูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวามีปริมาณที่เพียงพอหรือไม
อัตราสวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวม =

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
× 100
รายไดรวม

5.การประเมินสภาพคลอง (Liquidity Indicators)
นอกจากที่ ธ นาคารพาณิ ช ย จ ะต อ งดํ า รงสิ น ทรั พ ย ใ ห ถู ก ต อ งครบถ ว นตามที่
กฎหมายกําหนดไวแลวยังตองดํารงฐานะสภาพคลองใหเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารนั้น ทั้งในดานจํานวนคุณภาพและความคลองตัวอีกดวย
อัตราสวนที่ใชประเมินสภาพคลองจะบงบอกถึงความสามารถของกิจการในการจายภาระผูกพัน
ทางการเงินในระยะสั้น แบงไดเปน
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5.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Current ratio)
คือ อัตราสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
Current ratio =

Current assets
Current liabilities

การนําอัตราสวนนี้เขามาพิจารณาเนื่องจากธนาคารพาณิชยมีสินทรัพยหมุนเวียน
อาทิ ลูกหนี้ระยะสั้นอายุไมเกิน 1 ป เปนตนซึ่งหากมีการกันสํารองฯ และการดํารงเงินกองทุน
เปลี่ยนแปลงก็อาจสงผลตอปริมาณการปลอยสินเชื่อระยะสั้นได
5.2 อัตราสวนเงินปลอยสินเชื่อตอเงินฝาก (Loans-to-Deposits ratios)
อั ต ราส ว นที่ แ สดงความสามารถของธนาคารในการเคลื่ อ นย า ยเงิ น ฝากไปสู
อุปสงคของเงินปลอยสินเชื่อ หากอัตราสวนนี้มีคาสูงหมายความวาธนาคารมีสภาพคลองอยูใน
ระดับต่ําซึ่งถือเปนสัญญาณไมดีนัก หากมี Shock เกิดขึ้น
Loans - to - deposits ratio =

Loans
× 100
Deposits

6. ความออนไหวตอความเสี่ยงทางดานตลาด (Sensitivity to Market Risk Indicators)
แสดงการวัดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงทางดานตลาด อันไดแก ความเสี่ยง
ของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อันสงผลตอสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารพาณิชย
เนื่องจากการศึกษานี้ไมไดมุงที่จะพิจารณาความเสี่ยงทางดานการตลาด กอปรกับอัตราสวนที่ใช
ในการพิจารณาไมเกี่ยวของกับผลกระทบตอฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย อันเกิดจากการกัน
สํารองฯและการดํารงเงินกองทุน ดังนั้นจึงไมขอกลาวถึงในตรงจุดนี้อยางละเอียดนัก
จากอั ต ราส ว นที่ ก ล า วมาข า งต น เป น แนวทางเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย
สามารถนําการคํานวณอัตราสวนดังกลาวไปทําการวิเคราะหในดานหลักทั้ง 5 ดานเพื่อที่จะนําไป
เปนแนวทางการวางกลยุทธและนโยบายของธนาคารแตละแหงรวมถึงยังสามารถที่จะเปรียบเทียบ
อัตราสวนบางประเภทกับธนาคารอื่นๆไดอีกประการหนึ่ง อยางไรก็ตามการศึกษาชิ้นนี้ไดทําการ
วิเคราะหรายการทางบัญชีของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบตั้งแตในชวงป 2531-2548 จึงทําให
ขอมูลในบางรายการบั ญชีที่ จะสามารถนํา มาวิเคราะหยั ง คงขาดความสมบูรณจ ากขอจํา กัด
ทางดานขอมูลที่จะสามารถนํามาวิเคราะหดังกลาว การศึกษานี้จึงจะทําการวิเคราะหอัตราสวน
ในบางสวนที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินที่นํามาศึกษาเทานั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการวิเคราะห

151

ที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไมสมบูรณของขอมูล64 โดยไดทําการแยกการวิเคราะหเ ปน
2 สวนคือ ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลของอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุน
เมื่อปรับความเสี่ยงแลว(RAROC) อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(ROE) ในสวนที่ 2
จะเปนการวิเคราะหอัตราสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือการกํากับดูแลทั้ง 2 เครื่องมือ คือ
อัตราการเติบโตของเงินกองทุนรวม อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ อัตราการ
เติบโตคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อัตราการเติบโตเงินใหสินเชื่อ และอัตราสวนคาใชจาย(Expense
ratio)

64

ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหในสวนที่เปนรายไดและคาใชจายจะเปนการนํารายไดในสวนที่เปนดอกเบี้ยและ เงิน
ปนผลมาทําการศึกษาเทานั้นทั้งนี้เพื่อเปนการเปรียบเทียบกับคาใชจายในสวนที่เปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากการปลอย
สินเชื่อในขณะเดียวกันรายการบัญชีทางดานคาใชจายที่นํามาทําการวิเคราะหก็จะใชคาใชจายดอกเบี้ยเชนกัน
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บทที่ 5
บทที่ 5 การวิเคราะหผลการศึกษา

การวิเคราะหผลการศึกษา
ในสวนของบทที่ 5 นี้จะเปนสวนการวิเคราะหผลที่ไดจากการศึกษาโดยในบทนี้ได
แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดวยกัน คือ ในสวนแรกเปนสวนวิเคราะหผลที่ไดจากการ
ใชแบบจําลองการกันสํารองฯ ตามแบบวิธี Dynamic loan loss provision ไดอางอิงจาก
หลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ข องธนาคารกลางสเปนโดยวิ ธี ก ารศึ ก ษาได นํ า ไปสร า งแบบจํ า ลอง
(Simulation) ภายใตสมมติฐานสภาพแวดลอมทางการเงินของประเทศไทย โดยใชขอมูลเงิน
ปลอยสินเชื่อในชวงป พ.ศ.2531-2548 รวมถึงขอมูลเงินกันสํารองในชวงเวลาเดียวกันทั้งนี้ขอมูล
เงินกันสํารองฯ ที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลที่ไดอางอิงจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศ
ไทยโดยเปนขอมูลของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ แตทั้งนี้ยังมีขอจํากัดในแงของหลักเกณฑ
วิธีการในการคิดคํานวณเงินกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑมา
โดยตลอดสําหรับชวงเวลาของขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเพื่อใหเหมาะแกสภาพแวดลอมทาง
การเงินในชวงวัฏจักรเศรษฐกิจในชวงเวลานั้น แตเนื่องจากเราตองการศึกษาถึงปริมาณการกัน
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ ฉะนั้นแมวาวิธีในการคํานวณปริมาณเงินกันสํารองฯ จะมีวิธีการคิดที่
แตกตางกันก็ตาม จึงไมมีผลกระทบตอการแปลผลการศึกษาจากประเด็นวิธีการกันสํารองฯ ที่ใช
สวนที่ 2 จะเปนการวิเคราะหผลที่ไดจากการใชขอมูลสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร
พาณิชยไทยทั้งระบบซึ่งไดนํามาศึกษาหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน Basel II ภายใตขอ
สมมติฐานที่กําหนดขึ้นใหใกลเคียงกับระบบการเงินของประเทศไทย และแนวโนมของการนําวิธี
ปฏิบัติของ Basel II ไปปฏิบัติใชในอนาคตอันใกล
ส ว นสุ ด ท า ยเป น การวิ เ คราะห ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ ผลการดํ า เนิ น งานของธนาคาร
พาณิชย โดยใชอัตราสวนทางการเงินที่สามารถชวยสะทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใตทางเลือกที่
กําหนดขึ้น หากมีการนําหลักเกณฑการกันสํารองแบบ Dynamic loan loss และ Basel II มาใช
ควบคูกับหลักเกณฑที่ไทยถือปฏิบัติอยูแลวในปจจุบัน
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5.1 วิเคราะหผลจากการทํา Simulation ตามแบบจําลอง Dynamic loan loss provision
จากจุ ด ประสงค ก ารศึ ก ษาที่ ต อ งการนํ า หลั ก เกณฑ ก ารกั น สํ า รองฯ ตามวิ ธี
Dynamic loan loss provision ของประเทศสเปน มาทําการทดสอบกับขอมูลของประเทศไทย
เพื่อที่จะหาคา α (alpha) ที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดกับสภาพแวดลอมทางการเงินของ
ประเทศไทยและเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของการกั น สํ า รองฯของประเทศไทยดว ยอี ก มิ ติทั้ ง นี้
เพื่อที่จะทราบถึงพฤติกรรมของการกันสํารองฯ วามีลักษณะที่ผันผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
หรือไม จึงไดแบงการวิเคราะหในสวนของการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญนี้เปน 2 สวน คือ
สวนที่แรก วิเคราะหพฤติกรรมของสินเชื่อ(Loans)และการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss
provision) ตอวัฏจักรเศรษฐกิจ(Business cycles) โดยเปนการวิเคราะหทั้งในสวนของประเทศ
ไทยและประเทศสเปน และสวนที่ 2 เปนการวิเคราะห คา α (alpha) ที่เหมาะสมภายใต
สภาพแวดลอมทางการเงิน(Financial Environment) ของประเทศไทยภายใตหลักเกณฑ
Dynamic loan loss provision
5.1.1 วิเคราะหพฤติกรรมของสินเชื่อ(Loans)และการกันสํารองหนีส้ งสัยจะสูญ
(Loan loss provision) ตอวัฏจักรเศรษฐกิจ(Business cycles)
ลําดับแรกกอนที่จะทําการอธิบายผลจากการทํา Simulation จะขอกลาวถึงการ
นําขอมูลการปลอยสินเชื่อที่นํามาทําการวิเคราะหพฤติกรรมของสินเชื่อ จากการศึกษาโดยการ
นําขอมูลการกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาเปรียบเทียกับชองวางของผลผลิต(Output gap)
ผลที่ไดพบวา จากลักษณะกราฟที่ปรากฏในภาพที่ 5-1สัดสวนเงินกันสํารองฯ(Allowance for
doubtful) ตอสินทรัพยรวม(Total assets)เปรียบเทียบกับชองวางของผลผลิต(Output Gap)
ในชวงป 1993-2005 พบวาพฤติกรรมของการกันสํารองฯและชองวางของผลผลิตมีลักษณะที่
เคลื่อนที่สวนทางกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชองวางของผลผลิต(Output gap)และการกันสํารองฯ
(Loan loss provision) ในลักษณะเชนนี้จะมีลักษณะที่เปน Procyclicality ในบางชวง โดยที่เห็น
ไดชัดเจน คือ ชวงตั้งแตป 1998-2000 และชวงป 2003-2005 การวิเคราะหพฤติกรรมของการกัน
สํารองฯ เปรียบเทียบกับชองวางของผลผลิต(Output gap) เปนการอางอิงจาก Borio(2001) ที่ได
วิเคราะหพฤติกรรมการกันสํารองฯ วาประเทศโดยสวนใหญจะมีลักษณะที่ผันผวนไปตามวัฏจักร
สินเชื่อ(Procyclicality) โดยไดกําหนดลักษณะของ Procycality วาตองมีสวนทําใหวัฏจักร
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เศรษฐกิจเรงตัวหรือชะลอตัวในระดับที่แรงกวาปกติที่ควรจะเปน65โดยปริมาณการกันสํารองจะมี
การลดต่ําลงในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในชวงเศรษฐกิจหดตัว
เมื่อทําการวิเคราะหพฤติกรรมการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญของประเทศไทย
พบวามีลักษณะที่ผันผวนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจอันมีลักษณะที่เหมือนกับอีกหลายๆประเทศ
(Borio,2001) อาทิ ประเทศ สเปน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สวีเดน
และนอรเวย เปนตน ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาประเทศที่กลาวมาขางตนลวนแตเปนประเทศที่พัฒนา
แลวทั้งสิ้น
ภาพที่ 5-1 สัดสวนเงินกันสํารองฯ(Allowance for doubtful)ตอสินทรัพยรวม(Total assets)
เปรียบเทียบกับ Output Gap ในชวงป 1993-2005
สัดสวนของเงินกันสํารองฯตอสินทรัพยรวมเปรียบเทียบกับOutput Gapในชวงป 1993-2005
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ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
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Borio(2001)”…To avoid confusion, in what follows the movement in a financial indicator is said to be
“procyclical” if it trend to amplify business cycle fluctuations.According to this definition,for instance, provisions
behave procyclically if they fall in economic upswings and rise in downswings…”
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5.1.2 การวิเคราะหปริมาณเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss provisionc
และ คา α (alpha) ที่เหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมทางการเงิน(Financial
Environment) ของประเทศไทย
ในสวนของผลการศึกษาเปนการเสนอถึงผลที่ไดจากการนําขอมูลมาวิเคราะห
ตามลําดับขั้นตอนการศึกษาที่ไดกลาวไวในสวนของ การทํา Simulation ในบทที่ 4 และเพื่องาย
แกการทําความเขาใจจึงไดนําเสนอผลของการศึกษาเปนตารางแสดงผลการคํานวณใหอยูในสวน
นี้ ในอันดับแรกจะเปนการแสดงผลที่ไดจากการหาคาสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ (Smooth loans) โดย
การใชวิธีHodrick Prescot Filterซึ่งผลที่ไดจะปรากฏในชองที่ (2) ในตารางที่ 5-1แสดงขอมูลที่ใช
ในการคํานวณคา Statistical provision ซึ่งจะสังเกตเห็นไดชัดเจนขึ้นหากพิจารณาเปนกราฟ ดัง
ปรากฏใน ภาพที่ 5-2 แสดงปริมาณเงินปลอยสินเชื่อจริงเปรียบเทียบกับปริมาณเงินปลอยสินเชือ่ ที่
มีเสถียรภาพ(Smooth loans)
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ตารางที่ 5-1แสดงขอมูลที่ใชในการคํานวณคา Statistical provision

(ลานบาท)

ดอกเบี้ยคาง
รับ
(ลานบาท)

เงินใหสินเชือ่
รวมดอกเบีย้
คางรับ
(ลานบาท)

สัดสวนของ
ดอกเบี้ยตอ
สินเชื่อ
(ลานบาท)

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ
(ลานบาท)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

877,280.83
1,119,404.21
1,503,835.47
1,829,612.17
2,189,191.85
2,508,542.08
3,056,615.83
3,670,481.97
4,217,115.34
4,923,958.04
4,622,390.66
4,405,460.42
3,603,227.14
3,419,433.53
4,121,258.15
4,334,306.43
4,660,292.00
4,973,406.00

918,246.40
1,290,578.00
1,662,499.00
2,031,890.00
2,395,041.00
2,746,223.00
3,077,645.00
3,379,143.00
3,640,338.00
3,853,769.00
4,017,740.00
4,141,257.00
4,239,375.00
4,329,787.00
4,423,829.00
4,523,729.00
4,628,693.00
4,736,031.00

13,210.81
14,177.32
20,419.06
29,526.95
33,395.29
36,042.44
40,337.86
50,305.75
64,124.57
98,908.28
142,686.08
114,449.63
60,598.25
36,721.56
46,795.75
35,185.69
30,897.00
26,980.00

890,491.63
1,133,581.52
1,524,254.53
1,859,139.12
2,222,587.15
2,544,584.51
3,096,953.69
3,720,787.72
4,281,239.91
5,022,866.31
4,765,076.74
4,519,910.05
3,663,825.39
3,456,155.09
4,168,053.90
4,369,492.12
4,691,189.00
5,000,386.00

1.51
1.27
1.36
1.61
1.53
1.44
1.32
1.37
1.52
2.01
3.09
2.60
1.68
1.07
1.14
0.81
0.66
0.54

เงินใหสินเชือ่
(ลานบาท)
ป

2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

HP trendLoans

คาเฉลี่ยของอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ(γ)

ΔC

γ(Ct−1)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

Rate of
Growth (%)

(6)

(7)

(8)

(9)

14,089
18,283
23,310
28,035
39,044
49,337
64,694
77,306
116,214
256,772
630,531
728,496
345,858
207,998
440,362
430,484
355,797
290,693

242,123.38
384,431.26
325,776.70
359,579.69
319,350.23
548,073.76
613,866.13
546,633.38
706,842.69
301,567.38
216,930.24
802,233.28
183,793.61
701,824.62
213,048.27
325,985.57
313,114.00

101,783.58
129,875.13
174,477.49
212,274.64
253,993.67
291,045.21
354,633.64
425,855.41
489,276.72
571,285.78
536,297.43
511,128.83
418,052.39
396,728.35
478,155.21
502,873.42
540,694.81

27.60
34.34
21.66
19.65
14.59
21.85
20.08
14.89
16.76
-6.12
-4.69
-18.21
-5.10
20.52
5.17
7.52
6.72
11.6022

ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาพที่ 5-2 แสดงปริมาณเงินปลอยสินเชื่อจริงเปรียบเทียบกับปริมาณเงินปลอยสินเชือ่ ที่มี
เสถียรภาพในชวงป 2531 ถึง 2548
ลานบาท
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ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อจริง(Actual Loans)

4,000,000
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ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Smooth Loans)
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ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
เมื่อไดทราบถึงจํานวนของปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพแลวจะนําไปหา
อัตราสวนระหวาง การกันสํารองตามที่ไดจากวิธี Dynamic ตอเงินปลอยสินเชื่อดังกลาว ซึ่งทั้งนี้คา
ของ Dynamic loan loss provision จะเปนการนําคาที่คํานวณจากคา α ในชวงที่กําหนดเพื่อที่จะ
หาคา α ที่ทําใหคา Statistical provision เหมาะสมที่สุดภายใตสมมติฐานที่กําหนดไว
ในการคํานวณ Statistical provision นี้ จะเปนการคํานวณโดยใชคาที่ α ตางกันออกไปในที่นี้
กําหนดใหชวงความถี่ของคา α เทากับ 0.01 ซึ่งชวงของคา α อยูระหวางคา -1.25 ถึง 1.25
ซึ่งคา α ที่เราจะนํามาพิจารณาจะเปนชวงที่ใหคาของ Statistical provision เมื่อนําไปรวมกับเงิน
กันสํารองที่มีอยูเดิมแลวจะไดคา Dynamic loan loss provision โดยตองนําคาเงินกันสํารองที่
คํานวณไดใหมนี้มาคํานวณเปนสัดสวนกับปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสม (Smooth loans)
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับอัตราสวนระหวางเงินกันสํารองที่เหมาะสม(Smooth loan loss provision)
ตอปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ(Smooth loans) ทั้งนี้จะเปนการเปรียบเทียบโดยการหา
ผลรวมของคาสัมบูรณที่ไดจากการหาผลตางระหวางอัตราสวนที่เราตองการจะเปรียบเทียบกับ
อัตราสวนที่เราใชเปนเกณฑ(Benchmark)
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ภาพที่ 5-3 ผลรวมของคาสัมบูรณของอัตราสวนDynamic loan loss provisions ตอ Smooth loans
ณ ระดับคา α ในชวง -1.25 ถึง 1.25
1.8
1.6

ผลรวมคาสัมบูรณของคาสัดสวน
Dynamic loan loss provisions/Smooth loans
ที่เบี่ยงเบนออกจาก Benchmark

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

α = 0.09

1.25

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75

0.65

0.55

0.45

0.35

0.25

0.15

0.05

-0.05

-0.15

-0.25

-0.35

-0.45

-0.55

-0.65

-0.75

-0.85

-0.95

-1.05

-1.15

-1.25

0
α

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
จากภาพ แสดงใหเห็นวาคาของ α ที่อยูในชวงที่เรานํามาศึกษา คือ ชวง -1.25 ถึง
1.25 คา α ที่เหมาะสมเทากับ 0.09 เนื่องจากเปนคา α ที่ทําใหจํานวนของ Dynamic loan loss
provisions สวนดวยเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ (Smooth Loans) หางออกจากคาอัตราสวน
ของเงินกันสํารองที่เหมาะสม(Smooth loan loss provisions) ตอเงินปลอยสินเชื่อที่มีเสถียรภาพ
(Smooth Loans) ซึ่งไดกําหนดใหเปนคาเปรียบเทียบหาคาที่ดีที่สุด(Benchmark) ทั้งนี้ในการ
คํานวณหาคาที่เบี่ยงเบนออกจากคาอางอิง(Benchmark) นอยที่สุดนี้เราจะทําการหาผลรวมของคา
สัมบูรณที่ไดจากคาผลตางที่หางออกจาก Trend ซึ่งหากคาผลรวมที่ไดจากการรวมคาสัมบูรณจาก
สวนเบี่ยงเบนนี้ใหคานอยที่สุดยอมแสดงวาเปนคาของอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดในแงที่ใหคาที่ตาง
จากคาอางอิง(Benchmark) นอยที่สุดนั่นเอง เมื่อเราทราบคา α ที่เหมาะสมแลวเราจึงสามารถหา
คาของจํานวนการกันสํารองภายใตวิธี Dynamic ได ซึ่งคาที่ไดในสวนของ Statistical provision นี้
ตองนําไปรวมกับเงินกันสํารองที่มีอยูเดิมโดยไดแสดงตารางที่ 5-2 เงินกันสํารองในสวนที่เปน
Statistical provision ในชวงคา α เทากับคา 0.05 ถึง 0.15 ซึ่งเปนการแสดงคาของ Statistical
provision ที่ใชคา α ที่ตางกันโดยคาที่เหมาะสมคือคาที่ใช α เทากับ 0.09
และเมื่อนําคา
Statistical provision นี้มารวมกับเงินกันสํารองที่มีอยูตามขอมูลจริงจะไดคาตามที่ปรากฏใน ตาราง
ที่ 5-3
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ตารางที่ 5-2เงินกันสํารองในสวนที่เปน Statistical provision ในชวงคา α เทากับคา 0.05 ถึง 0.15 (ลานบาท)
ป

α=0.05

α=0.06

α=0.07

α=0.08

α=0.09

α=0.1

α=0.11

α=0.12

α=0.13

α=0.14

α=0.15

2532

7.02

8.42

9.82

11.23

12.63

14.03

15.44

16.84

18.24

19.65

21.05

2533

12.73

15.27

17.82

20.36

22.91

25.46

28.00

30.55

33.09

35.64

38.18

2534

7.56

9.08

10.59

12.10

13.62

15.13

16.64

18.16

19.67

21.18

22.69

2535

7.37

8.84

10.31

11.78

13.26

14.73

16.20

17.68

19.15

20.62

22.10

2536

3.27

3.92

4.57

5.23

5.88

6.54

7.19

7.84

8.50

9.15

9.80

2537

12.85

15.42

17.99

20.56

23.13

25.70

28.27

30.84

33.41

35.98

38.55

2538

12.96

15.55

18.15

20.74

23.33

25.92

28.52

31.11

33.70

36.29

38.88

2539

6.04

7.25

8.45

9.66

10.87

12.08

13.29

14.49

15.70

16.91

18.12

2540

10.88

13.05

15.23

17.41

19.58

21.76

23.93

26.11

28.28

30.46

32.63

2541

-13.49

-16.18

-18.88

-21.58

- 24.27

-26.97

-29.67

-32.37

-35.06

-37.76

- 40.46

2542

-15.97

-19.16

-22.36

-25.55

- 28.74

-31.94

-35.13

- 38.32

-41.52

-44.71

-47.91

2543

14.56

17.47

20.38

23.29

26.20

29.11

32.02

34.93

37.84

40.75

43.67

2544

-11.71

-14.06

-16.40

-18.74

- 21.08

-23.43

-25.77

-28.11

-30.45

-32.80

-35.14

2545

15.25

18.31

21.36

24.41

27.46

30.51

33.56

36.61

39.66

42.71

45.76

2546

-13.26

-15.91

-18.56

-21.21

- 23.86

-26.51

-29.16

-31.81

-34.46

-37.11

-39.77

2547

-8.84

-10.61

-12.38

-14.15

- 15.92

-17.69

- 19.46

-21.23

-23.00

-24.76

-26.53

2548

-11.38

-13.65

-15.93

- 18.21

- 20.48

-22.76

-25.03

-27.31

-29.59

-31.86

-34.14

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
หมายเหตุ: ปริมาณเงินกันสํารองในสวน statistical provisions ที่นํามาแสดงเฉพาะชวง α 0.05 ถึง 0.15 เนื่องจากคาของ α ที่เหมาะสม คือ 0.09 ดังนั้นจึงเลือกที่จะ
แสดงคาเพียงบางสวนเทานั้นซึ่งครอบคลุมชวงที่เหมาะเชนกันกับการแสดงคาตั้งแต -1.25 ถึง 1.25
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ตารางที่ 5-3จํานวนเงินกันสํารองทั้งหมดตามวิธี Dynamic loan loss provision (Static provisions∗ + Statistical provisions) (พันลานบาท)
ป

Loans

Static provisions

α=0.05

α=0.06

α=0.07

α=0.08

α=0.09

α=0.1

α=0.11

α=0.12

α=0.13

α=0.14

α=0.15

2532

1,119.40

18.28

25.30

26.70

28.11

29.51

32.32

33.72

35.12

36.53

37.93

39.33

2533

1,503.84

23.31

36.04

38.58

41.13

43.67

48.77

51.31

53.86

56.40

58.95

61.49

2534

1,829.61

28.03

35.60

37.11

38.63

40.14

43.16

44.68

46.19

47.70

49.22

50.73

2535

2,189.19

39.04

46.41

47.88

49.36

50.83

53.77

55.25

56.72

58.19

59.67

61.14

2536

2,508.54

49.34

52.61

53.26

53.91

54.57

55.87

56.53

57.18

57.83

58.49

59.14

2537

3,056.62

64.69

77.55

80.12

82.69

85.26

90.40

92.97

95.54

98.11

100.68

103.25

2538

3,670.48

77.31

90.27

92.86

95.45

98.04

103.23

105.82

108.41

111.01

113.60

116.19

2539

4,217.12

116.21

122.25

123.46

124.67

125.88

128.29

129.50

130.71

131.91

133.12

134.33

2540

4,923.96

256.77

267.65

269.83

272.00

274.18

278.53

280.70

282.88

285.06

287.23

289.41

2541

4,622.39

630.53

617.05

614.35

611.65

608.95

603.56

600.86

598.16

595.47

592.77

590.07

2542

4,405.46

728.50

712.53

709.33

706.14

702.95

696.56

693.37

690.17

686.98

683.78

680.59

2543

3,603.23

345.86

360.41

363.32

366.24

369.15

374.97

377.88

380.79

383.70

386.61

389.52

2544

3,419.43

208.00

196.28

193.94

191.60

189.26

184.57

182.23

179.89

177.54

175.20

172.86

2545

4,121.26

440.36

455.62

458.67

461.72

464.77

470.87

473.92

476.97

480.02

483.08

486.13

2546

4,334.31

430.48

417.23

414.58

411.93

409.28

403.97

401.32

398.67

396.02

393.37

390.72

2547

4,660.29

355.80

346.95

345.18

343.41

341.65

338.11

336.34

334.57

332.80

331.03

329.26

2548

4,973.41

290.69

279.31

277.04

274.76

272.49

30.91
46.22
41.65
52.30
55.22
87.83
100.64
127.08
276.35
606.26
699.75
372.06
186.91
467.82
406.62
339.88
270.21

267.93

265.66

263.38

261.11

258.83

256.56

ที่มา: คํานวณโดยผูศึกษา
∗

Static provisions = General provisions + Specific provisions
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ภาพที่ 5-4แสดงจํ า นวนของการปล อ ยสิ น เชื่ อ และจํ า นวนเงิ น กั น สํ า รองตามวิ ธี Risk-based
provisioning(Static provision)เงินกันสํารอง Dynamic approach และ เงินกันสํารองที่เหมาะสม
(Smooth Loan loss provision)
ลานบาท
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000

ลานบาท
5,500,000

เงินกันสํารองตามวิธี
Dynamic loan loss provision
จะมีพฤติกรรมแบบ "Countercycality"
ตางจากวิธี
Risk-based provisioning
จะมีพฤติกรรมแบบ
"Procyclicality"

Loans(RHS)
4,500,000
3,500,000

2,500,000

300,000

1,500,000

200,000
500,000

100,000

-500,000

2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

Static provisions(LHS)

alpha=0.09

Smooth Loan loss provisions

Loans

ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
จากรูปภาพขางตนแสดงใหเห็นวา เงินกันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss
provision สามารถที่จะปรับใหพฤติกรรมการกันสํารองมีทิศทางที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
การปลอยสินเชื่อ ซึ่งเปนการปรับใหสอดคลองตามจุดประสงคของวิธี Dynamic ที่ตองการใหมี
การกันสํารองที่เพิ่มขึ้นในชวงที่การปลอยสินเชื่อมีการขยายตัวและจะปรับตัวลดลงหากอยูใ นชวงที่
สินเชื่อมีการหดตัว จากภาพที่ 5-4 ปริมาณการกันสํารองตามวิธี Dynamic มีปริมาณที่มากกวา
การกันสํารองตามจริง เนื่องจากเปนชวงที่การปลอยสินเชื่อมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและชวง
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในชวงป 2541-2542 นั้น ปริมาณเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic จะมีการ
ปรับใหมีการกันสํารองฯลดลงเนื่องจากการปลอยสินเชื่อเริ่มมีการชะลอตัว และในชวงที่เศรษฐกิจ
เริ่มฟนตัว จํานวนเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic ก็ไดมีปรับการกันสํารองฯที่มากขึ้นตามชวงภาวะ
เศรษฐกิจดวย
จากผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนการคํานวณการกันสํารองตามวิธี Dynamic
หากนํามาเปรียบทียบกับการกันสํารองที่เกิดขึ้นในระบบ พบวาในชวงที่การปลอยสินเชื่อมีการ
ขยายตัวการกันสํารองแบบเดิมที่ไทยใชอยูในชวงกอนเกิดวิกฤตินั้นจะมีการกําหนดใหตั้งสํารองที่
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ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งสํารองที่มีการคํานึงถึงการกอตัวของความไมสมดุลในชวงภาวะปกติ
หรือชวงเศรษฐกิจขยายตัวอยางเชนเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic
จากลักษณะของการตั้ง
สํารองวิธี Dynamic ที่ปรับใหพฤติกรรมเงินกันสํารองฯ สามารถที่จะชวยชวยลดความผันผวน
ของวัฏจักรสินเชื่อเนื่องจากหากการปรับใหการกันสํารองฯเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในชวงเศรษฐกิจขยายตัว
(หดตัว) สามารถสงผลตอนโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไดโดยตรง ดวยวาการ
กันสํารองที่เพิ่มขึ้นกอใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้นนั่นเอง ดังนั้นหากมีการนําหลักเกณฑการกันสํารอง
ตามวิธี Dynamic มาปฏิบัติใชกบั ประเทศไทยก็ยอมที่จะสามารถปรับพฤติกรรมของการกันสํารอง
ไดตามจุดประสงคของหลักเกณฑดังกลาวแตทั้งนี้ประสิทธิภาพการจัดการตอการเปลี่ยนแปลงของ
การปลอยสินเชื่อจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไรนั้นยอมจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นประกอบกัน อาทิ
ความแข็งแกรงของธนาคารพาณิชยแตละแหงที่พรอมที่จะรับมือกับการกันสํารองฯที่มากขึ้นดวย
หากวิเคราะหจากอั ตราการเปลี่ย นแปลงของเงินปลอยสิน เชื่อ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเงินกันสํารองฯ ทั้งวิธี Risk-based provisioning approach และเงินกันสํารองตาม
วิธี Dynamic loan loss provision ที่แสดงใน ภาพที่ 5-5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินปลอย
สินเชื่อ(loans) เงินกันสํารอง Risk-based provisioning approach และเงินกันสํารอง Dynamic
loan loss provision approach
ภาพที่ 5-5อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินปลอยสินเชื่อ(loans) เงินกันสํารอง Risk-based
provisioning approach และเงินกันสํารอง Dynamic loan loss provision approach
รอยละ
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อัตราการเปลี่ยนแปลงการกันสํารอง Static provisions(LHS)
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2540

2539

2538

2537

2536

-30
2535

-60
2534

-20

2533

-20

อัตราการเปลี่ยนแปลงการกันสํารอง Dynamic loan loss provisions(LHS)

อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินปลอยสินเชื่อ(RHS)

ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
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จากภาพที่ 5-5 พบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินกันสํารองตามวิธี Dynamic
จะมีทิศทางเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินปลอยสินเชื่อ นั่นคือจะมีการขยายตัวในชวงที่
ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อขยายตัวและจะมีการหดตัวเมื่อปริมาณเงินปลอยสินเชื่อหดตัวเชนกันซึ่ง
เปนการปรับพฤติกรรมของการกันสํารองฯ จากเดิมที่มีพฤติกรรมที่ชวยเสริมใหวัฏจักรสินเชื่อ
ผันผวน(Procyclicality) ในแงที่หากเปนชวงที่การปลอยสินเชื่อมีการขยายตัวปริมาณเงินกัน
สํารองจะหดตัวและหากปริมาณการปลอยสินเชื่อหดตัวปริมาณการกันสํารองฯจะขยายตัว
จากตารางผลการศึกษาขางตนทั้งหมดนั้นเปนการแสดงผลของการนําขอมูลมา
คํานวณหาคาตางๆที่จําเปนตอการวิเคราะหคาของ α ที่เหมาะสมที่สุดภายใตขอสมมติฐานที่
กําหนดขึ้นซึ่งไดอิงสภาพแวดลอมทางการเงินที่ใกลเคียงกับประเทศไทย กอปรกับไดมีการนํา
ขอมูลจริงมาทําการทดสอบจึงทําใหผลการศึกษาที่ไดสามารถที่จะตอบโจทยของการศึกษาที่
ตองการที่จะทดลองปรับพฤติกรรมของการกันสํารองฯ ใหเปนไปในลักษณะมองไปขางหนามาก
ขึ้นและวิ่งไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของการปลอยสินเชื่อ ในขณะเดียวกันก็ไมควรที่จะ
ละเลยในการที่จะตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจแฝงอยูกับการขยายตัวของสินเชื่อในชวงเศรษฐกิจ
ขาขึ้นที่ถึงแมจะมีปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่มีปญหาไมมากนักหากเทียบกับชวงเศรษฐกิจขาลงแต
ทั้งนี้ก็มิไดหมายความวาความเสี่ยงจะมิไดมีอยูแตอาจเปนชวงสะสมตัวและพรอมที่แสดงผลเมื่อ
เศรษฐกิจเริ่มเขาสูชวงขาลง
อย า งไรก็ ต ามพฤติ ก รรมของการกั น สํ า รองนี้ ก็ มิ ไ ด ล ะเลยที่ จ ะคํ า นึ ง ถึ ง ช ว ง
เศรษฐกิจขาลงที่ความเสี่ยงทางดานเครดิตเริ่มปรากฏขึ้นในแงที่ปริมาณของเงินปลอยสินเชื่อที่มี
ปญหา(Problem loans)มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น จากลักษณะการกันสํารองฯแบบ Dynamic ก็มิได
ซ้ําเติมภาวะการชะลอตัวของการปลอยสินเชื่อดวยการเพิ่มปริมาณการกันสํารองแตกลับมีการ
ปรับใหการกันสํารองลดต่ําลงเพื่อปองกันการหดตัวของสินเชื่อ(Credit crunch) เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยจะตองแบกรับตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในแงตนทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ตองกันสํารองที่สูงขึ้น
เพราะลูกหนี้มีปญหาเพิ่มขึ้นหรือจากเหตุผลที่ตนทุนที่เกิดขึ้นไมคุมกับรายไดที่ไดรับจากการปลอย
สินเชื่อที่มีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่จะเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs) ขึ้นในอนาคต
เมื่อปริมาณการตั้งสํารองที่ไดจากวิธี Dynamic loan loss provision ในชวง
หลัง จากเกิ ดวิ ก ฤติจ ะให ค า ที่ไม แ ตกต า งจากหลั ก เกณฑ ก ารกัน สํา รองฯ เดิม ที่ธ นาคารแห ง
ประเทศไทยกําหนดเนื่องจากไดกําหนดหลักเกณฑในการกันสํารองที่ละเอียดและสะทอนความ
เสี่ยงทางดานเครดิตมากขึ้นซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจนวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการกัน
สํารองตามวิธี Dynamic จะนอยมาก อาทิ ในป 2541 และ 2542 ไดเปลี่ยนแปลงใหมีการตั้ง
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สํารองนอยลงเนื่องจากปริมาณการปลอยสินเชื่อไดมีการปรับตัวลดลงในป 2540-2541 ซึ่งอาจเกิด
จากการชะลอตัวการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย โดยปริมาณการกันสํารองฯที่ลดลงนี้คิด
เปนสัดสวนกับปริมาณการกันสํารองที่มีอยูเดิมตามขอมูลจริงเพียง รอยละ 2.14
และ 2.19
ตามลําดับเทานั้น โดยสาเหตุหนึ่งที่ปริมาณการกันสํารองเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในชวงการขยายตัวของ
สินเชื่อขยายตัว(หดตัว) ไมมากนักเนื่องจากคา α ที่มีผลตอประมาณ Statistical provision มีคา
นอยมากนั่นเอง
อยางไรก็ตามหลักเกณฑการกันสํารองฯ ที่นํามาใชในแตละประเทศควรที่จะอิง
จากพฤติ ก รรมและสภาพแวดล อ มทางการเงิ น ของประเทศนั้ น เป น หลั ก โดยใช ห ลั ก เกณฑ ที่
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นนี้ควรที่จะสอดรับกับ
มาตรฐานบัญชีซึ่งเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการเงิน
ที่ทวีความซับซอนมากขึ้นจึงทําใหหลักเกณฑที่ไดกําหนดขึ้นจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลั กเกณฑดังกล า วให เหมาะสมมากขึ้ น อยา งสม่ํา เสมอ อาทิ ประเทศไทยที่ ได มีก ารนํ า เอา
หลักเกณฑการกันสํารองฯ ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 39 มาปฏิบัติใชแทนวิธีการกันสํารองที่ใชอยู
เดิม(Risk-based provison) ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไปใน บทที่ 3
5.2 การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน(Capital
Requirements)
ในสวนนี้เปนการวิเคราะหถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนภายใต
สมมติฐานที่มีการเชื่อมโยงกันของปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสม(งานการศึกษานี้จะใชแทน
วา Simulated loans) ที่ไดโยงมาจากการศึกษา การกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ตามวิธี Dynamic
loan loss provision โดยปริมาณสินเชื่อที่นํามาใชคํานวณเงินกองทุนตาม หลักเกณฑ Basel II
คือ จํานวนเงินปลอยสินเชื่อที่คํานวณมาจากคา HP Trend ของอัตราสวนระหวางเงินกันสํารอง
ภายใตวิธี Dynamic loan loss provision และเงินปลอยสินเชื่อที่เปนขอมูลจริงแลวจึงยอนกลับไป
หาคาเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans)
5.2.1 การวิเคราะหปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่นํามาใชคํานวณเงินกองทุน
จากผลของการคํานวณหาปริมาณเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel II และ
ขอสมมติฐานที่ไดกําหนดไวขางตน พบวา จํานวนของเงินปลอยสินเชื่อมีทิศทางที่ไมสอดคลองกัน
ระหวางปริมาณสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans) และปริมาณสินเชื่อที่เกิดขึ้นจริง(Actual
loans)ธนาคารพาณิชยไทย ทั้งนี้ความแตกตางกันของปริมาณสินเชื่อจะสังเกตไดชัดเจนในชวง
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เศรษฐกิจขาขึ้น(Boom) และเศรษฐกิจขาลง(Recession)และมีปริมาณแตกตางกันไมมากนัก
ในชวงปกติ(Normal)

ตารางที่ 5-4 แสดงปริมาณสินเชื่อทีเ่ กิดขึน้ จริง(Actual loans) และสินเชื่อทีเ่ หมาะสม(Simulated
loans) ผลตางเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสมตอสินเชื่อทีเ่ กิดขึ้นจริง

ป

เงินใหสินเชื่อที่
เกิดขึ้นจริง
(Actual Loans)
(ลานบาท)

เงินใหสินเชื่อที่
เหมาะสม
(Simulated Loans)
(ลานบาท)

2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

1,119,404.21
1,503,835.47
1,829,612.17
2,189,191.85
2,508,542.08
3,056,615.83
3,670,481.97
4,217,115.34
4,923,958.04
4,622,390.66
4,405,460.42
3,603,227.14
3,419,433.53
4,121,258.15
4,334,306.43
4,660,292.00
4,973,406.00

2,109,537.64
2,289,013.21
1,610,661.40
1,639,960.84
1,434,566.30
1,918,279.43
1,873,118.92
2,046,137.20
3,922,409.06
7,775,408.41
8,358,548.47
4,262,457.48
2,099,546.99
5,230,671.52
4,585,046.70
3,899,103.95
3,166,247.49

ผลตางเงินปลอย
สินเชื่อที่เหมาะสม
(Simulated loans)
ตอสินเชื่อที่เกิดขึ้น
จริง(Actual loans)
(รอยละ)
88.45
52.21
-11.97
-25.09
-42.81
-37.24
-48.97
-51.48
-20.34
68.21
89.73
18.30
-38.60
26.92
5.79
-16.33
-36.34

ชวงของวัฏจักร66

Boom
Boom
Normal
Recession
Recession
Recession
Recession
Recession
Normal
Boom
Boom
Normal
Recession
Boom
Normal
Normal
Recession

ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
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การแบงชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจนี้เปนการอางอิงชวงของปริมาณการปลอยสินเชื่อที่ไมมีความผันผวนไปตามวัฏจักร
เศรษฐกิจจึงทําใหการแบงชวงวัฏจักรในบางปอาจจะแตกตางจากความเปนจริงของสภาพแวดลอมทางการเงินในขณะนั้น
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จากปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสมนี้เปนผลจากการนําคา HP trend ที่ได
จากการใชวิธี HP filter โดยคาที่ใชในการคํานวณเปนคาของอัตราสวนระหวาง เงินกันสํารองตาม
วิธี Dynamic ตอปริมาณเงินปลอยสินเชื่อ แลวจึงทําการใชสัดสวนดังกลาวหาปริมาณเงินปลอย
สินเชื่อที่เหมาะสม การที่ไดนําอัตราสวนดังกลาวมาหาจํานวนของสินเชื่อที่จะนํามาใชคํานวณ
เนื่องจากการศึกษาชิ้นนี้ตองการที่จะเชื่อมความสัมพันธของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกันสํารอง
และการดํา รงเงินกองทุน โดยยังอยูบนสมมติฐานในเรื่องการขยายตัวของสิน เชื่อที่เหมาะสม
(Smooth) ในขณะเดียวกันเพื่อความเหมาะสมในการนําน้ําหนักความเสี่ยงมาใชในการคํานวณ
เงินกองทุน ไดอยางถูก ตองจึงจําเปนที่จะตองแบงการคํานวณเงินกองทุนตามชวงของวัฏจัก ร
เศรษฐกิจ
ตารางที่ 5-5ขอมูลที่ใชในการคํานวณเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel II
ป

2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

เงินใหสินเชื่อ
(Actual)
ลานบาท
1,119,404.21
1,503,835.47
1,829,612.17
2,189,191.85
2,508,542.08
3,056,615.83
3,670,481.97
4,217,115.34
4,923,958.04
4,622,390.66
4,405,460.42
3,603,227.14
3,419,433.53
4,121,258.15
4,334,306.43
4,660,292.00
4,973,406.00

เงินใหสินเชื่อ
(Simulated)
ลานบาท
2,109,537.64
2,289,013.21
1,610,661.40
1,639,960.84
1,434,566.30
1,918,279.43
1,873,118.92
2,046,137.20
3,922,409.06
7,775,408.41
8,358,548.47
4,262,457.48
2,099,546.99
5,230,671.52
4,585,046.70
3,899,103.95
3,166,247.49

Real GDP

1,749,952.00
1,945,372.00
2,111,862.00
2,282,572.00
2,470,908.00
2,692,973.00
2,941,736.00
3,115,338.00
3,072,615.00
2,749,684.00
2,871,980.00
3,008,401.00
3,073,601.00
3,237,042.00
3,464,701.00
3,678,511.00
3,842,527.00

Simulated
loans-toGDP
1.2055
1.1766
0.7627
0.7185
0.5806
0.7123
0.6367
0.6568
1.2766
2.8277
2.9104
1.4169
0.6831
1.6159
1.3234
1.0600
0.8240

ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา

Actual
HP-trendloans-to- Simulated
GDP loans-to-GDP
0.6397
0.8639
0.7730
0.888975
0.8664
0.917457
0.9591
0.955647
1.0152
1.008289
1.1350
1.077757
1.2477
1.162147
1.3537
1.255901
1.6025
1.348206
1.6811
1.422257
1.5339
1.460535
1.1977
1.459575
1.1125
1.43041
1.2732
1.383646
1.2510
1.322416
1.2669
1.252177
1.2943
1.178394
S.D
0.21170258
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ตารางที่ 5-6 จํานวนเงินกองทุนภายใตวิธี Standardized approach ที่กําหนดใหมีบริษัทที่ถูกจัด
อันดับรอยละ 5 ของทั้งหมดและวิธี Standardized approach ที่กําหนดใหมีบริษัทที่ถูกจัดอันดับ
ทั้งหมด

ป

2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

ระยะสั้นถาสถาบันการเงินทั้งหมดใช
Basel II: Standardized
(รอยละ 5 ของบริษัทมีอันดับ
ความนาเชื่อถือ)
เงินกองทุน
เงินกองทุน
สินทรัพยเสี่ยง
สินทรัพยเสี่ยง
(Actual loans) (HP Trend loans)
93,912.42
176,979.66
126,164.28
192,036.76
155,050.48
135,810.97
185,523.06
138,978.48
212,586.40
121,572.32
259,032.91
162,564.59
311,054.99
158,737.46
357,379.44
173,399.90
415,188.14
330,737.53
387,795.46
652,317.89
369,596.10
701,240.42
303,824.11
359,410.41
289,779.89
177,926.11
345,752.95
438,827.19
365,468.72
386,611.14
394,936.45
328,772.45
421,471.29
268,323.64

สถาบันการเงินทั้งหมดใช Basel II:
Standardized
(ทุกบริษัทมีอันดับความนาเชื่อถือ)
เงินกองทุน
สินทรัพยเสี่ยง
(Actual loans)
70,791.12
95,102.56
146,808.08
175,660.75
201,285.42
245,262.85
294,519.47
338,381.34
348,640.85
292,319.99
278,601.32
255,126.50
274,375.35
260,628.37
306,890.57
373,941.83
399,066.10

เงินกองทุน
สินทรัพยเสี่ยง
(HP Trend loans)
133,407.16
144,757.20
129,239.47
131,590.46
115,109.60
153,922.74
150,299.06
164,182.05
277,726.17
491,716.83
528,594.61
301,803.30
168,467.65
330,787.67
324,644.23
312,864.10
254,059.70

เงินกองทุน
ทั้งสิ้นภายใต
หลักเกณฑ
Basel I

82,946
111,167
143,341
170,093
207,665
306,174
394,953
482,765
508,209
496,726
536,966
463,410
510,489
522,491
604,097
635,641
797,418

ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
จากตารางที่ 5-6 ขางตนเปนการแสดงจํานวนเงินกองทุนภายใตสมมติฐานที่
กํา หนดขึ้ น ทั้ ง นี้ สว นสํ า คั ญที่ จ ะนํา มาพิ จ ารณาควบคูไ ปกั บจํ า นวนของเงิ น กั น สํ า รองคื อข อ
สมมติฐานที่วา ธนาคารพาณิชยไดใชวิธี Standardized approach และจํานวนของบริษัทที่ไดรับ
การจั ด อั น ดั บ คิ ด เป น ร อ ยละ 5
ของบริ ษั ท ทั้ ง หมดและเพื่ อ เป น การเห็ น ภาพที่ ชั ด เจนใน
ความสัมพันธระหวางจํานวนสินทรัพยเสี่ยงและเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ Basel I และ Basel II
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ภาพที่ 5-6อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนของหลักเกณฑ Basel
วิธี Standardized approach ตามสมมติฐานที่กําหนดไว

I

และ Basel

รอยละ

II

รอยละ

180

45

150

30

120

(RHS)

90

15
0

60

-15

30
0

-30

-30

-45

-60

-60
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนตาม Basel I
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน-เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยง(Actual loans)
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน-เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยง(HP Trend loans)
อัตราการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยเสี่ยง

ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
จากภาพที่ 5-6 การเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนที่คํานวณไดจากเงินปลอยสินเชื่อ
ที่เหมาะสม (HP trend loans หรือSmooth loans) เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
เสี่ยงพบวามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัวจะทําใหสนิ เชือ่
ขยายตัวซึ่งสินเชื่อจัดวาเปนสินทรัพยเสี่ยง67ที่มีสัดสวนมากที่สุด เมื่อพฤติกรรมการการเคลือ่ นไหว
ของปริมาณเงินกองทุนมีแนวโนมที่มีทิศทางสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินเชื่อ
ดังนั้นหากแนวทางปฏิบัติสําหรับการดํารงเงินกองทุนยิ่งมีความสัมพันธหรืออิงกับปริมาณการ
ปลอยสินเชื่อก็ยิ่งทําใหการดํารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยมีความผันผวนตามวัฏจักรสินเชื่อ
มากขึ้นดวยเชนกัน
พร อ มกั น นี้ จ ากผลการศึ ก ษาพบว า ในช ว งที่ ป ริ ม าณการปล อ ยสิ น เชื่ อ มี
การขยายตัวปริมาณของจํานวนบริษัทที่ถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือสามารถที่จะสงผลตอปริมาณ
การดํารงเงินกองทุนมากกวาชวงที่การปลอยสินเชื่อมีการหดตัวหรืออาจกลาวไดวาสัดสวนของ
บริษัทที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือมีผลตอการดํารงเงินกองทุนนอยกวาปริมาณการปลอย
สินเชื่อหากอยูในชวงเศรษฐกิจหดตัว

67

สวนประกอบของสินทรัพยเสี่ยงสวนใหญพบวาจะเปนสวนของการปลอยสินเชื่อดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
เสี่ยงจึงเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงของการปลอยสินเชื่อดวยเชนกัน
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ในขณะเดียวกันนโยบายของธนาคารพาณิชยที่มีตออัตราการดํารงเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงถือวาเปนสวนสําคัญตอปริมาณการดํารงเงินกองทุนดังจะเห็นไดจากจํานวนการ
ดํารงเงินกองทุนที่เกิดขึ้นจริงที่เพิ่มสูงขึ้นมากในชวงป 2544-2548 เนื่องจากธนาคารพาณิชยแตละ
แหงมีนโยบายการการดํารงเงินกองทุนที่สูงกวาที่ทางการกําหนดขั้นต่ําไว
เมื่อพฤติกรรมการดํารงเงินกองทุนมีความออนไหวตอน้ําหนักความเสี่ยงที่อิง
สภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น อยางไรก็ตามการศึกษานี้เปนเพียงกรอบของหลักเกณฑ Basel II ที่มี
หลักเกณฑที่ละเอียดขึ้นกวาหลักเกณฑ Basel I แตเมื่อเทียบกับ วิธี IRB approach ที่ธนาคาร
พาณิ ช ย ส ว นใหญ จ ะต อ งนํ า มาปฏิ บั ติ ภ ายหลั ง จากที่ ธ นาคารพาณิ ช ย แ ต ล ะแห ง ได พั ฒ นา
แบบจําลอง (Internal rating) ที่เหมาะสมสําหรับพอรตสินเชื่อของตนก็จะทําใหน้ําหนักความเสี่ยง
มีความออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจมากขึ้นกวาวิธี Standardized approach อยางหลีกเลี่ยงมิได
แตหากพิจารณาในแงการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มีความละเอียดมากขึ้นนี้ผลดีจะเกิดขึ้นกับ
ธนาคารพาณิชยที่มีนโยบายการบริหารความสี่ยงหรือมีการจัดการกับพอรตสินเชื่อไดเหมาะสม
หรือบริหารพอรตสินเชื่อใหมีความเสี่ยงที่อยูในระดับที่กอใหเกิดผลไดตามสภาพความเปนจริงของ
ตนมากที่สุด
จากพฤติกรรมที่กลาวมาขางตนนับวาสอดคลองกับพฤติกรรมของการกันสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามวิธี Dynamic ที่มีการปรับพฤติกรรมใหการกันสํารองที่เพิ่มขึ้นในชวงที่
สินเชื่อขยายตัวและปรับจํานวนการกันสํารองใหลดลงในชวงที่เศรษฐกิจหดตัว หากพิจารณา
เฉพาะในสวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อและอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ Basel II ภายใตสินทรัพยเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งจะสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงได
อยางชัดเจนจาก ภาพที่ 5-7
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ภาพที่ 5-7 อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนที่ไดจากการคํานวณภายใตสมมติฐานที่กําหนด
เปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินสินเชื่อจริง(Actual loan)
รอยละ
160

รอยละ
40
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20
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0

40

-20

0

-40

-40

-60

-80

-80
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน-เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยง(HP Trend loans)
อัตราการเปลี่ยนแปลง-เงินใหสินเชื่อ(Actual loans) (RHS)

(LHS)

ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา

จากภาพที่ 5-7 พบวาการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนที่ไดจากการคํานวณ
ภายใตเกณฑ Basel II ที่คํานวณจากปริมาณการปลอยสินเชื่อที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับการ
เปลี่ยนแปลงของเงินปลอยสินเชื่อจริง(Actual loan) พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
โดยพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนผลมาจากการคํานวนเงินกองทุนมีวิธีการที่ตองอิงกับประเภทของ
สินเชื่อมากขึ้น กอปรกับรายละเอียดสําหรับการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงที่กําหนดใหมีความ
ละเอียดมากขึ้นดวยรวมกับปริมาณสินทรัพยเสี่ยงที่สวนใหญเปนการปลอยสินเชื่อ ดังนั้นหาก
ปริ ม าณการเปลี่ ย นแปลงสิ น เชื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางใดการดํา รงเงิน กองทุ น ก็ จ ะ
เปลี่ย นไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล องกัน แตทั้ ง นี้ ข นาดของการเปลี่ ย นแปลงอาจไม เ ทา กับ ขนาด
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินเชื่อเนื่องดวยสาเหตุการกําหนดใหมีการนําน้ําหนักความเสี่ยงมา
คํา นวณหาสิน ทรั พยเ สี่ยงก อนที่จ ะคาของสิน ทรัพ ยเสี่ย งดัง กลา วมาคํา นวณเพื่อใหไดคาของ
เงินกองทุน
5.2.2 การวิเคราะหเงินกองทุนในแตละชวงของวัฏจักร
การวิเคราะหผลที่ไดจากการคํานวณเงินกองทุนไดทําการแบงการวิเคราะหตาม
ชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจ 3 ชวง คือ ชวงขาขึ้น(Boom) ชวงปกติ (Normal) และชวงขาลง
(Recession) เนื่องจากในแตละชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจนั้นมีผลตอคาของน้ําหนักความเสี่ยงที่
นํามาใชคํานวณหาคาของสินทรัพยเสี่ยงโดยที่หากเศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัวจะสะทอนใหเห็น
จากผลประกอบการของภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นและสงผลใหกิจการไดรับการประเมินอันดับความ
นาเชื่อถือที่ดีขึ้นหากเปนกิจการที่ไดรับการจัดอันดับ (Credit rating)

192 198

171171

ตารางที่ 5-7 แสดงผลที่ไดจากการคํานวณในกรณีที่ ในระยะสั้นถาสถาบันการเงินทั้งหมดใช Basel II:Standardized (รอยละ 5 ของบริษัทมีอันดับความ
นาเชื่อถือ) ในชวงเมื่อวัฏจักรเศรษฐกิจอยูในชวงขาขึ้น
ชวงขาขึน้ (Boom)
อันดับความนาเชื่อถือ
น้ําหนักความเสี่ยง(รอยละ)
ปริมาณสินเชื่อจริง(Actual loans)(ลานบาท)
ปริมาณสินเชื่อที่เหมาะสม (Simulated loan) (ลานบาท)
สินทรัพยเสี่ยง(Actual loans) (ลานบาท)
สินทรัพยเสี่ยง(Simulated loans) (ลานบาท)
เงินกองทุนที่คาํ นวณได(8.5%)
เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยงของปริมาณสินเชื่อจริง(Actual loans) (ลานบาท)
เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยงของปริมาณสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans) (ลานบาท)

2532

2533

1,119,404.21
2,109,537.64
1,104,851.95
2,082,113.65

1,503,835.47
2,289,013.21
1,484,285.61
2,259,256.04

AA- to BB
2541
98.7
4,622,390.66
7,775,408.41
4,562,299.58
7,674,328.10

93,912.42
176,979.66

126,164.28
192,036.76

387,795.46
652,317.89

2542

2545

4,405,460.42
8,358,548.47
4,348,189.44
8,249,887.34

4,121,258.15
5,230,671.52
4,067,681.80
5,162,672.79

369,596.10
701,240.42

345,752.95
438,827.19

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
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ตารางที่ 5-8แสดงผลที่ไดจากการคํานวณในกรณีที่ ในระยะสั้นถาสถาบันการเงินทั้งหมดใช Basel II:Standardized (รอยละ 5 ของบริษัทมีอันดับความนาเชือ่ ถือ)
เมื่อวัฏจักรเศรษฐกิจอยูในชวงปกติ

อันดับความนาเชื่อถือ

2534
น้ําหนักความเสี่ยง(รอยละ)
ปริมาณสินเชื่อจริงActual loans(ลานบาท)
ปริมาณสินเชื่อที่เหมาะสม (Simulated loan)
(ลานบาท)
สินทรัพยเสี่ยง(Actual loans) (ลานบาท)
สินทรัพยเสี่ยง(Simulated loans) (ลานบาท)
เงินกองทุนที่คาํ นวณได(8.5%)
เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยงของปริมาณสินเชื่อจริง(Actual loans) (ลานบาท)
เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยงของปริมาณสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans) (ลานบาท)

ชวงปกติ(Normal)
A+ to BB2540
2543
2546
99.2

2547

1,829,612.17 4,923,958.04 3,603,227.14 4,334,306.43 4,660,292.00
1,610,661.40 3,922,409.06 4,262,457.48 4,585,046.70 3,899,103.95
1,824,123.33 4,884,566.37 3,574,401.32 4,299,631.98 4,646,311.12
1,597,776.11 3,891,029.79 4,228,357.82 4,548,366.33 3,867,911.12
155,050.48
135,810.97

415,188.14
330,737.53

303,824.11
359,410.41

365,468.72
386,611.14

394,936.45
328,772.45

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
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ตารางที่ 5-9แสดงผลที่ไดจากการคํานวณในกรณีที่ ในระยะสัน้ ถาสถาบันการเงินทัง้ หมดใช Basel II:Standardized (รอยละ 5 ของบริษทั มีอันดับความนาเชื่อถือ)
เมื่อวัฏจักรเศรษฐกิจอยูในชวงขาลง

อันดับความนาเชื่อถือ
น้ําหนักความเสี่ยง(รอยละ)
ปริมาณสินเชื่อจริงActual loans(ลานบาท)
ปริมาณสินเชื่อที่เหมาะสม (Simulated loan)(ลานบาท)
สินทรัพยเสี่ยง(Actual loans) (ลานบาท)
สินทรัพยเสี่ยง(Simulated loans) (ลานบาท)
เงินกองทุนที่คาํ นวณได(8.5%)
เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยงของปริมาณสินเชื่อจริง
(Actual loans) (ลานบาท)
เงินกองทุนสินทรัพยเสี่ยงของปริมาณสินเชื่อที่เหมาะสม
(Simulated loans) (ลานบาท)

ชวงขาลง(Recession)
A to B+
2537
2538
2539
99.7

2535

2536

2544

2548

2,189,191.85
1,639,960.84
2,182,624.28
1,635,040.96

2,508,542.08
1,434,566.30
2,501,016.45
1,430,262.60

3,056,615.83
1,918,279.43
3,047,445.99
1,912,524.60

3,670,481.97
1,873,118.92
3,659,470.52
1,867,499.57

4,217,115.34
2,046,137.20
4,204,464.00
2,039,998.79

3,419,433.53
2,099,546.99
3,409,175.23
2,093,248.35

4,973,406.00
3,166,247.49
4,958,485.78
3,156,748.75

185,523.06

212,586.40

259,032.91

311,054.99

357,379.44

289,779.89

421,471.29

138,978.48

121,572.32

162,564.59

158,737.46

173,399.90

177,926.11

268,323.64

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
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จาก ตารางที่ 5-7 5-8 และ 5-9 แสดงผลของปริมาณเงินกองทุนในกรณีหากใน
ระยะสั้นนี้ถาสถาบันการเงินทั้งหมดใช Basel II:Standardized (รอยละ 5 ของบริษัทมีอันดับ
ความนาเชื่อถือ) ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น ชวงปกติ และชวงขาลง แสดงใหเห็นปริมาณเงินกองทุน
ภายใตสินทรัพยเสี่ยงที่เปนเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสม(Simulated loans)
ตารางที่ 5-10 สรุปปริมาณการดํารงเงินกองทุนทั้ง 3 ชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจ
ระยะสั้นถาสถาบันการเงินทั้งหมดใช Basel II:Standardized
(รอยละ 5 ของบริษัทมีอันดับความนาเชื่อถือ)
ป

2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

ชวงขาขึ้น AA- to BB
เงินกองทุน เงินกองทุน
สินทรัพย
สินทรัพย
เสี่ยง
เสี่ยง
(Actual
(Simulated
loans)
loans)
93,912.42
126,164.28

ชวงปกติ A+ to BBเงินกองทุน
เงินกองทุน
สินทรัพย
สินทรัพย
เสี่ยง
เสี่ยง
(Actual
(Simulated
loans)
loans)

176,979.66
192,036.76
155,050.48

387,795.46
369,596.10

345,752.95

ชวงขาลง A to B+
เงินกองทุน เงินกองทุน
สินทรัพย
สินทรัพย
เสี่ยง
เสี่ยง
(Actual
(Simulated
loans)
loans)

135,810.97

415,188.14

330,737.53

303,824.11

359,410.41

185,523.06
212,586.40
259,032.91
311,054.99
357,379.44

138,978.48
121,572.32
162,564.59
158,737.46
173,399.90

289,779.89

177,926.11

421,471.29

268,323.64

652,317.89
701,240.42

438,827.19
365,468.72
394,936.45

386,611.14
328,772.45

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
ผลที่ไดจากการคํานวณเงินกองทุนสามารถสรุปไดวามีพฤติกรรมที่แปรผันตรงตอ
ปริมาณการปลอยสินเชื่อ นั่นคือในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นปริมาณการปลอยสินเชื่อที่เหมาะสมมี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยจะสงผลโดยตรงตอปริมาณเงินกองทุนทั้งนี้ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นนั้น

175

แมวาจะมีปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นแตอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนก็มิไดเพิ่มขึ้นในอัตราเทากับ
อัตราการดํารงเงินกองทุนคือรอยละ 8.5 แตจะเพิ่มขึ้นเทากับอัตราสวนน้ําหนักความเสี่ยงคูณดวย
อัตราการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํานั่นเอง ในขณะเดียวกันหากเปนชวงเศรษฐกิจขาลงปริมาณ
เงินกองทุนก็จะลดลงดวยเชนกันทั้งนี้เนื่องจากปริมาณเงินปลอยสินเชื่อที่เหมาะสมไดปรับตัว
ลดลงในชวงเศรษฐกิจขาลง
พฤติกรรมของการดํารงเงินกองทุนอาจกลาวไดวาขึ้นอยูกับปริมาณการปลอย
สินเชื่อเปนสําคัญ เนื่องจากเงินกองทุนจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยเสี่ยง หากจะ
ทําการวิเคราะหถึงบทบาทของการดํารงเงินกองทุนตอการขยายตัวหรือหดตัวของสินเชื่ออาจที่
จะต อ งเนน พิ จารณาในช ว งเวลาที่การดํา รงเงิน กองทุน ไดเ ปลี่ ย นไปในสั ดส ว นที่ ม ากพอที่จ ะ
สามารถสงผลกระทบตอนโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ในขณะเดียวกันจากผล
การศึกษาที่ไดนี้ หากมีการนําหลักเกณฑ Basel II ในสวนของวิธีการที่ละเอียดยิ่งขึ้น คือ วิธี IRB
approach มาบังคับใชในอนาคตอันใกลจึงสามารถที่จะสงผลกระทบตอการดํารงเงินกองทุนใหมี
ความผันผวนมากขึ้นตามระดับของน้ําหนักความเสี่ยงที่ตองมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรที่คํานวณไดจากแบบจําลองภายในธนาคาร
แตทั้งนี้ทั้งนั้นการวิเคราะหถึงบทบาทของตนทุนที่เกิดจากการดํารงเงินกองทุนที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้หากตองการที่จะนําการดํารงเงินกองทุนมาใชเปนเครื่องมือที่จะสามารถสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการปลอยสินเชื่อ การกําหนดหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนจะตองสามารถ
สงผลกระทบตอตนทุนที่จะเกิดขึ้นในขนาดที่แรงมากพอที่จะมีผลตอการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยเปนสําคัญ เนื่องจากแมการขยายตัวของสินเชื่อจะสงผลใหการ
ดํารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นแตหากการเพิ่มปริมาณการปลอยสินเชื่อยังสามารถที่จะสรางผลตอบแทน
ที่ม ากกวา ต น ทุนที่เ กิดขึ้น จึ ง อาจทํ า ให การที่ตนทุ น เพิ่ มสูง ขึ้ นจากการดํา รงเงิน กองทุนอาจไม
สามารถมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคารได
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5.3 การวิเคราะหผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน(Performance) โดยอัตราสวน
ทางการเงิน(Financial ratios) : RAROC และ ROE
เมื่ อ การศึ ก ษาได มุ ง วั ต ถุ ป ระสงค ก ารศึ ก ษาเป น 2 ส ว น คื อ ในส ว นของการ
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปริมาณการปลอยสินเชื่อโดยรวมและในสวนของการวิเคราะห
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยซ่ึงจะเปนการวิเคราะห
ผานอัตราสวนทางการเงิน RAROC ภายใตกรอบสมมติฐานที่ไดกําหนดจากหลักเกณฑของ
การกันสํารองฯและการดํารงเงินกองทุนที่ตางกันพรอมกันนี้จะทําการเปรียบเทียบควบคูไปกับ
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(ROE) เพื่อเปนการวิเคราะหถึงผลของอัตราสวนที่เปน
แบบดั้งเดิม
ภาพที่ 5-8อัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับความเสีย่ งแลว(RAROC)
รอยละ
150
120
90
60
30
-30
-60
-90
-120
1997

1998
Risk-based&Basel I

1999

2000

2001

Dynamic&Basel I

2002

2003

Risk-based&Basel II

2004

2005
Dynamic&Basel II

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา
จากภาพที่5-8 ขางตนแสดงผลของอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับ
ความเสี่ ย งแล ว (RAROC) แยกตามประเภทของหลั ก เกณฑ ก ารกํ า กั บ ธนาคารพาณิ ช ย ทั้ ง 2
หลักเกณฑ โดยแบงเปนวิธีที่ตางกันของในแตละหลักเกณฑ นั่นคือเปนการวิเคราะหควบคูกันไป
สําหรับหลักเกณฑการปฏิบัติที่แตกตางกัน ทั้งนี้สําหรับขอมูลที่นํามาคํานวณในสวนของผลกําไร
ขาดทุนจะเปนการนํารายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลรวมกับรายไดที่มิใชดอกเบี้ยหักออกดวย
รายจายดอกเบี้ยและเงินปนผลและรายจายที่มิใชดอกเบี้ยทั้งนี้ในสวนรายจายหนี้สูญและหนีส้ งสัย
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จะสูญที่จะนํามาหักออกจากรายไดจะเปนการนําผลตางของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของตนงวด
ณ ปนั้นซึ่งก็คือยอดที่ยกมาจากปลายงวดของรอบบัญชีที่แลวหักออกจากยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่ตองกันไวปลายงวดบัญชีของปดังกลาวเพื่อที่จะหายอดของการกันสํารองในปนั้นๆวาเปน
เทาใด เหตุผลในการหายอดรายจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญดวยวิธีที่กลาวมาขางตนเพื่อที่จะ
ตองการหาคาหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่จะตองตั้งเปนคาใชจายตามวิธี Dynamic ดวย ทั้งนี้
เพื่อเหตุผลความสอดคลองในวิธีการศึกษา
จากภาพที่5-8 สามารถวิเคราะหไดวาคาของอัตราสวน RAROC ที่เกิดขึ้นนี้หากมี
การใชหลักเกณฑการกันสํารองดวยวิธีเดิม(Risk-based) รวมกับการใชคาของเงินกองทุนตามแนว
ปฏิบัติ Basel II แลวนั้นจะใหคาของอัตราสวนที่มีความผันผวนนอยที่สุดแตคาอัตราสวนภายใต
กรอบสมมติฐานดังกลาวก็ใหคาที่อยูในระดับที่ไมสูงมากนัก อยางไรก็ตามหากวิเคราะหถึงคาของ
อัตราสวนที่ดีที่สุดหรือใหคาอัตราสวน RAROC ที่สูงสุดคือ คาที่ไดจากกรอบสมมติฐานที่
กําหนดใหการกันสํารองฯเปนวิธี Dynamic และการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ซึ่ง
ถึงแมคาที่ไดจะมีความผันผวนเมื่อเทียบกับ การกันสํารองฯตามวิธี Risk-based และการดํารง
เงินกองทุนตามวิธี Basel II ในขณะที่ภายใตกรอบสมมติฐานที่กําหนดการกันสํารองฯตามวิธี
Dynamic รวมกับการดํารงเงินกองทุน ตามแบบวิธี Basel I จะใหคาที่ใกลเคียงแตก็ใหคาที่นอย
กวา ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาแมหลักเกณฑการกํากับที่ละเอียดและเขมงวดมากขึ้นแตมีการปรับให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจชวงนั้นๆหรือตามวัฏจักรเศรษฐกิจก็จะเปนตัวชวยใหประสิทธิภาพ
การดําเนินงานหรือความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยไมกระทบกระเทือนมากนัก
ภาพที่ 5-9 เปรียบเทียบอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(ROE)และอัตราสวน RAROC
รอยละ
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ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา

1999
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ROE-Dynamic
RAROC-Risk-based&Basel II
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2005
RAROC-Risk-based&Basel I
RAROC-Dynamic&Basel II
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จากภาพที่5-9 เปนการแสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนของอัตราสวนทางการเงิน
2 ประเภท คือ อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(ROE) และอัตราสวนผลตอบแทนตอ
เงินกองทุนที่ปรับความเสี่ยงแลว (RAROC) ภายใตวิธีการคํานวณเครื่องมือการกํากับที่แตกตาง
กัน ในการนําอัตราสวน 2 ประเภทนี้มาเปรียบเทียบเพื่อเปนการวิเคราะหในมุมมองที่ตางออกไป
เมื่อวิเคราะหคาอัตราสวนที่ไดพบวาคาอัตราสวนที่ผันผวนนอยที่สุดยังคงเปน อัตราสวน RAROC
ภายใตวิธีการกันสํารอง วิธี Risk-based provisioning และการดํารงเงินกองทุนภายใตแนวคิด
หลักเกณฑ Basel II แตในสวนของคาที่ไดจากอัตราสวนภายใตเงื่อนไขอื่นๆ พบวาคาที่ไดมีความ
ใกลเคียงกัน แตหากพิจารณาการวิเคราะหรวมกันของอัตราสวนระหวาง ROE และ RAROC
โดยรวมแลวนั้นคาของอัตราสวน ROE จะใหคาที่สูงกวาในชวงป 1999-2001 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเปนชวงที่ธนาคารพาณิชยมีนโยบายในการเพิ่มการดํารงเงินกองทุนใหสูงขึ้นจึงทําให
คาของ RAROC ในชวงเวลาดังกลาวใหคาที่ต่ํากวาคาอัตราสวน ROE ในทุกกรอบสมมติฐานแต
ในชวงป 2003-2005 คาที่ไดจะมีความใกลเคียงกันในทุกกรอบสมมติฐาน หากวิเคราะหในแงการ
วัดที่สะทอนความเสี่ยง คาของอัตราสวนทั้ง 2 แสดงใหเห็นวาหากนําอัตราสวน ROE มาใช
วิเคราะหอาจใหคาที่สูงกวาความเปนจริงเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชยจะตอง
เผชิญ
ภาพที่ 5-10เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน ROE และ RAROC กับสัดสวนเงินปลอยสินเชื่อตอ
ผลิตภัณฑประชาชาติ(Loans-to-GDP)
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คาของอัตราสวนทางการเงิน RAROC และ ROE เมื่อเทียบกับคาสัดสวนของ
เงินปลอยสินเชื่อตอผลิตภัณฑประชาชาติ มีการเคลื่อนไหวที่สวนทางกันในบางชวง นั่นคือเมื่อ
อัตราสวนทางการเงินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแตสัดสวนเงินปลอยสินเชื่อตอผลิตภัณฑประชาชาติ
กลับมีทิศทางที่ขาลง จากผลที่เกิดขึ้นสามารถสรุปไดวาหากการขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น
มากกวาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑประชาตินี้จะถือวาเปนชวงขยายตัวของสินเชื่อแตกลับมี
อัตราสวนทางการเงินที่ลดลงอาจมีสาเหตุจากรายไดดอกเบี้ยที่ไดรับจากการปลอยกูอาจมีการ
ขยายตัวไมมากเทากับการคาใชจายที่เพิ่มขึ้นทั้งในสวนที่เปนคาใชจายดอกเบี้ยหรือแมกระทั้ง
คาใชจ ายที่เกิดจากการตั้ง คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ อาจจะมีการตั้ งเพิ่ม สูงขึ้นควบคูไปกับการ
ขยายตัวของสินเชื่อพรอมกับการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑการกันสํารองที่เขมงวดมากขึ้นในชวงหลัง
ป 2540 เปนตนมาซึ่งธนาคารพาณิชยแตละแหงไดทยอยปรับการตั้งสํารองใหเพิ่มสูงขึ้นตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว
กอปรกับการดําเนินนโยบายการเงินที่ผอนคลายมากขึ้นโดยมีการปรับใหอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายคอยๆปรับตัวลดลง68ภายใตการดําเนินนโยบายการเงินตามกรอบเปาหมาย
เงินเฟอที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจจึงอาจสงผลรายไดดอกเบี้ยปรับตัว
ลดลงดวยอีกประการหนึ่งโดยสังเกตไดจากภาพที่ 5-11 ที่แสดงอัตราดอกเบี้ยในชวงป2540-2548
พบวาอัตราดอกเบี้ยไดปรับตัวลดลงเรื่อยมาและเริ่มที่จะคงที่ในชวงป 2543 ซึ่งสามารถนําไปเปน
เหตุผลประกอบการลดลงและเพิ่มขึ้นของอัตราสวน ROE และ RAROC ไดสวนหนึ่ง ในแงที่
อัตราสวนดังกลาวมีการปรับตัวลดลงในชวงป 2543 และปรับตัวลดลงอีกครั้งในชวงสั้นๆ คือในป
2545 อยางไรก็ตามในป2546 เปนตนมา คาของอัตราสวนดังกลาวไดปรับตัวเพิ่มขึ้นและเริ่มให
คาที่มีเสถียรภาพโดยไมแกวงตัวมากนักหากเทียบกับชวงปที่ผานมา
พรอมกันนี้ปริมาณการตั้งสํารองฯก็มีการปรับตัวลดลงเชนกันอันมีสาเหตุสวน
หนึ่งมาจากในชวงปดังกลาวธนาคารพาณิชยหลายๆแหงไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ครบตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวแลวนั่นเอง

68

ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการกําหนดใหการดําเนินนโยบายการเงินอยูภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอ(Inflation
targeting) ในป 2543 โดยไดเปลี่ยนจากกรอบเปาหมายทางการเงิน (Monetary Targeting) ที่ใชดําเนินนโยบายการเงินมาตั้งแตป
2540-2543 เนื่องจากความสัมพันธระหวางปริมาณเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจไมมีเสถียรภาพ
รวมทั้งความสามารถของระบบการเงิน ในการขยายสินเชื่อในแตละชวงมีความไมแนนอน ดังนั้น ธปท. จึงเปลี่ยนมาใชอัตราเงินเฟอ
เปนเปาหมายในการดําเนินนโยบายการเงินในปจจุบันแทน(ธนาคารแหงประเทศไทย)
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ภาพที่ 5-11 อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี(MLR)และอัตราการเปลี่ยนแปลงในชวงป
2540-2548
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ตารางที่ 5-11แสดงอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(ROE) และอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนที่ปรับความเสี่ยงแลว(RAROC) (รอยละ)
ROE
Risk-based

ROE
Dynamic

RAROCRisk-based&Basel I

RAROC
Dynamic&Basel I

RAROC
Risk-based&Basel II

RAROC
Dynamic &Basel II

1997

11.05

8.47

-4.63

- 6.34

35.39

-9.75

1998

-115.67

-100.86

-89.47

-80.64

-10.83

-61.41

1999

-20.22

-18.81

-29.37

-28.54

-8.52

-21.85

2000

195.05

171.73

82.91

71.05

0.44

91.61

2001

82.08

98.78

31.34

40.61

12.45

116.50

2002

-40.13

-55.31

-33.68

-42.97

12.84

-51.17

2003

30.44

42.28

15.08

23.58

21.01

36.84

2004

47.30

45.69

28.88

27.63

33.12

53.43

2005

41.71

42.44

24.06

24.63

47.24

73.20

198

ป

ที่มา:คํานวณโดยผูศึกษา

181

182

5.4 การวิเคราะหอัตราสวนอื่นที่เกี่ยวของกับผลการศึกษา
ในส ว นการวิ เ คราะหอัต ราสว นทางการเงิ น อื่น ที่เ ปน อั ต ราส ว นที่เ กี่ ย วข อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑทั้ง 2 ชนิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการกันสํารองฯไปเปน
แบบ Dynamic loan loss provision และการดํารงเงินกองทุนหากมีการเปลี่ยนไปใชหลักเกณฑ
Basel II ทั้งนี้คา ที่ไดจากการกันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss provision และ การดํารง
เงินกองทุนตามวิธี Basel II นี้จะเปนคาที่ไดมาจากการทดสอบภายใตแบบจําลอง(Simulation) ใน
เงื่ อ นไขและสมมติ ฐ านที่ กํ า หนดขึ้ น แต ทั้ ง นี้ อั ต ราส ว นที่ นํ า มาวิ เ คราะห จ ะเป น การวิ เ คราะห
อัตราสวนที่อางอิงมาจาก CAMELS ในบางอัตราสวนเทานั้น เนื่องจากอัตราสวนบางอัตราสวนที่
ไดเสนอในสวนของบทที่ 4 นั้นจะเปนอัตราสวนที่ครอบคลุมการวิเคราะหดานตางๆของธนาคาร
พาณิชยตามประเภทของ CAMELS
อยางไรก็ตามความสมบูรณของขอมูลเปนสิ่งสําคัญในการนํามาประกอบการ
วิเคราะหอัตราสวนดังกลาวดังนั้นเพื่อความนาเชื่อถือทางผูศึกษาจึงนําอัตราสวนเพียงบางสวน
เฉพาะที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของการกันสํารองฯและการดํารงเงินกองทุนที่ผูศึกษามีขอมูลเพียง
พอที่จะทําการวิเคราะหโดยอัตราสวนตัวอื่นจึงนําเสนอไวเปนแนวทางในการทําการวิเคราะหในเชิง
ลึกตอไปไดหากขอมูลที่เกี่ยวของมีความสมบูรณเพียงพอ
พรอมกันนี้จุดประสงคหลักของการศึกษาเพื่อที่จะเนนเปรียบเทียบหลักเกณฑ
การปฏิ บั ติ ที่ธนาคารแหง ประเทศไทยกํ า หนดใหส ถาบัน การเงิ น ปฏิบัติใ นช ว งเวลาของขอมูล
ที่การศึกษานี้กําหนดขึ้นคือในชวงป 2531-2548 ดังนั้นการวิเคราะหอัตราสวนที่จะกลาวตอไปนี้จึง
เปนการวิเคราะหในสวนที่เปนคาที่ไดจากการคํานวณอัตราสวนในบางประเภทที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือการกํากับจากทางการทั้ง 2 ประเภทและทําการเปรียบเทียบคาของอัตราสวนที่ไดจาก
การใช ห ลั ก เกณฑ อื่ น ที่ ไ ด กํ า หนดให เ ป น ทางเลื อ กที่ ก ารศึ ก ษาชิ้ น นี้ ไ ด นํ า มาทํ า การวิ เ คราะห
ประกอบกัน โดยการวิเคราะหอัตราสวนดังกลาวประกอบไปดวยการอัตราสวนดังตอไปนี้
1. อัตราการเติบโตของเงินกองทุนรวม
2. อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ
3. อัตราการเติบโตคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. อัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อ
5. อัตราสวนคาใชจาย
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1.อัตราการเติบโตของเงินกองทุนรวม
การวิเคราะหอัตราสวนการเติบโตของเงินกองทุนรวมนี้จะเปนการวิเคราะหถึง
ความแข็งแกรงและมั่นคงของธนาคารพาณิชยแตละแหง ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการดํารง
เงินกองทุนคือนโยบายของธนาคารพาณิชยแตละแหงซึ่งนับวามีสวนสําคัญเนื่องจากธนาคาร
พาณิชยสามารถที่จะดํารงเงินกองทุนไดเกินกวาที่ทางการกําหนดขั้นต่ําไวที่รอยละ 8.5 ของ
สินทรัพยเสี่ยงแตจะไมสามารถที่จะดํารงเงินกองทุนต่ํากวาที่ทางการกําหนดไวไมได
ภาพที่ 5-12 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการดํารงเงินกองทุนตามวิธี Basel I และ Basel II
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการดํารงเงินกองทุนตามวิธี Basel I และ Basel II
รอยละ
160.00
120.00
80.00

Basel I
40.00
-40.00

Basel II

-80.00
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
จากภาพที่ 5-12 นี้เปนการแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel I และ Basel II ผลที่ไดพบวาการเปลี่ยนแปลงของ
เงินกองทุนตามวิธี Basel I จะมีความผันผวนนอยกวา สวนหนึ่งอาจจะมาจากน้ําหนักความเสี่ยง
ที่ใชในการคํานวณไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแมวาความเสี่ยงของสินทรัพยทนี่ าํ มาใชคาํ นวณ
จะแตกตางกันหรือการใชน้ําหนักความเสี่ยงไมไดมีความออนไหว(Senitivity)ตอความเสี่ยงของ
สินทรัพยที่ตางกันหรืออาจกลาวไดวาหากการคํานวณเงินกองทุนที่มีการอิงกับคาของน้ําหนัก
ความเสี่ยง(Risk weighting)มาก กอปรกับหากกฎเกณฑขั้นตอนในการคํานวนสินทรัพยเสี่ยงมี
ความละเอียดมากขึ้นซึ่งสะทอนไดจากคาของน้ําหนักความเสี่ยง(Risk weighting)ที่นํามาใช
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงนั้นๆไดมีการกําหนดใหมีความออนไหวตอความเสี่ยงของสินทรัพยมากขึ้นก็
จะยิ่งมีผลใหปริมาณของเงินกองทุนมีความผันผวนมากขึ้นดวยเชนกัน
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2.อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อเปนการวิเคราะหถึงคุณภาพของ
สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชยปลอยกูโดยหากอัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นยอมหมายถึงวาแมธนาคาร
จะมี ก ารปล อ ยกู เ พิ่ ม ขึ้ น แต อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงก็ น อ ยกว า การขยายตั ว ของปริ ม าณ
เงินกันสํารองฯ ซึ่งบงบอกถึงคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลงดวยหรือแมกระทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลง
การปลอยสินเชื่ออยูในชวงหดตัวหรือเปลี่ยนแปลงในอัตราที่คงที่ซึ่งเปนสัญญาณอันตรายที่แสดง
ใหเห็นวาธนาคารไมไดมีการปลอยสินเชื่อเพิ่มแตอัตราสวนดังกลาวยังคงปรับตัวสูงขึ้นอันมีนัยยะ
วาปริมาณเงินกันสํารองกําลังปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเอง แตหากพิจารณาในแงนโยบายของธนาคาร
พาณิชยที่มีตอการตั้งสํารองฯ ในรายธนาคารคาของอัตราสวนนี้ก็สามารถที่จะมีคาเพิ่มมากขึ้นได
โดยมิไดเกิดจากลูกหนี้ที่คางชําระเนื่องจากธนาคารพาณิชยบางแหงใหความสําคัญตอการตั้ง
สํารองที่มากกวาเกณฑขั้นต่ําที่ทางการกําหนดไวทั้งนี้อาจเปนผลจากนโยบายที่เปนไปในเชิง
ระแวดระวังสูง(Conservatism)
กอปรกับศักยภาพความแข็งแกรงของธนาคารแตละแหงที่
สามารถที่จะตั้งการกันสํารองที่อยูในระดับสูงไดโดยที่มิไดกระทบตอผลประกอบการหรือความ
มั่นคงของธนาคารนั้นๆ
ภาพที่ 5-13 เปรียบเทียบอัตราสวนเงินกันสํารองของวิธี Risk-based provisioning และ Dynamic
ตอปริมาณเงินปลอยสินเชือ่ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนดังกลาว
รอยละ
40

อัตราสวนเงินกันสํารองตอปริมาณการปลอยสินเชื่อและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนการกันสํารองตอปริมาณการปลอยสินเชื่อ
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จากภาพที่ 5-13 พบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนเงินกันสํารองตอ
ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อในทั้ง 2 วิธีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ใกลเคียงกันแตในสวนคาของ
อัตราสวนเงินกันสํารองตอปริมาณเงินปลอยสินเชื่อจะเพิ่มสูงขึ้นมากในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจป
1997(2540) ดังจะปรากฏในภาพดานบนที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป 1997(2540) เรื่อยมา
และมีการปรับตัวลดลงอยางชัดเจนในป 2543(2000) โดยสาเหตุการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดจาก
ปริมาณลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก กอปรกับเกณฑการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญก็ไดมีการปรับหลักเกณฑขอบังคับใหมที่เขมงวดมากขึ้นจึงทําใหปริมาณเงินกันสํารอง
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปลอยสินเชื่อที่ปรับตัวลดลง
แลวจึงทําใหอัตราสวนดังกลาวมีแนวโนมที่สูงขึ้นนั่นเอง แตในชวงหลังป 2543 อัตราสวนดังกลาว
ไดปรับตัวลดลงและเพิ่มขึ้นอยางมีเสถียรภาพมากขึ้นอาจเนื่องดวยสาเหตุที่ธนาคารพาณิชยสวน
ใหญไดมีการตั้งสํา รองครบตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวแลวพรอมทั้งไดมี
การเร งแกไขลูกหนี้ที่ไม กอให เกิดรายไดอยางตอเนื่องจึงส งผลใหอัตราสวนดังกล าวเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีเสถียรภาพมากขึ้นตามลําดับ
3.อัตราการเติบโตคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การวิเคราะหอัตราการเติบโตหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญนี้จะเปน การวิเคราะห ใ นสวนของคุณภาพลูก หนี้ ของธนาคารพาณิชยแตละแหงทั้ง นี้ห าก
อัตราสวนนี้มีแนวโนมที่จะปรับตัวไปในทางที่ลดลงยอมเปนสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงคุณภาพลูกหนี้
หรือสินทรัพยของธนาคารมีคุณภาพมากขึ้นแตทั้งนี้การขยายตัวของการกันสํารองฯ อาจมิไดเกิด
จากคุณภาพของลูกหนี้สินเชื่อแตเพียงประการเดียวแตทั้งนี้อาจจะเกิดนโยบายการตั้งสํารองฯที่มี
ความระมัดระวังและใหความสําคัญในระดับที่ตางกันในแตละรายธนาคารจากปจจัยดังกลาวจึง
สามารถสงผลตอปริมาณการกันสํารองฯ ไดมากเชนกัน
ภาพที่ 5-14เปนการแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณการกันสํารอง
ของทั้ง 2 วิธี พบวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการกันสํารองของทั้ง 2 วิธีไมไดแตกตางกันมาก
นักทั้งนี้อาจเปนเพราะสวนของการกันสํารองฯ ที่เพิ่มขึ้นมา คือ Statistical provision ที่มีอยูในการ
กันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss provision ไดถูกนํามาปรับกับจํานวนการกันสํารองฯที่มีอยู
เดิมคือ วิธี Risk-based provioning ไมมากนัก จึงสงผลใหคาของอัตราสวนของการเปลี่ยนแปลง
ไมไดมีความแตกตางกันมากในทั้ง 2 วิธี และเมื่อพิจารณาถึงการแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเงิน
กันสํารองพบวา การกันสํารองฯ ทั้ง 2 วิธีมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันจะ
แตกตางเพียงแคการกันสํารองฯตามวิธี Dynamic จะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอยกวาการกันสํารองฯ
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ตามวิธี Risk-based หากเปนชวงที่การขยายตัวของสินเชื่อต่ําลงแตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่
มากกวาหากเปนชวงที่การขยายตัวของสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้น
ภาพที่ 5-14 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการกันสํารองตามวิธี Risk-based และ วิธี Dynamic
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการกันสํารองตามวิธี Risk-based และ วิธี Dynamic

รอยละ
200.00
160.00
120.00
80.00

Risk-based
40.00
-

Dynamic

-40.00
-80.00
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ที่มา:ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและคํานวณโดยผูศึกษา
4.อัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อ
อัตราการขยายตัวของสินเชื่อสามารถที่จะแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจรวมถึงนโยบาย
การบริหารทรัพยากรที่ธนาคารแตละแหงมีอยู ทั้งภาวะเศรษฐกิจและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการปลอยสินเชื่อตางก็มีสวนที่ชวยเอื้อซึ่งกันและกัน นั่นคือหากมีการขยายตัวของการ
ปลอยสินเชื่อที่อยูในระดับสูงยอมมีผลตอการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจไดเชนกัน
พรอมกันนี้หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงขาขึ้นนโยบายการปลอยสินเชื่อก็จะมี
ความยืดหยุนมากขึ้นสงผลใหการปลอยสินเชื่อมีการขยายตัวเชนเดียวกัน แตในทางตรงกันขาม
หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงขาลงนโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคารอาจเพิ่มความเขมงวด
มากขึ้นและอาจสงผลใหมีการชะลอตัวในการขยายฐานสินเชื่อ
จากภาพที่ 5-15 พบวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปลอยสินเชื่อที่เกิดขึ้น
จริงมีความผันผวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปลอยสินเชื่อใน
จํานวนที่มีเสถียรภาพซึ่งการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนดังกลาวนับวามีประโยชนในแงที่จะ
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นํามาดําเนินนโยบายการเขามาดูแลของทางการตอการขยายตัวของปริมาณการปลอยสินเชื่อหาก
การขยายตัวของสินเชื่อมีการปรับตัวที่ไมสมดุลเกิดขึ้น
ภาพที่ 5-15 เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอยสินเชื่อทีเ่ กิดขึ้นจริงและปริมาณ
การปลอยสินเชื่อในปริมาณที่มีเสถียรภาพ(Smooth Loans)

อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอยสินเชื่อที่เกิดขึ้นจริงและ
การปลอยสินเชื่อในปริมาณที่มีเสถียรภาพ(Smooth Loans)
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5. อัตราสวนคาใชจาย
อัตราสวนคาใชจายนี้สามารถที่จะวิเคราะหถึงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพื่อ
กอใหเกิ ดรายไดของธนาคารพาณิชยดังนั้นเพื่อเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย ของธนาคารพาณิชย ในสวนที่เปนเงินปลอยสินเชื่อเราจึงพิจารณาเฉพาะสวนที่ เปน
คาใชจายที่เ ปนค าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสูญต อรายไดที่เปนรายไดดอกเบี้ยเพื่อแสดงความสัมพัน ธ
ระหวางรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรของธนาคารเพื่อใหเกิดผลตอบแทน
สูงสุดอันเปนเปาหมายหลักของธนาคาร
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ภาพที่ 5-16 สัดสวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามวิธี Risk-based และ วิธี Dynamic ตอรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
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หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-Dynamic loan loss provision ตอ รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
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จากภาพที่ 5-16 พบวาในชวงที่สัดสวนมีคาติดลบเนื่องจากคาของหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญไดปรับตัวลดลงจากปที่ผานมาทั้งนี้คาของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่นํามาคํานวณ
เป น การดู ก ารเปลี่ ย นแปลงของค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ปลายงวดของงวดบั ญ ชี ป ที่ ผ า นมา
เปรียบเทียบกับคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายงวดของปนั้นๆ69 จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
สัดสวนดังกลาวในทิศทางที่ตรงขามในป 2543(2000) นับวาเปนทิศทางที่ดีเนื่องจากไมเพียงแค
สัดสวนดังกลาวจะติดลบซึ่งแสดงวาปดังกลาวมีการใหตั้งสํารองที่ลดลงมากจนตองหักออกจาก
ของป ที่ ที่ เ คยตั้ ง สํ า รองไว จึ ง ทํ า ให ส ว นที่ เ ป น ค า ใช จ า ยของธนาคารลดลงด ว ยเช น กั น แต ใ น
ขณะเดียวกันสัดสวนดังกลาวก็เพิ่มขึ้นไปพรอมกันดวย แตสัดสวนที่สวนทางติดลบนี้ไดเริ่มปรับตัว
ลดสัดสวนลงในป 2544 เรื่อยมา โดยในป 2545 จึงไดปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางบวกนั่นคือตองมี
การตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงขึ้นดวยเชนกันแตก็เปนเพียงแคชวงป 2545 และหลังจากนั้น
ในป 2546-2548 สัดสวนดังกลาวเริ่มมีเสถียรภาพไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักและเปนไปใน
ทิศทางที่ติดลบซึ่งแสดงวาการกันสํารองไดปรับตัวลดลงโดยมิตองตั้งสํารองเพิ่มขึ้นนั่นเอง
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การใชคาหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการเปลี่ยนแปลงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision) ที่ปรากฏใน
ปลายงวดบัญชีปจจุบันกับคาที่ปรากฏเมื่อตนงวดปปจจุบันซึ่งก็คือคาเดียวกันกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของปลายงวดบัญชีในปที่
ผานมานั่นเอง
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บทที่ 6
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
บทนี้คือการสรุปผลการศึกษาและขอจํากัดของการศึกษาในบางประเด็นที่ควรจะ
ไดรับการพัฒนาตอไปในอนาคตรวมถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดจากการผลการศึกษา
6.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้ไดนําความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอยสินเชื่อที่มี
ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรเศรษฐกิจโดยที่การเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อนี้มี
ความสัมพันธโดยตรงกับการกอตัวของความไมสมดุลของระบบการเงินไดดวยเชนกัน
จากประเด็นความสัมพันธดังกลาวจึงไดทําการศึกษาถึงแนวทางการเขามาดูแล
ความไมสมดุลของระบบการเงินของผูที่มีหนาที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชยโดยตรงโดยเลือกที่จะ
ศึกษาเครื่องมือการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย(Regulations) 2 เครื่องมือ คือ การกันสํารองหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision) และการดํารงเงินกองทุน(Capital requirement)
โดยที่จุดประสงคของเครื่องมือทั้ง 2 ตางมุงประเด็นที่จะรองรับผลเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง
ด า นเครดิ ต ที่ ต า งกั น คื อ การกั น สํ า รองฯ ถู ก นํ า มารองรั บ ความสู ญ เสี ย ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น
(Expected losses) และการดํารงเงินกองทุนถูกนํามารองรับความสูญเสียที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้น
(Unexpected losses)
เนื่องจากหลักเกณฑการกํากับธนาคารพาณิชยมีแนวทางการปฎิบตั ทิ แี่ ตกตางกัน
การศึกษาชิ้นนี้จึงไดแบงการวิเคราะหวิธีการปฏิบัติที่ตางกันดังนี้ คือ การกันสํารองฯ ไดนําวิธี
Dynamic loan loss provision มาวิเคราะหคูกับวิธี Risk-based provisioning และการดํารง
เงินกองทุน ไดวิเคราะหวิธีการดํารงเงินกองทุน 2 วิธี คือ Basel I และ Basel II โดยการศึกษาได
แบงเปน 2 ระดับคือ การศึกษาผลที่เกิดจากการกําหนดสมมติฐานใหการปลอยสินเชื่อโดยรวม
ทั้งหมดเปนสินเชื่อที่อยูในระดับที่เหมาะสมและไมผันผวน พรอมกันนี้ยังไดศึกษาในสวนการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานและความสามารถในการทํ า กํ า ไรของธนาคารพาณิ ช ย โ ดยใช
อัตราสวนทางการเงินภายใตกรอบสมมติฐานที่กําหนดใหมีการใชเครื่องมือทั้ง 2 เครื่องมือใน
วิธีการปฏิบัติที่ตางกัน
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ผลการศึกษาโดยทําการวิเคราะหภายใตสมมติฐานที่กําหนดใหระดับการปลอย
สินเชื่ออยูในระดับที่เหมาะสม พบวา ภายใตหลักเกณฑการกันสํารองแบบ Dynamic loan loss
provision สามารถที่จะปรับคาของปริมาณการกันสํารองฯใหมีพฤติกรรมที่ชวยลดความผันผวน
ของวัฏจักรสินเชื่อได โดยจะตองกันสํารองฯเพิ่มขึ้นในชวงที่การปลอยสินเชื่อขยายตัวโดยการเพิ่ม
ปริมาณของการกันสํารองในสวนของ Statisical provision ที่จะทําหนาที่เปนตัวชวยปรับใหปริมาณ
การกันสํารองตามวิธี Dynamic เพิ่มมากขึ้นกวาปริมาณการกันสํารองที่มีอยูเดิมตามวิธี Risk-based
ที่ใหคาการกันสํารองฯที่ต่ํากวาระดับการกันสํารองที่เหมาะสมซึ่งจะชวยปรับใหการขยายตัวของการ
ปลอยสินเชื่อมีเสถียรภาพและในทางกลับกันหากเปนชวงที่การปลอยสินเชื่ออยูในชวงหดตัวการกัน
สํารองฯ ตามวิธี Dynamic ก็จะปรับตัวใหมีปริมาณการกันสํารองที่ต่ํากวาจํานวนการกันสํารองฯ
ตามวิธี risk-based ดังนั้นหากผูมีหนาที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชยตองการที่จะใชหลักเกณฑ
การกํากับธนาคารพาณิชยในสวนของการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนเครื่องมือใน
การปรั บ พฤติ ก รรมของการปล อ ยสิ น เชื่ อ ให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี เ สถี ย รภาพการใช วิ ธี
Dynamic loan loss provision จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถจะสงผลกระทบตอนโยบายการ
ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยผานทางตนทุนที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของการตั้งสํารองคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญนี้ได
พรอมกันนี้ผลการศึกษาในสวนของวิธีการดํารงเงินกองทุนภายใต
สมมติฐานของหลักเกณฑ Basel II ที่จะนํามาเปรียบเทียบกับการใชเครื่องมือการกันสํารองฯ
พบวา ภายใตการกําหนดใหการขยายตัวของสินเชื่อไมมีความผันผวนเชนเดียวกันกับการคํานวณ
เงินกันสํารองฯ การดํารงเงินกองทุนภายใตสมมติฐาน Base II จะมีจํานวนที่มากกวาการกัน
สํารองฯ ตามวิธี Dynamic ยกเวนในชวงป 2541-2542 และ 2545-2546 เทานั้นที่ การกันสํารองฯ
ตามวิธี Dynamic มีปริมาณที่มากกวาโดยที่ชวงแรกนั้นเปนชวงที่ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPLs)มี จํ า นวนที่ เ พิ่ ม สู ง มากขึ้ น จึ ง ส ง ผลให ป ริ ม าณการกั น สํ า รองในส ว นที่ ไ ม ใ ช Statistical
provision เพิ่มสูงขึ้นดวย ในสวนของชวงที่ 2 นั้นเปนชวงที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวและขยายตัว
ตามลําดับจึงทําใหแมวาปริมาณการกันสํารองฯที่เปนตนทุนโดยตรงของธนาคารพาณิชยเพิ่ม
สูงขึ้นแตกส็ ามารถชดเชยไดจากรายไดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
จากผลสรุปที่ไดจากการเปรียบเทียบผลของเครื่องมือการกํากับธนาคารพาณิชย
ที่ เ กิ ด จากการวิ เ คราะห ป ริ ม าณการปล อ ยสิ น เชื่ อ อย า งมี เ สถี ย รภาพโดยรวมทั้ ง หมด
การนําหลักเกณฑการกันสํารองตามวิธี Dynamic loan loss provision จะกอใหเกิดตนทุนจาก
การที่ตองกันสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงทางดานเครดิตในจํานาวนที่นอยกวา
การดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II
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ในขณะเดี ย วกั น ประเด็ น ที่ นํ า มาวิ เ คราะห อี ก ระดั บ คื อ การวั ด ผลของการใช
เครื่องมือการกํากับจากทางการที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานและความแข็งแกรงของ
ธนาคารพาณิ ชย โดยจะเปน การนํา อัต ราสว นทางการเงิ น มาทํ า การการวิ เ คราะห โ ดยจะ
แบงเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับความเสี่ยงแลว
(RAROC)เปรียบเทียบกับอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(ROE)
พรอมกับการ
พิจารณาอัตราสวนที่สําคัญบางอัตราสวนที่เกี่ยวของกับการกันสํารองฯและการดํารงเงินกองทุน
แตเนื่องจากยังมีขอจํากัดของขอมูลบางสวนที่ยังขาดความสมบูรณครบถวน ดังนั้นเพื่อความ
เหมาะสมในการวิเคราะห การศึกษานี้จึงไดนําอัตราสวนบางอัตราสวนที่มีปญหาทางดานความ
สมบูรณของขอมูลนอยที่สุดมาทําการวิเคราะห ซึ่งก็คือ อัตราการเติบโตของเงินกองทุนรวม
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ อัตราการเติบโตคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อัตรา
การเติบโตของเงินใหสินเชื่อ และอัตราสวนคาใชจาย
ผลการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอัตราสวนผลตอบแทนตอ
เงินกองทุนเมื่อปรับความเสี่ยงแลว(RAROC)เปรียบเทียบกับอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของ
เจ า ของ(ROE) พบวา คา อัตราสว นที่มีเสถีย รภาพหรือมีความผันผวนน อยที่สุดคือ อั ตราสว น
RAROC ภายใตกรอบสมมติฐานที่กําหนดใหมีวิธีการกันสํารองแบบ Risk-based provisioning
และการดํารงเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel II แตหากเปรียบเทียบคาของอัตราสวนภายใต
กรอบสมมติฐานอื่นแลวพบวา คาอัตราสวนที่ดีที่สุดที่อยูภายใตกรอบสมมติฐานที่กําหนดให
การกันสํารองใชวิธี Dynamic loan loss provision และการดํารงเงินกองทุนตามสมมติฐาน
Basel II เนื่องจากใหคาอัตราสวน RAROC ที่สูงกวาการกรอบสมมติฐานอื่น และเมื่อนําอัตราสวน
RAROC มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ อัตราสวน ROE คาที่ไดพบวา อัตราสวน ROE ใหคาที่สูง
กวาในชวงที่อัตราสวนทุกตัวเพิ่มขึ้นแตในชวงที่อัตราสวนทุกตัวปรับตัวต่ําลงอัตราสวน ROE กลับ
ปรับลดใกลเคียงกับอัตราสวนอื่น นั้นยอมแสดงวาการใชอัตราสวน ROE มาใชวิเคราะหอาจให
คาที่สูงกวาความเปนจริงเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชยจะตองเผชิญ จากผลสรุป
ดั ง กล า วเมื่ อ อั ต ราส ว นภายใต ก รอบสมมติ ฐ านของการกั น สํ า รองฯตามวิ ธี Risk-based
provisioning รวมกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ใหคาที่ดีที่สุดแตเนื่องจากการ
ใชการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ตองใชจํานวนเงินกองทุนที่มากกวาการกันสํารอง
ตามวิธี Dynamic loan loss provision ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผูมีหนาที่ในการกํากับ
ดูแลจึงตองควรที่จะตองใหน้ําหนักกับความสําคัญของหลักเกณฑการกันสํารองฯ เพื่อที่จะใช
เครื่องมือดังกลาวใหสามารถที่จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของสินเชื่อเปนไปอยางมีเสถียรภาพ
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เมื่อพิจารณาในสวนของอัตราสวนทางการเงินดานอื่นที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ
การกํากับดูแลทั้ง 2 หลักเกณฑดังกลาวพบวา
 อัตราการเติบโตของเงินกองทุนรวม ผลที่ไดพบวาการเปลี่ยนแปลงของ
เงินกองทุนตามวิธี Basel I จะมีความผันผวนนอยกวา สวนหนึ่งอาจจะมาจากน้ําหนักความเสี่ยง
ที่ใชในการคํานวณไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากนักหรือน้ําหนักความเสี่ยงไมไดมีความออนไหวตอ
ความเสี่ยงของสินทรัพยที่ตางกัน
 อั ต ราส ว นค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ต อ เงิ น ให สิ น เชื่ อ พบว า อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนเงินกันสํารองตอปริมาณเงินปลอยสินเชื่อในทั้ง 2 วิธีมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่ใกลเคียงกันแตคาของอัตราสวนจะเพิ่มสูงขึ้นมากในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจป
1997 เรื่อยมาและมีการปรับตัวลดลงอยางชัดเจนในป 2000 เนื่องจากลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก พร อ มกั บ เกณฑ ก ารตั้ ง สํ า รองค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ก็ ไ ด มี ก ารปรั บ
หลักเกณฑขอบังคับใหมที่เขมงวดมากขึ้นจึงทําใหปริมาณเงินกันสํารองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดวย
 อัตราการเติบโตคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการกัน
สํารองของทั้ง 2 วิธีไมไดแตกตางกันมากนักทั้งนี้อาจเปนเพราะ Statistical provision ไดถูกนํามา
ปรับกับจํานวนการกันสํารองฯที่มีอยูเดิมมีจํานวนไมมากนัก จึงสงผลใหคาของอัตราสวนของการ
เปลี่ยนแปลงไมไดมีความแตกตางกันมากในทั้ง 2 วิธี
 อัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อ พบวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
ปลอยสินเชื่อที่เกิดขึ้นจริงมีความผันผวนมากเมื่อเปรีเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
การปลอยสินเชื่อในจํานวนที่มีเสถียรภาพซึ่งการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนดังกลาวนับวามี
ประโยชนในแงที่จะนํามาดําเนินนโยบายการเขามาดูแลของทางการตอการขยายตัวของปริมาณ
การปลอยสินเชื่อหากการขยายตัวของสินเชื่อมีการปรับตัวที่ไมสมดุลเกิดขึ้น
 อัตราสวนคาใชจาย พบวาอัตราสวนที่ไดจากวิธี Dynamic จะใหคาที่
เปลี่ยนแปลงที่แรงมากกวาวิธี Risk-based ทั้งในชวงขาขึ้นและขาลงแตผลตางของอัตราสวน
ดังกลาวจะไมแตกตางกันมากนัก
6.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในสวนของผูมีหนาที่กํากับธนาคารพาณิชยหากมีการนําหลักเกณฑการ
กํากับที่มีความละเอียดและสามารถสะทอนความเสี่ยงตามความเปนจริงมากขึ้นเขามาดูแลและ
ควบคุ มพฤติกรรมการดําเนิน นโยบายการปลอ ยสิ นเชื่อไมใหมี พ ฤติกรรมเสี่ย งมากเกินไปนั้น
ในอีกดานการนําหลักเกณฑที่เขมงวดมากขึ้นก็สามารถสงผลตอตนทุนของธนาคารใหปรับตัวเพิ่ม
สูง ขึ้ น ดว ย ดัง นั้น หากหลั ก เกณฑที่นํา มาใชเ พื่อมุ ง ที่ จ ะก อใหเ กิดเสถี ย รภาพตอระบบการเงิน
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โดยรวมแล ว ผู ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลก็ ไ ม ค วรที่ จ ะละเลยผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณิชยดวยเชนกัน
2. การที่ ใ ช ห ลั ก เกณฑ ก ารกํ า กั บ ธนาคารพาณิ ช ย ที่ มี ค วามละเอี ย ดและ
สามารถสะทอนความเสี่ยงตามสภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริง อาทิ หลักเกณฑ Basel II นั้นเมื่อ
วิเคราะหในแงการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยอาจเปนผลดีในแงที่ทําใหธนาคารพาณิชยที่มี
พฤติกรรมการบริหารงานที่ดีอยูแลวมีการดํารงเงินกองทุนและการกันสํารองที่เหมาะสมตามความ
เปนจริงซึ่งอาจมีจํานวนที่ต่ํากวาหลักเกณฑการปฏิบัติอยางคราวๆ ดังนั้นการที่นําหลักเกณฑที่มี
แนวทางใหเลือกปฏิบัติ อาทิ วิธี Standardized และ IRB approach ของ Basel II เพื่อใหเหมาะ
ตามสภาพความแข็งแกรงของธนาคารพาณิชยแตละแหงรวมถึงความพรอมของจังหวะเวลาที่
นํามาใชจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูมีหนาที่กํากับดูแลควรที่จะคํานึงถึง
3. ดวยหลักเกณฑของการกันสํารองฯที่มีการอิงแนวทางการปฏิบัติทางดาน
บัญชีจึงทําใหการนําหลักเกณฑการกันสํารองฯ ในแนวทางปฏิบัติตางๆ อาทิ Dynamic loan loss
provision หรือ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39) มาใชจึงควรที่จะ
คํานึงถึงมาตรฐานการบัญชีดวยเชนกัน พรอมกันนี้การกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบัน
การเงินในแตละประเทศก็ควรที่จะคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางการเงินและพฤติกรรมการระดมทุน
และการพึ่งพาทุนของคนในประเทศนั้นๆดวยเชนกัน
4. การวิเคราะหประสิทธิภาพและความแข็งแกรงของธนาคารพาณิชยโดยใช
อัตราสวนทางการเงิน(Financial ratios) จะเปนเพียงการวัดจากตัวเลขทางบัญชี ในขณะเดียวกัน
ธนาคารพาณิชยควรที่จะนําเครื่องมือในการวิเคราะหอื่นเพื่อมาวิเคราะหประกอบเพิ่มเติม อาทิ
การทํา Stress tests ซึ่งเปนการชวยเสริมใหธนาคารพาณิชยมีขอมูลประกอบการดําเนินนโยบายที่
ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
5. ในสวนของธนาคารพาณิชยเองควรที่จะเนนการพัฒนาบุคคลากรรวมถึง
ระบบฐานข อ มู ลเพื่ อรองรับกั บ หลั ก เกณฑที่ มีค วามละเอี ยดซับ ซอ นมากขึ้น ดว ย ทั้ง นี้ เ พื่ อ ให
การปฏิบัติตามหลักเกณฑมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายที่ผูกํากับดูแลตั้งเปาประสงคไว
6.3 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต
ประเด็ น การแกว ง ของวั ฏ จั ก รสิ น เชื่ อ (Procyclicality) ที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งมื อ การ
กํากับทั้ง 2 เครื่องมือขางตนอาจเปนผลกระทบที่เกิดจากธนาคารพาณิชยที่มีขนาดใหญ กลาง เล็ก
ในขนาดของผลกระทบที่ตางกัน ดังนั้นหากทําการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากขนาดและความ
แข็งแกรงของรายธนาคารพาณิชยใหละเอียดยิ่งขึ้น ผูกํากับดูแลอาจไดมมุ มองตอการกําหนดใช
เครื่องมือการกํากับที่แมนยําตอผลกระทบที่ตองการไดดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 6-1สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะของผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อ
ผลการศึกษา

ผลที่ไดจากการศึกษา

ผลการศึกษา :
กรณีศึกษา

การกันสํารองฯ กรณีวิธี Dynamic loan
ผลกระทบ การกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญ
และหนีส้ งสัยจะสูญ:
loss provision
ตอ
ประเทศสเปน:
Risk-based Vs. Dynamic approach
ปริมาณการ
Ð ไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่แฝง
Ð วิธี Dynamic สามารถที่จะปรับ
ปลอย
พฤติกรรมของการกันสํารองใหเปลี่ยนแปลง อยูในพอรตสินเชื่อ(Latent losses) แมจะเปน
สินเชื่อ สอดคลองกับการปลอยสินเชื่อโดยเงินกัน ช ว งที่ เ ศรษฐกิ จ กํ า ลั ง ขยายตั ว (Boom) และ
สํ า รองฯ จะเพิ่ ม ขึ้ น หากสิ น เชื่ อ อยู ใ นช ว ง
ขยายตัวและปริมาณการกันสํารองจะลดลง
หากสินเชื่อหดตัว จากพฤติกรรมดังกลาว
สามารถนําเครื่องมือการกํากับนี้มาชวยปรับ
ใหก ารเปลี่ย นแปลงของสิ น เชื่ อ มีค วามผั น
ผวนลดลงได

Ð การกันสํารองตามวิธี Dynamic
จะมี จํ า นวนที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ วิ ธี Riskbased ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นและต่ํากวา
เงินกั นสํ ารองตามวิ ธี Risk-based หาก
สินเชื่อมีการหดตัว เนื่องจากมีการปรับโดย
คาStatistical provision ซึ่งเปนสวนของการ
กันสํารองที่เพิ่มขึ้นมา

คํานึงถึงการหดตัวของสินเชื่อ(Credit crunch)
หากอยูในชวงเศรษฐกิจหดตัว
Ð งานการศึกษาที่ผานมาพบวา
การขยายตัวของสิน เชื่อ ที่ไม สมดุลกอให เกิ ด
ลูกหนี้ที่มีปญหาใน3-4 ปตอมา
Ð ได พั ฒ นาแนวคิ ด ที่ จ ะลดการ
ขยายตัวของสินเชื่อที่เกินความสมดุลโดยการ
ปรับพฤติกรรมการกันสํารองหนี้สูญที่สามารถ
สะทอนความเสี่ยงตามวัฏจักรสินเชื่อมากขึ้นนี้
Ð Dynamic loan loss provision
ถูกนํามาใชในสเปนในชวงกลางป 2000 โดย
สามารถชวยปรับใหการกันสํารองไมใหมีความ
ผั น ผ ว น ไ ป ต า ม วั ฏ จั ก ร สิ น เ ชื่ อ
(Countercyclicality) ได

ผลที่คาดวาจะกระทบตอ
ผูที่เกี่ยวของในระบบ

ขอเสนอแนะ

ผูกํากับดูแล :
ผูกํากับดูแล :
1. หากมี ก ารนํ า หลั ก เกณฑ ก าร
Ð เนื่องจากเปนการกันสํารองที่มีการปรับ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการปลอยสินเชื่อ กํากับที่มีความละเอียดมากขึ้น อาทิ การกัน
จึงทําใหผูกํากับดูแลมีทางเลือกในการนําเครื่องมือการ สํารองฯตามวิธี Dynamic และ การดํารง
กํ า กั บ มาปรั บ พฤติ ก รรมของการปล อ ยสิ น เชื่ อ ให มี เงินกองทุน Basel II มาบังคับใชกับธนาคาร
พาณิชยเพื่อที่จะนํามาปรับการขยายตัวของ
เสถียรภาพได
สินเชื่อใหมีเสถียรภาพ สามารถที่กอใหเกิด
ธนาคารพาณิชย :
ผลกระทบตอตนทุนของธนาคารพาณิชยที่
Ð ผลกระทบที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น หากนํ า สูงขึ้น ดังนั้นผูมีหนาที่กํากับดูแลควรที่จะ
วิธีการกันสํารองฯตามวิธี Dynamic มาปฏิบัติจะกระทบ คํานึงถึงผลกระทบดานตนทุนที่จะเกิดขึ้นใน
ในแงของตนทุนที่จะปรับเพิ่มขึ้นหากมีการกําหนดใหมี สวนนี้ดวย
การกั น สํ า รองเพิ่ ม มากขึ้ น ในช ว งเศรษฐกิ จ ขยายตั ว
2. เนื่ อ งจากหลั ก เกณฑ ก ารกั น
อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่เพิ่มขึ้นในชวง สํ า รองฯ มี ก ารอิ ง แนวทางการปฏิ บั ติ
เศรษฐกิจขยายตัวเชนกันนี้ ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจไดรับการ ทางด า นบั ญ ชี ด ว ย ดั ง นั้ น หลั ก เกณฑ ที่
ชดเชยไปในบางสวนและสามารถนําประโยชนทางดาน ทางการจะกําหนดใหมีการบังคับใชสําหรับ
ภาษีมาชวยบรรเทาผลของตนทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการ การกั น สํ า รองวิ ธี ใ ดนั้ น จึ ง ควรที่ จ ะนํ า
กั น สํ า รองฯที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น นี้ ไ ด ในขณะเดี ย วกั น หากอยู หลักเกณฑทางดานบัญชีมาพิจารณารวม
ในชวงที่การปลอยสินเชื่อมีการหดตัวการกันสํารองฯตาม ดวย
วิธี Dynamic
ก็จะปรับตัวลดต่ําลงหากเทียบกับวิธี
Risk-based ซึ่งชวยใหตนทุนที่เกี่ยวกับการกันสํารองฯ
ของสินเชื่อที่มีปญหามีคาไมสูงมากนัก
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ผลการศึกษา

ผลที่ไดจากการศึกษา

ผลการศึกษา:
กรณีศึกษา
Ð ผลก ารนํ าไปปฏิ บั ติ พ บ ว า
สามารถที่ จ ะปรั บ ให ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
ปริมาณการกันสํารองมีพฤติกรรมที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อ
Ð ข อ ดี ข องวิ ธี นี้ อี ก ประการหนึ่ ง
คื อ ช ว ยสร า งความโปร ง ใสให แ ก ง บการเงิ น
เนื่องจากสะทอนมูลคาที่แทจริงของสินเชื่อโดย
ไดคํานึงถึงความเสี่ยงที่แฝงอยูในพอรตสินเชื่อ
นั่นเอง(latent risk)
Ð มี ก ารนํ า มาปฏิบั ติเ พี ย งช ว งป
2001-2004 และนําวิธี IAS 39 มาปฏิบัติแทน
วิธี Dynamic ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป(European Union)

ผลที่คาดวาจะกระทบตอ
ผูที่เกี่ยวของในระบบ
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ขอเสนอแนะ
ธนาคารพาณิชย :
1. เมื่อมีการนําหลักเกณฑที่ละเอียด
และซับซอนมาบังคั บใช ธนาคารพาณิชย
ควรที่จะเตรียมการรับมือในการที่จะพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล แ ล ะ พั ฒ น า
บุคคลากรเพื่อพรอมที่จะรับมือกับหลักเกณฑ
ที่ละเอียดซับซอนมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถใช
ประโยชน จ ากหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วให ก อ
ประโยชนสูงสุด
2. ก า ร นํ า ห ลั ก เก ณ ฑ ที่ มี คว า ม
ละเอียดและเขมงวดมากขึ้นมาบังคับใช อาทิ
หลักเกณฑ Basel II หากพิจารณาในสวน
ของธนาคารพาณิชยที่มีการดําเนินนโยบายที่
เหมาะสมและมี ค วามระมั ด ระวั ง ในการ
บริ ห ารพอร ต สิ น เชื่ อ อาจจะส ง ผลดี ใ นแง ที่
การดํ า รงเงิ น กองทุ น และการกั น สํ า รองฯมี
จํ า นวนที่ ต รงตามสถานะภาพที่ แ ท ข อง
ธนาคารแตละแหงไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
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การดํารงเงินกองทุน: Basel I Vs.
Ð กรณีศึกษาในสวนที่เปน ผูกํากับดูแล:
1. หลักเกณฑ Basel II เปนผลดีในแงที่แนวทางการ
Basel II
ผลกระทบทางด า นปริ ม าณยั ง มี ก าร
Ð ผลการศึ ก ษาพบว า การดํ า รง
เงินกองทุนภายใตสมมติฐานของ Basel II
นี้ ทํ า ใ ห ก า ร ดํ า ร ง เ งิ น ก อ ง ทุ น มี
การเปลี่ ย นแปลงที่ อิ ง ตามวั ฏ จั ก รสิ น เชื่ อ
มากขึ้น คือ ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นการดํารง
เงินกองทุนจะปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณ
การปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นแตจะเพิ่มในอัตรา
ที่นอยกวาการขยายตัวของสินเชื่อ เนื่องจาก
ปริมาณเงินกองทุนที่คํานวณไดจะขึ้นอยูกับ
ค า นํ า หนั ก ความเสี่ ย งด ว ยซึ่ ง ในช ว งที่
เศรษฐกิ จ อยู ใ นช ว งขาขึ้ น นี้ น้ํ า หนั ก ความ
เสี่ยงจะปรับลดลงตามอันดับความนาเชื่อที่
ดีขึ้นและจะใหผลในทางตรงกันขามหากอยู
ในชวงเศรษฐกิจขาลง

นํ า เสนอที่ น อ ยมาก เนื่ อ งจากทาง
ธนาคารเพื่ อ การชํ า ระบั ญ ชี ร ะหว า ง
ประเทศ(BIS) ไดบังคั บใชกับกลุ ม
ประเทศสมาชิก ในชวงปลายป 2006
จึ ง ทํ า ให ง านการศึ ก ษายั ง ขาดความ
สมบู ร ณ อย า งไรก็ ต ามมี ง าน
การศึ ก ษาถึ ง ผลที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น
ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที่ นํ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ
Basel II มาปฏิบัติพบวา ประเทศที่
พัฒนาแลวส ว นใหญ จะมี การพั ฒ นา
แบบจํ า ลอ งใน การประเมิ น แล ะ
คํานวณเงินกองทุนที่มีความละเอียด
มากอยูแลวดังนั้ นหากนํ าหลักเกณฑ
Basel II มาบังคับใชจึงไมสงผล
กระทบมากนัก

ปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นนี้จะทําใหธนาคารพาณิชยพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงมีการพัฒนาระบบการเก็บ
ขอมูลและแบบจําลองภายใน(Internal model)เพื่อใชประเมิน
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวย
2. หลักเกณฑ Basel II เปนหลักเกณฑสากลที่ประเทศ
สวนใหญนํามาปฏิบัติจึงทําใหแนวทางการดํารงเงินกองทุนของ
ไทยมีความเปนสากลและมีความนาเชื่อถือในสายตานักลงทุน
3. หลักเกณฑ Basel II นี้สามารถชวยแกปญหา
การดํารงเงินกองทุนที่มากเกินไปสําหรับธนาคารที่มีการบริหาร
ความเสี่ ย งต อ พอร ต สิ น เชื่ อ ที่ ดี อ ยู แ ล ว นั่ น คื อ การดํ า รง
เงิ น กองทุ น จะเหมาะสมต อ ความเสี่ ย งที่ แ ต ล ะธนาคารมี อ ยู
ในทางตรงกันขามก็เปนการคุมเขมแกธนาคารที่มีพฤติกรรมสุม
เสี่ยงมากเกินไป
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เปรี ย บเที ย บผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
หลั ก เกณฑ ก ารกั น สํ า รองฯและ
การดํารงเงินกองทุน
Ð เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
หากนําหลักเกณฑทั้ง 2 หลักเกณฑมาใช
เปนเครื่องมือปรับใหการเปลี่ยนแปลงของ
สินเชื่อไมมีความผันผวน จะมีการใชการกัน
สํารองฯ ตามวิธี Dynamic ในจํานวนที่นอย
กวาการดํารงเงินกองทุนตามวิธีBasel II
โดยจะก อ ให เ กิ ด ต น ทุ น จากการที่ ต อ งกั น
สวนของความเสียหายที่เกิ ดขึ้นจากความ
เสี่ย งด านเครดิ ตในจํานวนที่ น อ ยกว าหาก
เ ที ย บ กั บ ก า ร ดํ า ร ง เ งิ น ก อ ง ทุ น ต า ม
หลักเกณฑ Basel II นั่นเอง
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แต ใ นส ว นประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นานั้ น ธนาคารพาณิชย :
1. เนื่องจากเปนหลักเกณฑการปฏิบัติที่มีความละเอียด
ผลกระ ท บที่ ค าดว าจะ เกิ ด ขึ้ น จะ
คลายกันในแงที่ปริมาณเงินกองทุนจะ มากขึ้น จึ งส ง ผลใหตน ทุน ทั้ งทางตรงและทางอ อมเพิ่ มสู ง ขึ้ น
คือ การดํารงเงินกองทุนในจํานวนที่สูงขึ้นจะทําใหการนําทุน
ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจมากขึ้น
นอกเหนือ สวนที่ตองดํ ารงเพื่อ สร างรายไดจะมี จํานวนลดลง
ประกอบกับตนทุนทางออมที่สูงขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล และการพัฒนาบุคคลากร
ใหมีความรูความชํานาญเพียงพอที่จะนําหลักเกณฑไปปฏิบัติ
2. แมวาตนทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ตองพัฒนาบุคคลากร
และระบบสารสนเทศภายในธนาคารจะสูงมาก แตก็มีขอดีใน
แงที่ทําใหธนาคารมีฐานขอมูลที่นาเชื่อถือและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันทวงที่รวมถึงมีขอมูลที่เพียงพอตอการประเมิน
ความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อไดอยางเหมาะสมมากขึ้น
3. กระตุนใหธนาคารพาณิชยมีการปรับพฤติกรรมการ
จั ด พอร ต สิ น เชื่ อ ให เ หมาะสมและมี ค วามเสี่ ย งน อ ยลง
เนื่องจากการดํารงเงินกองทุนตามวิธี Basel II นี้ มีการให
น้ําหนักความเสี่ยงตามประเภทสินเชื่อ หากธนาคารพาณิชยมี
พอร ต สิ น เชื่ อ ในประเภทที่ มี น้ํ าหนั ก ความเสี่ ย งสู ง ก็ จ ะทํ า ให
ตนทุนในการดํารงเงินกองทุนสูงตามไปดวย
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สรุปผลการเปรียบเทียบคาที่ไดจากอัตราสวนภายใต
กรอบสมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน
1.กรอบสมมติฐานที่ใหคาของอัตราสวนที่มากที่สุด คือ
อัตราสวนที่กําหนดใหนําหลักเกณฑการกันสํารองตาม
วิ ธี Dynamic
และการดํ า รงเงิ น กองทุ น ภายใต
หลักเกณฑ Basel II
2.กรอบสมมติฐานที่ใหคาของอัตราสวนที่ผันผวนนอย
ที่สุด คือ คาของอัตราสวนที่ไดจากหลักเกณฑการกัน
สํารองฯ วิธี Risk-based และการดํารงเงินกองทุนตาม
วิธี Basel II
3.เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวน RAROC และ ROE
พบวาคาของอัตราสวน ROE จะให คาที่สูงกวาคา
อัตราสวน RAROC เนื่องจากปริมาณเงินทุนที่นํามา
คํานวณตามอัตราสวน RAROC จะมีจํานวนที่สูงกวา
ซึ่งแสดงวาหากธนาคารนําอัตราสวน RAROC มา
วิเคราะหประสิท ธิภาพการดําเนินงาน สามารถที่จะ
สะทอนภาวะความเสี่ยงในชวงนั้นๆและเพื่อไมใหคา
อั ต ราส ว นที่ ไ ด มี ค า สู ง กว า ความเป น จริ ง ที่ ธ นาคาร
พาณิชยตองเผชิญอยูในแตละชวงของวัฏจักร

1.ธนาคารพาณิชย : คาอัตราสวนที่คํานวณนี้เปนการแสดงถึง
ประสิท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของธนาคารในการบริ ห ารความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพอรตสินเชื่อทั้งในสวนที่รายไดจากดอกเบี้ย
และคาใชจายตางๆที่นับรวมเปนตนทุน ดังนั้นคาอัตราสวนที่มี
ค ามากจึ งสามารถที่ ส ะท อ นประสิ ท ธิ ภาพการดํ าเนิ น งานและ
ความแข็งแกรงของธนาคารที่ดีในสายตาผูถือหุนและผูฝากเงิน
เนื่องจากผลการศึกษานี้เปนการศึกษาโดยภาพรวมในสวนผล
ประกอบการของธนาคารพาณิ ช ย ไ ทยทั้ ง ระบบ จึ ง ทํ า ให ก าร
วิเคราะหนี้ยังกวางและมีความแมนยํานอยกวาเมื่อเทียบกับการ
วิเคราะหในรายธนาคารดังนั้นเพื่อความชัดเจนของการวิเคราะห
การหาค า อั ต ราส ว นเป น รายธนาคารสามารถที่ จ ะให ข อ มู ล ที่
แมนยํามากขึ้น
2.ผูถือหุนและผูฝากเงิน: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนการกระทบใน
ส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น และการฝากเงิ น กั บ
ธนาคารแตละแหง เนื่องจากวาอัตราสวนทางการเงินเปนดัชนีที่
ใชวัดความสามารถในการดําเนินงานรวมถึงความแข็งแกรงของ
ธนาคาร ดังนั้น หากธนาคารใดสามารถที่จะสร างรายได และ
บริหารตนทุนไดดี คาของอัตราสวนทางการเงินที่ไดก็จะมีคาสูง
และไมมีความผันผวนมากเกินกวาระดับที่เหมาะสม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตออัตราสวนทางการเงิน
หากมี ก ารนํ า หลั ก เกณฑ ก ารกํ า กั บ ธนาคารพาณิ ช ย ใ นวิ ธี ที่ ต า งกั น
ออกไป
1.ธนาคารพาณิชย : การนําอัตราสวนทางการเงินที่สามารถสะทอน
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ ธนาคารพาณิ ช ย ม าทํ า การวิ เ คราะห ถึ ง
ประสิทธิภาพ การดําเนินงานเปนสิ่งที่ธนาคารพาณิชยควรที่จะปฏิบัติ
เนื่องจากจะทําใหธนาคารพาณิชยประเมินผลการดําเนินงานที่เปนแง
บวกมากเกินไปจนขาดการคํานึงถึงผลในดานลบที่มีอยูในระบบแมวา
จะเปนชวงที่เศรษฐกิจกําลังจะขยายตัวก็ตาม ดังจะวิเคราะหไดจากคา
อัตราสวนที่ไดจากการศึกษานี้ที่ใหคาของอัตราสวน ROEที่สูงกวาคาที่
ไดจาก อัตราสวน RAROC
2.ผูกํากับสถาบันการเงิน: การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่เกิดจาก
การใช ห ลั ก เกณฑ ก ารกํ า กั บ ที่ แ ตกต า งกั น สามารถที่ จ ะส ง ผลต อ
ประสิทธิ ภาพการดําเนิ นงานที่ แตกตางเชนกั น ดังนั้ นหากตองมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑที่จะนํามาบังคับใชกับธนาคาร
พาณิชยจึงควรที่จะคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแกตนทุนและรายไดของ
ธนาคารพาณิชยดวยเชนกันเพื่อมิใหธนาคารพาณิชยดําเนินนโยบายที่
สุมเสี่ยงมากเกินไป ในขณะเดียวกันควรนําวิธีการวิเคราะหอื่นมาชวย
เสริมการวิเคราะหจากอัตราสวนทางการเงินนี้ดวย อาทิ การทํา Stress
tests เปนตน
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สรุปสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 254070
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจการเงินในป พ.ศ. 2540 นั้นไมเพียงแตประเทศไทย
เทานั้นที่ไดรับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากวิกฤติในครั้งนี้ แตประเทศตางๆทั่วภูมิภาค
เอเชีย ก็ ได รับ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากวิก ฤติก ารทางเศรษฐกิจ ในประเทศตนและผลที่ ม าจาก
ประเทศที่อยูในภูมิภาคเดียวกันดวยเชนกัน โดยสามารถระบุสาเหตุหลักที่เปนตัวเอื้อใหเกิด
วิกฤติของประเทศไทยในครั้งนี้ ไดดังนี้
1. การดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่ไมยืดหยุน
เนื่องดวยการที่อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศถูกกําหนดใหอยูในระดับสูงกวา
ตางประเทศมากเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กอปรกับการที่คาเงินบาทถูกผูกกับตะกรา
เงิน โดยไมไดมีการปรับใหมีความยืดหยุนมากขึ้นกอใหเกิดการนําเขาเงินทุนที่มีตนทุนต่ําและ
ความเสี่ยงต่ําเขามาในประเทศไทยโดยภาคเอกชนในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกบการพึ่งพาเงินทุน
ภายในปะเทศ พรอมกันนี้เงินทุนที่ไหลเขามาสวนใหญเปนเงินทุนระยะสั้นแตถูกนําไปใชในสวนที่
เป น การเก็ ง กํ า ไร อาทิ การลงทุ น ในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง ส ง ผลกระทบ คื อ จํ า นวนหนี้
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการดําเนินนโยบายการเงินขาดประสิทธิภาพเพราะมีเงินไหลเขามา
ทดแทนสภาพคลองที่ทางการพยายามที่จะดูดออกจากตลาดเงิน และมีการนําเขาสูงเนื่องจาก
คาเงินบาทแข็งคาอันเปนผลที่มาจากคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาแตมีการสงออกที่ลดลง
2. มาตรการรองรับการเปดเสรีทางการเงินไมเพียงพอ
มาตรการในการสนับสนุนกิจการวิเทศธนกิจเปนมาตรการหนึ่งที่นํามาใชเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคอยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกรรมของ
วิเทศธนกิจนี้ไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวตั้งแตตนนั้นคือ ไมไดดําเนินนโยบายหลักเพือ่ การ
ใหกู ยืมแกธุ รกรรมภายนอกประเทศในภูมิ ภาค(Out-Out) แต หัน มาเนน ธุรกรรมที่ให กูยืม ภาย
ประเทศมากกวา (Out-In)
จนเกิ ด ภาวะขาดสมดุลซึ่ง เปน ตัว กระตุน ให มี ก ารเก็ ง กํ า ไรใน
อสังหาริมทรัพยและกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. ปญหาสถาบันการเงินที่เรื้อรัง
จากความลาชาในการแกปญหาสถาบันการเงินที่ประสบปญหาในชวงแรก
รวมทั้งการปลอยใหปญหาของสถาบันการเงินเหลานี้เรื้อรังไมไดรับการแกไขไดทนั ทวงทีนี้ทําใหหนี้
เสียเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดปญหาลูกโซกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ อาทิ ผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกคาที่มี
คุณภาพดี เป นต น จากสาเหตุที่กลาวมานี้ไดสง ผลกระทบตอความเชื่อมั่น ในเสถียรภาพของ
70
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สถาบันการเงิน รวมทั้งยังสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของระบบการกํากับสถาบันการเงินของ
ทางการและความเชื่อมั่นที่มีตอสถาบันการเงินทั้งระบบอีกดวย
4. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับที่สูงมาก
ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอันมีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมที่ใช
จายเกินตัวอันเปนผลใหมีการนําเขาที่เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปริมาณการสงออก โดยไดสงผล
กระทบตอเนื่องถึงยอดหนี้และภาระหนี้ตางประเทศรวมทั้งยังกอใหเกิดการไหลออกของเงินตรา
ต า งประเทศไปชํ า ระดอกเบี้ ย เงิ น กู ที่ ภ าคเอกชนไทยได นํ า เข า มาในประเทศเป น จํ า นวนมาก
ภายหลังจากการเปดเสรีทางการเงิน
5. การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งสงผลใหการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลขาดความตอเนื่อง ประชาชนขาดความเชื่อมั่น รวมทั้งการขาดความโปรงใสในการใชดุลย
พินิจในการแกไขปญหาสถาบันการเงิน ทําใหชาวตางประเทศไมไววางใจเริ่มถอนทุนคืนปฏิเสธ
การตออายุหนี้ระยะสั้น(Roll over) และมีพฤติกรรมการเก็งกําไรในคาเงิน
จากสาเหตุอันเปนสาเหตุใหเกิดวิกฤตการณทางการเงินที่กลาวมาขางตนยังมี
สาเหตุทางเทคนิคที่สําคัญ 2 ประกาศที่เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาวิกฤติการณทาง
การเงิน คือ ความไมสอดคลองของอายุสัญญาหรือความแตกตางของอายุสัญญาเงินกู(Maturity
mismatch) และความไมสอดคลองกันของสกุลเงินหรือความแตกตางของสกุลเงินของเงินกู
(Currency mismatch)
ความไมสอดคลอง(Mismatch) ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มผี ลตอวิกฤตทางการเงิน
จากวิกฤตทางการเงิน สวนหนึ่งนับวามีผลมาจากความไมสอดคลองกันระหวาง
2 สวนดวยกัน สวนแรก คือ ความไมสอดคลองกันระหวางระยะเวลาการครบกําหนดชําระหนี้
(Maturity Mismatch) ระหวางผูใหกูและผูกู เนื่องจากสถาบันการเงินในฐานะผูใหกูไดมีการ
ระดมเงินทุนผานการกูเงินจากภายนอกประเทศดวยสวนหนึ่งนอกเหนือจากการระดมเงินฝาก
ภายในประเทศซึ่งการระดมทุนภายนอกประเทศนี้เปนการกูเงินแบบระยะสั้น (Short Term)
เนื่องจากมีตนทุนที่ต่ํากวาเพื่อนํามาปลอยกูใหแกผูกูภายในประเทศแบบระยะยาว(Long Term)
จากเหตุการณดังกลาวทําใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางระยะเวลาในการครบกําหนดของ
สวนที่สอง คือ ความไมสอดคลองกัน
แหลงที่มาของเงินทุนและแหลงที่ใชไปของเงินทุนขึ้น
ระหวางสกุลเงิน(Currency Mismatch) เกิดจากการที่สถาบันการเงินมีการกูเงินจากภายนอกซึ่ง
เปนเงินสกุลอื่นและนํามาปลอยกูใหแกผูขอกูในประเทศเปนเงินบาท โดยขาดการประกันความ
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เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน(Hedge)ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องมาจาก การที่ประเทศไทยใช
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ที่เสมือนเปนการการันตีโดยนัย(The implicit exchange rate
guarantee)ตอความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนแลวสวนหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงเปนการกระตุนใหมีการ
กูเงินจากภายนอกประเทศ(External borrowing) มากเกินไป จากผลความลมเหลวขางตนได
สงผลตอพอรตสินเชื่อและความแข็งแรงของงบการเงินของสถาบันการเงินไดในที่สุด
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Hodrick Prescott Filter
Hodrick Prescott Filter เปนเครื่องมือทางคณิตศาสตรที่ถูกนํามาใชกับ
เศรษฐศาสตรมหภาค(Macroeconomic) โดยเฉพาะจะถูกนํามาวิเคราะหวัฏจักรธุรกิจ(Business
cycle) โดยเป น โปรแกรมที่ ถู ก พัฒ นาเพื่ อหาค า ที่มีเสถีย รภาพของขอมูลที่ เ ปน ช ว งเวลา(Time
series) ซึ่งเปนขอมูลที่มีความออนไหวหากพิจารณาระยะยาวมากกวาความผันผวนในระยะสั้น
(Short-term fluctuation) โดยจะใชหลักการปรับ(Adjustment)ความออนไหว(Sensitivity) ของ
แนวโนม(Trend) ตอความผันผวนในระยะสั้นซึ่งจะใชพารามิเตอร ในที่นี้ คือ λ เปนตัวหาคา
แนวโนมของขอมูลที่มีเสถียรภาพ ซึ่งคา λ ที่ใชจะมีความแตกตางกันตามประเภทระยะเวลาของ
ขอมูลที่นํามาใช ถาขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลรายป(Annual) คาที่ใชจะเทากับ 100 แตถาขอมูล
เปนรายไตรมาสหรือรายเดือน คาที่นํามาใชจะเทากับ 1600 หรือ 14400 ตามลําดับ
สูตรในการคํานวณ
T

T −1

t =1

t =2

Min[ ∑ ( yt − x t ) 2 + λ ∑ (( xt +1 − x t ) − ( x t _ x t −1)) 2 ]

(1)

โดยเราสามารถแยกสวนประกอบของคา yt ซึ่งเปนขอมูลจริง (actual value)

y = x +c
t

t

t

(2)

x คือ สวนของแนวโนม(Trend component)
t

c คือ สวนของวัฏจักร(Cyclical component)
t

จากสมการ (1) ขางตน พจนแรกเปนผลรวมของผลตางกําลัง 2 ซึ่งเปนการวัด the fitness of
time series สวนในพจนที่ 2 เปนผลคูณของ กับผลรวมของผลตางกําลัง 2 ของผลตางของ
แนวโนม(Trend) ซึ่งเปนการวัดความไมผนั ผวน(smoothness) และเมื่อพิจารณาถึงผลลัพธที่ได
จะเปนการ trade-off ระหวางผลของการใชคา λ วาจะมีคาเทาใด ทังนี้หากใชคา เทากับ 0 นัน้
ยอมหมายถึง คาของแนวโนมที่มีเสถียรภาพนี้จะเทากับคาที่แทจริง แตหากพิจารณาในทางตรงกัน
ขามอยางสุดขั้วนัน้ คือ มีคาเทากับคาอนันต(Infinity) คาแนวโนมที่ไดจะเปนเสนตรง(Linear trend)
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การวัดคามูลคาเพิ่มของผูถือหุน (Shareholders Value Added)
มูลคาเพิ่มของผูถือหุน(Shareholders Value Added) คือ การวัดมูลคาโดยที่จะ
เปน การปรับรายไดโ ดยค าของความสูญเสี ย ที่คาดว า จะเกิดขึ้น รวมถึง คา ใช จ า ยของธนาคาร
พาณิชยและตนทุนที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่คาดวาจะไมเกิดขึ้น

SVA = Earning − EL − (k% × capital)

The Hurdle Rate

r (%) =

Earning (Interest plus fees net of operating costs)
Regulatory capital or Economic Capital

≥ ROE

ความสูญเสียที่คาดการณไว(Expected losses) ที่แฝงอยูในผลกําไรขาดทุน
(Earning) มีนัยยะที่ตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาไดนําไปพิจารณาในระดับใด อาทิ ในระดับแตละ
รายการทางธุรกรรม(Individual Transaction) หรือพิจารณารายการธุรกรรมทั้งพอรตสินเชื่อ
(Portfolios of transactions) ซึ่งคาของความสูญเสียที่พิจารณาในระดับแตละรายการทางธุรกรรม
(Individual Transaction) นั้น อาจกลาวไดวาเปนเพียงแตในทฤษฎีเทานั้นเนื่องจากคาความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นโดยปกติแลวมักจะไมเทากับที่คาดการณไว แตหากพิจารณาในระดับรายการ
ธุรกรรมทั้งพอรตสินเชื่อ (Portfolios of transactions)พบวา คาความสูญเสียที่คาดการณนี้จะมี
นัยยะทางสถิติซึ่งก็คือเปนคาโดยเฉลี่ยดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน
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The differential return
Differential return > 0

Increasing shareholder value,
Stock price should rise

Return

Capital market line

Made by
Required by

RoC=Rrisk free + β(Rmarket-Rrisk free)
Risk
Risk of the
ที่มา: Dr. Hans-Deutsch’s presentation, Germany
จากภาพขางตนเปนการแสดงใหเห็นคาผลตอบแทนขั้นต่ําของธนาคารพาณิชย
ควรที่จะตองไดรับ (Required return) และระดับผลตอบแทนที่ธนาคารพาณิชยควรที่จะตองนํามา
ตั้งคา(Made by)เพื่อใหธนาคารพาณิชยไดรับผลตอบแทนตามที่ธนาคารพาณิชยตองการเพื่อเปน
การทําความเขาใจขั้นตอนการคํานวณคาอัตราสวน ลําดับตอไปจึงเปนการแสดงตัวอยางการ
คํานวณอัตราสวน RARAOC และ SVA คราวๆเพื่อใหเห็นภาพโดยรวมชัดเจนขึ้น
ตัวอยางการคํานวณหาคาอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความ
เสี่ยงแลว(Risk-adjusted Return on Capital :RAROC) และ มูลคาเพิ่มของผูถือหุน
(Shareholders Value Added) สําหรับความเสี่ยงทางดานเครดิต(Credit risk)
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ตัวอยางการคํานวณ RAROC และ SVA ในชวง 1 ป
สําหรับผลกําไรกอนที่จะหักคาใชจายในการดําเนินงาน

Year
Exposure (1)

1
1000
Parameters(% of outstanding balances)

Expected loss (2)
Economic capital (3)
Earning (4)
Cost of Capital(before taxes) (5)

1.00%
3.00%
3.00%
20.00%

Yearly RAROC and SVA
Expected loss (6)=((1)*(2))
Capital ( 7)=((1)*(3))
Earning (8)=((1)*(4))
– Expected loss (9)
═Net Earning (10)=(8)-(9)
Cost of Capital(20%*20) (11)
RAROC (10)/(7)
SVA (10)-(11)

10
30
30
–10
20
4
66.70%
16

ทีม่ า: Joël Bessis “Risk Management in Banking”,2002

จากตารางที่ 4-11 ตัวอยางการคํานวณ RAROC และ SVA ในชวง 1 ปสําหรับผล
กําไรกอนที่จะหักคาใชจายในการดําเนินงาน เปนตัวอยางการคํานวณ คาของ RAROC และ SAV
โดยไดกําหนดให The Hurdle rate คือ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ธนาคารพาณิชยตองการให
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เทากับ รอยละ 20 และให รายได(Earning) เทากับรอยละ 2 ของสินทรัพยเสี่ยง(Exposure)
รวมกับกําหนดให คาความเสียหายที่คาดการณและอัตราการดํารงเงินกองทุนตามภาวะเศรษฐกิจ
(Economic capital) ใหเทากับ รอยละ 1 และ 3 ตามลําดับเมื่อเทียบกับสินทรัพเสี่ยง (Exposure)
โดยคาของ RAROC ที่ได คือ รอยละ 66.7 ซึ่งสูงกวา The Hurdle rate ที่กําหนดใหเทากับ
รอยละ 20 จากตัวอยางการคํานวณคาอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อปรับคาความ
เสี่ยงแลว(Risk-adjusted Return on Capital:RAROC) และมูลคาเพิ่มของผูถือหุน(Shareholders
Value Added) ที่กลาวมาขางตนนั้นเปนการอธิบายขั้นตอนการคํานวณเพื่อทําความเขาใจกลไก
การคํานวณ อยางไรก็ตามการศึกษานี้มุงที่จะหาคาของอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินกองทุนเมื่อ
ปรับคาความเสี่ยงแลว(RAROC) เนื่องจากตองการที่จะเปรียบเทียบคาของอัตราสวน RAROC ที่
ไดกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูที่หุน(ROE) โดยที่คาของมูลคาเพิ่มของผูถือหุน(SVA)จะเปน
การการอธิ บ ายความหมายคร า วๆเพื่ อ นํ า ไปเป น แนวทางในการพิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานของธนาคารพาณิชยไดอีกสวนหนึ่ง สําหรับการคํานวณ ณ ที่นี้ คาของรายรับจะนํา
กําไรกอนหักภาษีเงินไดมาแทนในสวนของผลกําไรขาดทุน(Earning) และคาความสูญเสียที่คาด
วาจะเกิดขึ้นนี้(Expected losses) จะกําหนดใหเทากับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(Allowance for
Doubtful account/Loan loss provision) และในสวนของเงินกองทุนที่ตองดํารงตามภาวะ
เศรษฐกิจ(Economic capital) นั้นจะกําหนดใหเทากับ เงินกองทุนที่ตองดํารงตามหลักเกณฑ
Basel I และ Basel II
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมของวัฏจักรสินเชื่อระหวางประเทศสเปนและประเทศไทย
จากการทํา Simulation ภายใตแบบจําลอง การคํานวณการกันสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ วิธี Dynamic loan loss provision ของประเทศสเปนนั้น พฤติกรรมของการปลอย
สินเชื่อและวัฏจักรสินเชื่อของประเทศไทยและประเทศสเปนตางกันในแงที่ ลักษณะของวัฏจักร
สินเชื่อ(Credit cycles) ของประเทศสเปนตามขอมูลที่ใชในการทํา Simulation ของงานการศึกษา
ของ Gabriel Jimenéz และ Jesús Saurina(2005) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยพบวามี
ขอจํากัดในแงตางๆ ดังนี้
ประการที่ 1 การเคลื่อนไหวในแตละชวงของวัฏจักรสินเชื่อมีความแตกตางในแงที่
วัฏจักรสินเชื่อของประเทศสเปนที่นํามาใชในการศึกษาเปนชวงขอมูล ตั้งแต ป ค.ศ. 1984-2002
ครอบคลุมเวลา 11 ป 2 ชวงวัฏจักรสินเชื่อ โดยจํานวนของจํานวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPLs) สูงที่สุดในป 1985 และ 1993 ตามลําดับ วัฏจักรสินเชื่อในชวง 2 ปแรกเปนชวงการ
ขยายตัวของสินเชื่ออยางเต็มที่ปริมาณการกันสํารองอยูในปริมาณที่ไมสูงมากนักทั้งนี้ไดทําการ
สังเกตจากสัดสวนของหนี้ที่มีปญหา(Problem loan ratios) ลดลง ในชวง 3 ปตอมาการขยายตัว
ของสินเชื่อเริ่มปรับตัวลดลง(Slowdown)แตการกันสํารองกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสินเชื่อที่มีปญหา
(NPLs)มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นสงผลใหสวนของการกันสํารองฯ Specific loan loss provisions
เพิ่มขึ้น ในปที่ 6 เปนปที่ปริมาณการปลอยสินเชื่อต่ําที่สุดจึงทําใหปริมาณการกันสํารองมีปริมาณ
มากที่สุดดวยเชนกัน ปที 7 เปนชวงเศรษฐกิจหดตัว(Recession) หลังจากนั้นในปที่ 8 จนถึงปที่ 11
เปนชวงที่เศรษฐกิจอยูในชวงฟนตัวการปลอยสินเชื่อจึงเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ดังแสดงในภาพ
วั ฏ จั ก รสิ น เชื่ อ ของประเทศสเปนเมื่ อ เที ย บกั บ อั ต ราการขยายตั ว ที่ แ ท จ ริ ง ของGDP ในช ว งป
1972-2004 โดยชวงที่ใชในการทํา Simulation คือ ชวงป 1984-2002 ประเด็นในสวนของการ
กําหนดชวงของวัฏจักรของขอมูลที่จะนํามาหาคา coefficient นับวามีความสําคัญมากเชนกัน
เพราะการเลือกชวงของวัฏจักรสินเชื่อจะมีสวนสําคัญในการหาการขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉลี่ย
รวมถึงชวงเริ่มตนของเงินกองทุน Statistical provision(Statistical fund) อีกทั้งความสมบูรณ
เพียงพอของชวงขอมูลตลอดชวงวัฏจักรก็เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน71(Jason George,2006)
ประการที่ 2 สวนประกอบของเงินกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ของประเทศสเปนจะ
ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ การสํารองโดยทั่วไป(General provision) และ การกันสํารองฯ
71

“…… I think that one of the key issues for dynamic provisioning to work is data. Is there sufficient data that
extends over a complete business cycle?.....” Jason George,Financial stability Institute(Bank for international
settlement),2006
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เฉพาะรายสินเชื่อ(Specific provision) ในชวงที่ยังมิไดนํา Dynamic loan loss provision มา
ปฏิบัติซึ่งจะตองมีการเพิ่มในสวนของ Statistical provision เขาไป หากปฏิบัติตามวิธี Dynamic
loan loss provision แตในกรณีของประเทศไทยจะประกอบดวย การกันสํารองฯโดยทั่วไปเพียง
สวนเดียวในชวงกอน ป 2541 ซึ่งภายหลังจากป 2541 นั้นอาจกลาวไดวาการกันสํารองสวนใหญ
เป น การกั น สํ า รองฯแบบเฉพาะรายสิ น เชื่ อ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากธนาคารแห ง ประเทศไทยได นํ า เอา
หลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้มาเปนเกณฑในการคํานวณเงินกันสํารองฯ ซึ่งเปนวิธีการคํานวณเงิน
กันสํารองที่กําหนดจากระยะเวลาในการคางชําระหนี้และมีการจัดชั้นลูกหนี้ โดยประเทศที่ไดนํา
หลักเกณฑการจัดชั้นมาใชดวยอีกประเทศหนึ่งก็คือ ประเทศจีน
ภาพแสดงวัฏจักรสินเชื่อของประเทศสเปนเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวที่แทจริงของGDP
ในชวงป 1972-2004

ชวงที่ใชในการศึกษา 2 วัฏจักรสินเชื่อ

ที่มา: “Prudential Responnses to Credit Growth”, José María Roldán(2005)
ปริมาณเงินกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision) ของประเทศสเปน
พบวามีลักษณะที่ผันผวนไปตามวัฏจักรสินเชื่อ(procyclicality) ตามนิยามของ Borio(2001) ซึ่ง
เปนพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ประเทศสวนใหญตางก็มีพฤติกรรมของการกันสํารองเชนนี้ ทั้งนี้
เนื่องจากเหตุผลทางดานแนวทางการปฏิบัติทางดานบัญชีที่ไดกําหนดหลักเกณฑการกันสํารอง
จากขอมูลในอดีตเปนแนวทางในการคํานวณ(Backward looking approach) โดยสวนใหญแลว
ปริมาณการกันสํารองฯนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณสินเชื่อที่มีปญหา(Problem loans) ทําใหปริมาณเงิน
กันสํารองฯนี้มีปริมาณสูงในชวงเศรษฐกิจหดตัว(Recession)เนื่องจากสินเชื่อที่มีปญหาปรับตัว
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สูงขึ้นและมีลักษณะในทางตรงขามในชวงเศรษฐกิจขยายตัว(Boom) ดังแสดงใน ภาพที่5-3
สัดสวนเงินกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision) สัดสวนสินเชื่อที่มีปญหา(Problem
loans ratio) และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน(GDP growth rate) ใน
กรณีประเทศสเปน ชวงป1984-2004
ภาพแสดง สัดสวนเงินกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญ(Loan loss provision) สัดสวนสินเชื่อที่มีปญหา
(Problem loans ratio) และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน(GDP growth
rate) ในกรณีประเทศสเปน ชวงป1984-2004

“ ชวงที่มีการกําหนดใหใช Dynamic loan loss provision”
ที่มา: “Prudential Responses to Credit Growth”, José María Roldán(2005)
ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ วั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย หาก
ทําการศึกษาเปน 2 ชวงวัฏจักรเชนกัน ชวงของวัฏจักรจะเริ่ม ในป 1988 เปนตนมา แตเนื่องจาก
การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการศึกษาขอมูลจนกระทั้ง ป 2005 ดังนั้นชวงที่ใชในการพิจารณาจึงยาว
กวาของประเทศสเปน
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ภาพแสดง ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ ผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง
(Real GDP) ในกรณีประเทศไทย ชวงป 2531-2548

ลานบาท

ปริมาณเงินปลอยสินเชื่อ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ ผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง(Real GDP)
ในชวง ป 2531-2548
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ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
ประการที่ 3 คือ การจัดชั้นของการกันสํารองและอัตราที่ใชในการคํานวณมีความ
แตกตางกันรวมทั้งเกณฑในการกําหนดระยะเวลาที่คางชําระเปนเกณฑในการจัดชั้น
ตารางแสดง ระยะเวลาการคางชําระหนี้และอัตราการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญของเงินกันสํารอง
เฉพาะเจาะจง(Specific provision) : กรณีของประเทศสเปนเปรียบเทียบกับประเทศไทย

สเปน

ไทย

ระยะเวลาในการคางชําระ อัตราการกันสํารองฯ ระยะเวลาในการคางชําระ อัตราการกันสํารองฯ

ระหวาง 3-6 เดือน
รอยละ 10
ไมเกิน 1 เดือน
ระหวาง 6-12 เดือน
รอยละ 25
ระหวาง 1-3 เดือน
ระหวาง 12-18 เดือน
รอยละ 50
ระหวาง 3-6 เดือน
ระหวาง 18-21 เดือน
รอยละ 75
ระหวาง 6-12 เดือน
มากกวา 21 เดือน
รอยละ 100
มากกวา 12 เดือน
ที่มา: BANCO DE ESPAÑA และ ธนาคารแหงประเทศไทย

รอยละ 1
รอยละ 2
รอยละ 20
รอยละ 50
รอยละ 100

จัดเปน

NPLs
ในกรณี
ประเทศ
ไทย
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จากหลักเกณฑการจัดชั้นสินเชื่อขางตนจึงทําใหปริมาณเงินการกันสํารองมีความ
แตกตางกัน แมในกรณีที่เรามิไดพิจารณาถึงชวงของวัฏจักรเศรษฐกิจในชวงนั้น(Stance of
business cycles) แลวก็ตาม
ประการที่ 4 มาตรฐานการบัญชีที่ใชในการบันทึกบัญชีมีหลักเกณฑไมเหมือนกัน
กอปรกับนโยบายทางดานภาษีที่กําหนดใหเงินกันสํารองเปนคาใชจายทางดานภาษีที่แตกตางกัน
ดวยอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ประเทศสเปนมิไดกําหนดใหธนาคารสามารถนําเงินกันสํารองฯที่เปน
รายจายทางดานบัญชีมาเปนรายจายทางภาษีไดซึ่งจะแตกตางจากประเทศไทยที่สามารถนํา
รายจายจากสวนนี้มาหักเปนคาใชจายได(Tax-deductible expenses) จากสาเหตุขางตนจึง
สามารถสงผลในแงแรงจูงใจที่จะตั้งเงินทุนสํารองฯ ไมใหมีปริมาณมากกวาที่ทางการกําหนด
เพราะเสมือนเปนการเพิ่มตนทุนของธนาคารโดยที่มิไดมีสวนชดเชยผลประโยชนที่เสียไปจาก
แนวทางปฏิบัติทางดานภาษี
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาว วิรงรอง วิโรจนรัตน เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2525 มีภูมิลําเนาอยูที่
จังหวัดขอนแกน สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่โรงเรียนขอนแกนวิทยายนในป
การศึกษา 2542
และไดสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ประจําปการศึกษา 2545 และไดเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อปการศึกษา 2547 ไดรับทุนสําหรับการทําวิทยานิพนธโดยธนาคารกสิกรไทยในปการศึกษา
2549

