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This research set out to measure the cost and profit efficiency of the ASEAN
commercial banks in order to assess their position and competitiveness before banking
integration, and also examine their determinants. The study extracted data from 69
commercial banks located across six member countries, namely Indonesia, Malaysia, The
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Moreover, the data set contained
information accumulated in years 2000-2014 and the research employed Stochastic
Frontier Approach to estimate efficiency.
The results revealed that ASEAN bank cost and profit efficiency have been
increasing continuously since 2000. In 2014, ASEAN bank cost and profit efficiency
scored 90.33 and 82.81, respectively, while the best bank efficiency in ASEAN was
present in Singaporean, Malaysian and Thai banks, in this order. On the other hand,
Filipino banks achieved the lowest cost efficiency score and Indonesian banks had the
lowest profit efficiency score among banks from the six ASEAN member countries.
Additionally, this study also found that non-interest income, size, good risk credit
management and bank with network in ASEAN region were positively correlated with bank
cost and profit efficiency.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จ ของสมาคมประชาชาติแ ห่ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ห รื อ
อาเซียน (ASEAN) ที่ มีเป้าหมายเพื่อให้ ทุกประเทศสมาชิกเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
และสามารถเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ แรงงาน ตลอดจนเงินทุนและการลงทุนในภูมิภาคได้ อย่าง
เสรี ทังนี
้ ้การกลุม่ ทางเศรษฐกิจจะประสบความสาเร็จได้ ยากหากขาดการรวมกลุ่มทางภาคการเงิน
หรื อการเปิ ดเสรี ภาคการเงิน เนื่องจากการเปิ ดเสรี ภาคการเงิน จะช่วยสนับสนุนให้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเคลื่อนย้ ายคล่องตัวมากยิ่งขึ ้น (Yamanaka, 2013, p. 21) ดังนันผู
้ ้ นาของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนจึงเห็นความสาคัญดังกล่าว และได้ กาหนดแผนให้ มีการรวมกลุ่มทางภาคการเงิน
(Financial Integration) และการธนาคาร (Banking Integration) (ADB, 2013) ขึ น้ ในอาเซี ย น
ภายในปี 2020
สาเหตุที่ต้องมีการรวมกลุ่มของภาคธนาคารหรื อเปิ ดเสรี ของภาคการธนาคารเนื่องจากใน
ภูมิภาคนี ้ภาคธนาคารพาณิชย์ยงั คงมีบทบาทสาคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก สังเกตได้
จากรู ปที่ 1.1 พบว่าสัดส่วนของภาคธนาคารพาณิชย์มีขนาดใหญ่ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละ
ประเทศสมาชิกอย่างมากโดยเฉพาะประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนามพบว่ามีสดั ส่วน
มากกว่าร้ อยละ 100 (สังเกตได้ จากรูปที่ 1.1) นอกจากนี ้ยังพบว่าภาคธนาคารยังมีบทบาทสาคัญ
ต่อทุกตลาดการเงินในประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร
โดยเฉพาะประเทศ บรูไน กัมพูชา ลาว และพม่า (สังเกตได้ จากรูปที่ 1.1) ที่ภาคธนาคารครอบคลุม
ตลาดการเงิ นทัง้ หมดในประเทศ ยิ่ง ไปกว่านัน้ ยัง พบว่าสินทรั พ ย์ ของภาคธนาคารพาณิ ช ย์ ใน
อาเซียนคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 82 ต่อสินทรัพย์โดยรวมของสถาบันการเงินทัง้ หมดในอาเซียนในปี
2009 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ บรู ไน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามที่สดั ส่วนสินทรัพย์ของ
ธนาคารพาณิชย์ ต่อสิ นทรัพ ย์ของสถาบันการเงินคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 98 (ADB, 2013) จากที่ไ ด้
กล่าวไปข้ างต้ นเห็นได้ ว่าภาคธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการเป็ นตัวกลางทาง
การเงินที่คอยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งนี ้ ดังนันการรวมกลุ
้
่มของภาคการ
ธนาคารหรื อการเปิ ดเสรี ของภาคการธนาคารในอาเซียนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในภูมิภาคแห่งนี ้
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รูปที่ 1. 1 สัดส่วนขนาดของตลาดการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในอาเซียนปี 2009

ที่มา : IMF, World Bank และ ADB 1

และเป็ นที่ แน่นอนว่าการเปิ ดเสรี ภ าคการธนาคารจะสนับสนุนในธนาคารพาณิ ช ย์ ใ น
ภูมิภาคแห่งนี ้มีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากการเปิ ดเสรี ภาคธนาคารจะช่วยลดข้ อจากัดและ
การกีดกันในการดาเนินงานข้ ามประเทศหรื อในภูมิภาคชองธนาคาร ดังนัน้ ประเทศที่ธนาคารมี
ความพร้ อมหรื อ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน สู ง ย่ อ มได้ เ ปรี ย บธนาคารของประเทศที่ มี
ความสามารถในการแข่งขันต่าจากการเปิ ดเสรี ของภาคการเงินและการธนาคารในอาเซียน
ทังนี
้ ้หากพิจารณาระดับการพัฒนาของภาคธนาคารในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจาก
ขนาดสินทรัพย์ของธนาคารจากรู ปที่ 1.1 พบว่าขนาดสินทรัพ ย์ของภาคธนาคารพาณิ ชย์ในละ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากมีเพียง 4 ประเทศจาก 10 ประเทศ
สมาชิกที่ภาคธนาคารมีขนาดสินทรั พย์ต่อ GDP มากกว่าร้ อย 100 ยิ่งไปกว่านัน้ หากพิจารณา
ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก สังเกตได้
จากรูปที่ 1.2 พบว่าธนาคารของประเทศสิงคโปร์ มีคา่ เฉลี่ยสินทรัพย์มากที่สดุ เท่ากับ 15.1 พันล้ าน
1

สินทรัพย์ของธนาคารอ้ างจาก เงินฝากของภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ข้ อมูลธนาคารทุนมาจากธนาคารโลก(World Bank)
และ ตลาดพันธบัตรมาจากผลรวมของสกุลเงินท้ องถิ่นและต่างชาติจากฐานข้ อมูลออนไลน์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย
(ADB)
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ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ของอีก 8 ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่เหลื อมี ค่าเฉลี่ ย
สินทรัพย์น้อยกว่า 3.3 พันล้ านดอลลาร์ สรอ.
รูปที่ 1. 2 แสดงค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนปี 2013

ที่มา :Lyol Lee และ Takagi, 2013, ADB

จากข้ อมูลที่แสดงไปข้ างต้ นเป็ นเพียงข้ อมูลเบื ้องต้ นที่แสดงถึงระดับสินทรัพย์ของธนาคาร
พาณิชย์ในแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งยังไม่ได้ บ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์ในแต่ละประเทศมากนัก ดังนัน้ จึง เกิดคาถามที่สาคัญว่า ธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนมี
ความสามารถในการแข่งขันอย่างไรและมี พร้ อมต่อการเปิ ดเสรี ภาคการธนาคารในอาเซียนหรื อไม่
เนื่ องจากหากธนาคารของแต่ล ะประเทศสมาชิกมี ความสามารถในการแข่ง ขันหรื อ ระดับการ
พัฒ นาที่ แตกต่างกัน อาจส่ง ผลต่อความยากล าบากในการใช้ กฎเกณฑ์ หรื อข้ อบัง คับเดียวกัน
(Regulatory Harmonization) ซึ่ง อาจนาไปสู่ค วามไม่มี เ สถี ยรภาพในระบบธนาคารและระบบ
เศรษฐกิจได้ (Yamanaka, 2013)
และจากการทบทวนการวิจัยที่เกี่ ยวข้ องพบว่าหนึ่งในดัชนีที่ใช้ วัดความสามารถในการ
แข่งขันของธนาคารคือ ค่าความมีประสิทธิภาพของธนาคาร เนื่องจากธนาคารที่มีประสิทธิสงู ย่อม
แสดงถึงความสามารถในการบริ หารจัดการที่ดีจึงส่งผลทาให้ มีต้นทุนที่ต่ากว่าคูแ่ ข่งและมีรายได้ สงู
กว่าคู่แข่ง (Zhang, 2011) และมีความสามารถในการแข่งขันสูง นอกจากนีย้ ังพบว่างานศึกษา
ประสิทธิภาพของธนาคารในยุโรปส่วนมากได้ ทาการศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน (Košak, Zajc,
& Zorić, 2009) และก าไร (Holló & Nagy, 2006) ของธนาคารเพื่ อใช้ เ ป็ นดัช นี ใ นการวัด ความ
พร้ อมของธนาคารพาณิชย์ก่อนและหลังการเปิ ดเสรี ภาคการธนาคารในกลุม่ ประเทศยูโรโซน (Euro
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Zone) เนื่องจากค่าประสิทธิภาพด้ านดาเนินงานของธนาคารสามารถบ่งบอกถึงหนี ้เสียและความ
เสี่ ย งของธนาคารได้ ยกตัว อย่ า งเช่ น จากการทบทวน งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องพบว่ า ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านต้ นทุ น (Mohd Tahir & Mongid, 2013) และก าไร (Fiordelisi, MarquesIbanez, & Molyneux, 2011) ของธนาคารพาณิ ช ย์ ส่ง ผลท าให้ ความเสี่ ยงของหนี เ้ สี ยในระบบ
เศรษฐกิจลดลงและทาให้ ระบบธนาคารมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ ้น
จากที่ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาประสิทธิ ภาพของธนาคารข้ างต้ น จึงความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ก่อนการเปิ ดเสรี ภาค
การเงินและการธนาคาร เนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงระดับความสามารถในการแข่งขันและระดับ
ความพร้ อมของธนาคารในแต่ละประเทศสมาชิกได้ นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุน
การกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับ การรวมกลุ่ม ของภาคการธนาคารในอาเซี ยน (ASEAN Banking
Integration) เพื่อให้ ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้จากการทบทวนงานที่เกี่ยวข้ องพบว่างานศึกษาประสิทธิภาพของธนาคารใน
เอเชี ย ทัง้ ทางด้ า นต้ น ทุน และก าไรยัง มี จ ากัด ทัง้ ๆ ที่ จ ากหลายงานศึก ษาของยุโ รปพบว่ า
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารไม่มีความสัมพันธ์ กนั (Maudos, Pastor, Pérez, &
Quesada, 2002) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าธนาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพด้ านกาไรอาจมีประสิทธิภาพด้ าน
ต้ นทุนที่สูงแต่มีความสามารถด้ านในการหารายได้ ที่ต่า นอกจากนี ้ยังพบว่างานศึกษาส่วนมากที่
ศึกษาและเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ พบว่าธนาคารมี
ประสิทธิภาพด้ านกาไรต่ากว่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าความไม่มีประสิทธิภาพ
ด้ านของธนาคารอยู่ในด้ านรายได้ มากกว่าด้ านต้ นทุน (Maudos et al., 2002) ดังนัน้ การศึกษา
ประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์มีความสาคัญเช่นเดียวกันกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
และการศึกษาประสิทธิภาพเพียงด้ านใดด้ านหนึ่ง อาจจะไม่สามารถครอบคลุมถึงประสิทธิภาพ
การดาเนินงานทังหมดของธนาคารได้
้
ดังนันงานฉบั
้
บนี ้จึงศึกษาทังประสิ
้
ทธิภาพด้ านต้ นทุนและ
กาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
ทังนี
้ ้งานศึกษาที่เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Crosscounties data) พบว่าส่วนมากไม่มีการรวมตัวแปรควบคุมที่เกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อมของแต่ละ
ประเทศ (Country environmental variable) เช่ น ตัว แปรเศรษฐกิ จ มหภาค ตัว แปรตั ว กั บ
กฎระเบียบทางการเงิน ตลอดจนตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับภาคธนาคารในประเทศนัน้ ๆ ทัง้ ๆ ที่ตวั แปร
ดังกล่าวมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อกาไรและต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนัน้ ยังพบว่าการ
รวมตัว แปรควบคุม ( Country environmental variable) ยัง ช่ว ยลดปั ญหาความแตกต่างของ
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ข้ อมูล ในระดับประเทศ และทาให้ การประสิท ธิ ค่าประสิท ธิ ภ าพของธนาคารมี ความเอนเอี ย ง
น้ อยลง
จาก 3 เหตุผลหลักที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ นคือ (1) ควรมีการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนก่อนการรวมกลุ่มทางภาคการเงินในอาเซียน เพื่อตรวจสอบความ
พร้ อมและความสามารถในการแข่ง ขัน ของแต่ละธนาคารพาณิ ช ย์ (2) งานศึกษาการวัด และ
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพด้ านกาไรและต้ นทุนของธนาคารยังมี จากัด (3) งานศึกษาประสิทธิภาพ
ของธนาคารในระดับประเทศส่วนมากไม่มีการพิจารณาตัวแปรควบคุมที่อธิบายลักษณะเฉพาะ
ของแต่ล ะประเทศ (Country environmental variable) ด้ ว ยความส าคัญ ของปั ญ หาทัง้ 3 ข้ อ
ดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของวิจยั ฉบับนี ้ที่เป็ นงานศึกษาฉบับแรกที่ศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและ
กาไรของธนาคารในประเทศสมาชิกอาเซียน
1.2 วัตถุประสงค์
1. วัดประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
2. ศึกษาหาตัวแปรที่มีสว่ นกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคาร
พาณิชย์ในอาเซียน
1.3 รู ปแบบการศึกษา
งานวิจยั ฉบับนี ไ้ ด้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ ส่วนแรกเป็ นการประมาณ
ค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนจานวนทังสิ
้ ้น 69 ธนาคารจาก
6 ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นด้ วยวิ ธี Stochastic Frontier Approach (SFA) ตามแบบจ าลอง
(Model) ของ Battese and Coelli (1995) และส่วนที่สองเป็ นการศึกษาหาตัวแปรที่มีส่วนกาหนด
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารด้ วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS)
1.4 ขอบเขตการศึกษา
งานศึกษาฉบับนี ใ้ ช้ กลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์จาก 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ แก่
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม ตังแต่
้ ปี 2000-2014 จานวน
ทังหมด
้
69 ธนาคารพาณิชย์ และเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ หมด สาเหตุที่
เลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเนื่องมาจากธนาคารพาณิชย์ที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีข้อจากัดใน
การเข้ าถึงข้ อมูล ตลอดจนความถู กต้ องและความโปร่ งใสของข้ อมูล ดังนัน้ งานวิจัยฉบับนี ้จึงใช้
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กลุ่มตัวอย่างเฉพาะธนาคารที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อวัดประสิทธิภาพของธนาคารในอาเซียน
โดยข้ อมูลทังหมดได้
้
มาจากโปรแกรม Bloomberg Terminal โปรแกรม CEIC รายงานงบการเงิน
ของแต่ละธนาคารพาณิชย์จากหน้ าเว็ปไซต์ ฐานข้ อมูลจากเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละ
ประเทศสมาชิก ข้ อมูลจากเว็ปไซต์ของธนาคารโลก (World Bank) ข้ อมูลจากเว็ปไซต์ธนาคารเพื่อ
การช่วยเหลือระหว่างประเทศ (IMF) และฐานข้ อมูลจากเว็ปไซต์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB)
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้นาอาเซียนสามารถใช้ ผลการศึกษาจากงานวิจยั ฉบับนี ้ประกอบการพิจารณาในการ
ออกนโยบาย กฎเกณฑ์ ต่า ง ๆ เพื่ อ พัฒ นาการรวมกลุ่ม ของภาคการธนาคารใน
อาเซียนให้ มีเสถียรภาพและประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ ้น
2. หน่วยการภาครัฐที่เกี่ยวข้ องสามารถใช้ ผลงานวิจัยฉบับนีเ้ พื่อติดตามและประเมิ น
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนสามารถใช้ ผลงานวิจัย
ฉบับนี ้ในการกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธนาคารในประเทศได้
3. ผู้ประกอบการธนาคารและหน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งสามารถรั บรู้ ถึ ง ตาแหน่ง และขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของตนเอง และสามารถนาผลการศึกษาประกอบการ
พิจารณาเพื่อปรับปรุ งประสิทธิการดาเนินงานของธนาคารและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ มากยิ่งขึ ้น

บทที่ 2
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมปริทัศน์
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1.1 แนวคิดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
แนวคิดประสิทธิภาพการผลิตริ เริ่มจากงานของ Farrell (1957) (Maudos et al., 2002) ได้
มีการอธิบายความหมายของประสิทธิภาพออกเป็ น 2 แนวคิดคือ
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค (Technical Efficiency) (Kasman & Yildirim, 2006)
หมายถึง ความสามารถของผู้ผลิ ต (Firm) ที่ จ ะผลิต ผลผลิ ตให้ ไ ด้ ม ากที่ สุดภายใต้
ทรัพยากรหรื อเทคโนโลยีที่เผชิญอยู่
(2) ประสิ ทธิ ภ าพด้ านการจัดสรร (Allocative Efficiency) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้ผลิต (Firm) ที่สามารถใช้ ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่เหมาะสมภายใต้ เงื่อนไขของ
ระดับราคาปั จจัยการผลิตที่มีอยู่
ทังนี
้ ้แนวคิดประสิทธิภาพทางเทคนิคเป็ นที่นิยมในการศึกษาประสิทธิภาพด้ านการผลิต
มากกว่าแนวคิดการจัดสรร เนื่องจากถูกใช้ กบั งานศึกษาประสิทธิภาพการผลิตในด้ านของ Scope
และ Scale
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
แนวคิดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรเป็ นแนวคิดที่มีความหมายกว้ างกว่าแนวคิดการ
วัดประสิทธิภาพทางเทคนิค เพียงอย่างเดียว เช่น แนวคิดประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนครอบคลุมทัง้
ประสิทธิ ภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพการจัดสรรการ นอกจากนีแ้ นวคิดประสิทธิ ภาพด้ าน
ต้ นทุนและกาไรเกี่ยวของกับ 2 เป้าหมายสาคัญทางเศรษฐศาสตร์ คือ เป้าหมายต้ นทุนต่าสุด (Cost
Minimization) และก าไรสู ง สุ ด (Profit Maximization) โดยประสิ ท ธิ ภ าพด้ านต้ นทุ น (Cost
efficiency) คือสัดส่วนระหว่างต้ นทุนต่าสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ในการผลิตหารด้ วยต้ นทุนที่เกิดขึน้
จริ ง (Realised cost) ในการผลิตนัน้ ดังนันค่
้ าความมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนจะมีคา่ อยู่ระหว่าง
(0-1] โดยค่าเท่ากับ 1 หมายความว่าผู้ผลิตหรื อธนาคารนัน้ มีประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนดีที่สุ ดใน
กลุ่มตัวอย่าง ทังนี
้ ้การประมาณค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนสามารถอธิบายได้ จากทฤษฎีต้นทุน
ต่าสุดดังต่อไปนี ้
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จากทฤษฎีต้นทุนต่าสุดฟั งก์ชนั ต้ นทุน (Cost Function) เป็ นฟั งก์ชนั ของเวกเตอร์ ผลผลิต
(𝑦) ราคาปั จจัยการผลิต (𝑤) ระดับความไม่มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน (𝑢) และกลุ่มของตัวแปร
สุ่มความคาดเคลื่อน (𝑣) ซึ่งเกิดจากความเคลื่อนที่ไม่สามารถอธิ บายแบบจาลองได้ หรื อ Bad
Luck ซึง่ ฟั งก์ชนั ต้ นทุนสามารถแสดงได้ ในสมการที่ 2.1
𝐶

= 𝐶(𝑦, 𝑤, 𝑢, 𝑣)

(2.1)

แสดงฟั งก์ชนั่ ต้ นทุนในรูปของ logarithmic
𝑙𝑛𝐶 = 𝑓(𝑦, 𝑤) + 𝑙𝑛𝑢 + 𝑙𝑛𝑣

(2.2)

และการวัดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนสามารถวัดจากสัดส่วนค่าต้ นทุนที่ต่าที่สดุ (𝐶 𝑚𝑖𝑛 )
เท่าที่จ ะเป็ นไปได้ ในการผลผลิ ตหารด้ วยต้ นทุนที่ เกิดขึน้ จริ ง (Realized costs(𝐶)) ซึ่ง สามารถ
แสดงได้ ดงั นี ้
𝐸𝑐 =

𝐶 𝑚𝑖𝑛
𝐶

=

exp[𝑓(𝑦,𝑤)]exp(𝑙𝑛𝑣)
exp[𝑓(𝑦,𝑤) exp(𝑙𝑛𝑢)exp(𝑙𝑛𝑣)

= exp(−𝑙𝑛𝑢) (2.3)

ยกตัวอย่างแนวคิดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนจากรูปภาพที่ 2.1
สมมติให้ ธ นาคารใช้ ปั จ จัย การผลิ ต 2 ชนิ ดคื อ x1 และ x2 เพื่ อ ผลิ ตสิ นเชื่ อ y1 ตามเส้ น
Isoquant โดยทุกจุดบนเส้ น Isoquant แสดงจานวนการผลิตสินเชื่อที่เท่ากันทังเส้
้ นเท่ากับ y1 และ
เส้ น Isocost แสดงเส้ นต้ นทุนที่เท่ากันของธนาคาร ธนาคารจะมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนเมื่อผลิต
ที่จุด A เนื่องจากเป็ นจุดที่ความชันของเส้ น Isoquant และ Isocost เท่ากัน ดังนันจึ
้ งเป็ นจุดการ
ผลิ ตที่ ธ นาคารมี ต้นทุนการผลิ ตต่าที่ สุดและผลิตสินเชื่ อได้ เท่ากับ y1 และถ้ าหากธนาคารผลิต
สินเชื่อ y1 ที่จดุ B ซึง่ เป็ นจุดที่ความชันของเส้ น Isoquant และ Isocost ไม่เท่ากัน ดังนันจุ
้ ด B เป็ น
จุดการผลิ ตที่ แสดงว่า ธนาคารไม่มี ป ระสิท ธิ ภ าพด้ า นต้ นทุน ซึ่ง ธนาคาร B จะมี ค่า ความไม่มี
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนเท่ากับส่วนต่างของเส้ น Isocost1 และ Isocost2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 𝑢 (รู ปที่
2.1)
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รูปที่ 2. 1 แสดงประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
X1

B

A
Isocost1

Isocost2

Isoquant = Y1
X2

ที่มา : An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis (2005)
ส่ ว นแนวคิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นก าไรเป็ นแนวคิ ด ที่ มี ค วามหมายที่ ก ว้ า งกว่ า แนวคิ ด
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน เนื่องจากตามทฤษฎีกาไรสูงสุดของธนาคาร (Maximized profit) เกิดจาก
การที่ ธ นาคารมี ร ายได้ ม ากสุด (Maximized revenue) หรื อ ต้ น ทุ น ต่ า สุ ด (An Introduction to
Efficiency and Productivity Analysis, 2005) (Minimum cost) ดังนันแนวคิ
้
ดประสิทธิ ภาพด้ าน
กาไรจึงครอบคลุม ทัง้ ประสิ ทธิ ภ าพด้ านรายได้ และต้ นทุน หรื อมี สมการคือ Profit efficiency =
Revenue efficiency + Cost efficiency
ทังนี
้ ้โดยทั่วไปแล้ วฟั งก์ ชนั่ กาไรจะแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบหลักๆ ได้ แก่ ฟั งก์ ชนั กาไรที่เป็ น
รู ปแบบมาตรฐานทั่วไป (Standard profit function) ซึ่งเป็ นฟั งก์ชนั ที่สมมติในตลาดมีการแข่งขัน
สมบูรณ์ โดยผู้ผลิตหรื อธนาคารเป็ นเพียงผู้รับราคาผลผลิตและปั จจัยการผลิต ดังนันฟั
้ งก์ชนั กาไร
มาตรฐาน (Standard profit function) จะกาหนดในราคาของปั จจัยการผลิต (P) และผลผลิต (W)
เป็ นปั จ จัย ภายนอกที่ ธ นาคารไม่ ส ามารถควบคุม ได้ (Exogenous variable) โดยธนาคารจะ
สามารถทากาไรสูงสุด (Maximize profit) โดยการปรับเปลี่ยนจานวนปั จจัยการผลิตและผลผลิต
ซึง่ ฟั งก์ชนั่ กาไรสามารถแสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้
π = 𝑓(𝑝, 𝑤, 𝑢, 𝑣)

(2.4)
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แสดงฟั งก์ชนั่ กาไรในรูปของ logarithmic
ln(𝜋 + 𝜃)=𝑓(𝑝, 𝑤) + 𝑙𝑛𝑢 + 𝑙𝑛𝑣

(2.5)

𝜃 คือ ค่า คงที่ ซึ่ง บวกกับค่า ก าไรของแต่ล ะธนาคารเพื่ อท าให้ ค่า ก าไรเป็ นบวกอยู่เ สมอ
เนื่องจากการใส่ค่า logarithmic ไม่สามารถใช้ กับค่าที่เป็ นลบได้ และการวัดประสิทธิ ภาพด้ าน
กาไรสามารถวัดได้ จากสัดส่วนระหว่างกาไรที่เกิดขึ ้นจริ งกับกาไรที่มีคา่ มากที่สดุ ที่สามารถเป็ นไป
ได้
𝐸𝜋 =

𝜋
𝜋𝑚𝑎𝑥

=

exp[𝑓(𝑝,𝑤) exp(𝑙𝑛𝑣) exp(𝑙𝑛𝑣)−𝜃
exp[𝑓(𝑝,𝑤) exp(𝑙𝑛𝑢)−𝜃

= exp(𝑙𝑛𝑢)(2.6)

โดยหากค่าประสิทธิ ภาพด้ านกาไร 𝐸𝜋 เท่ากับ 1 หมายความว่าธนาคารมีประสิทธิ ภาพ
ด้ านกาไรมากที่สดุ และหากมีคา่ น้ อยหรื อเข้ าใกล้ 0 หมายความว่าธนาคารไม่มีประสิทธิภาพด้ าน
กาไรมากเท่ากับ exp(𝑙𝑛𝑢)
ยกตัวอย่างการวัดประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารจากรูปภาพที่ 2.2
สมมติให้ ในระบบเศรษฐกิจมีจานวนธนาคารอยู่ 2 ธนาคารคือธนาคาร C และ D ซึ่งผลิต
สินเชื่ อ y โดยใช้ ปัจจัยการผลิต x เพียงชนิดเดียว โดยธนาคาร C ผลิตที่ จุด C ซึ่ง เป็ นจุดที่เส้ น
IsoprofitC และเส้ นฟั งก์ชนั่ สินเชื่อ Production functionC เท่ากัน เช่นเดียวกันธนาคาร D จะผลิตที่
จุด D ซึ่งเป็ นจุดที่เส้ น IsoprofitD และเส้ นฟั งก์ ชนั่ สินเชื่อ Production functionD เท่ากัน ทัง้ นี ้หาก
เปรี ยบเที ยบความมี ประสิ ทธิ ภ าพด้ านกาไรระหว่างธนาคาร C และ D พบว่าธนาคาร C จะมี
ประสิทธิภาพด้ านกาไรมากที่สดุ ในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคาร D มีประสิทธิภาพด้ านกาไร
ที่ต่ากว่าธนาคาร C เนื่องจากการผลิตที่จดุ D ได้ ผลิตการผลิตสินเชื่อ y เท่ากับการผลิตที่จดุ C แต่
ใช้ ปัจจัยการผลิต x ที่มากกว่า และได้ กาไรน้ อยกว่าการผลิตที่จดุ C ของธนาคาร C สังเกตได้ จาก
เส้ น Isocost ของธนาคาร D ต่ากว่าธนาคาร C ดังนัน้ ค่าความไม่มีประสิทธิ ภาพด้ า นกาไรของ
ธนาคาร D เท่ากับส่วนต่างระหว่างเส้ น IsoprofitC และ IsoprofitD หรื อมีค่าเท่ากับ 𝑢 (ในสมการ
2.6
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รูปที่ 2. 2 แสดงประสิทธิภาพด้ านกาไร
y

IsoprofitC
IsoprofitD
C

Production functionC
Production functionD

D

X
ที่มา : An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis (2005)
แต่อย่างไรก็ตามจากข้ อสมมติฐานตามทฤษฎีกาไรมาตรฐานข้ างต้ นที่สมมติในตลาดมีการ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์โดยกาหนดให้ ผ้ ผู ลิตหรื อธนาคารเป็ นเพียงผู้รับราคา (Price taker) “ทัง้ ๆ ที่
ในความเป็ นจริ งตลาดธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากคุณภาพการผลิต
และผลผลิตของแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ยากที่จะขายสินค้ าหรื อให้
สินเชื่อในราคาเดียวกันได้ นอกจากนีก้ ารเปรี ยบประสิทธิ ภาพของธนาคารระหว่างประเทศที่ มี
ความแตกต่างกันในเรื่ องจานวนธนาคารในแต่ละประเทศ การเมืองและปั จจัยอื่นๆ จึงทาให้ ข้อ
สมมติฐานที่กาหนดให้ ตลาดธนาคารที่มีการแข่งขันสมบูรณ์มีความไม่เหมาะสม” (Maudos et al.,
2002)
ดัง นัน้ จึง มี แนวคิดประสิทธิ ภ าพกาไรทางเลื อก (Alternative profit) จากงานของ Berger
and Mester (1997) (Maudos et al., 2002) ซึง่ เป็ นแนวคิดที่สมมติให้ ผลผลิต (y) และ ราคาปั จจัย
การผลิ ต (w) เป็ นปั จ จัย ภายนอกหรื อ ตัว แปรภายนอก (Exogenous variable) ที่ ธ นาคารไม่
สามารถควบคุมได้ ดัง นัน้ ธนาคารจะปรั บเปลี่ ยนราคาผลผลิต (p) และจานวนปั จ จัยการผลิต
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก าไรสูง สุด ซึ่ง ฟั ง ก์ ชั่น กาไรทางเลื อ ก (alternative profit function) สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี ้
π = 𝑓(𝑦, 𝑤, 𝑢, 𝑣)

(2.7)
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ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น งานวิจยั ฉบับนี ้จึงประมาณเฉพาะประสิทธิภาพกาไรทางเลือก
เท่านัน้ (Alternative profit efficiency)
2.1.3 แนวคิดวิธีการวัดประสิทธิภาพ
วิ ธี ก ารประมาณประสิ ท ธิ ภ าพของธนาคารแบ่ ง ออกเป็ น 2 วิ ธี ห ลัก ได้ แ ก่ วิ ธี Nonparametric frontier approach และวิ ธี Parametric frontier approach (Fiorentino, Karmann,
& Koetter, 2006) สามารถอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) วิธี Non-parametric frontier approach
การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพโดยอาศัย เส้ นพรมแดนด้ วยวิ ธี แ บบไม่ มี พ ารามิ เ ตอร์ (Nonparametric frontier approach) เป็ นวิธีการประมาณเส้ นพรมแดนการผลิตโดยใช้ หลักการทาง
คณิตศาสตร์ ที่เรี ยกว่ากาหนดการเชิงเส้ น (Linear programming) ดังนันจึ
้ งเป็ นวิธีที่ไม่ซบั ซ้ อนและ
ไม่ต้องมีการสมมติรูปแบบของฟั ง ก์ ชัน นอกจากนีย้ ังเป็ นวิธีที่ไม่ต้องทราบการกระจายตัวของ
ประชากร ซึ่งงานศึกษาที่ใช้ เทคนิค Non-parametric ส่วนใหญ่ ประมาณค่าความมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ การวิเคราะห์เส้ นห่อหุ้ม (Data Envelopment Analysis: DEA) (Holló & Nagy, 2006)
Data Envelopment Approach (DEA) หรื อการวิเคราะห์เส้ นห่อหุ้มเป็ นวิธีที่ประมาณเส้ น
พรมแดนให้ ใ กล้ เ คี ย งกับ ข้ อ มูล หรื อ กลุ่ม ตัว อย่ า งมากที่ สุด หรื อ กล่ า งอี ก นัย หนึ่ ง คื อ เป็ นวิ ธี ที่
ประมาณเส้ นพรมแดนให้ ห่อหุ้มข้ อมูลทังหมดไว้
้
(Wagenvoort, 1999) ทังนี
้ ้เทคนิคนี ้เป็ นที่นิยมใน
อดีตเนื่องจาก (1) เป็ นเทคนิคที่ง่ายเพราะไม่ต้องมีการกาหนดรู ปแบบของเส้ นพรมแดนและค่า
ความคาดเคลื่อน Random error (2) ค่าประสิทธิภาพสามารถแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลา (3) ไม่
มีข้อสมมุตเิ กี่ยวกับรูปแบบการกระจายตัวของความไม่มีประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ตามวิธีการวิเคราะห์แบบห่อหุ้ม (DEA) มีข้อจากัดหลายประการ ได้ แก่ (1) ค่า
ประสิทธิภาพที่ได้ มีความเอนเอียงสูง เนื่องจากไม่มีการสมมติเกี่ยวกับค่าความคาดเคลื่อนหรื อตัว
รบกวนอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อรูปร่างและตาแหน่งของเส้ นพรมแดน (Košak et al., 2009) เพราะ
ในความเป็ นจริ ง ผู้ผ ลิ ตไม่ส ามารถควบคุม การผลิตทัง้ หมดได้ โดยการบริ หารเพี ยงอย่างเดีย ว
เนื่องจากยังมีปัจจัยภายนอก เช่น Shock ที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต (2) วิธีนี ้มีความอ่อนไหว
ต่อข้ อมูลที่มีความแตกต่างกันมาก (Outlying observation) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหากมีข้อมูล
เพี ย ง 1 ค่า ที่ ต่า งจากข้ อ มูล อื่ น มาก อาจส่ง ผลต่อ การเปลี่ ย นแปลงของเส้ น พรมแดน (3) ค่า
ประสิทธิภาพมีความอ่อนไหวง่าย (Sensitive) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล เช่น แบ่งกลุม่ ตัวอย่าง
แบ่งช่วงเวลา (Fiorentino et al., 2006) เป็ นต้ น
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(2) วิธีที่ใช้ พารามิเตอร์ (Parametric frontier method)
การวัดประสิทธิ ภาพโดยใช้ วิธีแบบพารามิเตอร์ เป็ นวิธีที่ใช้ หลักการทางเศรษฐมิติโดย
อาศัยพื ้นฐานทฤษฎีทางด้ านสถิติซึ่งทาให้ ผลการประมาณค่าประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ ้น (ปาลี, งามสมสุข, & เชาวนพูนผล, 2554) โดยเทคนิคการประมาณค่าประสิทธิภาพโดยใช้ วิธี
พารามิเตอร์ แบ่งออกเป็ น 3 วิธียอ่ ยดังต่อไปนี ้
Stochastic frontier approach (SFA) ถูกเสนอขึน้ มาโดย Aigner, Lovell and Schmidt
(1977) และ Meeusen and van den Broeck (1977) (Fiorentino et al., 2006) เป็ นวิ ธี ก ารที่
กาหนดให้ ค่าความคลาดเคลื่อนมี 2 ค่า ได้ แก่ (1) ความแปรปรวนจากปั จจัยภายนอก (2) ความ
แปรปรวนจากปั จ จัย ภายในอัน เนื่ อ งมาจากตัว ของผู้ผ ลิ ต หรื อ การบริ ห ารงา นหรื อ ความไม่ มี
ประสิทธิภาพ (Inefficiency) ของการผลิต
วิธี SFA มีข้อดีคือ (1) การสร้ างเส้ นพรมแดน (Frontier) พิจารณาทัง้ ปั จจัยการผลิตและ
ด้ า นผลผลิ ตที่ มี ลักษณะเป็ น Multiple input and one output และ (2) เป็ นวิธี การประมาณค่า
ประสิ ทธิ ภ าพมี ความน่าเชื่ อถื อกว่า DEA เนื่ องจากมี ก ารสมมติให้ แ บบจ าลองมี ค่าความคาด
เคลื่อน (Error term) ดังนันการธนาคารผลิ
้
ตได้ ต่ากว่าเส้ นพรมแดนอาจมาจากปั จจัยอื่น ๆ เช่น
Shock หรื อสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทาให้ การประมาณด้ วยวิธีนี ้สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
มากกว่ า วิ ธี DEA แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี นี ก้ ็ ยั ง มี จุด อ่ อ นในเรื่ อ งการก าหนดความสัม พัน ธ์ ข อง
แบบจาลองหรื อการกาหนดรูปแบบฟั งก์ชนั การผลิต เพราะถ้ ากาหนดผิดก็จะทาให้ การประมาณค่า
ประสิทธิภาพการผลิตผิดพลาดไปด้ วย
Deterministic Frontier Approach (DFA) ถู ก น าเสนอโดย Berger (1993) เป็ นวิ ธี ที่ มี
ลักษณะคล้ ายกับ SFA แต่มีความแตกต่างกันคือ Berger ได้ สมมติให้ ความไม่มีประสิทธิภาพใน
การบริ หารไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนันวิ
้ ธีนี ้จึงไม่เหมาะสมกับการใช้ กับข้ อมูล Panel
data
Thick Frontier Approach (TFA) วิ ธี นี ถ้ ู ก พัฒ นาโดย Berger และ Humphrey (1992)
(Wagenvoort, 1999) เป็ นวิธีที่ประมาณค่าความไม่มีประสิทธิภาพโดยแบ่งต้ นทุนเฉลี่ยของแต่ละ
หน่วยผลิตออกเป็ น 2 ควอไทล์ คือกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและกลุ่มที่มี ค่าเฉลี่ ยน้ อย จากนัน้
ประมาณหาเส้ นพรมเส้ นจากข้ อมูลทัง้ 2 ควอไทล์ และการคานวณหาค่าความไม่มีประสิ ทธิภาพ
คานวณจากความแตกต่างกันของเส้ นพรมแดนกลุ่ม ที่ต้นทุนต่าสุดและกลุ่ม ที่ต้นทุนสูงสุดของ
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หน่วยผลิต ดังนั
้ นวิ
้ ธีนีจ้ ึงมีประโยชน์กับการเปรี ยบเทียบหน่วยผลิตที่มีต้นทุนสูงและต่ามากกว่า
ข้ อมูลทัว่ ไป นอกจากนี ้วิธีนี ้ไม่ สามารถบอกระดับประสิทธิภาพของแต่ละผู้ผลิตได้ แต่จะบอกได้
เฉพาะเพียงระดับโดยรวมเท่านัน้ (นาคา, 2552)
2.1.4 แนวคิดผลผลิต (Output) และปั จจัยการผลิต (Input) ของสถาบันการเงิน
แนวคิดในการเลือกตัวแปรของสถาบันการเงินแบ่งออกเป็ น 3 แนวคิดหลักดังต่อไปนี ้
อ้ างอิงจากงานของ Shen (2009)
(1) Intermediation Approach เป็ นแนวคิดที่มองว่าธนาคารเปรี ยบเสมือนตัวกลางทาง
การเงิน โดยทาหน้ าที่รับฝากเงินและนาเงินทุนไปปล่อยกู้ หรื อลงทุนในสิน ทรัพย์อื่น ๆ เพื่อสร้ าง
รายได้ ดังนันผลผลิ
้
ตของธนาคารจึงถูกวัดจากมูลค่าจากการให้ สินเชื่อ หรื อเงินทุนลงในหลักทรัพย์
อื่น ๆ ตลอดจนรายได้ นอกงบดุล ส่วนราคาปั จจัยการผลิตนัน้ ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยจากการจัดหาเงินทุน
เช่น ดอกเบี ้ยจ่ายเงินฝาก ดอกเบี ้ยจากการกู้ยืม
(2) แนวคิด Production Approach เป็ นแนวคิด ที่ ม องว่า ธนาคารเป็ นเหมื อนกับ ธุ ร กิ จ
ทั่วไป โดยมี การใช้ ปัจ จัยการผลิ ตคื อ แรงงาน ทุน เพื่ อผลิตสินค้ าและบริ การ ดัง นัน้ แนวคิด นี ้
แตกต่า งจาก Intermediation Approach คื อ มี ก ารใช้ ปัจ จัยการผลิ ตเฉพาะ ค่า ใช้ จ่ายแรงงาน
สินทรัพย์ถาวร ซึ่ง ไม่รวมดอกเบี ้ยจ่ายเงินฝาก นอกจากนี ้แนวคิดนี ้ยังมีการใช้ เงินฝากของลูกค้ า
(Customer deposit) เป็ นผลผลิตเนื่องจากมองว่าธนาคารจะใช้ ปัจจัยการผลิต อาทิ แรงงาน และ
สินทรัพย์ถาวร ในการให้ บริ การต่าง ๆ ทังให้
้ บริการการรับฝากเงินและให้ สินเชื่อ ดังนันกระบวนการ
้
ทาธุรกรรม จานวนบัญชี และเอกสารต่าง ๆ ถือเป็ นผลผลิตของธนาคาร
(3) แนวคิด Dual Approach เป็ นแนวคิดที่รวม 2 แนวคิดข้ างต้ นเข้ าด้ วยกัน โดยมองว่า
ธนาคารเป็ นทังตั
้ วกลางทางการเงิน และใช้ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้ าและบริ การต่าง ๆ
ให้ กับลูกค้ า โดยแนวคิดนี ้จะรวมดอกเบี ้ยจ่ายไว้ ในต้ นทุนรวมของธนาคาร และมีการใช้ เงินฝาก
เป็ นผลผลิต
2.2 วรรณกรรมปริทัศน์
หัวข้ อนี ้เป็ นการนาเสนองานศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ สามารถสรุปได้ เป็ นแต่ละหัวข้ อดังต่อไปนี ้
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2.2.1 งานศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์
เนื่ องจากผู้วิจัยต้ องการศึกษาเกี่ ยวกับประสิทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคาร
พาณิชย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนัน้ จึงได้ ทบทวนงานศึกษาที่เกี่ ยวข้ องและพบว่ามี
การศึกษาอย่างแพร่หลายในแทบทวีปอเมริ กาและยุโรป โดยเฉพาะงานศึกษาในกลุม่ สหภาพยุโรป
(European) ซึ่ง มี ลั ก ษณะการรวมตัว ทางเศรษฐกิ จ คล้ า ยกับ การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จ ของ
อาเซียน เช่นงานศึกษาของ Fiordelisi และคณะ (2010) ได้ ทาการวัดประสิทธิภาพของธนาคารใน
ยุโรปพบว่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนมีแนวโน้ มลดลงเรื่ อยๆ ในขณะที่ประสิทธิ ภาพด้ านรายได้ มี
แนวโน้ มเพิ่ม สูง ขึน้ เมื่ อเวลาผ่านไป นอกจากนีย้ ัง พบว่าประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของ
ธนาคารในอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม ซึ่งสอดคล้ องกับงานของ Kasman และ
Yildirim (2006) นอกจากนี ย้ ั ง มี ง านศึ ก ษาของ Košak และคณะ (2006) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในยุโรปพบว่าธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของ
สหภาพยุโรปมีประสิทธิภาพน้ อยกว่าประเทศกลุ่มสมาชิกเก่า แต่อย่างไรก็ตามธนาคารของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกใหม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นในอัตราเร่งหลังจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี ้ยังมีงานศึกษาประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ ที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างในแถบทวีป
อื่น ๆ เช่นงานของ Kablan (2010) เป็ นงานของ IMF ที่วดั ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคาร
พาณิชย์ของประเทศในทวีปแอฟริ กา ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนของธนาคาร
พาณิชย์ในทวีปแอฟริ กามีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยธนาคารของประเทศที่อยู่ใน
แถบแอฟริ ก าใต้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด ในขณะที่ ธ นาคารของประเทศที่ อ ยู่แ ถบตะวันตกมี
ประสิ ท ธิ ภ าพน้ อยสุด โดยเฉพาะกลุ่ม ธนาคารของประเทศที่ อยู่ในกลุ่ม สหภาพเศรษฐกิ จ และ
การเงินแห่งแอฟริกาตะวันตก (West African Economic and Monetary Union)
ในขณะที่ง านศึกษาประสิทธิ ภ าพของธนาคารพาณิชย์ ที่ใช้ กลุ่ม ตัวอย่างในทวีปเอเชี ย
พบว่ายังมีจานวนน้ อยเนื่องจากมีปัญหาในการเข้ าถึงข้ อมูล (Shen, 2009) แต่อย่างไรยังคงมีงาน
ศึกษาที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์ ในทวีปเอเชียเช่นงานของ Liao และ Shen (2009) ที่วัด
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารในทวีปเอเชียจานวน 8 ประเทศและ 2 เขตการปกครองพิเศษ
ตังแต่
้ ปี 1998-2005 ได้ แก่ ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงค์โปร เกาหลีใต้
ไทย และ 2 เขตการปกครองพิเศษ ได้ แก่ อ่องกง และไต้ หวัน่ ผลการศึกษาพบว่าธนาคารพาณิชย์
ของประเทศอิ น เดี ย มี ประสิ ทธิ ภ าพด้ า นต้ น ทุน สูง ที่ สุด อันดับ ถัดมาคื อสิ ง ค์ โปรและมาเลเชี ย
ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของประเทศจีนอยูอ่ นั ดับที่ 4 จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมดซึ
้
่งแสดงให้ เห็นว่า
แม้ ว่าประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก ("World bank," 2015)
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แต่ขนาดเศรษฐกิจส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความได้ เปรี ยบจาก
แรงงานที่ถกู แต่ในทางกลับกันระดับการพัฒนาระบบการเงินการธนาคารของจีนยังคงล้ าหลังกว่า
ประเทศอื่ นๆ สังเกตได้ จากธนาคารพาณิชย์ของจีนส่วนใหญ่ยังคงมี รายได้ หลักจากการปล่อย
สินเชื่อ ส่วนธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยมีคา่ ความมีประสิทธิภาพอยู่อนั ดับสุดท้ ายของกลุ่ม
ตัวอย่างทังหมด
้
2.2.2 งานศึกษาที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ ในอาเซียน
จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง พบว่าการศึกษาประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์
ในอาเซียนยังมีน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ พบ
งานศึกษาประสิ ทธิ ภ าพของธนาคารในอาเซี ยน 7 งานศึกษาด้ วยกัน (1) งานของ Nghia และ
Williams (2005) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธรรมาภิบาล (Governance) ต่อความมีประสิทธิภาพ
ด้ านกาไรของธนาคารพาณิช ย์ ในอาเซี ยน 5 ในช่วงปี 1990-2003 ผลการศึกษาพบว่าธนาคาร
ต่างชาติและธนาคารเอกชนมีประสิทธิภาพด้ านกาไรดีกว่าธนาคารในรู ปแบบอื่น ๆ แต่อย่างไรก็
ตามงานศึกษาฉบับนี ้ไม่ได้ แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้ านกาไรมากนัก และไม่มีการ
อธิ บ ายว่า ธนาคารพาณิ ช ย์ ข องประเทศใดมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากกว่า กัน และมี ก ารเปลี่ ย นตาม
ช่วงเวลาอย่างไร (2) งานของ Abidin และคณะ (2011) ที่ศึกษาประสิทธิภาพภาพด้ านกาไรและ
ผลิตของธนาคารพาณิชย์ใน 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวม ASEAN-52 ตังแต่
้ ปี 2006-2010
ผลการศึกษาพบว่าธนาคารของประเทศสิงคโปร์ มีประสิทธิภาพทังด้
้ านกาไรและผลผลิตไม่ดีมาก
นัก โดยมี ประสิทธิ ภาพน้ อยกว่าธนาคารของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียในปี 2009
ในขณะที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ของประเทศไทยมี ป ระสิทธิ ภ าพด้ านกาไรสูง แต่ประสิทธิ ภ าพด้ า น
ผลผลิตหรื อทางเทคนิคไม่ดีมากนัก ซึ่งงานศึกษานีม้ ีข้อบกพร่ องคือ ใช้ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างน้ อย
เนื่องจากใช้ เพียง 3 ธนาคารพาณิชย์ของแต่ละประเทศเป็ นตัวอย่าง นอกจากนี ้วิธีการประมาณค่า
ความมีประสิทธิภาพยังใช้ วิธี DEA ซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่าวิธี SFA (3) งานศึกษา Liao และ
Shen (2009) ที่ศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคาร ASEAN-5 และธนาคารของประเทศ
เกาหลี ฮ่องกง ไต้ หวัน จีน และอินเดีย ในช่วง 1998-2005 จุดเด่นของงานวิจัยฉบับนีค้ ือมีการ
พิจารณาตัวแปรสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของแต่ละประเทศ (Country environmental variable) ไว้ ใน
สมการเส้ นพรมแดนกาไรเพื่อลดปั ญหา Heterogeneity กับข้ อมูลระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็
ตามการใส่ตวั แปรสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของแต่ละประเทศที่ถกู ต้ องควรใส่ไว้ ในสมการ Inefficiency

2

ASEAN-5 คือประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย
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มากกว่ า สมการเส้ นพรมแดน Frontier (Fiordelisi et al., 2011) (4) งานของ Mongid และ
Kurniadi (2014) โดยใช้ ตวั กลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์กว่า 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนตังแต่
้ ปี
2008-2012 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามข้ อบกพร่ อ งของงานศึ ก ษานี ค้ ื อ การประมาณค่ า ความไม่ มี
ประสิทธิภาพไม่ได้ ประมาณจากเส้ นพรมแดน (Frontier) เป็ นการคานวณง่ายอย่างเพียงนาต้ นทุน
หารกับรายได้ (5) งานของ Barry และคณะ (2011) ที่ศกึ ษาประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ใน
อาเซี ยนในช่วง 1990-2004 หลังวิกฤตการเงินในเอเชียปี 1997 แต่อย่างก็ตามงานศึกษาฉบับนี ้
ประมาณค่า ความมี ประสิ ทธิ ภ าพโดยใช้ วิ ธี DEA ซึ่ง มี ความความอ่อ นไหวต่อข้ อ มูลที่ มี ความ
แตกต่างกัน และมีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่าวิธี SFA (6) Mohd Tahir และ Mongid (2013) ที่ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน ระดับทุนของธนาคารและความเสี่ยงของธนาคาร
พาณิชย์ในอาเซียนตังแต่
้ ปี 2003 – 2008 ผลการศึกษาพบว่าความมีประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนมี
ส่วนกาหนด ทุน และความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ให้ ดีขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามงานศึกษาฉบับนี ้
ไม่ได้ คานึงถึงตัวแปรรายได้ ที่ไ ม่ใช้ อัตราดอกเบี ้ยเป็ นตัวแปรผลผลิตของธนาคารซึ่งในปั จจุบัน
รายได้ ที่ไม่ใช่อตั ราดอกเบี ้ยมีความสาคัญต่อธนาคารพาณิชย์อย่างมาก นอกจากนี ้ยังไม่มีการใช้
ตัวแปรควบคุม (Control variable) ซึ่งอาจทาให้ ผลการประมาณค่าประสิทธิภาพเอนเอียงได้ (7)
งานศึกษาของ Zhang (2011) ที่ศึกษาประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์โดยใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างจากประเทศ ASEAN-5 ตัง้ แต่ปี 1994-2009 โดยสร้ างเส้ นพรมแดนต้ นทุนจากฟั งก์ ชั่น
Cob-Dounglas ซึง่ ไม่มีความยืดหยุน่ ในเรื่ องของ Constant Return to Scale (An Introduction to
Efficiency and Productivity Analysis, 2005)
2.2.3 งานศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน รายได้ และกาไรของธนาคารพาณิชย์
งานศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการวัดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ พบว่ามีการศึกษาทัง้
ด้ านต้ นทุน รายได้ และกาไร สังเกตได้ จากตารางที่ 2.1 แสดงผลสรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เช่นงาน
ของ Fiordelisi และคณะ (2010) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้ านรายได้ และต้ นทุนของธนาคาร
ในยุโ รป ผลการศึกษาพบว่ า ประสิ ทธิ ภ าพทัง้ สองมี ความสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ยวตรงข้ ามกัน
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kasman และ Yildirim (2006) พบว่าประสิทธิภาพด้ านกาไรและต้ นทุน
ของธนาคารพาณิชย์มีความแตกต่างกันเนื่องจากบางธนาคารที่ชอบความเสี่ยงมีการปล่อยสินเชื่อ
ที่ไม่ระมัดระวังทาให้ มีต้นทุนสู ง ขึน้ แต่ในขณะเดียวก็ ทาให้ กาไรของธนาคารสูง ขึน้ ตามไป แต่
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนงานศึกษาเกี่ ยวการวัดประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศทังของทวี
้
ปยุโรปและเอเชีย (ตารางที่ 2.1) พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่ศกึ ษาประสิทธิภาพ
ของธนาคารทางด้ านต้ นทุนมากกว่าด้ านอื่น ๆ เนื่องจากแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันใน
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ระยะยาว โดยธนาคารที่มีประสิทธิภาพทางต้ นทุนแสดงให้ เห็นถึงมีความสามารถในการบริ หาร
จัดการที่ดี มีการติดตามทวงหนี ้อย่างสม่าเสมอส่งผลทาให้ ต้นทุนจากหนี ้เสียลดลง และยังทาให้
เงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ ้น แต่ในทางกลับกันงานศึกษาของ Fiordelisi และคณะ (2010) ก็
พบว่าประสิทธิภาพด้ านกาไรส่งผลดีตอ่ ระดับทุนและช่วยลดหนี ้เสียของธนาคารเช่นเดียวกัน และ
งานศึกษา Nghia และ Williams (2005) ยังได้ กล่าวว่าประสิทธิภาพด้ านกาไรมีความหมายที่กว้ าง
กว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นต้ น ทุน เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นก าไรเกิ ด ขึ น้ จากการที่ ธ นาคารมี
ประสิทธิภาพด้ านรายได้ และต้ นทุน ดังนันจากการทบทวนงานศึ
้
กษาที่เกี่ยวข้ องจึงไม่สามารถสรุป
ได้ วา่ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนหรื อกาไรดีกว่ากัน และยังพบว่าประสิทธิภาพทัง้ 2 ไม่มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ งานวิจัยฉบับนี ้จึงตัดสินใจศึกษาทังประสิ
้
ทธิ ภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
เพื่อให้ ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพด้ านดาเนินงานทังหมดของธนาคารพาณิ
้
ชย์
2.2.4 งานศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบสมการเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไร
เนื่ อ งจากการประมาณค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านต้ นทุ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ ด้ วยวิ ธี
Parametric Approach ต้ องมีการกาหนดรูปแบบสมการเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไรก่อน เพื่อหา
ค่าประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง จากการทบทวนงานศึกษาที่ เกี่ ยวข้ อ งพบว่ามี ก ารใช้ รูปแบบสมการอยู่ 4
รูปแบบ คือ Cobb-Douglas, CES, Translog และ Fourier Function ซึ่งแต่ละรูปแบบฟั งก์ชนั ต่าง
มีข้อเด่นและข้ อด้ อยแตกต่างกันออกไป เช่นงานศึกษาของ Kablan (2010) ได้ กล่าวถึงข้ อจากัด
ของ Cobb-Douglas, CES Function ว่า Cobb-Douglas Function ไม่มีความยืดหยุน่ ในเรื่ องของ
การทดแทนกันและผลได้ ตอ่ ขนาด นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดในเรื่ องการกาหนดเทคโนโลยีหรื อปั จจัย
การการผลิตและการใช้ ตวั อย่าง เนื่องจากการใช้ ตวั อย่างมากไปอาจจะกระทบต่อรูปแบบฟั งก์ชนั
และทาให้ ได้ เส้ นพรมส้ น (Frontier) ที่ไม่เหมาะสม นอกจาก Cobb-Douglass และ CES Function
แล้ วยังมี Translog Function ที่ถูกใช้ กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถแก้ ปัญหาข้ อจากัดต่าง
ๆ ที่ผ่านมาของสองฟั งก์ชนั่ ก่อนหน้ าได้ เช่นงานของ Hollo แล Nagy (2006) กล่าวว่า Translog
Function ดี ก ว่ า Cobb-Douglas และ CES Function เนื่ อ งจากสามารถใช้ ตั ว แปรผลผลิ ต
(Output) ได้ หลายตัวโดยไม่ส่งผลต่อเส้ นความโค้ งของฟั งก์ชนั นอกจากนี ้ยังพบว่างานศึกษาส่วน
ใหญ่ ที่ ป ระมาณค่า ประสิ ท ธิ ภ าพของธนาคารด้ ว ยวิ ธี SFA ได้ ใ ช้ รู ป แบบ Translog Function
(Kasman & Yildirim, 2006) สังเกตได้ จากตารางที่ 2.1 แต่อย่างไรก็ตามงานของ Holló และ Nagy
(2006) ได้ กล่าวถึงข้ อจากัดของ Translog Function ว่าไม่เหมาะสมกับการใช้ กับข้ อมูลที่มีความ
หลากหลาย เช่นข้ อมูลที่ ขนาดของธนาคารมีความแตกต่างกันอย่างมาก เพราะอาจทาให้ เกิ ด
ปั ญหาความเอนเอี ยงในการประมาณค่าประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังมีปัญหาเรื่ องความสัมพันธ์
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ของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ดังนันจึ
้ งมีหลายงานศึกษาที่ใช้ ฟังก์ชนั Fourier Flexible แทน
Translog Function เช่นงาน Holló และ Nagy (2006) ได้ นาเสนอ Fourier flexible Function โดย
กล่ า วว่ า เป็ นรู ป แบบ Semi-non parametric approach สามารถที่ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ไ ด้
หลากหลายตัวแปรเมื่ อไม่ร้ ู ฟั ง ก์ ชัน Form ที่ แท้ จ ริ ง นอกจากนี ว้ ิ ธี นีย้ ัง เป็ นวิ ธี ที่ป ระมาณค่าได้
เหมาะสม (Global) มากกว่า Translog และช่วยปรับตัวรบกวน (Distortions) ที่เกิดจากปั ญหา
ความหลากหลายของตัว แปร (Heterogeneity) เช่ น เดี ย วกับ งานของ Kasman และ Yildirim
(2006) และ Nghia และ Williams (2005) ได้ กล่ า วว่ า Fourier Function ดี ก กว่ า Tanslog
Function เนื่องจาก (1) สามารถประมาณ Function ที่ไม่ร้ ูรูปร่างที่แท้ จริ งได้ ทาให้ ได้ เส้ นขอบเขตที่
ใกล้ เ คี ย งกับ ค่า จริ ง มากกว่า (2) Global approximation (3) สามารถจัด การกับ ปั ญ หาความ
หลากหลายของตัวอย่างได้ ดีกว่า Translog และยังเหมาะกับการใช้ กบั ข้ อมูลภาพตัดขวาง (Cross
section data) แต่อย่างไรก็ตาม Fiordelisi และคณะ (2010) ได้ โต้ แย้ งว่า Tanslog ดีกว่า Fourier
Function เมื่อมีการใช้ กบั ข้ อมูลที่หลากหลาย เนื่องจากการใช้ Fourier Function ทาให้ ลาดับของ
ตัวอย่างไม่คงที่ (Ranking) เมื่ อ มี การเปลี่ ยนแปลงข้ อมูล นอกจากนี ศ้ ึกษางานของปุณฑวิก า
(2009) ยัง ได้ กล่าวว่า Translog และ Fouier function ให้ ผลการศึกษาที่ ไ ม่แตกต่างกัน ดัง นัน้
งานวิจยั ฉบับนี ้จึงได้ เลือกใช้ Translog Function
2.2.5 งานศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ตัวแปรผลิต (Output) และปั จจัยการผลิต (Input)
การเลือกตัวแปรเพื่อใช้ เป็ นตัวแปรตัวผลผลิตและราคาปั จจัยการผลิตในสมการพรมแดน
พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่เลือกตัวแปรดังกล่าวตามแนวคิดตัวกลางทางการเงิน (Intermediation
approach) เช่นงานศึกษาของ Fiordelisi และคณะ (2010) มองว่าสถาบันการเงินเป็ นตัวกลาง
ทางการเงินที่ทาหน้ าที่ระดมเงินออมและปล่อยกู้ สังเกตได้ จากตารางที่ 2.1 เช่นเดียวกับงานศึกษา
ของ Kosak และ Zajc (2006) ที่ใช้ แนวคิดนี ้และกาหนดให้ ตวั แปรผลผลิต (Output) เป็ นเงินฝาก
เงินให้ สินเชื่อ และเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ตราสารหนี ้ ตราสารทุน ซึ่งคล้ ายกับงานศึกษา
ของปุณฑวิกา (2009) และ Liao และคณะ (2008) ที่มีการใช้ ตวั แปรผลผลิตเหมือนกับข้ างต้ น แต่
ได้ เพิ่มตัวแปรรายได้ ที่มิใช่อัตราดอกเบี ้ยเข้ าในสมการพรมแดน เนื่องจากมองว่าเป็ นผลผลิตที่
สาคัญของธนาคาร ในขณะที่งานศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ตวั แปรราคาปั จจัยการผลิตเช่น งานของ
Kosak และ Zajc (2006) และงาน Kasman และ Yildirim (2006) ได้ กาหนดให้ ราคาค่าจ้ า ง
แรงงานต่อหน่วย ราคาต่อหน่วยของสินทรัพย์ถาวร และราคาต่อหน่วยของเงินฝากเงินทุนที่จดั หา
มาเป็ นปั จจัยการผลิต ในขณะที่ตวั แปรต้ นทุนคือ ค่าใช้ จ่ายรวมของธนาคาร สาหรับงานศึกษา
ฉบับนีก้ าหนดตัวแปรตามแนวคิด Intermediation approach โดยใช้ ตัวแปรผลผลิตคือ สินเชื่ อ
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รายได้ จากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ รายได้ ที่ไม่ใช่อตั ราดอกเบี ้ย ส่วนตัวแปรราคาปั จจัยการผลิต
ได้ แก่ ดอกเบี ้ยจ่าย ค่าใช้ จา่ ยพนักงานและสินทรัพย์คงที่
2.2.6 งานศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ตัวแปรควบคุมในสมการพรมแดน
นอกเหนื อ จากตัว แปรผลผลิ ต (Output) และปั จ จัยการผลิ ต (Input) ซึ่ง เป็ นตัว แปรที่
เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ (Managerial Variable) ของธนาคารแล้ ว การพิจารณามีตวั แปร
ควบคุม อื่ น ๆ หรื อ ตัว แปรลัก ษณะแวดล้ อ มทั่ว ไป (Environmental variable) ไว้ ใ นสมการเส้ น
พรมแดน เนื่องจากมีส่วนทาให้ การประมาณค่าความมีประสิทธิภาพมีความเอนเอียงลดลงโดย
เฉพาะงานศึกษาที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างระหว่างประเทศ เนื่องจากในแต่ละประเทศมีความแตกต่างใน
เรื่ องของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จ โครงสร้ างตลาดของภาคธนาคาร ดัง นัน้ การนาตัวแปร
ควบคุ ม จะช่ ว ยลดปั ญหา Heterogeneity (Fiordelisi et al., 2011) (Shen, 2009) ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างมากโดยเฉพาะงานศึกษาที่ใช้ กลุม่ ตัวอย่างระหว่างประเทศและ
ทาให้ การประมาณค่าเส้ นพรมแดนมีความเอนเอียงลดลง ดัง นัน้ การศึกษาประสิทธิ ภาพการ
ดาเนินงานของธนาคารที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างระหว่างประเทศควรมีการรวมตัวแปรควบคุมเพื่อให้ ได้ คา่
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น จากตารางที่ 2.1 แสดงงานศึกษาที่มีการใช้ ตวั แปรควบคุมเช่น
งานของ Hollo และ Nagy (2006) ได้ ศกึ ษาหาประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์ในยุโรป
โดยแบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น 2 แบบจ าลอง คื อ แบบจ าลองที่ ใ ช้ ตัว แปรควบคุ ม (Control) และ
แบบจาลองไม่ใช้ ตวั แปรควบคุม (Non-control) ผลการศึกษาพบว่าเมื่อรวมตัวแปรควบคุมเช่น เงิน
เฟ้อ ระดับการพัฒนาการเงิน โครงสร้ างตลาดการแข่งขันของธนาคาร (Concentration) ระดับการ
เปิ ดเสรี ทางการเงินและดัชนีชี ว้ ัดระดับการพัฒนาของตลาดการธนาคารของยุโรป (European
Bank for Reconstruction and Development Index) ท าให้ ค่ า ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ส่ ว น
อธิบายแบบจาลองได้ มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้การรวมตัวแปรควบคุมยังส่งผลทาให้ ประสิทธิภาพด้ าน
กาไรโดยเฉลี่ยของทุกประเทศสูงขึ ้น และธนาคารของแต่ละประเทศมีคา่ ประสิทธิภาพด้ านกาไรที่
แตกต่างอย่างชัดเจนมากขึ ้น เช่นเดียวกับงานของ Liao และ Shen (2006) พบว่าเมื่อรวมตัวแปร
ควบคุ ม ที่ แ สดงถึ ง ความแตกต่ า งของสภาวะแวดล้ อมของแต่ ล ะประเทศส่ ง ผลท าให้ ค่ า
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด เนื่องจากตัวแปรควบคุมที่เป็ นปั จจัยภายนอกสามารถ
อธิบายค่าความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นส่งผลทาให้ ได้ ค่าประสิทธิภาพที่มี ความแม่นย ้ามากยิ่งขึ ้น
ยิ่งไปกว่า Liao และ Shen ยังได้ กล่าวว่าประสิทธิภาพการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
ขึ ้นอยู่แค่การบริ หารงานเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึ ้นอยู่กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้ อมทาง
เศรษฐกิจ โครงสร้ างกฎเกณฑ์ และลักษณะโครงสร้ างทางตลาดธนาคารพาณิ ชย์ในแต่ละประเทศ
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นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาอื่นที่รวมตัวแปรควบคุมในแบบลาลอง เช่นงานของ Kablan (2010) งาน
ของ Nghia and Williams (2005) และงานของ Fiordelisi และคณะ (2010) โดยงานศึกษาทังหมด
้
ใช้ ตวั แปรควบคุมดังต่อไปนี ้
ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ (Country level) เช่นตัวแปร
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ ซึ่งตัวแปรเหล่านี ้ล้ วนมีผลต่อต้ นทุน
ของธนาคารพาณิ ช ย์ เช่ น งานศึก ษาของ Fiordelisi และคณะ (2010) และงานของ Kablan
(2010)ใช้ ตวั แปรรายได้ ตอ่ หัวของประชากร (GDP per capita) เป็ นตัวแปรควบคุม เพื่อบ่งบอกถึง
ระดับ การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ ของแต่ล ะประเทศ รวมถึ ง การพัฒ นาด้ า นตลาดการเงิ น ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อต้ นทุนของธนาคาร และงาน Fries และ Taci (2004) ได้ นาตัวแปรการกระจายตัวของ
ประชากร (Population density) มาเป็ นตัวแปรควบคุมเนื่องจากการกระจายตัวของประชากรของ
แต่ละประเทศมีผลต่อต้ นทุนของธนาคารในการให้ บริ การลูกค้ า เช่น หากประชากรมีการกระจาย
ตัวมากธนาคารจะมีต้นทุนเพิ่มจากการขยายสาขาเพื่อให้ บริ การลูกค้ าได้ ทวั่ ถึง นอกจากนี ้ยังมีตวั
แปรอื่ น ๆ เช่น ตัวแปรระดับการพัฒ นาของภาคธนาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ง วัด จากเงิ นให้ สิน เชื่ อจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ ของธนาคารพาณิ ชย์ ต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวม (GDP) และตัวแปรอัตราเงิ นเฟ้ อ
(Inflation rate) โดยงานของ Holló and Nagy (2006) ได้ อธิบายว่าเงินเฟ้อมีส่วนสาคัญต่อต้ นทุน
และความมีประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากเงินเฟ้อที่มีระดับสูงส่งผลทาให้ ต้นทุนของ
ธนาคารสูง ขึน้ เพราะต้ องจ่ายดอกเบีย้ เงิ นฝากให้ แก่ลูกค้ ามากขึน้ จ่ายค่าจ้ างพนักงานสูง ขึน้
ตลอดจนสินทรัพย์ที่ปล่อยสินเชื่อมีมลู ค่าลดลง
ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรมธนาคาร (Bank industry
level) ตัวแปรในระดับอุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย์เป็ นตัวแปรที่แสดงถึงโครงสร้ างตลาดของ
ธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศ เนื่องจากโครงสร้ างตลาดและกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งมีส่วนสาคัญที่ อาจส่งผลกระทบต่อกาไรและต้ นทุนของธนาคารได้ เช่น
งานของ Liao และ Shen (2009) ที่ใช้ ตวั แปรความเป็ นตัวกลางทางการเงิน (Intermediation ratio)
ตัวแปรวัดการกระจายตัวของเงินฝาก (Demand density) และตัวแปรดัชนีเฮอร์ ฟิวดัน (HHI) เพื่อ
วัดโครงสร้ างการแข่งขันของธนาคาร นอกจากนี ้งานของ Nghia และWilliams (2005) ที่ใช้ ตวั แปร
ที่แสดงถึงความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์เช่นตัวแปรหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) เพื่อวัดหนี ้เสีย
ในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีสวนกาหนดต้ นทุนและกาไรของธนาคารได้ จากที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ นจึงสรุป
ได้ ว่าการศึกษาที่เปรี ยบประสิทธิภาพของธนาคารระหว่างประเทศควรมีการรวมตัวแปรควบคุม
เพื่อทาให้ การประมาณค่าประสิทธิภาพแม่นย่ามากขึ ้น
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ตารางที่ 2. 1 แสดงงานศึกษาทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาประสิทธิภาพธนาคารพาณิชย์

ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจยั
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ตารางที่ 2.1 แสดงงานศึกษาทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาประสิทธิภาพธนาคารพาณิชย์(ต่อ)

ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจยั
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2.2.7 งานศึกษาเกี่ยวข้ องกับปั จจัยที่มีส่วนกาหนดประสิทธิภาพของธนาคาร
พาณิชย์
จากการทบทวนงานศึก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่างานศึก ษาส่วนใหญ่ ใ ช้ ตัว แปรที่ เ กี่ ยวกับ
เศรษฐกิ จ มหภาค ตัวแปรในระดับ อุตสาหกรรมของตลาดธนาคาร ตลอดจนตัว แปรในระดับ
ธนาคารพาณิ ช ย์หรื อลักษณะเฉพาะของธนาคาร เพื่ อศึกษาหาความสัม พันธ์ กับประสิทธิ ของ
ธนาคาร ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จึงรวบรวมตัวแปรดังกล่าวซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหรือตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค (Country level)
ผลผลิต มวลรวม (GDP) งานศึกษาของ Fries and Taci (2004) ได้ อธิ บายว่าตัวแปร
ดังกล่าวแสดงถึงระดับการพัฒนาคุณภาพของสถาบันกานเงินและความรู้ความสามารถด้ านการ
ธนาคาร (Skill) ของแต่ละประเทศ โดยที่ประเทศมีระดับการพัฒนาที่สูง ประชากรมีคณ
ุ ภาพจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารงานของธนาคารมากขึ ้น และทาให้ ต้นทุนของธนาคารอาจลดลง
ได้ เช่นเดียวกับงานของ Liao และShen (2009) ได้ อธิบายว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สงู จะมี
ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดต้ นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการดาเนินงานของ
ธนาคารได้ เช่น การให้ บริ การตู้ ATM และ ADM เพื่อประหยัดต้ นทุนการเปิ ดสาขาการให้ บริ การ
Internet Banking ทาให้ เข้ าถึงลูกค้ าได้ ง่ายและทาให้ ธนาคารมี ต้นทุนที่ถกู ลง แต่อย่างไรก็ตามตัว
แปร GDP อาจส่งผลทางลบต่อประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากระดับการพัฒนาที่สูง
อาจทาให้ เกิดการแข่งกันที่สูงในเรื่ องของอัตราดอกเบี ้ยและค่าจ้ างแรงงาน เช่นเดียวกับงานของ
Košak และคณะ(2006) พบว่า GDP มีความสัมพันธ์ทางลบกับต้ นทุนเนื่องจากประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาสูงทาให้ ต้นทุนการดาเนินงานและต้ นทุนการปล่อยสินเชื่อสูงขึ ้น
การกระจายตัวของประชากร (Population density) การกระจายตัวของประชากรส่วน
ใหญ่ใช้ ตวั แปรจานวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีความสาคัญต่อต้ นทุนการ
ดาเนินงานของธนาคารในแต่ละประเทศ เพราะหากประชากรมีการกระจายตัวสูงทาให้ ธนาคาร
ให้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมทางการเงิ น ยากยิ่ ง ขึ น้ เช่ น งานของ Košak และคณะ (2006) พบว่ า หาก
ประชากรมีการกระจายตัวสูงทาให้ ต้นทุนของธนาคารสูงขึ ้นจากการเปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้น เช่นเดียวกั บ
งานของ Liao และShen (2009) ที่ พบว่าจ านวนประชากรต่อตารางกิโลเมตรมีความสัมพันธ์ ที่
ตรงกันข้ ามกับความมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) จากงานของ Liao และShen (2009) โดยผลการศึกษาพบว่า
เงินเฟ้อส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน เนื่องจากเงินเฟ้อทาให้ มลู ค่าของเงินลดลง ผู้ออมจึง
ไม่อยากฝากเงินกับธนาคารเนื่องจากได้ ผลตอบแทนต่า ในขณะที่ผ้ กู ้ มู ีแนวโน้ มที่อยากกู้มากขึ ้น
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เนื่องจากต้ นทุนการกู้ยืมต่า ดังนันธนาคารจะต้
้
องระดมเงินทุนมากขึ ้นจากทังเงิ
้ นฝาก และแหล่ง
งานทุนภายนอก จึงทาให้ ธนาคารมีต้นทุ นสูงขึน้ เช่น ต้ องจ่ายอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากสูงขึน้ เพื่อ
ดึงดูดผู้ออมให้ ม าฝากเงินกับธนาคาร นอกจากนีห้ ากธนาคารอาจระดมเงินโดยวิธีอื่น เช่น หา
แหล่ง เงิ น กู้จ ากภายนอกหรื อออกหุ้น สามัญ จะทาให้ ธ นาคารมี ต้ นทุน การดาเนินงานที่ สูง ขึน้
เช่นเดียวกับงานของ Fries และ Taci (2004) ที่พบว่าเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นต้ น ทุ น และก าไร นอกจากนี ง้ าน Liao และคณะ (2008) ยั ง ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่าง การว่ างงาน (Unemployment rate) และประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนโดยผล
การศึกษาพบว่า อัตราการว่างงานสูงส่งผลเสียต่อต้ นทุ น เนื่องจากระดับการจ้ างงานที่สงู แสดงถึง
สภาวะเศรษฐกิจตกต่า จึงทาให้ ธนาคารมีความยากลาบากจากการะดมเงินทุนและปล่อยสินเชื่อ
มากขึ ้นจึงก่อให้ เกิดผลเสียต่อต้ นทุนของธนาคาร
อั ต ราดอกเบี ย้ นโยบาย (Policy rate) พบในงานศึก ษา Fries และ Taci (2004) ผล
การศึกษาพบว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายและต้ นทุนมีความสัมพันธ์ทางลบต่อกัน เนื่องจากเมื่ออัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายสูงส่งผลให้ ภาระการจ่ายดอกเบี ้ยของธนาคารเพิ่มขึน้ และยังทาให้ ธนาคารมี
ความเสี่ยงด้ านเครดิตสูงขึ ้น เช่น การประเมินการให้ สินเชื่อ ในขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยสูงอาจทาให้ ผ้ ู
กู้มีต้องจ่ายหนี ้สูงขึ ้นซึ่งมีโอกาสผิดนัดชาระหนี ้ตามมาทาให้ ธนาคารมีความเสี่ยงทางด้ านเครดิต
สูงขึ ้น อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี ้ยนโยบายกับประสิทธิภาพด้ านกาไร
ของธนาคารพาณิชย์
ตัวแปรแสดงโครงสร้ างและตลาดของธนาคารพาณิชย์ (Industry Level)
การผู ก ขาดของภาคธนาคาร (Concentration) เป็ นตัวแปรที่ แสดงถึง อุตสาหกรรม
ธนาคารว่ามีบางกลุ่มธนาคารเป็ นผู้ผูกขาดในตลาดหรื อไม่ ซึ่งโครงสร้ างตลาดของอุตสาหกรรม
ธนาคารมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศ
เช่น งานของ Maudos และคณะ (2010) พบว่าประเทศที่ มี โครงสร้ างตลาดธนาคารเป็ นแบบ
ผูกขาดส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากไม่มีการแข่งขันเกิดขึ ้น แต่
อย่า งไรก็ ตามพบว่า ยิ่ง ตลาดธนาคารมี ก ารผูก ขาดมากยิ่ ง ส่ง ผลดี ต่อ ประสิ ทธิ ภ าพด้ า นก าไร
นอกจากนี ้งานของ Košak และคณะ (2006) และงานของ Pasiouras และคณะ (2009) พบว่าการ
ผูกขาดของภาคธนาคารส่งดีตอ่ ต้ นทุนถ้ าการผูกขาดเกิดจากการควบรวมกิจการเพื่อความอยู่รอด
หรื อเพื่อให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) จึงทาให้ ธนาคารมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น
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การกระจายตัวของเงินฝาก (Density of demand) ผลการศึกษาจากงานของ Košak
และคณะ (2006) และงานของ Fries และ Taci (2004) พบว่าหากประเทศใดมีการกระจายตัวของ
เงินฝากน้ อยก่อให้ เกิดผลเสียต่อต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากธนาคารต้ องมีการ
เพิ่ ม สาขา เพื่ อ ระดมเงิ น ฝากและให้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ว ถึ ง มากยิ่ ง ขึ น้ จึ ง ส่ ง ผลท าให้ ต้ น ทุน การ
ดาเนินงานของธนาคารสูงขึ ้น และรายได้ ของธนาคารลดลง
ความเป็ นตัวกลางทางการเงิน (Intermediation) โดยงานของ Fries และ Taci (2004)
ได้ อธิ บายว่าตัวแปร Intermediation แสดงถึงระดับการพัฒนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้าน
การเงินของแต่ละประเทศ เช่น หากประเทศมีระดับการพัฒนากฎหมายด้ านความปลอดภัยการ
การแลกเปลี่ยนการโอนเงิน (secured transactions laws) และกฎหมายเกี่ ยวกับการล้ มละลาย
(bankruptcy procedures) ช่วยส่งเสริ มให้ ภาคธนาคารมีความมั่นใจการในการปล่อยกู้มากขึน้
ดังนันตั
้ วแปร Intermediation จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของ
ธนาคารพาณิชย์ เช่นเดียวกับงานของ Liao และ Shen (2009) ได้ กล่าวว่าระดับความเป็ นตัวกลาง
ทางการเงินที่สงู ส่งผลดีตอ่ ต้ นทุน เนื่องจากการพัฒนากฎระเบียบทางการเงินทาให้ ธนาคารนาเงิน
ฝากไปปล่อยกู้ได้ ง่ายขึ ้นธนาคารจึงมีต้นทุนที่ลดลง โดยตัวแปรที่แสดงถึงตัวกลางทางการเงินจาก
งานศึกษาส่วนใหญ่พบว่าใช้ สินเชื่อรวมหารด้ วยเงินฝากรวมทังระบบ
้
นอกจากนี ้ยังมีตวั แปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างอุตสาหกรรมของภาคธนาคารพาณิชย์
เช่น ความเสี่ ยงด้ า นเครดิต ทัง้ ระบบ (Credit Risk) ถูกนาเสนอโดย Kablan (2010) และผล
การศึกษาพบว่าหากระบบเศรษฐกิจมีหนี ้เสียโดยรวมสูงส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของ
ธนาคาร เนื่องจากธนาคารจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการติดตามถ่วงหนีส้ ูง และค่าใช้ จ่ายในการให้
สินเชื่อสูงขึ ้น นอกจากนี ้ Kablan (2010) ยังได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
และ สัดส่ วนจานวนประชากรที่อยู่นอกเมือง (Rural Population) ผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์
ในทิศ ทางตรงกัน ข้ า มกับ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านต้ น ทุนของธนาคาร เนื่ อ งจากประเทศที่ มี สัดส่ว น
ประชากรอยู่นอกเมืองสูง ทาให้ ธนาคารพาณิชย์ให้ บริ การลาบากมากขึ ้น ดังนัน้ จึงส่งผลเสียต่อ
ต้ น ทุนของธนาคาร และตัวแปรสุดท้ ายคือตัวแปร สั ด ส่ ว นของธนาคารต่ า งชาติ (Share of
majority foreign-owned banks) จากผลงานของ Fries และ Taci (2004) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ใช้ วัด
การแข่งขันระหว่างธนาคารต่างชาติกับธนาคารท้ องถิ่นในประเทศ โดยตัวแปรนี ้ใช้ สินทรัพย์รวม
ของธนาคารต่างชาติหารด้ วยสินทรัพย์รวมของธนาคารทังหมดในระบบเศรษฐกิ
้
จ ผลการศึกษา
พบว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนเนื่องธนาคารต่างชาติมีความ
เชียวชาญและใช้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ ามากกว่าธนาคารท้ องถิ่นในประเทศ

27
ตัวแปรลักษณะเฉพาะของธนาคารพาณิชย์ (Bank level)
ตัวแปรลักษณะเฉพาะหรื อ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ ความสามารถในการบริ หารของแต่ละ
ธนาคารเป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ และเป็ นตัว
แปรที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการบริ หารจัดการของธนาคาร จากการทบทวนงานศึกษาพบว่ามีหลาย
งานศึกษาได้ นาตัวแปรดังกล่าวเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีส่วนกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
ของธนาคารพาณิชย์ซงึ่ ตัวแปรต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี ้
ตั ว แปรที่ แ สดงถึง ความเป็ นเจ้ า ของ (Ownership) พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่ แบ่ง
ลักษณะความเป็ นเจ้ าของของธนาคารออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ ธนาคารเอกชนในประเทศ (Private
domestic ownership) ธนาคารเอกชนต่า งประเทศ (Foreign ownership) และธนาคารของรั ฐ
(State-owned banks) โดยใช้ สดั ส่วนผู้ถือหุ้นเกิน 49% หรื อ 50% เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งลักษณะ
ความเป็ นเจ้ าของธนาคาร เช่นงานศึกษาของ Barry และคณะ (2010) พบว่าธนาคารเอกชนมีค่า
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรสูงกว่าธนาคารของภาครัฐเนื่องจากธนาคารเอกชนมีเป้าหมาย
กาไรสูง สุดดัง นัน้ จึง มี ก ารปรั บปรุ ง ประสิทธิ ภ าพการดาเนินอย่างต่อเนื่ อง และงานศึกษาของ
Kablan (2010) พบว่าธนาคารต่างชาติมี ประสิทธิ ภาพมากกว่าธนาคารในประเทศเนื่ องจากมี
แนวโน้ มนาเข้ าเทคโนโลยีและความรู้ความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
แต่อย่างไรก็ตามงานศึกษาของ Nghia and Williams (2005) พบว่าธนาคารที่มี สัดส่วนผู้ถือหุ้น
เป็ นต่างชาติส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน เหตุผลเนื่องจากการที่ธนาคารต่างชาติเข้ ามา
แข่งขันกับธนาคารท้ องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในพื ้นที่และประกอบกับมีฐานลูกค้ าเก่าอยู่แล้ ว ทา
ให้ ธนาคารต่างชาติต้องลงทุนในเรื่ องของเทคโนโลยี โฆษณา การจ้ างงาน และอื่น ๆ เพื่อแย่งส่วน
แบ่งการตลาดกับธนาคารในท้ องถิ่น จึงทาให้ ไม่มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน แต่อ ย่างไรก็ตามพบว่า
ธนาคารที่มีสดั ส่วนผู้ถือหุ้นเป็ นชาวต่างชาติส่งผลดีต่อประสิทธิภาพด้ านกาไรเนื่องจากธนาคาร
ต่างชาติมีใช้ เทคโนโลยีตลอดจนความรู้ ใหม่ ๆ ทาให้ ธนาคารต่างชาติมีความสามารถในการทา
กาไรมากกว่าธนาคารอื่น ๆ
ขนาดของธนาคาร (Size) โดยงานการศึกษาของ Barry และคณะ (2010) ใช้ สินทรัพย์
รวม (Total Asset) ของแต่ละธนาคารเป็ นตัวแทนในการวัดขนาดของธนาคาร และผลการศึกษา
พบว่าธนาคารที่มีขนาดใหญ่มีความได้ เปรี ยบในเรื่ องของการประหยัดต่อขนาดจึงส่งผลดีตอ่ ต้ นทุน
ของธนาคารพาณิชย์ เช่นเดียวกับงานของ Fries และ Taci (2004) ที่พบว่าขนาดสินทรัพย์ของ
ธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคาร
พาณิชย์

28
ระดับเงินทุนของธนาคาร (Capital Ratio) ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าระดับเงินทุนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์โดย Fiordelisi และ
คณะ (2010) พบว่า ระดับ เงิ นทุนส่ง ผลดี ต่อ ประสิท ธิ ภ าพด้ า นต้ นทุนของธนาคาร เนื่ อ งจาก
ธนาคารที่มีเจ้ าของเป็ นผู้ถือหุ้นสูงมีการบริหารงานดีขึ ้นเนื่องจากเจ้ าของต้ องพยายามทาให้ กิจการ
ของตนเองอยู่รอดและให้ ผลตอบแทนสูงสุดซึง่ เป็ นตามทฤษฎี Moral Hazard แต่อย่างไรก็ตามงาน
ของ Fries และ Taci (2004) และงานของ Barry และคณะ (2010) ได้ กล่าวว่า ระดับเงินทุนจะ
สะท้ อนถึงระดับการชอบความเสี่ยง โดยธนาคารที่มีระดับเงินทุนสูงแสดงถึงมีระดับความเสี่ยงต่า
จึงส่งผลดีต่อต้ นทุน ในทางกลับกันธนาคารที่มีระดับเงินทุนต่า และมีหนีส้ ูง จะทาให้ ธนาคารมี
ความเสี่ ยงสูงซึ่งจะส่ง ผลเสี ยต่อต้ นทุนของธนาคาร นอกจากนี ง้ านศึกษาของ Fries และ Taci
(2004) และ Barry และคณะ (2010) พบว่ามีระดับเงินทุนของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ ามกับประสิทธิภาพด้ านกาไรและรายได้
นอกจากนี ้ยังมีตวั แปรอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับลักษณะเฉพาะของธนาคารพาณิชย์ เช่น ตัว
แปรผลการดาเนินงานของธนาคาร ROA และ ROE จากงานของ Košak และคณะ (2006) พบว่า
ตั ว แปรทั ง้ 2 ส่ ง ผลดี ต่ อ ต้ นทุ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามงานของ Kablan (2010) พบว่ า ROE มี
ความสัมพันธ์ ทางลบกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน เนื่องจากหากค่า ROE สูงจะทาให้ เกิดปั ญหา
Moral Hazard ตามมาเช่น ผู้บริหารใช้ เงินของบริษัทในทางที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัท
เป็ นต้ น นอกจากนีย้ งั มีตวั แปรการกระจายตัวของรายได้ (Income Diversification) จากงานของ
Fiordelisi และคณะ(2010) และงานของ Fries และ Taci (2004) พบว่าธนาคารที่มีการกระจาย
ตัวอย่างรายได้ มากหรื อมีรายได้ จากกิจกรรมอื่นนอกเหนือการให้ สินเชื่อส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ
ด้ านต้ นทุน เนื่องจากส่งผลทาให้ ธนาคารไม่มีเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านจึงทาให้ ต้นทุนของ
ธนาคารสูงขึ ้น โดยตัวแปรที่ใช้ แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ คือ รายได้ ที่ไม่ใช้ ดอกเบี ้ยหาร
รายได้ รวมหรื อสินทรัพ ย์ที่ไม่ใช้ สิ นเชื่อหารด้ วยสินทรัพ ย์รวมของธนาคาร (Non-loan assets in
total assets) ในทางกลับกันผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ที่ไม่ใช้ อัตราดอกเบี ้ยกับ
ประสิทธิภาพด้ านกาไรจากงานของ Pasiouras และคณะ (2009) พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันซึ่งแสดงในเห็นว่ารายได้ ที่มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยเป็ นช่องทางรายได้ สาคัญของธนาคารและยัง
เป็ นการช่วยกระจายความเสี่ ยงของธนาคาร ดัง นัน้ จึง ส่ง ผลดี ต่อประสิ ทธิ ภ าพด้ านก าไรของ
ธนาคารพาณิชย์
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ตารางที่ 2. 2 แสดงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่มีสว่ นกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร

ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจยั
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ตารางที่ 2.2 แสดงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่มีสว่ นกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
(ต่อ)

ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจยั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
งานวิจยั ฉบับนี ้ได้ แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็ น 2 ขันตอนสั
้
งเกตได้ จากกรอบแนวคิดวิธีการศึกษา
จากรู ป ที่ 3.1 โดยขัน้ ตอนแรกเป็ นวิ ธี ก ารประมาณค่า ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นต้ น ทุน และก าไรของ
ธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนด้ วยวิธี Stochastic Frontier Approach (SFA) โดยอาศัยแบบจาจอง
ตามของ Battese and Coelli (1995) และขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาตัวแปรที่คาดว่ามีความสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนด้ วยวิธีการ OLS ซึง่ ทัง้ 2 ขันตอน
้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รูปที่ 3. 1 แสดงกรอบแนวคิดวิธีการศึกษา

ที่มา : จัดทาขึ ้นโดยผู้วิจยั ซึง่ ประยุกต์ใช้ จากงานของ Tahir, Mongi, and Haron (2012)

3.1 วิธีการประมาณค่ าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน และกาไรของธนาคารพาณิชย์ ใน
อาเซียน
งานวิจยั ฉบับนี ป้ ระมาณค่าประสิทธิภาพด้ วยวิธี Stochastic Frontier approach (SFA)3
ซึ่ง เป็ นวิ ธี ที่ ก าหนดให้ ฟั ง ก์ ชัน เส้ น พรมแดน (Frontier) มี ค่า ความคาดเคลื่ อ น 2 ค่า คื อ ความ
คลาดเคลื่อนปกติ (Error term) และค่าความไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficiency term) (Fiorentino et
al., 2006) สัง เกตได้ จ ากสมการที่ 3.1 นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยยัง ได้ ใช้ แบบจ าลองตาม Battese and
Coelli (1995) ซึ่งสามารถใช้ กบั ข้ อมูลที่เป็ น Panel data และยังสามารถนาตัวแปรลักษณะเฉพาะ
3

SFA ถูกคิดค้นโดย Aigner และคณะ (1997) และ Meeusem และ van den Broeck (1977)
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ของแต่ ล ะประเทศ Country Specifying Environment (CSE)4 มาเป็ นตัว แปรควบคุ ม ในการ
อธิบายค่าความไม่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวแปร Input และ Output เพื่อลดความเอนเอียง
ของการประมาณค่าประสิทธิ ภ าพและเพื่อลดปั ญหา Heterogeneity (Shen, Liao, & WeymanJones, 2009) โดยเฉพาะการใช้ งานศึกษาที่มีกลุม่ ตัวอย่างระหว่างประเทศ
Yit=exp(xitβ+νit+µit)

(3.1)

จากสมการที่ 3.1 Yit คือต้ นทุนรวมถ้ า µit > 0 และ Yit คือกาไรถ้ า µit < 0 ในขณะที่ x คือ
เวกเตอร์ ของปั จจัยการผลิตและผลผลิต β คือค่าเวกเตอร์ ที่ได้ จากการประมาณ νit คือค่าความ
คาดเคลื่ อ นที่ มี ก ารกระจายตัว แบบอิ ส ระ N(0, 𝜎ν2 ) และไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ค่า ความไม่ มี
ประสิทธิภาพ µit ในขณะที่ µit คือค่าความไม่มีประสิทธิภาพที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั νit และ uit มี
การกระจายตัวแบบปกติแบบครึ่งเดียว truncation N(mit , 𝜎μ2 )
จากแบบจาลองของ Battese and Coelli (1995) สามารถใส่ตวั แปรควบคุมในค่าความไม่
มีประสิทธิภาพดังแสดงในสมการที่ 3.2
µit = Zitδ + wit
(3.2)
Z คื อ เวกเตอร์ ของตั ว แปรลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะประเทศ (Country-Specific
environment) δ ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ที่ ไ ม่ ท ราบค่า ของตัวแปรลัก ษณะเฉพาะในขณะที่ wit มี ก าร
กระจายตัวแบบปกติแบบ truncation และมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0 และมีความแปรปรวนคงที่
และการคานวณความมีประสิทธิภาพด้ านกาไรและต้ นทุนสามารถคานวณได้ จากสมการ
ที่ 3.3 ดังต่อไปนี ้
(3.3)
TEit=exp (-µit)= (-Zitδ - wit)
เนื่ อ งจากสมการที่ 3.1 และ 3.2 เป็ นรู ป แบบมาตรทั่ว ไปของสมการเส้ นพรมแดน
Stochastic Frontier Function ที่มีรูปแบบเป็ น Translog Function ตามทฤษฎี และตาม Battese
and Coelli (1995) เมื่ อทาการใส่ค่า Log และทาการลดรู ป Normalize ด้ วยตัวแปร p3 เพื่ อให้
แบบจ าลองเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไรเป็ นไปตามคุณสมบัติ Linear homogenous in input
price (Fiordelisi et al., 2011) โดย ∑m βm =1 , ∑m βm,s = 0, for all s ∑m γkm =
0 , for all m สามารถเขียนใหม่ได้ ดงั ต่อไปนี ้

4

ตัวแปร Country specifying environment คือตัวแปรลักษณะเฉพาะของประเทศเช่น GDP เงินเฟ้ อ งานฝากในระบบเศรษฐกิจเป็ นต้น
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สมการเส้ นพรมแดนต้ นทุน (Cost Frontier function)
ln(

𝐶𝑜𝑠𝑡
𝑝3

𝑃

= 𝛼0 + ∑3𝑘=1 𝛼𝑘 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 + ∑2𝑚=1 𝛽𝑚 ln(𝑝 )𝑚,𝑖𝑗𝑡

)𝑖𝑗𝑡

3

1

+2 ∑3𝑘=3 ∑3𝑛=1 𝛼𝑘,𝑛 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 𝑙𝑛𝑦𝑛,𝑖𝑗𝑡
1
2

+

𝑃

𝑃

3

3

∑2𝑚=1 ∑2𝑠=1 𝛽𝑚,𝑠 ln( )𝑚,𝑖𝑗𝑡 ln( )𝑠,𝑖𝑗𝑡 +
𝑝
𝑝

𝑃
∑3𝑘=1 ∑2𝑚=1 𝛾𝑘,𝑚 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 ln( )𝑚,𝑖𝑗𝑡
𝑝
3

1

2
+ 𝜃1 𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝜃11 2 𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡
+

𝑃
𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡 ∑2𝑚=1 𝜗1,𝑚 ln(𝑝 )𝑚,𝑖𝑗𝑡 +𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡 𝜌1,𝑘
3

𝑈𝑗𝑖𝑡

∑3𝑘=3 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 + 𝑙𝑛𝜇𝑖𝑗𝑡 +

𝑙𝑛𝜀𝑖𝑗𝑡

(3.4)

= 𝛿𝑍𝑗𝑡 + 𝑤𝑗𝑖𝑡

(3.5)

สมการเส้ นพรมแดนกาไรทางเลือก (Alternative Profit Frontier function)
ln(

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡+ 𝜃+1
𝑝3

)𝑗𝑖𝑡

𝑃

= 𝛼0 + ∑3𝑘=1 𝛼𝑘 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 + ∑2𝑚=1 𝛽𝑚 ln(𝑝 )𝑚,𝑖𝑗𝑡
3

1

+2 ∑3𝑘=3 ∑3𝑛=1 𝛼𝑘,𝑛 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 𝑙𝑛𝑦𝑛,𝑖𝑗𝑡
1
2

+

𝑃

𝑃

3

3

∑2𝑚=1 ∑2𝑠=1 𝛽𝑚,𝑠 ln( )𝑚,𝑖𝑗𝑡 ln( )𝑠,𝑖𝑗𝑡 +
𝑝
𝑝

𝑃
∑3𝑘=1 ∑2𝑚=1 𝛾𝑘,𝑚 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 ln( )𝑚,𝑖𝑗𝑡
𝑝
3

1

2
+ 𝜃1 𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡 + 𝜃11 2 𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡
+

𝑃

𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡 ∑2𝑚=1 𝜗1,𝑚 ln(𝑝 )𝑚,𝑖𝑗𝑡 +𝑙𝑛𝐸𝑖𝑗𝑡 𝜌1,𝑘 ∑3𝑘=3 𝑙𝑛𝑦𝑘,𝑖𝑗𝑡 + 𝑙𝑛𝜇𝑖𝑗𝑡 +
3

𝑈𝑗𝑖𝑡

𝑙𝑛𝜀𝑖𝑗𝑡

(3.6)

= 𝛿𝑍𝑗𝑡 + 𝑤𝑗𝑖𝑡

(3.7)

อธิบายตัวแปรจากสมการเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไร t คือเวลา i ธนาคารพาณิชย์ และ j
คื อ ประเทศ ตัว แปรผลผลิ ต (y) และปั จ จัย การผลิ ต (p) ถูก เลื อ กตามแนวคิด Intermediation
approach ซึ่ง ใช้ ต ามงานของ Holló และ Nagy (2006) นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารน าตัว แปรทุน ของ
ธนาคารพาณิชย์ (E)5 ในสมการเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไร (3.4) เนื่องจากช่วยวัดเรื่ องความ
เสี่ยงในการล้ มละลายของธนาคารพาณิชย์ เพราะความเสี่ยงดังกล่าวมีผลต่อราคาปั จจัยการผลิต
ของธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น เมื่อธนาคารมีระดับทุนต่า ความเสี่ยงของธนาคารที่จะล้ มละลายย่อม
5

ใช้ ตามงานของ Fiordelisi และคณะ(2010) Pasiouras และคณะ (2009) และงานของ Maudos และคณะ(2002)
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มีสงู ทาให้ ธนาคารอาจต้ องจ่ายดอกเบี ้ยให้ กบั ทังผู
้ ้ ฝากเงินและผู้ให้ ก้ มู ากขึ ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง
นอกจากนี ้ระดับเงินทุน (E) ของธนาคารยังบ่งบอกถึงระดับการชอบความเสี่ยงซึง่ มีตอ่ ผลตอบแทน
หรื อกาไรของธนาคารอีกด้ วย ดังนัน้ งานศึกษาฉบับนีจ้ ึงนาตัวแปรทุน (E) รวมไว้ ในสมการเส้ น
พรมแดนกาไรและต้ นทุนเพื่อให้ ได้ เส้ นพรมแดนที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ ้น (Maudos et al.,
2002)
นอกจากนี ้ยังมีการนาตัวแปรควบคุมหรื อตัวแปรสภาวะแวดล้ อมทัว่ ไปของแต่ละประเทศ
(Country Environmental Variable) รวมไว้ ในสมการความไม่มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
ในสมการที่ 3.5 และ 3.8 ใช้ ต ามงานศึก ษาของ Fiordelisi และคณะ (2010) เพื่ อ ลดปั ญ หา
Heterogeneity และ “เพื่อลดความเอนเอียงในการประมาณแบบจาลอง” (Shen, 2009) ทังนี
้ ้ตัว
ควบคุมที่ใช้ ในการศึกษานี ้ ได้ แก่ z1 คือ ตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อจานวนประชากร (GDP per
capita) ซึ่งแสดงถึงระบบการพัฒนาของแต่ละประเทศ ต่อมาคือ ตัวแปรเงินให้ สินเชื่อในระบบ
เศรษฐกิ จ ต่อ GDP (Z2) ซึ่ ง สะท้ อ นระดับ การพัฒ นาของของภาคธนาคารพาณิ ช ย์ ข องแต่ล ะ
ประเทศ Z3 คือ ดัชนีเฮอร์ ฟิวดัน (HHI) ซึ่งเป็ นดัชนีที่แสดงถึงโครงสร้ างตลาดการแข่งขันของภาค
ธนาคาร โดยผู้วิจยั คานวณจากผลรวมของธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละ
ประเทศหารด้ วยสินทรัพย์รวมของทุกธนาคารในแต่ละประเทศสมาชิกและตัวสุดท้ าย Z4 คือ หนี ้ที่
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ จานวนเงินให้ ก้ ทู งหมด
ั้
(NPL) ในระบบเศรษฐกิจเพื่อใช้ วดั ระดับคุณภาพหนี ้
ของระดับเศรษฐกิต
ตารางที่ 3. 1 อธิบายตัวแปรที่ใช้ ในสมการเส้ นพรมแดน
ตัวแปร
ต้ นทุน
กาไรสุทธิ
ผลผลิต

ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจยั

สัญลักษณ์
Cost
Profit
y1
y2
y3

อธิบาย
ต้ นทุนรวมของธนาคารพาณิชย์
กาไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์
จานวนสินเชื่อที่ปล่อยกู้
รายได้ จากสินทรัพย์อื่นๆ
รายได้ ที่ไม่ใช่อตั ราดอกเบี ้ย
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ตัวแปร
ราคาปั จจัยการ
ผลิต

สัญลักษณ์
อธิบาย
p1
ค่าใช้ จา่ ยอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากต่อจานวนเงินฝากของ
ลูกค้ า
p2
ค่าใช้ จา่ ยพนักงานต่อจานวนสินทรัพย์6
p3
ค่าใช้ จา่ ยที่มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยลบค่าใช้ จา่ ยพนักงานหาร
ด้ วยสินทรัพย์ถาวร
E
เงินทุนของธนาคาร
ทุน
z1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อจานวนประชากร(GDP per
ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
capita)
ต่ อหัว
เงินให้ เชื่อต่ อ
z2
เงินให้ ทนุ เชื่อต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
z3
ผลรวมสินทรัพย์ของธนาคารใหญ่ที่สดุ 3 อันดับแรกหาร
ดัชนีเฮอฟิ เดอร์
ด้ วยสินทรัพย์รวมทังหมด
้
(HHI)
หนีท้ ่ ไี ม่ ก่อให้ เกิด
z4
หนี ้สงสัยจะสูญหารด้ วยสินเชื่อโดยรวม
รายได้ (NPL)
ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจยั
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลรายปี จากงบการเงินของธนาคารพาณิชย์จาก 6 ประเทศ
สมาชิกในอาเซียน ได้ แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
จานวนทัง้ หมด 69 ธนาคารพาณิช ย์ตงั ้ แต่ปี 2000-2014 โดยข้ อมูลทัง้ หมดได้ ม าจากโปรแกรม
Bloomberg โปรแกรม CEIC เว็ปไซต์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ธนาคารโลก
(World Bank) กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) เว็ปไซต์ธ นาคารกลางของทัง้ 6 ประเทศ
สมาชิก และเว็บไซต์โดนตรงของธนาคารพาณิชย์
หลัง จากนัน้ ท าการประมาณแบบจ าลอง (Model) ด้ ว นวิ ธี Maximum likelihood และ
แปลงค่าความไม่มีประสิทธิภาพเป็ นความมีประสิทธิภาพตามสมการที่ 3.3 ตามวิธีของ Battese

6

เนื่องจากข้ อมูลจานวนพนักงานของแต่ละธนาคารไม่คอ่ ยเปิ ดเผย ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงใช้ จานวนสินทรัพย์แทน จานวนพนักงานตาม
งานศึกษาของ Mongid และTahir (2013)
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and Coelli (1988) ซึ่ง ได้ ค่า ความมี ประสิ ท ธิ ภ าพที่ มี ค่าอยู่ระหว่า ง (0-1] โดยค่า มากหมายถึ ง
ธนาคารมีประสิทธิภาพสูง
3.2 วิธีการศึกษาปั จจัยที่มีส่วนกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคาร
พาณิชย์ ในอาเซียน
หลังจากประมาณค่าประสิทธิ ภ าพต้ นทุนและกาไรในขัน้ ตอนที่ 1 แล้ ว ผู้วิจัยได้ นาค่า
ประสิทธิภาพทัง้ 2 หาความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรที่คาดว่ามีผลต่อความมีประสิทธิภาพของธนาคาร
ตามแบบจ าลอง (Model) ที่ 3.8 และ 3.9 โดยมี ข้ อสมมติ ฐ านคื อ ตั ว แปร (Bank Specific
Variables) ทังหมดมี
้
ส่วนกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารดังแสดงสมการที่
3.6 และประมาณทาการค่าด้ วยวิธี OLS แบบ Pool Data
Cost efficiency it

= α1Tit +α2T2it+α3Liquidityit+α4CARit+ α5NPLit+ α6Sizeit + α7ROAit+
α8Incomediversificationit +β1Dummy (Foreign) +β2Dummy (Private) +
µ1Dummy (Branch abroad) + 𝜀 it
(3.8)

Profit efficiency it

= α1Tit +α2T2it+α3Liquidityit+α4CARit+ α5NPLit+ α6Sizeit + α7ROAit+
α8Incomediversificationit +β1Dummy (Foreign) +β2Dummy (Private) +
µ1Dummy (Branch abroad) + 𝜀 it
(3.9)

อธิบายตัวแปร
Cost efficiency it, Profit efficiency it คือค่าความมี ประสิทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนและกาไร
ของธนาคารที่ i เวลาที่ t
T คือ ตัวแปรควบคุม (control) เวลาเพื่อใช้ เป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนของเทคโนโลยีตาม
ช่วงเวลา (An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2005)
Liquidity คื อ เงิ น สดของธนาคารหารด้ ว ยความต้ อ งการเงิ น ฝากของลูก ค้ า (Cash to
deposit demand ratio) ใช้ วดั ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากเงินฝาก
ของธนาคารส่วนใหญ่ที่ลูกค้ านามาฝากมีระยะสัน้ ในทางกลับกันธนาคารนาเงินฝากระยะสันไป
้
ปล่อยเป็ นสินเชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็ นระยะยาวจึงส่งผลทาให้ ธนาคารมีความเสี่ยงจากปั ญหาการขาด
สภาพคล่องเกิดขึ ้น ดังนันการบริ
้
หารจัดการสภาพคล่องของธนาคารให้ มีประสิทธิภาพเป็ นเรื่ องที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะหากธนาคารประสบกับปั ญหาสภาพคล่องอาจทาให้ ธนาคารขาดความ
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น่าเชื่อถือและอาจทาให้ ต้นทุนของธนาคารสูงขึ ้น (Williams & Nguyen, 2005) สอดคล้ องกับงาน
ศึกษาของ Mongid และ Tahir (2013) ที่พบว่าธนาคารที่มีสภาพคล่องสูงส่งผลดีตอ่ ประสิทธิภาพ
ด้ านต้ นทุน แต่อย่างไรก็ตามการถือเงินสดมากย่อมก่อให้ เกิดค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ซึ่ง
อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านกาไรและต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ได้ ดังนั น้ ผู้วิจยั คาดว่าตัว
แปรสภาพคล่องส่งผลดีและเสียต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์
Capital Adequacy Ratio (CAR) คือทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารเป็ นตัวแปรที่ใช้ วดั
ระดับ การชอบความเสี่ ย งและความเสี่ ย งของธนาคารพาณิ ช ย์ จากงานศึก ษา Mongid และ
Kurniadi (2014) พบว่าธนาคารที่มีระดับ CAR สูงส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน เนื่องจาก
ทาให้ ธนาคารมี ต้นทุนที่ สูงขึน้ จากการจัดหาเงิ นทุนมากยิ่ง ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามงานศึกษาของ
Pasiouras และคณะ (2009) พบว่าธนาคารที่มีทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงส่งผลดีต่อประสิทธิ ภาพ
ด้ านต้ นทุนเนื่องจากลดโอกาสในการเกิดความตึงเครี ยดทางการเงิน (Financial distress) และยัง
ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารหนี ้ที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี ้ยังพบว่า CAR มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคาร เนื่องจากธนาคารมีระดับ CAR สูงส่งผลทาให้ ธนาคารมี
ความยากลาบากในการให้ สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงและลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงจึงทาให้ รายได้
ของธนาคารลดลง ดังนั
้ นผู
้ ้ วิจยั จึงคาดว่าตัวแปร CAR ส่งผลทังทางบวกและลบต่
้
อประสิทธิภาพ
ด้ านต้ นทุน แต่สง่ ผลทางลบต่อด้ านกาไรเพียงด้ านเดียว
NPL คือตัวแปรหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อด้ วยสินเชื่อรวมทัง้ หมดของธนาคารพาณิชย์
(NPL to total loan) เป็ นตัวแปรที่แสดงถึงความสามารถในการบริ หารลูกหนี ้ของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารที่ มี NPL สูง ย่อ มแสดถึ ง การบริ ห ารจัด การลูก หนี ท้ ี่ ย่ า แย่ ดัง นัน้ ผู้วิ จัย คาดว่า ตัว แปร
ดังกล่าวส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน (Kablan, 2010) และกาไร (Fiordelisi et al., 2011)
ของธนาคารพาณิชย์
Size ตัวแปรที่แสดงถึงขนาดของธนาคารพาณิชย์ โดยงานฉบับนี ้ใช้ สินทรัพย์โดยรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ จากการทบทวนงานศึกษาพบว่าตัวแปรสินทรัพย์ของธนาคารมีค วามสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพของธนาคารเนื่องจากธนาคารที่มีขนาดใหญ่มีความได้ เปรี ยบในเรื่ อง
ของการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานให้ ตวั แปรดังกล่าว
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์
Income diversification คือตัวแปรที่บ่ง บอกรู ปแบบรายได้ ของธนาคาร ซึ่งคานวณจาก
รายได้ ที่มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยหารด้ วยรายได้ รวม (Non-interest income to total income) จากงาน
ศึกษาของ Fiordelisi และคณะ (2010) และงานของ Fries และ Taci (2004) พบว่าธนาคารที่มี
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การกระจายตัวของรายได้ มาก หรื อมีรายได้ จากกิจกรรมอื่นนอกเหนือการให้ สินเชื่อ ส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนเนื่องจากธนาคารไม่มีความประหยัดต่อขนาดแลไม่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านจึงทาให้ ต้นทุนสูง แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั รายได้ ที่มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยมีความสาคัญ
ต่อธนาคารพาณิชย์อย่างมาก โดยหลายธนาคารพาณิชย์เริ่ มมีรายได้ หลักมาจากรายได้ ที่ไม่ใช่
อัต ราดอกเบี ย้ ดัง นัน้ ผู้ วิ จัย จึ ง คาดว่ า ตัว แปรนี อ้ าจมี ค วามสัม พัน ธ์ ทัง้ ทางบวกและลบต่ อ
ประสิทธิ ภ าพด้ านต้ นทุน นอกจากนีง้ านของ Pasiouras และคณะ (2009) พบว่ารายได้ ที่ไ ม่ใช่
อัตราดอกเบี ย้ ส่ง ผลดีต่อประสิทธิ ภ าพด้ านกาไรของธนาคาร เนื่ องจากทาให้ ธ นาคารมีรายได้
หลากหลายช่องทางมากขึ ้น ดังนันงานวิ
้
จยั ฉบับนี ้จึงคาดว่ารายได้ ที่มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์
ROA ตัว แปรผลตอบแทนต่อ สิ น ทรั พ ย์ ค านวณจากก าไรสุท ธิ ห ารด้ ว ยสิ น ทรั พย์ ข อง
ธนาคารซึง่ เป็ นตัวแปรที่ใช้ วดั ความสามารถในการใช้ สินทรัพย์ของธนาคารในการทากาไร และจาก
การทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง พบว่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นต้ น ทุน และก าไร ดัง นัน้ งานวิ จัย ฉบับ นี จ้ ึ ง ตัง้ สมมติ ใ ห้ ตัว แปร ROA มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
Foreign bank คื อ ตัว แปรหุ่น ที่ แ สดงถึ ง ธนาคารต่า งชาติ โ ดยค่า 1 หมายถึ ง ธนาคาร
พาณิช ย์ i ที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 50 และค่า 0 หมายถึง ธนาคารที่ ถือหุ้นโดยภาครั ฐ
มากกว่าร้ อยละ 50 จากงานศึกษาจาก Kasman และคณะ (2006) พบว่าธนาคารต่างชาติมี
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนดีกว่าธนาคารในประเทศ เพราะมีการนาเข้ าเครื่ องมือและเทคโนโลยีใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานจึงส่งผลดีตอ่ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคาร แต่อย่างไร
ก็ตามงานของ Nghia และ Williams (2005) กล่าวว่าธนาคารต่างชาติมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
น้ อยกว่าธนาคารเอกชนภายในประเทศ เนื่องจากธนาคารต่างชาติที่เป็ นธนาคารรายใหม่ที่ต้อง
ลงทุนทางเทคโนโลยีสงู และต้ องลงทุนค่าโฆษณาสูงเพื่อหาลูกค้ า ตลอดจนจ้ างงานพนักงานใหม่
อย่างมากซึ่ง ทาให้ ธนาคารต่างชาติมีต้นทุนที่สูง กว่าธนาคารอื่น ๆ ในขณะที่ ธนาคารเอกชนใน
ประเทศมีความได้ เปรี ยบและความเชี่ยวชาญในตลาดเดิมสูงจึงมีความได้ เปรี ยบมากกว่า ดังนัน้
ผู้วิจัยคาดว่าค่า สัม ประสิ ทธิ์ ข องตัวแปรหุ่นที่ แ สดงถึง ธนาคารต่างชาติ มี ค่าทัง้ บวกและลบต่อ
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคาร แต่มีเครื่ องหมายบวกกับประสิทธิภาพด้ านกาไร
Private bank คือตัวแปรหุ่นที่แสดงว่าธนาคารมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ นภาคเอกชนในประเทศ
โดยค่า 1 หมายถึงธนาคารพาณิชย์ i ที่ภาคเอกชนภายในประเทศถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 50 และ
ค่า 0 หมายถึงธนาคารพาณิชย์ที่ภาครัฐถือหุ้นมากกว่า ร้ อยละ 50 จากงานศึกษาจาก Barry และ
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คณะ (2010) พบว่าธนาคารเอกชนมีประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนกว่ามากกว่าธนาคารของภาครั ฐ
เนื่องจากธนาคารเอกชนมีเป้าหมายกาไรสูงสุดจึงมีการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการดาเนินอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งแตกต่างกับธนาคารภาครัฐที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสวัสดิการทางสังคม ดังนันผู
้ ้ วิจยั คาด
ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่นที่แสดงถึงธนาคารเอกชนมีเครื่ องหมายบวกต่อประสิทธิภาพด้ าน
ต้ นทุนและกาไร
Branch in ASEAN คือตัวแปรหุ่น 1 หมายถึงธนาคารพาณิชย์ i ที่มีสาขาในประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคอาเซียนและค่า 0 หมายถึงธนาคารที่ไม่มีสาขาในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
ผู้วิจัยคาดว่าค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรดังกล่าวมี เครื่ องหมายบวกและลบต่อประสิทธิ ภาพด้ าน
ต้ นทุนของธนาคาร และมีเครื่ องหมายบวกกับประสิทธิภาพด้ านกาไรเนื่องจากธนาคารที่มีสาขาใน
ภูมิภาคส่งผลทาให้ มีการประหยัดต่อขนาดมากยิ่งขึ ้นและมีรายได้ มากยิ่งขึน้ จากจานวนสาขาที่
เปิ ดในต่างประเทศ แต่ในทางกลับกันธนาคารอาจจะมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานมากยิ่งขึ ้นจาก
สาขาธนาคารในต่างประเทศเนื่องจากยังขาดความรู้และความชานาญในท้ องถิ่น
ตารางที่ 3. 2 แสดงตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
กลุ่ม
ตัวแปรตาม

การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง

ขนาด

ตัวแปร

อธิบาย

Hypothesis
ต้ นทุน

กาไร

+/-

-

+/-

-

NPL หนี ้สงสัยสูญต่อสินเชื่อรวม

-

-

SIZE สินทรัพย์หารด้ วยทุน

+

+

Cost efficiency คานวณจากแบบจาลองเส้ นพรมแดน
ต้ นทุน
Profit efficiency คานวณจากแบบจาลองเส้ นพรมแดน
ต้ นทุน
Liquidity เงินสดหารด้ วยความต้ องการเงินฝากของ
ลูกค้ า
CAR เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
กลุ่ม
ความสามารถ
ในการใช้
สินทรัพย์
ความเป็ น
เจ้ าของ

สาขาใน
ภูมิภาค
อาเซียน

ตัวแปร

อธิบาย
ROA กาไรหารด้ วยสินทรัพย์

Income diversify รายได้ ที่มาใช้ อตั ราดอกเบี ้ยหารด้ วน
รายได้ รวม
Foreign=1, Stated- ธนาคารทีช่ าวต่างชาติถือหุ้นมากกว่า
owner=0 50%
Private=1, Stated- ธนาคารทีเ่ อกชนภาพในประเทศถือหุ้น
owner=0 เกิน 50%
Branch abroad=1, ธนาคารทีม่ ีสาขาในภูมิภาคอาเซียน
No branch abroad=0

ที่มา : รวบรวมและจัดทาขึ ้นโดยผู้วิจยั

Hypothesis
ต้ นทุน
+

กาไร
+

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+/-

+

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ภาคธนาคารพาณิชย์ ในอาเซียน
จากแผนการรวมกลุ่ม ของภาคธนาคารและภาคการเงิ นในอาเซี ยนปี 2020 ผู้วิจัยเห็นถึ ง
ความสาคัญของการรวมตัวดังกล่าวจึง ได้ รวบรวมข้ อมูลเชิง สถิติพรรณนาเกี่ ยวกับภาพรวมของ
ภาคธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนและได้ วิเคราะห์อตุ สาหกรรมการธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนเพื่อ
เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ก าหนดนโยบาย ตลอดจนประชาชนทั่ว ไปได้ ท ราบถึ ง ภาพรวมของตลอด
ธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
การวิเคราะห์ภาคธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์ภาค
การธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนในระดับภูมิภาค ได้ แก่ (1.1) บทบาทและความสาคัญของภาค
ธนาคารต่อตลาดการเงินในอาเซียน (1.2) ระดับการรวมกลุ่มและการแข่งขันของธนาคารพาณิ ชย์
ในอาเซียน (1.3) ผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ทงั ้ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน (1.4) ขนาด
ของธนาคารพาณิชย์โดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศสมาชิก (2) การวิเคราะห์ภาคธนาคารพาณิชย์
อาเซียนในระดับอุตสาหกรรมและระดับย่อยของแต่ละประเทศสมาชิก ได้ แก่ ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ และกลุม่ ลูกค้ าของธนาคารพาณิชย์โดยรายละเอียดทังหมดมี
้
ดงั ต่อไปนี ้
4.1 การวิเคราะห์ ภาคธนาคารพาณิชย์ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
(1) จากที่ได้ กล่าวนาไปในบทที่ 1 เกี่ยวกับความสาคัญของภาคธนาคารพาณิชย์ตอ่ ระบบ
การเงินในอาเซียน พบว่าภาคธนาคารยังคงมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อตลาดการเงินในอาเซียน
เมื่อเทียบกับ ตลาดทุน และตลาดพันธบัตรสังเกตได้ จากรูปภาพที่ 4.1 แสดงสัดส่วนของธนาคาร
พาณิชย์ ตลาดทุน และตลาดพันธบัตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP) ของประเทศสมาชิกทัง้ 10
ประเทศ จะเห็นได้ ว่าสินทรัพย์ของภาคธนาคารพาณิชย์มีสดั ส่วนต่อ GDP มากกว่าตลาดทุน และ
ตลาดพัน ธบัต รในเกื อบทุก ประเทศ โดยประเทศสิ ง ค์ โปรเป็ นประเทศที่ มี ขนาดสิน ทรั พ ย์ ข อง
ธนาคารพาณิชย์มากที่สุดในภูมิภาคนี ้คิดเป็ น 250% ต่อ GDP ในปี 2014 อันดับต่อมาคือขนาด
ประเทศมาเลเซีย และไทยมีขนาดสินทรัพย์ของภาคธนาคารคิดเป็ น 205% และ123% ต่อ GDP
("Bank Assets (USD) in Thailand - HelgiLibrary,") ตามลาดับ ยิ่งไปกว่านันหากพิ
้
จารณาตลาด
การเงินของประเทศพม่า กัมพูชา และลาวซึ่งเป็ นประเทศที่มีรายได้ ตอ่ หัวของประชากรต่า พบว่า
ภาคธนาคารพาณิชย์ของทัง้ 3 ประเทศครอบคลุมตลาดการเงินทังหมดในประเทศ
้
ดังนันเห็
้ นได้ ว่า
ภาคธนาคารมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ งต่อตลาดการเงินในภูมิภาคนี ้ที่เป็ นตัวกลางทางการเงินที่สาคัญ
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ในการระดมทุนเงินและเป็ นแหล่งเงินทุนให้ กบั ภาคครัวเรื อน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ตลอดจนนักลงทุน
อย่างมาก
รูปที่ 4. 1 แสดงสัดส่วนของตลาดการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของอาเซียนปี 2009

ที่มา : IMF, World Bank และ ADB อ้ างจาก Lyol Lee and Takagi (2013)
หมายเหตุ 7

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มของภาคธนาคารในภูมิภาคนี ้คือ
ความแตกต่างของระดับการพัฒนาตลาดการเงินและการธนาคารของแต่ละประเทศสมาชิก จาก
รู ป ที่ 4.1 เห็ น ได้ ว่ า ประเทศที่ มี ร ายได้ สูง ในอาเซี ย น เช่ น สิ ง ค์ โ ปร มาเลเซี ย ไทย ฟิ ลิ ป ปิ นส์
อินโดนีเซีย หรื อที่เรี ยกว่าอาเซียน (ASEAN-5) พบว่ามีระดับการพัฒนาของตลอดการเงินสูงกว่า
ประเทศอื่ น ๆ โดยเฉพาะขนาดสิ น ทรั พ ย์ ของธนาคารพาณิ ช ย์ ต่อ GDP ของประเทศดัง กล่า ว
มากกว่าประเทศที่มีรายได้ ต่าอย่างเช่น พม่า ลาว บรูไน กัมพูชาอย่างมาก ซึง่ ประเด็นดังกล่าวเป็ น
ความท้ าทายต่อการรวมกลุ่มของภาคธนาคารในอาเซียน (ASEAN Banking Integration) อย่าง
มาก เนื่ อ งจากระดับ การพัฒ นาของระบบภาคธนาคารที่ แ ตกต่า งกัน อาจจะส่ ง ผลต่อ ความ

สินทรัพย์ของธนาคารอ้ างจาก เงินฝากของภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ข้ อมูลธนาคารทุนมาจาก
ธนาคารโลก(World Bank) และ ตลาดพันธบัตรมาจากผลรวมของสกุลเงินท้ องถิ่นและต่างชาติจากฐานข้ อมูล
ออนไลน์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย(ADB)
7
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ยากล าบากในการใช้ กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายเดี ยวกัน 8 เพื่ อสร้ างเสถี ยรของระบบการธนาคาร
อาเซียน อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่า แผนการรวมกลุ่มของภาคธนาคารในอาเซียนจะใช้ ระบบ ASEAN
Way ("Joint Statement of the 1st ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’
Meeting (AFMGM) Kuala Lumpur, Malaysia, 21 March 2015 Theme: Our People, Our
Community, Our Vision,") ซึ่งเป็ นระบบที่ไม่ได้ บงั คับให้ ภาคธนาคารของทุกประเทศสมาชิกทัง้
10 ประเทศเข้ าการรวมกลุ่มของภาคธนาคารทันทีในปี 2020 โดยให้ สิทธิ กับทุกประเทศสมาชิก
สามารถเข้ า ร่ วมกลุ่ม เมื่ อ ไหร่ ก็ไ ด้ ห ากมี ความพร้ อม หรื อกล่าวอี ก นัยหนึ่ง คื อประเทศสมาชิ ก
สามารถกาหนดเวลาการเข้ าร่ วมเองได้ (Time Line) ซึ่งวิธีดงั กล่าวอาจช่วยลดปั ญหาการเอารัด
เอาเปรี ยบจากธนาคารของประเทศที่ มี ความพร้ อมสูง แต่อย่า งไรก็ ตามอาจส่ง ผลท าให้ ก าร
รวมกลุม่ ทางภาคธนาคารของในอาเซียนประสบความสาเร็จได้ ช้า
(2) ระดับการรวมกลุม่ หรื อการสร้ างเครื อข่ายของธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนยังมี
น้ อย ถึงแม้ ว่าจะมีการสร้ างกรอบ (Blueprint) การรวมกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตังแต่
้ ปี
2007 และกรอบการรวมกลุ่มของภาคการเงินตังแต่
้ ปี 2011 (ADB, 2013) สังเกตได้ จากตารางที่
4.1 ที่แสดงสาขาและส านักงานของธนาคารพาณิช ย์ ในอาเซียน พบว่ายัง ไม่มี ธ นาคารใดของ
อาเซียนที่มีสาขาทังหมดในภู
้
มิภาคนี ้แม้ ว่าจะมีบางธนาคารของอาเซียนที่มีสาขาและเครื อข่ายใน
อาเซียน เช่น ธนาคารเมย์แบงค์ (MayBank) ของประเทศมาเลเซีย ธนาคาร UOB ของประเทศ
สิงค์โปร และธนาคารกรุ งเทพ ของประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าวมีสาขามากกว่า 6
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และหากพิจารณาความพร้ อมของการรวมตัวของภาคธนาคารในแต่ละ
ประเทศสมาชิก อาจกล่าวได้ ว่าธนาคารพาณิชย์ของประเทศมาเลเซียมีความพร้ อมมากที่ สุดต่อ
การรวมตัวทางภาคธนาคารในภูมิ ภ าคนี ใ้ นแง่ ของการสร้ างเครื อข่ายในภูมิภ าคนี ้ เนื่ องจากมี
จานวนสาขาและสานักงานตัวแทนกว่า 26 แห่งในภูมิภาค (ตารางที่ 4.1) ในทางกลับกันพบว่า
ธนาคารของประเทศอินโดนี เ ซี ยและฟิ ลิปปิ นส์ มีการดาเนินกิ จ การหรื อสร้ างเครื อข่ายในภูมิ นี ้
ค่อนข้ างน้ อยเช่นเดียวกันกับอีก 5 ประเทศสมาชิกที่เหลือ ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ ว่าภาคธนาคาร
พาณิชย์ของอาเซียนยังมีระดับการรวมตัวหรื อสร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคนี ้ค่อนข้ างน้ อย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ถ้ าเปรี ย บเที ย บกั บ ธนาคารระดับ โลกอย่ า งเช่ น HSBC, CitiBank และ Standard
Chartered พบว่าธนาคารดังกล่าวได้ สร้ างเครื อข่ายและมีการดาเนินงานในภูมิภาคนี ้อย่างมาก
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร Standard Charted เป็ นธนาคารต่างชาติที่มีการดาเนินงานในทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นธนาคารที่มีเครื อข่ายมากที่สดุ ในอาเซียน
8
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จากงานศึกษาของ Lyol และ Takagi (2013) ได้ กล่าวว่า ภาคธนาคารในอาเซียนยังขาด
การรวมตัวกันอย่างมีนยั สาคัญ (Lyol Lee & Takagi, 2013) เนื่องจากหลายประเทศสมาชิกมีการ
เลือกปฏิบตั ิและกีดกันการเข้ ามาของธนาคารต่างชาติทงจากธนาคารในอาเซี
ั้
ยนและอื่น ๆ เช่น
กาหนดให้ เ ฉพาะธนาคารที่ มี ขนาดสิน ทรั พ ย์ 200 อันดับแรกของโลกเท่านัน้ ที่ สามารถดาเนิ น
กิจการในประเทศได้ เนื่องจากหวังผลประโยชน์ในด้ านเทคโนโลยี และความความเชี่ยวชาญจาก
ธนาคารเหล่านัน้ ซึ่งการกาหนดกฎเกณฑ์ดงั กล่าวทาให้ เกิดการกีดกันระหว่างธนาคารจากประเทศ
สมาชิกด้ วยกันเอง เนื่องจากธนาคารของอาเซียนส่ วนใหญ่ยงั มีขนาดสินทรัพย์ขนาดเล็กเมื่อเทียบ
กับธนาคารระดับโลก ดังนันจึ
้ งมีคณ
ุ สมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้ าสู่ประเทศดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่านัน้
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวไม่เพียงแต่กีดกันการเข้ ามาของธนาคารประเทศเพื่อนบ้ าน แต่ยงั เป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒ นาการรวมกลุ่มของภาคการธนาคารในอาเซียนอีกด้ วย นอกจากนี ภ้ าครั ฐของบาง
ประเทศสมาชิกยังไม่เปิ ดโอกาสให้ ธนาคารอื่น ๆ ในประเทศสมาชิกเข้ ามาร่วมทุนหรื อเปิ ดสาขาได้
ง่าย โดยมีการกาหนด กฎเกณฑ์ และข้ อจากัดต่าง ๆ เพื่อกีดกันคูแ่ ข่ง โดยเฉพาะประเทศไทย และ
ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศที่มีข้อจากัด หรื อกฎเกณฑ์ต่อ ธนาคารต่างท้ องถิ่นและต่างชาติอย่างมาก
( " ASEAN Banking Integreation and Financial Market Deepening:Central Bank's
Perspective," 2014)
นอกจากนี ้เรื่ องของกลยุทธ์ และวิสยั ทัศน์ของแต่ละธนาคารพาณิชย์ก็เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่
ทาให้ ธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนมีเครื อข่ายในภูมิภาคนี ้น้ อย เนื่องจากบางธนาคารพาณิชย์มี
วิสัย ทัศน์ เ พี ยงต้ อ งการแข็ง แกร่ ง เฉพาะในประเทศเท่านัน้ เช่น ธนาคารพาณิ ช ย์ ข องประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

45
ตารางที่ 4. 1 แสดงเครื อข่ายของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
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ที่มา : Lee an Takagi, Annual Reports of the banks อ้ างจาก ("ASEAN Banking Integreation
and Financial Market Deepening:Central Bank's Perspective," 2014)
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ธนาคารพาณิชย์ของประเทศเวียดนามเก็บข้ อมูลจากหน้ าเว็ปไซต์ของแต่ละธนาคาร และเว็ปไซต์ The Banker
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จากปั จจัยที่กล่าวข้ างต้ นทังในเรื
้ ่ องของการกาหนดกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เป็ นการกีด
กัน ธนาคารจากประเทศสมาชิ ก วิ สัย ทัศ น์ แ ละกลยุท ธ์ ข องธนาคารเอง ตลอดจนการเข้ า มา
แทรกแซงระบบธนาคารของภาครัฐ โดยทังหมดเหล่
้
านี ้อาจเป็ นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มของภาค
ธนาคารในอาเซียนในอนาคตได้
(1.3) ผลการดาเนินงานโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนหลังจากวิฤตการเงินใน
เอเชียปี 1997 พบว่าธนาคารพาณิ ชย์ ในอาเซียนมีการปฏิรูปปรั บเปรี ยบโครงสร้ างในเรื่ องของ
ความเป็ นเจ้ าของ เช่นเปลี่ยนจากธนาคารภาครัฐมาเป็ นธนาคารเอกชนเป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังเปิ ด
โอกาสให้ ต่างชาติเ ข้ ามาถื อหุ้นของธนาคารในประเทศได้ ม ากยิ่ง ขึน้ ดัง นัน้ จึง มักเห็นธนาคาร
พาณิชย์ของอาเซียนมีการควบรวมกิจการทังกั
้ บธนาคารท้ องถิ่นในประเทศและกับต่างชาติอย่าง
มากหลังวิกฤตการเงินปี 1997 และส่งผลให้ ผลการดาเนินงาน ระดับทุนของธนาคาร ตลอดจนการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องสะท้ อนได้ จากปั จจุบนั ธนาคาร ASEAN-610 มีสดั ส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) โดยเฉลี่ยมากกว่าร้ อย 15 ในปี 2014 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ขันต
้ ่าของ BIS ที่กาหนดร้ อยละ 8 จากรู ปที่ 4.2 พบว่าธนาคารที่ มีค่า CAR โดยเฉลี่ยสูงที่สุดใน
อาเซียนคือธนาคารของประเทศอินโดนีเซียมีค่าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงถึงร้ อย 18.7 ในปี
2014 แม้ ว่า เป็ นประเทศที่ มี ธ นาคารพาณิ ช ย์ ม ากกว่า 100 ธนาคารในประเทศ แต่เ นื่ อ งจาก
บทเรี ย นในอดีต ทาให้ ภ าครั ฐ บาลอิ นโดนี เ ซี ย มี ก ารกากับดูแลอย่างเคร่ ง ครั ด และมี การปฏิ รู ป
โครงสร้ างของระบบธนาคารทาให้ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศนีม้ ีความแข็งแกร่ งเพียง
พอที่จะรองรับความผันผวนทังจากเศรษฐกิ
้
จภายในและจากต่างประเทศได้ ในขณะที่ธนาคารที่คา่
มี (CAR) น้ อยที่สุดใน ASEAN-6 คือธนาคารของประเทศเวียดนามมีค่า CAR อยู่ที่ร้อยละ 12.8
ในปี 2014 นอกจากนี ้ยังเป็ นประเทศที่มีหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน 6 สืบ
เนื่ อ งมาจากเมื่ อ ช่ว งปี 2011-2012 ประเทศเวี ยดนามประสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ วิ กฤตหนี เ้ สี ย ใน
ประเทศอย่างหนัก และมี รายงานว่าประเทศเวียดนามมี หนีเ้ สี ยกว่าร้ อย 15 ของหนี ท้ ัง้ หมด ("
Vietnam’s banks,")ในปี 2014
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อาเซียน 6 คือประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม
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รูปที่ 4. 2 แสดงอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(ROA) ปี 2014
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ที่มา : IMF/FSI และธนาคารกลางของแต่ละประเทศสมาชิกทัง้ 6 ประเทศ หรื อ อาเซียน6

และหากพิจารณาผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ของแต่ละประเทศ ASEAN-6 ใน
ด้ า นกาไร พบว่า มี ผ ลการดาเนิน งานด้ า นผลก าไรค่อนข้ างต่ า โดยเฉลี่ ยตัง้ แต่ปี 2010-2014
ธนาคารพาณิชย์ใน ASEAN-6 มีค่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 2.2% โดยธนาคาร
ของอาเซียนมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2010 สังเกตได้ จากรูป
ที่ 4.3 และหากพิ จ ารณาเป็ นรายประเทศพบว่าธนาคารของประเทศอินโดนี เ ซี ยมี ผลตอบต่อ
สินทรัพย์ดีที่สุดในปี 2014 อยู่ที่ 2.7% ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของเวียดนามมีผลตอบแทบต่อ
สิ น ทรั พ ย์ ล ดลงอย่า งมากตัง้ แต่ปี 2011 จากวิ ก ฤตหนี เ้ สี ย ในประเทศและมี ROA ต่ า ที่ สุด ใน
ASEAN-6 ปี 2014 อยูท่ ี่ 0.5%
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รูปที่ 4. 3 แสดงอัตราส่วนผลตอบแทบต่อสินทรัพย์ (ROA) ของธนาคารพาณิชย์ใน ASEAN-6
ตังแต่
้ ปี 2010-2014
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ที่มา : IMF/FSI และธนาคารกลางของแต่ละประเทศสมาชิกทัง้ 6 ประเทศ หรื อ อาเซียน6

นอกจากนี ้หากพิจารณาคุณภาพสินเชื่อหรื อการบริหารจัดการลูกหนี ้ของธนาคารในแต่ละ
ประเทศสมาชิกจากหนี ท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ NPL จากรู ปที่ 4.4 พบว่าธนาคารพาณิชย์ ของแต่ละ
ประเทศสมาชิกมีคา่ NPL ลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2010 ยกเว้ นธนาคารของประเทศเวียดนาม
และตังแต่
้ ปี 2010-2014 ธนาคารพาณิชย์ของ ASEAN-6 มีค่า NPL อยู่ในระดับต่าเท่ากับ 2.2%
ถึงแม้ ว่าธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนจะเผชิญกับความความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทัง้ จาก
วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐปี 2008 และวิกฤตทางการเงินจากกลุ่มยูโรโซน แต่อย่างไรก็ตามประเทศ
เวี ย ดนามมี ค่ า NPL ค่ อ นข้ างสู ง โดยเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมากตัง้ แต่ ปี 2010 จากวิ ก ฤตหนี เ้ สี ย
ภายในประเทศที่กล่าวไปข้ างต้ น แต่อย่างไรก็ตามหนี ้เสียของประเทศเวียดนามได้ ปรับตัวลดลง
หลังจากปี 2013 และมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นหลังจากภาครัฐเข้ าไปปฏิรูปโครงสร้ างของภาคการธนาคาร
ในประเทศ
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รูปที่ 4. 4 แสดงอัตราส่วนหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
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ที่มา : IMF/FSI และธนาคารกลางของอาเซียน6

(1.4) การการเข้ าถึงการบริ การทางการเงินจากภาคธนาคารพาณิชย์ของประชาชนนับเป็ น
อี กหนึ่ง ดัช นี ที่ ใช้ ชี ว้ ัด ระดับ การพัฒ นาตลาดการธนาคารได้ เ ช่น จ านวนสาขาของธนาคารต่อ
ประชากร จานวนเครื่ องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) จานวนผู้ฝากงานต่อประชากร รวมถึงจานวนเงิน
ฝากและเงิ นกู้ต่อผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัง นัน้ ผู้วิ จัยจึง ได้ รวบรวมข้ อ มูล
เกี่ยวกับการเข้ าถึงการบริ การทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนทังหมด
้
และบางประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วในปี 2013 ซึง่ ข้ อมูลทังหมดแสดงในตารางที
้
่ 4.2

50
ตารางที่ 4. 2 แสดงระดับการเข้ าถึงธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน
Country

Brunei
Darussalam
Cambodia
Indonesia
Lao
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
ASEAN
Japan
US

2013
Commercial ATMs per
Depositors with
bank branches 100,000 adults commercial
per 100,000
banks per 1,000
adults
adults11
-

-

-

Outstanding
deposits with
commercial
banks as
percent of GDP
55.79

5
10
3
11
3
9
10
12
4
9
33
33

8
42
18
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จากตารางที่ 4.2 พบว่าประเทศไทยมีจานวนสาขาธนาคารพาณิชย์ตอ่ จานวนประชากร 1
แสนคนมากที่สุดในอาเซียนเท่ากับ 12 สาขาต่อ 1 แสนคน อันดับต่อมาคือประเทศมาเลเซีย 11
สาขา ในขณะที่ประเทศสมาชิกที่มีรายได้ ต่อหัวต่าอย่าง CLMV13 พบว่ามีจานวนสาขาธนาคาร
พาณิช ย์ ต่อประชากร 1 แสนคนต่ากว่า 5 สาขา และโดยเฉลี่ ยแล้ วประชากรอาเซี ยนมี จ านวน
ธนาคารพาณิชย์ใช้ เพียง 9 สาขาต่อจานวน 1 แสนคน ซึ่งถือว่ามีคอ่ นข้ างน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ

11

จานวนสมุดบัญชีเงินฝากต่อประชากร 1000 คน ที่มีคา่ มากกว่า 1000 หมายความว่าประชากร 1 คนมีบญ
ั ชีเงินฝากมากกว่า 1
บัญชี หรือประเทศนันมี
้ จานวนชาวต่างชาติเปิ ดบัญชีเงินฝาก
12
ใช้ ข้อมูลปี 2010 จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
13
CLMV คือประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม
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ประเทศที่มีรายได้ ต่อหัวสูงอย่างเช่น ญี่ ปนและสหรั
ุ่
ฐที่มีจานวนธนาคารพาณิชย์ 33 สาขาต่อ 1
แสนคน นอกจากนีห้ ากพิจารณาการเข้ าถึงตู้บริ การกดเงินอัตโนมัติ (ATM) ต่อ 1 แสนคนพบว่า
ประเทศที่มีต้ ู ATM ต่อประชากรมากที่สุดคือประเทศ ไทย 104 ตู้ ถัดมาคือประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ 59 และ 56 ตู้ตามลาดับ ในทางกลับประเทศพม่ามีต้ ู ATM เพียง 1 ตู้ตอ่ ประชากร 1 แสน
คน และโดยเฉลี่ยแล้ วอาเซียนมี ต้ ู ATM เพียง 41 ต่อประชากร 1 แสนคนซึ่งถ้ าเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศที่พฒ
ั นาอย่างสหรัฐและญี่ปนพบว่
ุ่
ามีจานวนตู้ ATM มากกว่า 100 ตู้ต่อจานวนประชากร
1 แสนคน
นอกจากนี ้หากพิจารณาจานวนสมุดบัญชีเงินฝากต่อจานวนประชากร 1000 คน พบว่า
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มีประชากรฝากเงินในระบบธนาคารอย่างมาก โดยมีจานวนสมุด
บัญชีเงินฝากมากกว่า 2000 คนต่อจานวนประชากร 1000 คน ในทางกลับกันประเทศ พม่า และ
กัมพูชา มีจานวนสมุดบัญชีเงินฝากน้ อยกว่า 200 บัญชีตอ่ จานวนประชากร 1000 คน ที่น่าสังเกต
คือประเทศ ฟิ ลิปปิ นส์ ถึงแม้ ประเทศนี ้ดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาตลาดการเงินและการธนาคาร
เที ยบเคียงกับประเทศไทย อินโดนี เ ซี ย แต่กลับพบว่าจ านวนสมุดบัญ ชี เงิ น ฝากมี น้อย ทัง้ ๆ ที่
จานวนธนาคารต่อประชากรไม่ได้ น้อยไปกว่าประเทศที่มีรายได้ สงู อย่างสิงคโปร์ และมาเลเซีย
และหากพิจารณาในแง่ของจานวนเงินฝากและเงินให้ ก้ ตู อ่ GDP จากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่าโดยเฉลี่ยมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 76 และ 64 ตามลาดับ โดยประเทศที่มี
จ านวนเงิ นฝากและเงิ นกู้ต่อ GDP มากที่ สุด 3 อันดับแรกคื อประเทศสิง คโปร์ มาเลเซี ย และ
เวียดนาม ในขณะประเทศอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์มี จานวนเงินฝากและเงินให้ ก้ ตู อ่ GDP ต่ากว่า
ร้ อยละ 50 ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าตลาดการธนาคารของ 2 ประเทศนี ้ยังมีความสามารถในการเติบสูง
โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มีขนาด GDP มากที่สดุ ในอาเซียน และมีจานวนประชากรกว่า 240
คน ยิ่งไปกว่านันหากพิ
้
จารณาในเรื่ องจากความต่าง (Gap) ระหว่างจานวนเงินฝากและเงินกู้ต่อ
GDP จะพบว่าประเทศอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์มีจานวนเงินฝากต่อ GDP มากกว่า จานวนเงิ นกู้
ต่อ GDP โดยเฉพาะประเทศฟิ ลิปปิ นส์แสดงให้ เห็นว่า ภาคธนาคารในประเทศยังมีการให้ สินเชื่อ
ต่าเมื่อเทียบกับตลาดการธนาคารประเทศมาเลเซียและไทย ดังนันจากข้
้
อมูลข้ างต้ นทังจากตั
้
วเลข
จานวนเงินฝาก และเงินกู้ตอ่ GDP ในหลาย ๆ ประเทศสมาชิกอาเซียน เชื่อว่าตลาดการธนาคารใน
อาเซียนยังมีความสามารถในการเติบโตได้ อย่างมาก
(1.5) ขนาดของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนยังคงมีขนาดเล็กเมื่อเปรี ยบเทียบกับธนาคาร
พาณิชย์ตา่ งชาติ (Lyol Lee & Takagi, 2013) สังเกตได้ จากรูปที่ 4.5 ซึ่งเป็ นรูปที่แสดงถึงค่าเฉลี่ย
สิ น ทรั พ ย์ ข องธนาคารพาณิ ช ย์ ในอาเซี ย นค านวณจากสิ น ทรั พ ย์ ข องธนาคารหารด้ วยจ านวน
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ธนาคารพาณิชย์ทงหมดในประเทศ
ั้
พบว่าประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์
ธนาคารกว่า 15 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ประเทศสมาชิ กที่ เหลื อมี ค่าเฉลี่ ยต่ากว่า 10
พันล้ านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ย้ ัง พบว่ากว่า 8 ประเทศมี ค่าเฉลี่ ยสินทรัพ ย์ของภาคธนาคาร
จ านวนน้ อยกว่า 4 พัน ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ และค่าเฉลี่ ยสิ นทรั พ ย์ ข องภาคธนาคารทัง้ หมดใน
อาเซียนอยู่ที่ 5.4 พันล้ านดอลลาร์ ซึ่งน้ อยกว่าค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ของธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์
500 อันดับแรกของโลกกว่า 3 เท่า ซึ่งมีขนาด 14.8 พันล้ าน สรอ. (Lyol Lee & Takagi, 2013, p.
15) แม้ ว่าหนึ่งในเป้าหมายของการรวมตัวกันของภาคการธนาคารในอาเซียน เพื่อต้ องการสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ แต่ในปั จจุบนั ยัง มีธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนเพียง
ไม่กี่แห่งที่ติด 500 อันดับแรกของธนาคารโลก แต่หากภาคธนาคารของอาเซียนมีการรวมตัวกัน
อย่างเหนียวแน่น และพัฒนาตลาดธนาคารในภูมิภาคให้ มีความแข็งแกร่งร่วมกัน เชื่อว่าธนาคาร
พาณิชย์ของอาเซียนจะต้ องเป็ นที่จบั ตาของนักลงทุนการเงินการธนาคาร และสามารถแข่งขันใน
ระดับโลกได้
รูปที่ 4. 5 แสดงค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน

ที่มา :Lyol Lee และ Takag (2013), ADB
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4.2 การวิเคราะห์ ภาคธนาคารพาณิชย์ อาเซียนในระดับอุตสาหกรรมและระดับย่ อย
ของแต่ ละประเทศสมาชิก
จากรูปที่ 4.6 แสดงขนาดสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาด 10 อันดับแรกในอาเซียน
พบว่าธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกคือธนาคารของประเทศสิงคโปร์ ได้ แก่
DBS, OCBC และ UOB โดยมีสินทรัพย์รวมกันกว่า 800 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. และอีก 3 อันดับ
ถัดมาเป็ นธนาคารพาณิชย์ของประเทศมาเลเซีย ได้ แก่ ธนาคาร Maybank , CIMB และ PBK โดย
มีสินทรัพย์รวมกันกว่า 400 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. และอีก 4 อันดับถัดมาเป็ นธนาคารจากประเทศ
ไทย ได้ แก่ ธนาคารกรุ ง เทพ (BBL) ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ (SCB) ธนาคารกรุ ง ไทย (KTB) และ
ธนาคารกสิ กร (KBANK) โดยมี สิ นทรั พ ย์ ร วมกันกว่า 300 พัน ล้ านดอลลาร์ สรอ. และธนาคาร
อาเซียนทัง้ 10 อับดับแรกมีสินทรัพย์รวมกันกว่า 1.5 ล้ านล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมีขนาดคิดเป็ น
สัดส่วนกว่า 61% ต่อจานวนสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์อาเซียนทังหมด
้
100 อันดับแรก14 จาก
ข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าตลาดธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนถูกครอบคลุม (Dominate) ใน
ด้ านขนาด (Size) จาก 3 ประเทศ ได้ แก่ ธนาคารของประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย
รูปที่ 4. 6 แสดงธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สดุ 10 อันดับแรกในอาเซียน
ปี 2013
350
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ที่มา : Bloomberg Terminal subscribed by faculty of Economics, Chulalongkorn University
14

ขนาดสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 100 อันดับแรกในอาเซียน6 ในปี 2013 มีคา่ 2568 พันล้ าน ดอลลาร์ สรอ. ข้ อมูลจาก
Bloomberg Terminal
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หลังจากนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ตลาดธนาคารพาณิชย์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 6 โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สดุ 3 อับดับแรกในแต่ละประเทศ
สมาชิก หรื อธนาคารที่มีเครื อข่ายอย่างมากในอาเซียน โดยผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ผลการดาเนินงานของธนาคาร ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมของแต่
ละธนาคารพาณิชย์ต่อการรวมตัวของภาคธนาคารในอาเซียน โดยแยกอธิบายเป็ นรายประเทศ
ดังต่อไปนี ้
(1) ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศที่มีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 100 ธนาคาร และเป็ นประเทศที่
ตลาดธนาคารพาณิชย์มีการเปิ ดอย่างเสรี ต่อธนาคารต่างชาติอย่างกว้ างขวาง ดังนัน้ จึงมักเห็น
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศอินโดนีเซียรวมทุนหรื อควบรวมกิจการกับธนาคารพาณิชย์ตา่ งชาติทงั ้
จากประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ หรื อมาเลเซียและธนาคารจากประเทศอื่น ๆ นอกจากนี ้
ประเทศอิ นโดนี เ ซี ย ยัง เป็ นประเทศที่ มี ประชากรมากที่ สุด ในอาเซี ยนกว่า 240 ล้ านคน และมี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมคิด เป็ นกว่ า 40% ของ GDP (Yamanaka, 2013) ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และ
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียมีประชากรกลุ่มรายได้ ปานกลางเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงกาลังซื ้อในประเทศที่เพิ่มขึ ้นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันพบว่าจานวนเงินให้ สินเชื่อ
ต่อ GDP ในประเทศที่ ค่อ นข้ างต่า อยู่ที่ร้อย 36 ต่อ GDP และอยู่ในอันดับที่ 6 ในกลุ่ม ประเทศ
สมาชิก (ตารางที่ 4.2) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าตลาดธนาคารในประเทศอินโดนีเซียยังมีพืน้ ที่ว่างและ
ศักยภาพในการเติบโตอย่างสูงเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียที่มีอัตราการปล่อยกู้ต่อ
GDP มากกว่า 100% ด้ ว ยเหตุนี ต้ ลาดธนาคารในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย จึง เป็ นที่ จับ ตามองของ
ธนาคารขนาดใหญ่อย่างประเทศ สิงคโปร์ และมาเลเซียที่พยายามหาโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจ
เพื่อเป็ นผู้นาด้ านการเงินและการธนาคารในภูมิภาคแห่งนี ้
จากที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ นประเทศอินโดนีเซียนับว่ าเป็ นประเทศที่เปิ ดเสรี ในภาคธนาคารอย่าง
มาก โดยอนุญาตให้ นกั เงินทุน ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นธนาคารในประเทศได้ กว่าร้ อย 99 เมื่อ
เที ยบกับประเทศมาเลเซี ย ได้ เ พี ยงร้ อย 30 และสิง คโปร์ ไ ด้ เ พี ยงร้ อย 5% (Lyol Lee & Takagi,
2013, p. 15) อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาธนาคารกลางรวมถึงภาคธนาคารพาณิช ย์
อินโดนีเซียพยายามทาให้ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแข็งแกร่ ง เนื่องจากกังวลการเข้ ามาแข่งขัน
ของธนาคารจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียที่มีขนาดเงินทุนมหาศาลและมีความสามารถในการ
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แข่งขันสูง และในเดือนเมษายนปี 2012 ธนาคารกลางของประเทศอินโดนีเซียได้ ประกาศกฎเกณฑ์
ใหม่ โดยลดอัตราการถือครองหุ้นธนาคารจากชาวต่างชาติลงเหลือร้ อยละ 40 ส่งผลให้ ธนาคาร
DBS ของสิ ง คโปร์ ที่ มี แ ผนที่ จ ะซื อ้ ธนาคาร Nanamom ก่ อ นหน้ า ต้ อ งยกเลิ ก ไปเนื่ อ งจากจาก
กฎเกณฑ์ใหม่ของประเทศอินโดนีเซีย
ส่วนการออกไปแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนของธนาคารพาณิชย์อินโดนีเซียพบว่ายังมีน้อย
พบว่ามีเพียง 2 ธนาคารพาณิชย์คือ Mandiri Bank และ Muamalat Bank จากกว่า 100 ธนาคาร
พาณิชย์ที่เปิ ดสานักงานตัวแทนในสิงคโปร์ และ 1 สาขาในมาเลเซีย นอกจากนี ้ 3 ธนาคารขนาด
ใหญ่ ข องประเทศอย่ า ง Mandiri, Rakyat และ Bank Central Asia ไม่ มี วิ สัย ทัศ น์ ใ นการขยาย
กิจการหรื อสร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคอาเซียนมากนัก ในขณะที่ธนาคารจากประเทศสมาชิกอย่าง
DBS, UOB จากสิงคโปร์ Maybank และ CIMB จากมาเลเซียกาลังรุกหน้ าอย่างหนักที่จะเข้ ามา
ขยายกิจการในประเทศนี ้ ดังนันความท้
้
าทายของภาคธนาคารอินโดนีเซียในเวลานี ้คือ (1) พัฒนา
ระบบธนาคารให้ มี ความสามารถในการแข่ง ขันทัดเที ยมกับคู่แข่ง จากต่างประเทศโดยเฉพาะ
ธนาคารจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย และ (2) การสร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการ
รวมเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการรวมตัวของภาคธนาคารในปี 2020
(2) ประเทศมาเลเซีย
ตลาดธนาคารพาณิชย์ในประเทศมาเลเซียได้ นบั ว่าเป็ นตลาดที่มีการพัฒนามากที่สุดใน
ภูมิภาคนี ้รองจากประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากภาครัฐ ธนาคารกลาง ตลอดจนภาคธนาคารพาณิชย์
มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้ ธนาคารในภายประเทศเป็ นผู้นาในภูมิภาคอาเซียน สังเกตได้ จากหลาย ๆ
ธนาคารพาณิชย์ของมาเลเซียมีการขยายสาขาและสานักงานตัวแทนทัว่ ทังภู
้ มิภาคอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นธนาคาร Maybank เป็ นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศและรัฐบาล
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีวิสยั ทัศน์ในการขยายเครื อข่ายและการดาเนินงานในภูมิภาคนีอ้ ย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ปั จจุบนั ธนาคาร Maybank มีสาขาในทัว่ ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
ยกเว้ นแต่ประเทศพม่าที่มีเพียงแต่สานักงานตัวแทน นอกจากนี ้ยังเป็ นธนาคารพาณิชย์หนึ่งเดียว
ของอาเซียนที่มีสาขาและเครื อข่ายมากที่สุดในภูมิภาคนี ้ อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นธนาคาร Maybank
เป็ นธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้ อมมากที่สุดแห่งหนึ่งต่อการรวมกลุ่มทางภาคการธนาคารใน
อาเซียน (Banking Integration) และการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
นอกจากธนาคาร Maybank แล้ ว ธนาคารที่ มี สิ น ทรั พ ย์ อัน ดับ สองอย่ า ง CIMB ต่า งมี
วิสัยทัศน์ที่จะเป็ นธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซี ยนเช่นกัน โดยปั จจุบนั ธนาคาร CIMB มีสาขาและ
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สานักงานตัวแทนใน 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้ นประเทศ ลาว และฟิ ลิปปิ นส์ แต่อย่างไรก็
ตามรู ปแบบการสร้ างเครื อข่ายของธนาคาร CIMB ต่างจาก Maybank เนื่องจากธนาคาร CIMB
มักขยายกิจการในลักษณะของการควบรวมกิจการ (M&A) กับธนาคารในท้ องถิ่นนันมากกว่
้
าตัง้
สาขาเอง
และอีกหนึ่งธนาคารพาณิชย์ของประเทศมาเลเซียที่มีเครื อข่ายในอาเซียนอย่างมากคือ
ธนาคาร RHB Bank โดยมีสาขาและสานักงานตัวแทนกว่า 9 ประเทศสมาชิกในอาเซียนยกเว้ น
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนี ้ธนาคาร RHB ยังมีวิสยั ทัศน์ที่จะผลักดันให้ เป็ นธนาคารพาณิชย์ที่
ติด 1 ใน 8 ของธนาคารที่ดีที่สดุ ในอาเซียน15
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ ว่าธนาคารของประเทศมาเลเซี ย มีความตื่นตัวและเตรี ยมความ
พร้ อมอย่างมากต่อเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้ วางรากฐานเครื อข่ายทั่วทังภู
้ มิภาค
อาเซียน เชื่อว่าธนาคารจากมาเลเซียมีศกั ยภาพอย่างมากที่จะทาให้ การรวมตัวของภาคธนาคาร
ในอาเซียนประสบความสาเร็จ และแข็งแกร่งเพียงพอที่จะแข่งขันกับธนาคารในระดับโลกได้
(3) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีเป้าหมายหรื อกลยุทธ์ที่จะอยู่ในประเทศมากกว่าที่จะ
ออกไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอาเซียน แม้ แต่ธนาคารขนาดใหญ่ของฟิ ลิปปิ นส์อย่าง BDO,
Metropilitan Bank & Trust และ Bank of the Philippine Islands ยัง ไม่มี ส าขาหรื อเครื อข่ายใน
ภูมิภาคอาเซียนเลย มีเพียงแต่การทาธุรกรรมเพื่อโอนเงินระหว่างประเทศสาหรับชาวฟิ ลิปปิ นส์ที่
ออกไปทางานต่างประเทศเท่านัน้
สาเหตุที่ธนาคารของฟิ ลิ ปปิ นส์ไม่ขยายหรื อสร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคนี ้อาจเนื่องมาจาก
(1) ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศยังไม่แข็งแกร่ งเพียงพอทาให้ ธนาคารต่างชาติเข้ ามาแข่งขันใน
ประเทศอย่างมาก แม้ แต่ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่าง BDO ยังประสบปั ญหากับการแข่งขัน
กับธนาคารต่างชาติม ากกว่าที่ จ ะออกไปขยายกิ จ การในอาเซี ยน ดัง นัน้ ธนาคารพาณิ ช ย์ ของ
ฟิ ลิปปิ นส์จึงต้ องการเพียงเพื่อรักษาฐานลูกค้ าในประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใน
ประเทศก่อน ดังนันจึ
้ งมองข้ ามการขยายการลงทุนในภูมิภาคนี ้ (Yamanaka, 2013) (2) เนื่องจาก
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีธุรกรรมทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนค่อนข้ างน้ อยและน้ อยกว่า
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ประเทศจีนอย่างมาก ทาให้ ธนาคารของฟิ ลิปปิ นส์ไม่มีแรงจูงใจในการสร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคนี ้
มากนัก
(4) ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีตลาดการเงินที่พฒ
ั นามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็ น
ประเทศที่ธนาคารพาณิชย์มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สดุ ใหญ่ อาเซียนทังหมด
้
ยิ่งไปกว่านันธนาคาร
้
พาณิ ช ย์ ของประเทศสิ ง คโปร์ ไ ม่เ พี ย งแต่ต้อ งการเป็ นผู้น าในภูมิ ภ าคนี ้ แต่ยัง มี เ ป้ าหมายและ
วิสยั ทัศน์ชดั เจนในการเป็ นธนาคารพาณิชย์ในระดับโลก ทังนี
้ ้หากพิจารณาการสร้ างเครื อข่ายของ
ธนาคารสิงคโปร์ ในระดับภูมิภาคอาเซียน พบว่าธนาคารของประเทศนี ้ได้ สร้ างเครื อข่ายอย่างมาก
ในภูมิ ภ าคนี ้ โดยเฉพาะ 3 ธนาคารใหญ่ อย่าง DBS OCBC และ UOB มี ส าขาและส านักงาน
ตัวแทนในประเทศสมาชิกกว่า 8 ประเทศ ยกเว้ นประเทศลาวและพม่า และหากพิจารณาเป้าหมาย
และกลยุทธ์ ของธนาคารพาณิชย์สิงคโปร์ ในภูมิภาคอาเซียน พบว่ามักจะขยายกิจการเฉพาะใน
ประเทศสมาขิกที่มีตลาดการเงินที่พฒ
ั นา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
(Yamanaka, 2013, p. 14) โดยรวมแล้ วธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์ มีความพร้ อมอย่างยิ่งต่อการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทังการรวมตั
้
วทางภาคการเงินและการธนาคารในภูมิภาคนี ้
เนื่องจากมีประสบการณ์อย่างมากในการทาธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ ดังนันผู
้ ้ วิจยั เชื่อว่า
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศสิงคโปร์ สามารถเป็ นแบบอย่างให้ กับธนาคารพาณิชย์ของประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ ได้ และธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์ มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการรวมกลุ่ม
ของภาคธนาคารในอาเซียนประสบความสาเร็จในเวทีระดับโลก
(5) ประเทศไทย
ระดับการพัฒนาตลาดธนาคารพาณิชย์ของไทยอาจตามหลังประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่
อย่างไรก็ ตามธนาคารพาณิชย์ของไทยต่างมีเป้าหมายที่จะขยายกิจการ และสร้ างเครื อข่ายใน
ภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยธนาคารพาณิชย์ของ
ไทยได้ ให้ ความสนใจพิเศษกับประเทศลุ่มแถบแม่นา้ โข่ง Greater Mekong Sub-region (GMS)
(Yamanaka, 2013, p. 15) ประกอบด้ วยประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
ตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุ งเทพเป็ นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ และอยู่ใน
อัน ดับ 6 ของอาเซี ย นเป็ นธนาคารที่ มี ส าขากว่ า 26 สาขาใน 13 ประเทศ โดยมี ส าขาและ
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สานักงานอยู่ในอาเซียนกว่า 7 ประเทศสมาชิก (Pinijparakarn, 2013) นอกจากนี ้ธนาคารกรุงเทพ
นับได้ ว่าเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่มีกลยุทธ์และเป้าหมายในการขยายสาขาตลอดจนสร้ างเครื อข่าย
ในอาเซียนมากที่สดุ ของประเทศไทย สะท้ อนได้ จากเป็ นธนาคารของไทยที่มี เครื อข่ายในภูมิภาค
อาเซียนมากที่ สุด เมื่อเทียบกับธนาคารของไทยอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านัน้ ยังเป็ นธนาคารแห่งแรกของ
อาเซียนที่ได้ ใบอนุญาตในการเปิ ดสาขาที่ประเทศพม่าเนื่องมีประสบการณ์ในประเทศนี ก้ ว่า 17 ปี
จากการเปิ ดสานักงาน นับได้ ว่าธนาคารกรุ งเทพได้ ว่างรากฐานในภูมิภาคแห่งนีม้ าช้ านาน แต่
อย่างไรก็ตามจากที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น การขยายหรื อเปิ ดสาขาในภูมิภาคของธนาคารไทยต่างจาก
สิงคโปร์ และมาเลเซีย เนื่องจากการเป็ นเปิ ดสาขาเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนลูกค้ าเดิม กล่าวอีกนัย
หนึ่ง คื อ ไม่ไ ด้ มี เ ป้ าหมายเพื่ อ เปิ ดสาขาเพื่ อ แย่ง ลูก ค้ า กับ ธนาคารในท้ อ งถิ่ น นอกจากนี ย้ ัง มี
เป้าหมายเพื่อช่วยลูกค้ าเดิมของธนาคารในเรื่ องของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริ การเพื่อให้
เป็ นที่ดงึ ดูดใจของลูกค้ าในท้ องถิ่นนัน้ ๆ
ยิ่งไปกว่านี ้ธนาคารกรุงเทพยังมีเป้าหมายขยายการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยขยาย
การลงทุนในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโข่ง CLMV ประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากธนาคารกรุงเทพคาดว่า
ธุรกิจไทยจะมีการขยายกิจการลงทุนไปยังประเทศข้ างต้ นอย่างมาก ปั จจุบนั ผลการดาเนินจาก
สาขาต่างประเทศของธนาคารสร้ างรายได้ ให้ กว่า 18% ของรายได้ รวมทังหมด
้
นอกจากธนาคารกรุงเทพแล้ ว พบว่าธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยซึ่งมีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 2 และ 3 ในประเทศ ("10 of the best performing banks in Asia,") ต่างมีเป้าหมายใน
การขยายกิจการและสร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคนี ้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโข่ง (CLMV)
และมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนลูกค้ าเช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพ
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยต่างมีเป้าหมายที่ต้องการขยายกิจการ และสร้ าง
เครื อข่ายในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเน้ นการสร้ างเครื อข่ายในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโข่ง CLMV
โดยกลยุทธ์ ของธนาคารพาณิชย์ไทยในการขยายกิจการคือ เพื่อสนับสนุนลูกค้ าเดิมและศึกษา
ตลาดในท้ องถิ่นนัน้ ๆ มากกว่าจะไปแข่งขันกับธนาคารในท้ องถิ่น
(6) ประเทศเวียดนาม
ตลาดธนาคารพาณิ ช ย์ ในเวี ยดนามกาลังฟื ้นตัวจากวิกฤตกิจ หนี เ้ สี ยจากธนาคารพาณิ ช ย์
ในช่วงปี 2010-2012 ณ เวลานันธนาคารส่
้
วนใหญ่ของเวียดนามมีหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPLs)
กว่าร้ อย 4.5 ของสินเชื่อทังหมดในระบบเศรษฐกิ
้
จ โดยเฉพาะจากธนาคารพาณิชย์ของภาครัฐ โดย
สาเหตุหลักของหนี ้เสียมาจากการปล่อยจานวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ น้ อย่างรวดเร็ วสืบเนื่องมาจากราคา
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อสังหาริ มทรัพย์เกิดฟองสบูใ่ นช่วงปลายทศวรรษที่ 2000 และธนาคารพาณิชย์มีการปล่อยกู้อย่าง
หละหลวม ทาให้ ผ้ กู ้ สู ามารถกู้เงินได้ ง่าย เมื่อราคาอสังหาริ มทรัพย์หยุดเติบโตในปี 2010 ส่งผลให้
ผู้ก้ ไู ม่มีความสามารถในการจ่ายหนี ้ ("How bad is Vietnam's debt crisis?,") จึงทาให้ เกิดวิกฤต
หนี ้เสียในประเทศ โดยมีรายงานว่า ("Vietnam’s banks,")กว่า 400 บริ ษัทที่มีรัฐบาลเป็ นเจ้ าของ
ต้ องล้ มละลายในปี 2013 นอกจากนี ้ธนาคารขนาดใหญ่ของเวียดนามอย่างเช่น Agribank มีหนี ้
เสียกว่าร้ อยละ 25 ของเงินให้ สินเชื่อทังหมด
้
รวมทังธนาคารขนาดใหญ่
้
ของเวียดนามอื่น ๆ เช่น
Asia Commercial Bank, Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank แ ล ะ Military
Commercial Joint Stock Bank ต่างก็ประสบปั ญหาหนีเ้ สีย NPLs สูงเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านัน้
สถานการณ์ ระบบธนาคารในประเทศเวียดนามเลวร้ ายถึงขัน้ ระดับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ระหว่าง
ธนาคาร (Commercial lending rate) สูงถึง 15% ("Vietnam’s banks,") ในปี 2012
ทัง้ นี ป้ ระเทศเวี ยดนามเป็ นประเทศที่ ปกครองโดยใช้ ระบบทุน นิยมแบบผสมที่ ภ าครั ฐ
ควบคุมกิจการที่สาคัญ ๆ ของประเทศเหมือนกับประเทศจีน ดังนันบางธนาคารถู
้
กจัดตังขึ
้ ้นโดย
ขาดความรู้ และความเชี่ยวชาญ จึงนาไปสู่การบริ การจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ สะท้ อนได้ จาก
สัดส่วนตัวเลข NPLs ส่วนมากมาจากธนาคารของภาครัฐ (SOEs)
จากสถานการณ์ ดัง กล่า วส่ง ผลให้ ใ นปี 2013-2014 ภาครั ฐ มี การแก้ ปัญ หาและปฏิ รู ป
ระบบธนาคารในประเทศอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการล้ มละลายของธนาคารพาณิชย์ เช่น การเข้ า
ไปซือ้ หนี ้เสียกว่า 2 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. จากกว่า 35 ธนาคาร และปฏิรูปโครงสร้ างของระบบ
ธนาคารใหม่ เช่น (1) อนุญาตให้ ชาวต่างชาติเข้ ามาถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ ้นเป็ น 30%
(Asia Nikkei) (2) ผลัก ดัน ให้ ธ นาคารกลางเล็ก และขนาดกลางควบรวมกิ จ การหรื อรวมตัวกัน
(Consolidation) เพื่อความอยู่รอดโดยจานวนของธนาคารพาณิช ย์ในเวียดนามลดลงเหลื อ 20
ธนาคารในปี 2010 ( The Banker) และมีเป้าหมายที่จะลดจานวนธนาคารของภาครัฐลงอีกกว่า
37% จากธนาคารภาครัฐในปี 2014 (3) นอกจากนี ้ยังมีแผนที่จะนากฎเกณฑ์มาตรฐานสากลจาก
Basel 2 มาบังคับใช้ กบั ระบบธนาคารภายในปี 2018 ในขณะที่ปัจจุบนั มีกว่า 10 ธนาคารพาณิชย์
ของเวียดนามปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดงั กล่าวอยูแ่ ล้ ว ("Vietnam’s banks,")
ในส่วนของการเตรี ยมความพร้ อมของธนาคารพาณิชย์เวียดนามต่อการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นและการรวมตัวของภาคธนาคาร พบว่า ธนาคารพาณิ ช ย์ ข องเวี ย ดนามทัง้
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ธนาคารขนาดใหญ่ทงของภาครั
ั้
ฐและเอกชนมีการสร้ างเครื อข่ายในบางประเทศสมาชิกอาเซียน
เพียงเล็กน้ อย เช่นมีการดาเนินกิจการในประเทศ ลาว และพม่า โดยการมีขยายกิจการของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ใ นเวี ย ดนามมี วัต ถุ ป ระสงค์ ค ล้ ายกั บ ธนาคารของประเทศไทยคื อ เพื่ อ สนับ สนุ น
ผู้ประกอบการนาเข้ าและส่งออกในท้ องถิ่น และศึก ษาตลาดในท้ องถิ่นนัน้ ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการ
ลงทุนและพัฒ นาเวี ยดนาม (The Bank for Investment and Development of Vietnam ) มี การ
ดาเนินงานในประเทศพม่าเพื่อสารวจและศึกษาระบบการเงินในระดับฐานราก (Micro Finance)
และด าเนิ น งานในประเทศลาวเนื่ อ งจากมี แ ผนจะควบรวมกับ บริ ษั ท ประกัน ในประเทศลาว
นอกจากนี ้ยังมีธนาคารพาณิชย์เอกชนของเวียดนาม อย่างเช่น Agribank กาลังจะเปิ ดสาขาราย
ย่อ ยในประเทศกัม พูช า และลาวภายในปี 2015 ในขณะที่ ธ นาคารขนาดกลางและย่อ มของ
เวียดนามยังคงเน้ นกลุม่ ลูกค้ าในประเทศเป็ นหลัก
อย่างไรก็ ตาม จากวิกฤตหนี เ้ สียที่ ยังคงกั ดกร่ อนระบบธนาคารพาณิ ชย์ ของเวี ยดนาม
ตลอดจนการใช้ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของระบบธนาคารพาณิชย์ของเวียดนามยังไม่หละหลวมและไม่
เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจทาให้ ธนาคารของเวียดนามไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะ
ออกไปแข่งขันในระดับภูมิภาค และไม่พร้ อมต่อการรวมตัวของภาคธนาคารในอาเซียน ซึ่งปั จจัย
ดังกล่าวเป็ นความท้ าท้ ายและเป็ นปั ญหาที่สาคัญอย่างยิ่งที่ ภาครัฐของจะต้ องแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
เพื่อก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ทังระบบธนาคารพาณิ
้
ชย์ในเวียดนาม

บทที่ 5
ผลการศึกษา
บทนี ้เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์
ในอาเซี ยน ซึ่งแบ่ง การอธิ บายผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนคือ (1) นาเสนอประสิทธิ ภาพด้ าน
ต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศสมาชิกตังแต่
้ ปี 2000-2014 (2) นาเสนอการ
วิเคราะห์ตวั แปรที่มีสว่ นกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ ในอาเซียน
5.1.1 ผลการประมาณเส้ นพรมแดน (Frontier) ต้ นทุนและกาไร
ก่อนการประมาณค่าประสิทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนและกาไรต้ องทาประมาณเส้ นพรมแดน
ต้ นทุนและกาไรก่อนด้ วยเทคนิค SFA โดยอาศัยฟั งก์ชั่น Translog cost และ profit ดังที่แสดงใน
สมการที่ 3.4 - 3.7 ในบทที่ 3 และหลังจากนันจึ
้ งทาการประมาณค่าด้ วยวิธี Maximum Likelihood
ซึง่ ผลการประมาณแสดงในตารางที่ 5.1 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 5. 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การประมาณค่าสมการเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไร
Cost
Coef.
Std. Err.
Profit
Coef.
Std. Err.
0.4634699**
0.134857 𝛼1
-0.24459
0.2224
𝛼1
0.7268582***
0.103125 𝛼2
0.1298494
0.162737
𝛼2
-0.0401532
0.107029 𝛼3
-0.2961802*
0.162653
𝛼3
0.1975891*
0.112535 𝛽1
0.8450398***
0.154605
𝛽1
0.6533105***
0.118285 𝛽2
0.2938266*
0.166947
𝛽2
0.1866247***
0.016065 𝛼11
0.0781111*
0.044718
𝛼11
-0.0456608**
0.016639 𝛼22
-0.115676**
0.04069
𝛼22
-0.0002521
0.010218 𝛼33
-0.03355
0.033928
𝛼33
-0.242891***
0.029418 𝛼12
0.062283
0.039108
𝛼12
0.003632
0.026812 𝛼13
0.012003
0.0342
𝛼13
0.1380961***
0.019971 𝛼23
0.0773703**
0.034518
𝛼23
ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata
หมายเหตุ *** ,**, * คือเครื่ องหมายที่แสดงถึงระดับนัยสาคัญ ณ ความเชื่อมัน่ ร้ อย 99, 95 และ 90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
Cost
𝛽11
𝛽22
𝛽12
𝛾11
𝛾12
𝛾13
𝛾21
𝛾22
𝛾23
𝜃1
𝜃11
𝜗11
𝜗12
𝜌13
𝜌12
𝜌13
𝛼0
Inefficiency

Coef.
-0.0685469***
-0.01643
0.1026299***
0.1363531***
0.1744086***
-0.1600301***
-0.0758103*
-0.2004877***
0.0852752***
-0.0496647
0.0983178***
-0.167021***
0.1982119***
-0.1676565***
-0.2166106***
0.2701069***
1.330133***

Std. Err.
0.010486
0.015307
0.017093
0.02593
0.022025
0.021649
0.027204
0.022942
0.02136
0.140448
0.012585
0.024618
0.026875
0.029403
0.031933
0.033786
0.355063

Profit
𝛽11
𝛽22
𝛽12
𝛾11
𝛾12
𝛾13
𝛾21
𝛾22
𝛾23
𝜃1
𝜃11
𝜗11
𝜗12
𝜌13
𝜌12
𝜌13
𝛼0
Inefficiency

Coef.
0.0948486***
0.1380069***
-0.0264
0.1166399**
-0.0076839
-0.0238
-0.01449
0.014367
-0.03242
0.193366
0.1901681***
-0.0997669**
0.021736
-0.0956023**
-0.177951**
0.1527427**
10.70482***

Std. Err.
0.017846
0.026585
0.028543
0.039061
0.032601
0.037292
0.042869
0.04093
0.035868
0.264256
0.0468
0.043806
0.042922
0.047098
0.055171
0.062934
0.562903

𝛿1
𝛿2
𝛿3
𝛿4
𝜎𝑢2
𝜎𝜀2
Lambda16

-2.734729**
-0.59822
2.734634*
5.911091**
1.016065***
0.111784***
9.08954***

1.336144
0.734771
1.429061
2.890755
0.24219
0.007151
0.243204

𝛿1
𝛿2
𝛿3
𝛿4
𝜎𝑢2
𝜎𝜀2
Lambda1

0.927923
-12.06156**
2.127352
-7.852966*
1.954223***
0.252658***
7.734659***

2.074572
4.191157
1.318794
4.665126
0.268243
0.009809
0.268906

ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata
หมายเหตุ *** ,**, * คือเครื่ องหมายที่แสดงถึงระดับนัยสาคัญ ณ ความเชื่อมัน่ ร้ อย 99, 95 และ 90 ตามลาดับ
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Lambda = 𝜎𝜇 / 𝜎𝜀
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ผลการประมาณค่า แบบจ าลองเส้ น พรมแดนต้ น ทุน และก าไรพบว่ า เครื่ อ งหมายค่า
สัมประสิทธิ์เป็ นไปตามที่คาดและเป็ นไปตามข้ อกาจัด Linear Homogenous17 ในราคาปั จจัยการ
ผลิ ต คื อ ∑𝑚 𝛽𝑚 =1 , ∑𝑚 𝛽𝑚,𝑠 = 0, for all s , ∑𝑚 𝛾𝑘𝑚 = 0 , for all m โดยค่ า
สัมประสิทธิ์ราคาปั จจัยการผลิต 𝛽m มีคา่ เป็ นบวกและรวมกันเท่ากับ 1 นอกจากนี ้หากพิจารณา
ค่า lambda ซึ่ ง เป็ นค่า ที่ บ่ง บอกถึ ง ระดับ ความส าคัญ ของค่ า ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 𝜇 ใน
แบบจ าลอง (Model) โดยหากค่ า lambda มี ค่ า มากกว่ า 1 หมายความว่ า ค่ า ความไม่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพหรื อ Inefficiency (𝜇) ส่วนส าคัญในการอธิ บายแบบจ าลอง (An Introduction to
Efficiency and Productivity Analysis, 2005) มากกว่ า ค่ า ความคาดเคลื่ อ น ( 𝜀) และผลการ
ประมาณพบว่าค่า lambda ของทังแบบจ
้
าลองเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไรมีคา่ มากกว่า 1 อย่าง
มี นัย ส าคัญ ซึ่ง หมายความว่ า ความไม่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (µ) มี ส่ว นอธิ บ ายแบบจ าลอง Model
มากกว่าความคาดเคลื่อน (𝜀) หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือความไม่มีประสิทธิภาพมีส่วนสาคัญในการ
อธิ บ ายแบบจ าลองต้ น ทุ น และก าไร ดัง นัน้ แบบจ าลองทัง้ 2 จึ ง ไม่ ค วรละทิ ง้ ค่ า ความไม่ มี
ประสิทธิภาพด้ านในแบบจาลอง
เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี ้ได้ พิจารณาตัวแปรควบคุมที่เป็ นลักษณะทัว่ ไปของแต่ละประเทศ
(Country Environmental Variable) (Z) ตามวิ ธี ข อง Battese and Coelli (1995) และ Fiordelisi
และคณะ (2011) โดยได้ ใ ส่ ตัว แปรควบคุม ไว้ ใ นสมการที่ 3.2 เพื่ อ ลดปั ญ หา Heterogeneity
(Shen, 2009) และลดความเอนเอี ย งของการประมาณค่ า ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (𝜇) ผล
การศึกษาพบว่ารายได้ ตอ่ หัวของประชากร GDPP (𝛿1 ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับ
ความไม่มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนอย่างมีนยั สาคัญและเป็ นไปตามสมมติฐานที่คาดไว้ เนื่องจาก
ประเทศที่มี GDPP สูงแสดงถึงระดับการพัฒนาที่ สงู และมีโครงสร้ างพื ้นฐาน เทคโนโลยีที่ดี ดังนัน้
จึงเป็ นผลดีต่อประสิทธิ ภาพต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ ตัวแปรควบคุมถัดมาคือจานวนเงินให้
สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจหารด้ วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Loan to GDP) 𝛿2 พบว่ามี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับค่าความไม่มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรแต่มีระดับ
นัยสาคัญเฉพาะกับความไม่มีประสิทธิภาพด้ านกาไร ยิ่งไปกว่านันค่
้ าดังกล่าวยังมีผลทางลบต่อ
ค่าความไม่มีประสิทธิภาพด้ านกาไรอย่างมากสังเกตได้ จากค่า 𝛿2 ในแบบจาลองเส้ นพรมแดน
กาไรติดลบและค่ามากซึ่งหมายความว่าระดับการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ที่สูงส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน นอกจากนี ้ยังพบว่าหนี ้สงสัย จะสูญ NPL
17

ผู้วิจยั ได้ ทาการแปลงสมการฟั งก์ชนั ต้ นทุน และกาไรโดย โดยใช้ ราคาค่าใช้ จา่ ยสินทรัพย์ถาวรเพื่อให้ Model เป็ นไปตามข้ อจากัด
ของ Linear Homogenous ในราคาปั จจัยการผลิต และเพื่อทาให้ Model สามารถประมาณค่าจากโปรแกรม Stata ได้ งา่ ยยิ่งขึ ้น
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(𝛿3 ) และตัวแปรดัชนี HHI (𝛿4 ) มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับความไม่มีประสิทธิ ภาพ
ด้ านต้ นทุนซึง่ เป็ นไปตามที่คาด เนื่องจากประเทศที่มีคา่ ดัชนี HHI สูงแสดงให้ เห็นว่าระบบธนาคาร
ของประเทศนันมี
้ การผูกขาดสูงและผลการศึกษาพบว่าระบบธนาคารที่มีการผูกขาดสูงจะส่งผล
เสียต่อประเทศภาพด้ านต้ นทุน ในขณะที่ตวั แปรหนี ้สงสัยจะสูญ NPL ของระบบเศรษฐกิจพบว่ามี
ความสัมพันธ์ ในทิศเดียวกับความไม่มีประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ในทาง
กลับกันกลับพบว่าดัชนี HHI ดังส่งดีต่อประสิทธิ ภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
สังเกตได้ จากค่า 𝛿4 ในตารางที่ 5.1 ค่าสัมประสิทธิ 𝛿4 ของสมการกาไรมีคา่ เป็ นลบและมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90 ซึ่งหมายความว่ายิ่งระบบธนาคารมีการ
ผูกขาดมาก ยิ่งส่งผลดีการทากาไรของภาคธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
5.1.2 ผลการประมาณค่ าความมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
จากการประมาณเส้ นพรมแดนต้ นทุนและกาไร (Cost and Profit frontier) ทาให้ ไ ด้ ค่า
ความไม่มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน (𝜇𝑐𝑜𝑠𝑡 ) และกาไร (𝜇𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 ) หลังจากนันท
้ าการแปลง
เป็ นค่า ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามวิ ธี ข อง Battese and Coelli (1998) และผลการศึก ษาพบว่ า
ธนาคารพาณิชย์ของอาเซียน 6 (ASEAN-6) 18 มีคา่ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรโดยเฉลี่ยใน
ปี 2014 เท่ากับร้ อยละ 90.33 และ 82.81 ตามลาดับ (รู ปที่ 5.1) แสดงให้ เห็นว่าธนาคารพาณิชย์
ของอาเซียนยังต้ องมีการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพด้ านด้ านต้ นทุนกว่าอีกร้ อยละ 10 และปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพด้ านกาไรอีกว่าร้ อยละ 18 สังเกตได้ จากรู ปภาพที่ 5.1 นอกจากนี ้ยังพบว่าธนาคาร
พาณิชย์ของอาเซียนมีค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนที่สูงกว่าประสิทธิ ภาพด้ านกาไรตังแต่
้ ปี 2000
จนถึงปี 2014 ยกเว้ นปี 2002 สังเกตได้ รูปที่ 5.1 และหากพิจารณาแนวโน้ มค่าประสิทธิภาพด้ าน
กาไรและต้ นทุนของธนาคารพาณิ ชย์อาเซียน 6 ตังแต่
้ ปี 2000 พบว่าปรับตัวดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง
หลังจากปี 2000 หรื อหลังวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 1997 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานของ
Tian Tian (2011) และงานของ Holló และ Nagy (2006) แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามประสิ ท ธิ ภ าพของ
ธนาคารพาณิ ชย์อาเซียน 6 ลดลงในช่วงปี 2007-2008 เนื่องมาจากธนาคารของอาเซียนได้ รับ
ผลกระทบจากวิฤ ตเศรษฐกิ จ โลก (Abidin, Erdenebileg, & Banchit, 2011) และตัง้ แต่ปี 2009
เป็ นต้ นมา ประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนไม่มีการเติบโตมากนักสังเกตได้
จากรู ป ที่ ในขณะประสิ ท ธิ ภ าพด้ านต้ นทุน หลัง จากปี 2009 เพิ่ ม ขึน้ จนกระทั่ง ถึง ปี 2012 และ
ปรับตัวลดลงจนถึงปี 2014
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อาเซียน 6 หรือ ASEAN-6 คือประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

65
นอกจากนีห้ ากพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของค่าประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุน
และกาไรของธนาคารพาณิชย์ทงั ้ หมดในอาเซียน 6 ตังแต่
้ ปี 2000 เป็ นต้ นมา สังเกตได้ จากรู ปที่
5.1 เส้ นกราฟที่ดาและสีเทาแสดงถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
และกาไรตามลาดับ พบว่าความแตกต่างของค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคาร
พาณิชย์ในอาเซียนมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้ จากค่า SD of CE และ SD of PE ลดลง
จาก 14 และ 19 ในปี 2000 เหลื อ 8 และ 11 ในปี 2014 ตามล าดับ ซึ่ง แสดงให้ เห็นว่าธนาคาร
พาณิชย์ของแต่ละประเทศสมาชิกมีประสิทธิภาพที่ใกล้ เคียงกันมากยิ่งขัน้ ดังนันจึ
้ งเป็ นสัญญาณที่
ดีก่อนการรวมกลุม่ ของภาคธนาคารในอาเซียน (ASEAN Banking Integration)
รูปที่ 5. 1 แสดงประสิทธิภาพและความแตกต่างของประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคาร
พาณิชย์ในอาเซียนตังแต่
้ ปี 2000-2014
ร้ อยละ
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ที่มา : ผู้วิจยั คานวณจากโปรแกรม Stata19
หลัง จากนี เ้ ป็ นการนาเสนอผลการประมาณค่าประสิทธิ ภาพโดยแยกการนาเสนอเป็ น
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน และกาไรดังต่อไปนี ้

19

Costeff และ Proeff คือค่าเบี่ยงเบน(SD) ที่คานวณจาก Cost efficiency และ Pro efficiency
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5.1.2.1

ผลการประมาณประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน

(1) แบ่งตามประเทศ
จากการประมาณค่าความมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ทงั ้ 6 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนพบว่าค่าความมี ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้ อยละ 90.8 ในปี
2014 แสดงให้ เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ของอาเซียน 620 ยังคงต้ องปรับปรุงประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
อีกร้ อยละ 9.2 และหากพิจารณาเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สดุ 3 อันดับแรก
(3 Biggest bank asset) ของแต่ละประเทศสมาชิกจากรู ปที่ 5.2 พบว่าธนาคารขนาดใหญ่มีค่า
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนโดยเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 90.3 ซึ่งน้ อยกว่าประสิทธิภาพด้ านต้ นโดยรวม
ของธนาคารพาณิชย์ทงหมด
ั้
และหากพิจารณาค่าความมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนเป็ นรายประเทศ
พบว่าธนาคารของประเทศสิงคโปร์ มีการบริ หารจัดการด้ านต้ นทุนดีที่สุด โดยมีค่าประสิทธิ ภาพ
ด้ านต้ นทุนโดยเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 95.4 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานของ Shen และคณะ
(2009) ตามมาด้ วยธนาคารพาณิชย์ของประเทศมาเลเซียและไทยที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้ าน
ต้ นทุนเท่ากับร้ อยละ 94.8 และ 93.8 ตามลาดับ และอีก 2 ลาดับถัดมาคือธนาคารของประเทศ
อินโดนี เ ซี ยมี ประสิ ทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนเท่ากับร้ อยละ 90.5 และธนาคารของประเทศเวี ยดนาม
เท่ากับร้ อยละ 90.3 ในขณะที่ธนาคารของประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
น้ อยที่สดุ ในกลุ่มตัวอย่างมีค่าเพียงร้ อยละ 79.7 ซึ่งสอดคล้ องกับหลาย ๆ งานศึกษาเช่นงานของ
Barry และคณะ (2011) และงานของ Ferrier (2001) ที่ พ บว่าธนาคารของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มี
ประสิทธิ ภาพต่าที่สุดในอาเซียน 5 ยิ่งไปกว่านัน้ ศึกษางานของ Montinola และ Moreno (2001)
พบว่าภาคธนาคารในประเทศไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อ
หลังจากการเปิ ดเสรี เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารต่างชาติได้ ดังนันประสิ
้
ทธิภาพของ
ธนาคารพาณิชย์ฟิลิปปิ นส์จงึ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

20

อาเซียน 6 คือประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ได้ แก่ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
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รูปที่ 5. 2 แสดงค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์อาเซียน 6 ในปี 2014

ที่มา : ผู้วิจยั คานวณจากโปรแกรม Stata
หมายเหตุ : All21, 3 Biggest Bank22 และประสิทธิภาพมีคา่ ระหว่าง 0-1 แต่ถกู แปลงเป็ นร้ อยละ
(2) แบ่งตามช่วงเวลา
จากรู ปที่ 5.3 แสดงค่าประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์อาเซียน 6 ตังแต่
้ ปี
2000-2014 พบว่าค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มี
แนวโน้ มดีขึน้ อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2005 เป็ นต้ นมา เนื่องมาจากธนาคารของหลายประเทศใน
อาเซียนมีการปรับปรุงโครงสร้ างและปฏิรูประบบธนาคารอย่างมากหลังจากวิกฤติการเงินเอเชียใน
ปี 1997 อาทิ ธ นาคารของประเทศอิ นโดนี เซี ยและไทยมี การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างระบบธนาคาร
พาณิช ย์โดยมีการควบรวบกิจ การอย่างมาก (Yamanaka, 2013) จึงเป็ นผลทาให้ ประสิทธิ ภาพ
ด้ า นต้ น ทุน ของธนาคารทัง้ 2 ประเทศเพิ่ ม ขึน้ อย่า งมากจากในปี 2005 สัง เกตได้ ค่า ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ข องประเทศทัง้ 2 มี ค่าประสิ ทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนต่ ากว่าค่าเฉลี่ ยในปี 2005 (รู ป ที่ 5.3)
จนกระทัง่ ในปี 2014 ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยและอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
มากกว่าร้ อยละ 90 โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยมีคา่ ประสิทธิภาพที่สงู กว่าค่าเฉลี่ย
โดยรวมในปี 2014

21
22

คานวณจากธนาคารพาณิชย์ทงหมด
ั้
คานวณเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สดุ 3 อันดับแรก
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รูปที่ 5. 3 แสดงค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์อาเซียนตังแต่
้ ปี 2005 – 2014
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ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata
และหากพิจารณาธนาคารพาณิชย์ของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียพบว่ามีประสิทธิภาพ
ด้ านต้ นทุนที่ดีมาโดยตลอด เนื่องจากมีคา่ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมตังแต่
้
ปี 2005 เป็ นต้ นมา สังเกตได้ จากรูปที่ 5.3 ยกเว้ นในช่วงปี 2007 -2008 พบว่าค่าประสิทธิภาพด้ าน
ต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ทงั ้ 2 ประเทศลดลง เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และหากพิ จ ารณาธนาคารพาณิ ช ย์ ข องประเทศเวี ยดนามพบว่า ในช่วงปี 2005-2009 พบว่า
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารเวียดนามมีความผันผวนสูงและเพิ่มขึ ้นในอัตราเร่งจากร้ อย
ละ 83 ในปี 2005 เพิ่ ม เป็ นร้ อย 92 ในปี 2009 แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามตัง้ ในช่ ว งปี 2009-2011 ค่ า
ประสิ ทธิ ภ าพด้ า นต้ นทุนของธนาคารพาณิ ช ย์ ของเวี ยดนามลดลงอย่างมาก สื บเนื่ องมาจาก
ประเทศเวียดนามประสบปั ญญากับวิกฤตหนีเ้ สียอย่างหนักจากธนาคารของภาครัฐบาล ("How
bad is Vietnam's debt crisis?,") และหลัง จากนัน้ ประเทศเวี ยดนามได้ มี การปฏิ รูปโครงสร้ าง
ระบบธนาคารโดยให้ ภาคเอกชนเข้ าไปถือหุ้นธนาคารของภาครัฐมากขึ ้นและพยายามผลักดันให้
ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศใช้ ก ฎเกณฑ์ ม าตรฐานตาม Basel 2 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่อ การ
ล้ มละลายของธนาคารส่งผลทาให้ ตงแต่
ั ้ ปี 2011 ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์เวียดนามดีขึ ้น
เล็กขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามประเทศเวียดนามยังคงเป็ นประเทศที่มีหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ สินเชื่อ
(NPL) รวมในระบบเศรษฐกิจมากที่สดุ ในกลุม่ อาเซียน 6 ในปี 2014 เท่ากับร้ อยละ 3.25
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5.1.2.2

ผลการประมาณค่ าประสิทธิภาพด้ านกาไร

(1) พิจารณาตามรายประเทศ
ผลการประมาณค่าความมีประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน 6 ซึ่ง
แสดงในรู ปที่ 5.4 พบว่าธนาคารพาณิชย์ทงั ้ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีค่าความมีประสิทธิภาพ
ด้ านกาไรโดยเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 86.81 ในปี 2014 หมายความว่าธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนยัง
ต้ องปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ านกาไรอย่างมากกว่าอีกร้ อยละ 18 และหาก
พิจ ารณาเฉพาะธนาคารพาณิ ชย์ ที่มี ขนาดสินทรั พ ย์ ม ากที่ สุด 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศ
สมาชิก จากรู ปที่ 5.4 (สัง เกตจากแผ่นภูมิ แท่ง 3 Biggest bank assets) พบว่าค่าเฉลี่ยความมี
ประสิ ทธิ ภาพด้ านกาไรของธนาคารที่ มีขนาดสินทรั พย์ ใหญ่ของ ASEAN-6 มี ค่าเท่ากับร้ อยละ
87.40 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ทงหมดในปี
ั้
2014 แสดงให้ เห็นว่าธนาคาร
ขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพด้ านกาไรที่สงู กว่าธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
รูปที่ 5. 4 แสดงค่าประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์อาเซียนในปี 2014

ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata
หมายเหตุ : All23, 3 Biggest Bank24 และประสิทธิภาพมีคา่ ระหว่าง 0-1 แต่ถกู แปลงเป็ นร้ อยละ

23
24

คานวณจากธนาคารพาณิชย์ทงหมด
ั้
คานวณเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สดุ 3 อันดับแรก
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นอกจากนี ้หากพิจารณาเป็ นรายประเทศจากรูปที่ 5.4 พบว่าธนาคารพาณิชย์ของประเทศ
สิ ง คโปร์ มี ประสิ ทธิ ภ าพด้ านกาไรมากที่ สุดในอาเซี ยนในปี 2014 โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับร้ อยละ
93.39 สอดคล้ องกับงานศึกษาของ Shen (2009) เนื่ องจากประเทศสิงคโปร์ เป็ นศูนย์ กลางทาง
การเงินระหว่างประเทศในระดับโลกรองจาก นิวยอร์ ก ลอนดอน และโตเกียว (Abidin et al., 2011)
ดังนันจึ
้ งมีระบบธนาคารที่มีมาตรฐานสูงและมีเทคโนโลยีทางการเงินที่ก้าวหน้ ากว่าประเทศอื่น ๆ
ในอาเซียนจึงส่งผลทาให้ ธนาคารของประเทศสิงคโปร์ เป็ นผู้นาในอาเซียน อันดับสองคือธนาคาร
พาณิชย์จากประเทศมาเลเซียมีค่าประสิทธิภาพด้ านกาไรเท่ากับร้ อยละ 89.43 และอันดับ 3 คือ
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 87.80 และอีก 2 อันดับต่อมาคือ
ธนาคารของประเทศเวียดนามและฟิ ลิปปิ นส์มีค่าเฉลี่ยประสิทธิ ภาพด้ านกาไรเท่ากับร้ อย 87.6
และ 87.28 ตามล าดับ ส่วนประเทศธนาคารพาณิ ช ย์ ของประเทศอินโดนี เซี ยเป็ นธนาคารที่ มี
ประสิทธิภาพด้ านกาไรต่าที่สดุ ในอาเซียน 6 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 74.16 และเป็ นเพียงธนาคาร
พาณิชย์ของประเทศเดียวที่มีค่าประสิทธิ ภาพด้ านกาไรต่ากว่าร้ อยละ 80 ซึ่งสอดคล้ องกับงาน
ศึกษาของ Al-Farisi and Hendrawan (2011) ที่พบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคาร
ในประเทศอินโดนีเซียต่าว่าร้ อย 80
(2) พิจารณาตามช่วงเวลาตังแต่
้ ปี 2005-2014
รูปที่ 5. 5 แสดงค่าประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์อาเซียนตังแต่
้ ปี 2005 - 2014
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ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata
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จากรู ปที่ 5.5 แสดงแนวโน้ มค่าประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน 6
ตังแต่
้ ปี 2005 - 2014 พบว่าธนาคารพาณิชย์ของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียยังคงเป็ นธนาคารที่
มีประสิทธิภาพด้ านกาไรสูงสุดในอาเซียนโดยมีคา่ ประสิทธิภาพด้ านกาไรที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม
ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของประเทศอินโดนีเซียเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพด้ านกาไร
ต่าที่สุดในกลุ่มอาเซี ยน 6 โดยมีคา่ ประสิทธิภาพทางกาไรที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยตังแต่
้ ปี 2005 เป็ นต้ น
มา ผลการศึกษาคล้ ายกับงานของ Eduardus และคณะ (2012) อ้ างจาก Moazaroh, Eduardus,
Husnan, and Hanafi (2012) ที่ พ บว่า ประสิท ธิ ภ าพด้ านกาไรของธนาคารประเทศอินโดนี เซี ย
ค่าเฉลี่ยต่ากว่ากว่าร้ อย 80 และลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2005-2009
5.1.2.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ ในแต่
ละประเทศสมาชิก
เมื่อพิจารณาค่าประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารในแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน 6 จากรู ปที่ 5.6 พบว่าธนาคารพาณิชย์ของประเทศสิงคโปร์ มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
อาเซียนทัง้ ด้ านต้ นทุนและกาไน ซึ่งผลการศึกษาได้ สอดคล้ องกับหลายส่วนใหญ่ (Shen, 2009)
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ เป็ นศูนย์กลางทางการเงินในระดับจึงมีมาตรฐานและความสามารถใน
การแข่งขันสูง และอันดับถัดมาคือธนาคารของประเทศมาเลเซียที่มีประสิทธิภาพรองจากธนาคาร
ของสิงคโปร์ สอดคล้ องกับงานของ Lian และคณะ (2009) ส่วนธนาคารของไทยและเวียดนามมี
ประสิทธิภาพด้ านกาไรไม่แตกต่างกันมากนัก (สังเกตได้ จากรูปที่ 5.6) แต่ธนาคารของประเทศไทย
มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนมากกว่าแสดงให้ เห็นว่ามีความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาที่สงู กว่า
ในขณะที่ธนาคารของประเทศอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์มีค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรไม่
สอดคล้ องกันสังเกตได้ จ ากรู ป พบว่าธนาคารของฟิ ลิปปิ นส์ มี ประสิทธิ ภ าพด้ านกาไรมากกว่า
ต้ นทุน ในทางกลับกันธนาคารของอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนมากกว่ากาไรอย่างมาก
นอกจากนี ้ยังพบว่าประสิทธิภาพของธนาคารจากทัง้ 2 ประเทศมีประสิทธิภาพที่ต่าที่สุดในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 6 ซึง่ ผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานของ Karim (2001)
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รูปที่ 5. 6 แสดงประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารแต่ละประเทศในอาเซียน 6 ปี 2014

ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata

5.2 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรที่มีส่วนกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของ
ธนาคารพาณิชย์ อาเซียน 6
ผลการศึกษาในส่วนนี ้เป็ นผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีประสิทธิภาพ
ของธนาคารกั บ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การบริ ห ารงานของธนาคาร หรื อเรี ยกว่ า ตัว แปร
ลักษณะเฉพาะของธนาคาร (Bank Specific Variables) ผลศึกษาทังหมดแสดงในตารางที
้
่ 5.2 ซึ่ง
ผู้วิจยั จะอธิบายผลการศึกษาในส่วนนี ้แยกเป็ น 4 กลุ่มได้ แก่ (1) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับการบริ หาร
ความเสี่ยง (2) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับขนาดและความสามารถในการทากาไรของธนาคาร (3) กลุ่ม
ตัวแปรลักษณะความเป็ นเจ้ าของธนาคารพาณิชย์ และ (4) ตัวแปรที่แสดงถึงเครื อข่ายของธนาคาร
ในภูมิภาคอาเซียน ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5. 2 แสดงผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพกับตัวแปร
ลักษณะเฉพาะของธนาคารพาณิชย์ (Bank Specific Variables)
Variables
Cost Efficiency Profit Efficiency
Coef.
Coef.
+**
Time
-**
Time_2
-***
Liquidity
+**
-*
Risk Management
CAR
-**
-**
NPLi
+**
Asset
+**
ROA
Profitability
+***
Income diversification
-**
+**
Foreign
Ownership
-**
+***
Private
Network in ASEAN
Branch abroad
+*
ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata
หมายเหตุ *** ,**, * คือเครื่ องหมายที่แสดงถึงระดับนัยสาคัญ ณ ความเชื่อมัน่ ร้ อย 99, 95 และ 90 ตามลาดับ

(1) การบริ หารจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ (Risk management)
งานศึกษานี ไ้ ด้ ใ ช้ 3 ตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงของธนาคาร
พาณิชย์ได้ แก่ การจัดการบริ หารสภาพคล่อง (Liquidity) เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) และ
หนี ้สงสัยสูญ (NPL) ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรสภาพคล่องหรื อตัวแปรเงินสดหารความต้ องการ
เงินฝากของลูกค้ าส่งผลทางลบต่อทัง้ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน ณ
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ซึ่งผลการศึกษาเป็ นไปตามที่สมมติฐานและคล้ ายกับหลายงาน
ศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากการที่ธนาคารมีสภาพคล่องสูงหรื อถือเงินสดมากเกินไปก่อให้ เกิดต้ นทุน
สูงจากการที่ธนาคารต้ องจ่ายดอกเบี ้ยงานฝากให้ กบั ลูกค้ าและดอกเบี ้ยจ่ายจากแหล่งเงินทุนของ
อื่นๆ ของธนาคาร ดังนันธนาคารมี
้
สภาพคล่องมากเกินไปจึงก่อให้ เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ าน
ต้ นทุนอย่างมีนยั สาคัญ และตังแต่
้ วิกฤตการเงินในเอเชียปี 1997 เป็ นต้ นมาระบบธนาคารพาณิชย์
ของแต่ล ะประเทศสมาชิ กในอาเซี ยนมี ความเข้ ม งวดและมี สภาพคล่องเพิ่ ม ขึน้ อย่า งมากเพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงและความผันผวนต่าง ๆ พิจารณาได้ จากจานวนเงินให้ สินเชื่อต่อจานวนเงิน
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ฝากพบว่าธนาคารจาก 4 ประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 6 ประเทศกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวี ยดนาม พบว่ามีจานวนเงิ นให้ สินเชื่อน้ อยกว่าเงิ นฝาก 25 แสดงให้ เห็นว่า
ธนาคารส่วนใหญ่ในอาเซียนยังคงมีสภาพคล่องเหลืออยู่มาก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ
ด้ านของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
ตัว แปรถัด มาที่ คื อ ตัว แปรเงิ น กองทุน ต่อ สิ น ทรั พ ย์ เสี่ ย ง (CAR) ผลการศึก ษาพบว่า มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคาร หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ยิ่งธนาคารมีการกันเงินสารองต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ ้นยิ่งส่งผลดีตอ่ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของ
ธนาคาร ซึ่ง ผลการศึกษาสอดคล้ องกับสมมติฐ านและคล้ ายกับงานของ Pasiouras และคณะ
(2009) เนื่องจากการที่ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูง แสดงให้ เห็นว่าธนาคารพาณิชย์มี
การบริ หารจัดการสินทรัพย์ที่ดีและมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ จึงช่วยลดโอกาสในการเกิดความตึง
เครี ยดทางการเงิน (Financial Distress) และลดต้ นทุนจากบริ หารจัดการความเสี่ยงจากลูกหนี ้
รวมถึงช่วยลดต้ นทุนจากการระดมเงินทุน เนื่องจากธนาคารมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนันธนาคารที
้
่มี
ระดับเงิ นทุนสูงจึง ส่งผลดีต่อ ประสิทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิช ย์ ในทางกลับกันผล
การศึกษาพบว่าการเงิ นทุนต่อสินทรั พย์ เสี่ ยง (CAR) มีความสัม พันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับ
ประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคารพาณิ ชย์ในอาเซียน ซึ่งผลการศึกษาเป็ นงานของ Pasiouras
และคณะ (2009) เนื่องมาจากการเพิ่มกฎเกณฑ์หรื อเพิ่มจานวนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงส่งผล
ท าให้ ธ นาคารมี ค วามยากล าบากต่อ การให้ สิ น เชื่ อ ตลอดจนการลงทุน ในสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งที่ มี
ผลตอบแทนสูง ดัง นัน้ เงินกองทุนต่อสินทรั พย์เ สี่ยงจึงส่ง ผลเสียต่อประสิทธิ ภาพด้ านกาไรของ
ธนาคารพาณิชย์
สาหรับ ความสัม พันธ์ ระหว่างประสิทธิ ภาพของธนาคารกับหนี ส้ งสัยจะสูญ (NPL) ผล
การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกับประสิทธิ ภาพทางต้ นทุนและกาไรอย่างมี
นัยสาคัญซึ่ง (ตารางที่ 5.2) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจยั ส่วนใหญ่ เช่นงานของ Franco
และคณะ (2010) และงานของ Sandrine (2010) และ Steven and Anita (2004) จึงส่งผลทาให้
ต้ นทุนของธนาคารเพิ่มจากการติดตามทวงหนีท้ ี่ มากขึน้ ตลอดจนมี รายได้ ที่ลดลงเนื่ องจากไม่
สามารถทวงหนีค้ ืนได้ ดัง นัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าลูกหนี ส้ งสัยจะสูญสูงส่ง ผลเสียต่อประสิทธิ ภาพด้ าน
ต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน

จานวนเงินให้ สินเชื่อต่อเงินฝากปี 2013 อินโดนีเซีย 31.8 % มาเลเซีย 121 % ฟิ ลิปปิ นส์ 31 % สิงคโปร์ 132 % ไทย 90%
เวียดนาม 88% จากโปรแกรม CEIC
25
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จากตัวแปรทัง้ 3 ที่ใช้ เป็ นตัวแทนการบริ หารจัดการความเสี่ยงของธนาคารทัง้ ในแง่ของ
การบริ หารสภาพคล่อง (Liquidity) การบริ หารสินทรัพย์เสี่ยงของสินทรัพย์ (CAR) ตลอดจนการ
บริหารจัดการลูกหนี ้ (NPL) พบว่าโดยรวมแล้ วหากธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่ดีทงใน
ั้
แง่ของการบริ หารจัดการลูกหนี ้ การจัดการเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และการบริ หารจัดการ
สภาพคล่องโดยไม่ให้ มีสภาพคล่องมากเกินไป ส่งผลทาให้ ประสิทธิภาพการดาเนินงานทังด้
้ าน
ต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนสูงขึ ้น ยกเว้ นการบริ การหารสินทรัพย์เสี่ยง (CAR)
กับค่าประสิทธิภาพด้ านกาไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
(2) ขนาดของสินทรัพย์ (Size) และความสามารถด้ านรายได้ ของธนาคาร (Profitability)
ผลการศึก ษาพบว่ า ขนาดสิ น ทรั พ ย์ ข องธนาคารมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
ประสิทธิ ภาพด้ านกาไร ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้ องกับงานจอง Fries และ Taci (2004)
และงานของ Nghia และ Williams (2005) เนื่องจากธนาคารได้ รับประโยชน์จากการประหยัดต่อ
ขนาด
และตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถด้ านรายได้ ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนคือตัว
แปรผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และรายได้ ที่ไม่ใช้ อตั ราดอกเบี ้ย (Income diversification)
ผลการศึกษาพบว่าตัวแปร ROA มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนอย่าง
มี นั ย ส าคัญ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านและหลาย ๆ งานศึ ก ษา นอกจากนี ผ้ ลการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสัดส่วนรายได้ ที่ไ ม่ใช่อัตราดอกเบี ้ยกับประสิทธิ ภาพของธนาคาร
พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึง
ความส าคัญ ของรู ป แบบของธนาคารยุค ใหม่ที่ ร ายได้ ที่ ไ ม่ใ ช่ อัต ราดอกเบี ย้ เช่ น รายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียม รายได้ จาการขายหลักทรัพย์ รายได้ จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากการ
ให้ สินเชื่อมีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ ้น และจากพิจารณารายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
จากกลุ่ม ตัวอย่างกว่า 60 ธนาคารพาณิชย์ ในอาเซี ยน พบว่ามีค่าเฉลี่ ยของรายได้ ที่ไ ม่ใช่อัตรา
ดอกเบี ้ยต่อรายได้ มากกว่า 20 % ในปี 2014 สังเกตได้ จากตารางที่ 5.3 โดยธนาคารของประเทศ
สิงคโปร์ มีรายได้ ที่มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยมากที่สุดเท่ากับร้ อย 32 ในปี 2014 ในทางกลับกันธนาคาร
ของประเทศอินโดนี เซี ยมีสัดส่วนรายได้ ที่ไม่ใช่อัตราดอกเบีย้ ต่อรายได้ รวมเพียงร้ อยละ 12.42
นอกจากนี ้ยังเป็ นประเทศมีที่ธนาคารมีประสิทธิภาพด้ านกาไรต่าที่สดุ ในกลุ่มอาเซียน 6 ในปี 2014
ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได้ รายได้ ที่มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยต่อรายได้ รวมมากที่สดุ ในอาเซียน
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ในปี 2014 คือธนาคารกสิกรไทย (KBank) ที่มีรายได้ ที่มิใช่อัตราดอกเบี ้ยคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 56
ของรายได้ ทงหมด
ั้
ตารางที่ 5. 3 แสดงสัดส่วนรายได้ ที่ไม่ใช่อตั ราดอกเบี ้ย ประสิทธิภาพด้ านกาไรของธนาคาร
อาเซียน6 ปี 2014
Country
Thai
Malay
Sing
Phi
Indo
Viet
29.45
32.38
30.09
12.42 14.13
Income diversification 27.61
87.79
89.42
93.39
87.27
74.15 87.59
Profit efficiency26
ที่มา : Bloomberg

(3) ลักษณะความเป็ นเจ้ าของ (Ownership)
การศึก ษาหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะความเป็ นเจ้ า ของกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน ผู้วิจยั ได้ แบ่งลักษณะความเป็ นเจ้ าของของธนาคาร
เป็ น 3 รู ปแบบคือ ธนาคารต่างชาติ27 ธนาคารภาคเอกชน และธนาคารของภาครัฐ ผลการศึกษา
พบว่าธนาคารที่รัฐบาลถื อหุ้นใหญ่มากกว่าร้ อย 50 มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนมากกว่าธนาคาร
ต่างชาติ และธนาคารภาคเอกชนอย่างมีนัยสาคัญ สังเกตได้ จ ากค่าสัมประสิทธิ์ ตวั แปรหุ่นของ
ธนาคารต่างชาติ (µ1) และธนาคารเอกชน (µ2) ในตารางที่ 5.2 ในแบบจาลองประสิทธิภาพด้ าน
ต้ นทุนมีคา่ ติดลบซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้ งกับสมมติฐานที่ตงั ้ เนื่องจากธนาคารของรัฐบาล
โดยทั่วไปมักมี ประสิ ทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนน้ อยกว่าธนาคารต่างชาติและธนาคารของภาคเอกชน
เนื่องจากธนาคารต่างชาติและธนาคารภาคเอกชนมักมีการนาเข้ าเทคโนโลยีใ หม่ ๆ และมีการ
บริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าธนาคารของภาครัฐที่มกั ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาล จึงทาให้
ธนาคารเหล่านีม้ ีประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนที่ดีกว่าธนาคารของภาคภาครัฐ (Košak et al., 2009)
แต่อย่างไรก็ตามจากกลุ่มตัวอย่างที่งานศึกษานี ้ใช้ เป็ นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
และหากพิจารณาในแง่ของธนาคารภาครัฐกับขนาดสินทรัพย์พบว่าธนาคารที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ น
รัฐบาลมักมีขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ สังเกตได้ จากตารางที่ 5.4 แสดงขนาดสินทรัพย์ของธนาคาร
อาเซียน 6 ที่มีรัฐบาลเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่พบว่าธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สดุ 3 อันดับแรกเป็ น
ธนาคารที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ นภาครัฐ ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ ธนาคารเหล่านี ้ได้ รับประโยชน์ในเรื่ องของ
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จากการประมาณค่าในขันตอนที
้
่1
ตัวแปรธนาคารต่างชาติหมายถึง เป็ นธนาคารต่างชาติที่มาจากธนาคารประเทศสมาชิก และนอกสมาชิกอาเซียน
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แต่ในทางกลับกันพบว่าธนาคารต่างชาติและภาคเอกชนมีประสิทธิภาพด้ านกาไรมากกว่า
ธนาคารของภาครัฐบาลอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานและสอดคล้ องกับ
งานของ Fries และ Taci (2004) เนื่ อ งจากธนาคารเอกชนมี เ ป้ าหมายก าไรสูง สุด มี ก ารจ้ า ง
พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพตลอดจนลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ สม่าเสมอ ดังนันธนาคารต่
้
างชาติและ
ภาคเอกชนจึงมีประสิทธิภาพด้ านกาไรมากกว่าธนาคารของภาครัฐ
(4) เครื อข่ายในภูมิภาคอาเซียน
ผลการศึกษาพบว่าธนาคารที่ มี ก ารดาเนิน กิ จ การหรื อเปิ ดสาขาในภูมิ ภ าคอาเซี ยนมี
ประสิ ทธิ ภ าพกาไรที่ ดีก ว่า ธนาคารที่ ไ ม่มี สาขาในอาเซี ย นอย่างมี นัยส าคัญ สัง เกตได้ จ ากค่า
สัม ประสิทธิ์ ตวั แปรหุ่นธนาคารที่ มีส าขาในภูมิภ าคอาเซี ยนมี ค่าเป็ นบวก (ตารางที่ 5.2) ซึ่ง ผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่าการที่ธนาคารที่มีเครื อข่ายหรื อมีการดาเนินการในประเทศสมาชิกเพื่อน
บ้ านในภูมิภาคอาเซียนทาให้ ธนาคารมีรายได้ มากกว่าธนาคารอื่น ๆ ที่ไม่มีเครื อข่ายในภูมิภาคนี ้
เนื่องจากธนาคารมีรายได้ เพิ่มขึน้ จากลูกค้ าในประเทศของธนาคารที่ ต้องการออกไปลงทุนใน
ภูมิ ภ าค และลูกค้ าใหม่จ ากประเทศที่ ธนาคารเข้ าไปลงทุน ดังนัน้ การมี เครื อข่ายของธนาคาร
พาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนจึงส่งผลดีตอ่ กาไรของธนาคาร

บทที่ 6
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 สรุปผลการศึกษา
จากแผนการรวมกลุ่ม ของภาคธนาคารในอาเซี ย นปี 2020 ซึ่ง จะส่ง ผลท าให้ ธ นาคาร
พาณิชย์ในอาเซียนมีการเชื่อมโยงกันและแข่งกันมากยิ่งขึ ้น ("ASEAN Banking Integreation and
Financial Market Deepening:Central Bank's Perspective," 2014) ดั ง นั น้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องศึกษาประสิทธิภาพด้ านดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ก่อนการเปิ ดเสรี ของภาค
ธนาคารในภูมิภาคแห่งนี ้ เพื่อทราบถึงตาแหน่งและขีดความสามารถในการแข่งขัน ของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ใ นแต่ล ะประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น นอกจากนี ย้ ัง ไม่พ บว่า มี ง านศึก ษาใดที่ ศึก ษาและ
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพด้ านกาไรและต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนมาก่อน ดังนันงาน
้
ศึกษาฉบับนี ้จึงเป็ นงานศึกษาแรกที่ศึกษาและเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรโดย
ใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งธนาคารพาณิ ช ย์ จ าก 6 ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได้ แ ก่ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ตังแต่
้ ปี 2000-2014 โดยประมาณค่าประสิทธิภาพ
ด้ วยวิธี Stochastic Frontier Approach นอกจากนีย้ ังศึกษาปั จ จัยที่มีส่วนกาหนดประสิทธิ ภาพ
ของธนาคารเพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งประสิท ธิ ภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธนาคารพาณิชย์อาเซียน
ผลการศึก ษาพบว่า ประสิ ทธิ ภ าพด้ า นต้ นทุน และก าไรของธนาคารพาณิ ช ย์ ข องทัง้ 6
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้ มดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2000 เป็ นต้ นมา โดยธนาคารพาณิชย์
ของอาเซียน 6 มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนตังแต่
้ ปี 2000-2014 มากกว่าประสิทธิภาพด้ าน
กาไร แสดงให้ เห็นว่าความไม่มีประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคนีอ้ ยู่ทางด้ านรายได้
มากกว่าด้ านต้ นทุน ซึ่ง สอดคล้ องกับงานศึกษาส่วนใหญ่ ของยุโรป (Maudos et al., 2002) โดย
สาเหตุความไม่มีประสิทธิภาพด้ านรายได้ ของธนาคาร “เกิดจากความผิดพลาดในการเลือกผลิต
ผลผลิตหรื อนโยบายการตังราคาของธนาคาร”
้
(Maudos et al., 2002) ดังนันจากผลการศึ
้
กษา
ดัง กล่ า วแสดงให้ เห็ น ว่ า ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นอาเซี ย นควรให้ ความส าคัญ กั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพทางด้ านรายได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับธนาคารต่างชาติมากขึ ้น
และในปี 2014 ธนาคารพาณิชย์ของอาเซียน 6 มีคา่ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรเท่ากับร้ อย
ละ 90.33 และ 82.81 ตามล าดับ ซึ่ง หมายความว่าธนาคารพาณิ ช ย์ ของอาเซี ยนควรปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนอีกกว่าร้ อยละ 10 และควรปรับปรุงประสิทธิภาพด้ านกาไรอีก กว่าร้ อยละ
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18 นอกจากนี ้ผลการศึกษายังพบว่าระดับความแตกต่างของค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร
ของธนาคารของพาณิชย์ในอาเซียนมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2000 เป็ นต้ นมา แสดง
ให้ เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในอาเซียนมีการปรับปรุ งและพัฒนาประสิทธิ ภาพด้ านการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องหลังจากปี 2000 หรื อหลังจากวิกฤตการเงินในเอเชียปี 1997 (Zhang,
2011) จึงส่งผลให้ ความแตกต่างระหว่างประสิทธิ ภาพด้ านดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ใน
อาเซียนลดลงซึ่งเป็ นสัญญาณที่ดีก่อนการรวมกลุ่มของภาคการธนาคารในอาเซียน เนื่องจากการ
ที่ระดับความมีประสิทธิภาพการดาเนินงานหรื อความสามารถในการแข่งขันที่ใกล้ เคียงกันจะส่งผล
ดีต่อการควบคุมและการออกกฎเกณฑ์เดียว (Regulatory harmonization) เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของระบบธนาคารในอาเซียน (Almekinders, Fukuda, & Zhou, 2015, p. 15) นอกจากนี ้ยังพบว่า
ธนาคารของสิงคโปร์ มีคา่ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรมากที่สดุ เท่ากับร้ อย 95.4 และ 93.39
ตามลาดับเนื่องจากเป็ นประเทศที่มีตลาดการเงินที่ก้าวหน้ าและมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงู
(Almekinders et al., 2015) ในขณะที่ธนาคารของประเทศมาเลเซียและไทยมีประสิทธิภาพด้ าน
ต้ น ทุน และก าไรเป็ นอันดับ 2 และ 3 ตามล าดับ ในทางกลับกันธนาคารพาณิ ช ย์ ข องประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซียเป็ นธนาคารที่ มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรต่าที่สุดในอาเซียนปี
2014 ตามล าดับ ซึ่ ง ผลการศึก ษาสอดคล้ อ งกับ งานศึก ษาของ Karim (2001) (Abidin et al.,
2011)
เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี ้ยังได้ รวมตัวแปรควบคุมที่แสดงถึงสภาวะแวดล้ อมทัว่ ไปของแต่
ละประเทศไว้ ในสมการความไม่มี ประสิทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนและกาไร และผลการศึกษาพบว่า
ประเทศที่ มี ระดับการพัฒนาสูง หรื อรายได้ ต่อหัวประชากรสูง (GDPP) ส่งผลเสี ยต่อความไม่มี
ประสิ ทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนของภาคธนาคารพาณิ ช ย์ ในอาเซี ยน เนื่ องจากประเทศที่ มี ระดับการ
พัฒนาสูง ย่อมมีเทคโนโลยีและโครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีจงึ ส่งผลดีตอ่ ธนาคารในการระดมเงินทุนและ
ให้ บริ การทางการเงิ นที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึน้ เช่นเดียวกับ ระดับการพัฒนาของตลาดการ
ธนาคาร (Loan to GDP) พบว่าส่งผลทาให้ ความไม่มีประสิทธิภาพด้ านกาไรของภาคธนาคารใน
อาเซียนลดลง แสดงให้ เห็นว่ายิ่งระดับการพัฒนาภาคธนาคารมีความก้ าวหน้ าสูงจะส่งผลดีต่อ
กาไรของธนาคารพาณิช ย์ นอกจากนี ย้ ัง พบว่าตัวแปรหนี ส้ งสัยจะสูญ (NPL) และตัวแปรดัช นี
เฮอร์ ฟิวดัน (HHI) มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกันกับความไม่มีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
สะท้ อนให้ เห็นว่าระดับหนี ้เสียในระบบเศรษฐกิจที่สงู และระดับการแข่งขันของตลาดธนาคารที่ต่า
ส่งผลเสียต่อต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์
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นอกจากนี ้งานศึกษาฉบับนี ้ยังได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีส่วนกาหนดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและ
กาไรของธนาคารพาณิ ชย์ในอาเซียน โดยผลการศึกษาพบว่า ธนาคารที่มีสภาพคล่อง (Liquidity)
สูงส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน เนื่องจากการที่ธนาคารมี
สภาพคล่องสูงหรื อ ถื อเงินสดมากเกินไปก่อให้ เกิดต้ นทุนค่าเสียโอกาสสูงในการลงทุนหรื อการ
ปล่อยสินเชื่ อ และยัง พบว่าธนาคารที่มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) สูงมี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิ ทธิ ภ าพด้ านต้ นทุนของธนาคาร สอดคล้ องกับงานของ Pasiouras และคณะ
(2009) เนื่องจากธนาคารที่มีระดับเงินทุนสูงแสดงให้ เห็นว่าธนาคารพาณิชย์มีการบริ ห ารจัดการ
สินทรั พ ย์ ที่ดีและมี สิ นทรั พ ย์ ที่มี คุณภาพ จึง ช่วยลดโอกาสการเกิดความตึง เครี ยดทางการเงิ น
(Financial Distress) และลดต้ นทุนจากบริ หารจัดการความเสี่ยงจากลูกหนี ้ รวมถึงช่วยลดต้ นทุน
การระดมเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ แต่ในทางกลับกันพบว่าธนาคารที่มีเงินทุนสูง (CAR) ส่งผล
เสียต่อประสิทธิภาพด้ านกาไร เนื่องจากทาให้ ธนาคารเกิดค่าเสียโอกาสจากการทาเงินทุนไปให้
สินเชื่อหรื อลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งให้ ผลตอบแทนสูง (Pasiouras, Tanna, & Zopounidis, 2009
) เช่นเดียวกับตัวแปรหนี ส้ งสัยจะสูญ (NPL) พบว่าธนาคารที่ มีระดับหนี ส้ งจะสูญ (NPL) สูงส่ง
ผลเสียต่อทังประสิ
้
ทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไร ซึ่งสอดคล้ องกับหลายงานศึกษาและสอดคล้ องกับ
ความเป็ นจริ ง เนื่องจากการมีระดับหนี ้สงสัยสูญสูงทาให้ ธนาคารมีคา่ ใช้ จ่ายในการติดตามถ่วงหนี ้
มากขึน้ จึงทาให้ ธนาคารมีต้นทุนสูงขึน้ รวมทัง้ ทาให้ ธนาคารสูญเสียรายได้ จากการไม่สามารถ
ติดตามถ่วงหนี ้ได้
ยิ่งไปกว่านันยั
้ งพบว่าธนาคารที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ (Size) ส่งผลดีตอ่ ประสิทธิภาพด้ าน
กาไรสอดคล้ องกับงานของ Fries and Taci (2004) เนื่องจากได้ รับประโยชน์จากการประหยัดต่อ
ขนาด ในขณะเดียวกันผลการศึกษาความสามารถในการทากาไรของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งใช้ ตวั
แปร ROA เป็ นตัวแทนพบว่าตัวแปรดังกล่าวส่งผลดีต่อประสิทธิภาพทางต้ นทุนสะท้ อนให้ เห็นว่า
ธนาคารที่มีความสามารถในการทากาไรสูงที่เกิดจากการใช้ สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดี
ต่อประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของธนาคาร นอกจากนีย้ งั พบว่ารายได้ ที่รายได้ มิใช่อตั ราดอกเบี ้ยมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับ ประสิทธิ ภ าพทางกาไรของธนาคารสอดคล้ องกับงานของ
Pasiouras et al. (2009) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าธนาคารควรให้ ความสาคัญกับรายได้ ในรูปแบบใหม่ที่
ไม่ได้ มากจากอัตราเบี ้ย เช่น รายได้ จากค่าธรรมเนียม รายได้ จากการขายหลักทรัพย์ รายได้ จาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรของธนาคารพาณิชย์
นอกจากนี ง้ านศึกษาฉบับนี ย้ ังได้ ศึกษาความเป็ นเจ้ าของต่อประสิทธิ ภาพของธนาคาร
และผลการศึกษาพบว่า ธนาคารของภาครัฐบาลในอาเซียนมีประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุนมากกว่า
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ธนาคารของภาคเอกชนและธนาคารของต่างชาติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็ นธนาคารเฉพาะ
ที่มาจากตลาดหลักทรัพย์และมี สินทรัพย์ขนาดใหญ่ ดังนันจึ
้ งอาจได้ รับประโยชน์จากการประหยัด
ต่อขนาด แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่าธนาคารของภาคเอกชนและธนาคารต่างชาติมีประสิทธิภาพ
ด้ า นก าไรมากว่ า ธนาคารของภาครั ฐ บาลซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานของ Fries และ Taci (2004)
เนื่องจากธนาคารของภาคเอกชนและของต่างชาติมีการใช้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ ากว่าธนาคารของ
ภาครัฐจึงทาให้ มีความสามารถในการทารายได้ สงู กว่าธนาคารของภาครัฐ
ยิ่งไปนันผลการศึ
้
กษายังพบว่าธนาคารที่มีเครื อข่ายในภูมิภาคอาเซียนมีประสิทธิภาพด้ าน
กาไรมากกว่าธนาคารที่ไม่มีสาขาในภูมิภาคนี ้ จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าธนาคารที่
มีการขยายกิจการไปยังประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนส่งผลทาให้ ธนาคารมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น
ทังรายได้
้
จากลูกค้ าในประเทศที่ออกไปลงทุนในภูมิภาค และลูกค้ าใหม่จากประเทศที่ ธนาคารเข้ า
ไปลงทุน ดังนันงานวิ
้
จยั ฉบับนี ้จึงส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนมีการสร้ าง
เครื อข่ายเช่น การออกไปเปิ ดสาขาหรื อสานักงาน ตลอดจนการรวมทุนหรื อควบรวมกับธนาคารใน
ท้ องถิ่นในภูมิภาคแห่งนี ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพด้ านรายได้ ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซี ยนและ
ความสามารถในการแข่งขัน กับธนาคารอื่น ๆ ในภูมิภาคและธนาคารต่างชาติ นอกจากนี ย้ งั เป็ น
การช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารรวมกลุ่ม ของภาคธนาคารในอาเซี ย น (ASEAN Banking Integration)
ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ ้น
6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่ อ งจากงานวิ จัย ฉบับ นี ไ้ ด้ ศึก ษาและรวบรวมข้ อมูล ที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมภาคธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน รวมถึงวิเคราะห์ตลาดธนาคารพาณิชย์ของแต่ละ
ประเทศสมาชิกไว้ ในบทที่ 4 นอกจากนี ้ยังได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคาร
พาณิชย์ของอาเซียน 6 ในบทที่ 5 โดยผลการศึกษาทังหมดเพื
้
่อให้ ผู้นาอาเซียน ภาครัฐบาล ภาค
ธนาคารรวมถึ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องใช้ ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน รวมถึงยังสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการส่งเสริ มการ
รวมกลุ่มของภาคธนาคารในอาเซียนให้ ประสบความสาเร็ จมากยิ่งขึ ้น ซึ่งข้ อเสนอแนะทัง้ หมดมี
ดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะต่ อภาครัฐ
1. ภาครัฐบาทควรมีการควบคุมระดับหนี ้สงสัยที่คาดว่าจะสูญ (NPL) ในระบบเศรษฐกิจให้ อยู่
ในระดับต่ าโดยการติดตามและตรวจสอบจากธนาคารพาณิ ช ย์ อย่า งสม่ าเสมอ เนื่ องจากผล
การศึกษาพบว่าระบบเศรษฐกิจที่มีระดับหนี ้สงสัยจะสูญสูง ส่งผลทาให้ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน
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และกาไรของธนาคารลดลง และยังอาจส่งผลเสียต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์ในอาเซียน
2. ภาครัฐบาลควรมีการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ธนาคารพาณิชย์ออกไปขยายกิจการหรื อ
สร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่าธนาคารพาณิชย์ ที่มีเครื อข่ายในภูมิภาคอาเซียนมี ประสิทธิภาพด้ านกาไรมากกว่า
ธนาคารอื่น ๆ ดังนันภาครั
้
ฐควรให้ ความช่วยเหลือในการออกใบอนุญาตหรื อช่วยประสานงานกับ
ประเทศสมาชิ ก เพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ ลดอุป สรรคและต้ น ทุน ในการด าเนิ น งานในประเทศสมาชิ ก
นอกจากนี ้การส่งเสริมให้ ธนาคารพาณิชย์มีการดาเนินงานในภูมิภาคยังเป็ นการช่วยสนับสนุนการ
รวมกลุม่ ของภาคธนาคารในอาเซียนในประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ อธนาคารพาณิชย์
1. ธนาคารพาณิชย์ควรให้ ความสาคัญต่อ การปรับปรุ งประสิทธิภาพด้ านรายได้ เพื่อรวม
ขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของธนาคารในระดับ ภูมิ ภ าค เนื่ อ งจากผลการประมาณค่า
ประสิทธิภาพของธนาคารพบว่า ความไม่มีประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนส่วนมาก
อยู่ในด้ านรายได้ มากกว่าด้ านต้ นทุน ดังนันธนาคารควรมี
้
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้ านกาไรโดย
การเพิ่ ม ขนาดของธนาคารพาณิ ช ย์ ห รื อ การเพิ่ ม รายได้ ที่ มิ ใ ช่ อัต ราดอกเบี ย้ เช่น รายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียม รายได้ จากการให้ บริการซื ้อขายหลักทรัพย์ ประกัน กองทุน เป็ นต้ น
2. ธนาคารพาณิชย์ของอาเซียนควรให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความเสี่ยงทังใน
้
เรื่ องของการบริ หารจัดการลูกหนี ้ เช่น มีการพิจารณาการปล่อยสินเชื่ออย่างรอบครอบหรื อมีการ
ติดตามสินเชื่อจากลูกหนีอ้ ย่างสม่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากหนี ้สงสัยจะสูญสูง (NPL) ที่อาจ
ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้ านกาไรและต้ นทุนของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
ควรมีการบริ หารจัดการสภาพคล่องให้ มีประสิทธิ ภาพหรื อให้ เพียงพอต่อความต้ องการเงินฝาก
เนื่องจากการที่ธนาคารมีสภาพคล่องที่สูงจนเกินไปอาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อทังประสิ
้
ทธิภาพด้ าน
ต้ นทุนของธนาคารพาณิชย์ได้
3. ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นอาเซี ย นควรเพิ่ ม รายได้ ที่ มิ ใ ช่ อัต ราดอกเบี ย้ เช่ น รายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียม รายได้ จากกิจกรรมการซื ้อขายหลักทรัพย์ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ านกาไร
ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
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4. ธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนควรมีการสร้ างเครื อข่ายในภูมิภาคให้ มากยิ่งขึ ้น โดยการ
ออกไปขยายกิจการเปิ ดสาขาหรื อสานักงานในประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ านกาไร
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ให้ มากยิ่งขึ ้น
6.3 ข้ อจากัดของงานศึกษาและข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
1. การศึ ก ษาครั ง้ ต่อ ไปควรเพิ่ ม กลุ่ม ตัว อย่ า งและเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ วนมากยิ่ ง ขึ น้
เนื่องจากงานศึกษาฉบับนี ้ใช้ กลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์เฉพาะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของแต่
ละประเทศซึ่งเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของธนาคารพาณิชย์ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ธนาคารของภาครัฐส่วน
ใหญ่ไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงอาจทาให้ ได้ ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบ ยิ่งไปกว่านันงาน
้
ศึกษาฉบับนี ้ยังมีข้อจากัดในเรื่ องของการเข้ าถึงข้ อมูลอื่น ๆ เช่น จานวนพนักงาน จานวนสาขาของ
ธนาคารและอื่ น ๆ ดัง นัน้ การศึกษาครั ง้ ต่อไปควรใช้ กลุ่ม ตัวอย่างให้ ม ากขึน้ และเก็ บข้ อมูลให้
ครบถ้ วนมากยิ่งขึ ้น
2. การศึก ษาครั ง้ ต่อ ไปควรเพิ่ ม ตัว แปรที่ มี ส่ว นอธิ บ ายค่า ประสิ ท ธิ ภ าพของธนาคาร
พาณิชย์นอกเหนื อจากตัวแปร Bank Specific Variable เช่น ตัวแปรเกี่ ยวข้ องกับเทคโนโลยีของ
ธนาคาร ระดับการศึกษาของบุคลากร สัดส่วนของพนักงานที่เป็ นชาวต่างชาติ ธรรมาภิบาลของ
ธนาคาร และอื่นๆ เพื่ อให้ ได้ ผลการศึกษาที่หลากหลายและสามารถอธิ บายประสิทธิ ภ าพของ
ธนาคารได้ ดียิ่งขึ ้น
3. งานศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการทดสอบ Causality test เพื่อศึกษาว่าตัวแปรประสิทธิภาพ
ของธนาคารถูกกาหนดหรื อกาหนดตัวแปรอื่น ๆ เช่น การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับทุน
ลูกหนี ้สงสัยจะสูญ และประสิทธิภาพด้ านต้ นของธนาคาร ซึ่งตัวแปรทัง้ 3 อาจส่งผลกระทบต่อซึ่ง
กันและกันเช่น ประสิทธิภาพต้ นทุนอาจกาหนดระดับทุน หรื อระดับทุนอาจกาหนดประสิทธิภาพ
ด้ านต้ นทุน หรื อลูกหนี ้สงสัยจะสูญอาจกาหนดประสิทธิภาพของธนาคาร หรื อประสิทธิภาพด้ าน
ทุนอาจกาหนดทุนของธนาคาร เป็ นต้ น ดัง นัน้ การทดสอบ Causality test จะทาให้ ไ ด้ คาตอบที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้นและลดปั ญหา Endogeneity problem
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงรายชื่อธนาคารพาณิชย์ทงหมดที
ั้
่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
Country
Ticker
Indonesia BMRI IJ Equity
BBRI IJ Equity
BBCA IJ Equity
BBNI IJ Equity
BNGA IJ Equity
BNLI IJ Equity
BDMN IJ Equity
PNBN IJ Equity
BNII IJ Equity
NISP IJ Equity
BBKP IJ Equity
BTPN IJ Equity
MEGA IJ Equity
MAYA IJ Equity
BAEK IJ Equity
INPC IJ Equity
BVIC IJ Equity
BKSW IJ Equity
SDRA IJ Equity
BCIC IJ Equity
MCOR IJ Equity
BBNP IJ Equity
BABP IJ Equity
BACA IJ Equity
BEKS IJ Equity
BSWD IJ Equity
BNBA IJ Equity
ที่มา : Bloomberg

Short Name
BANK MANDIRI
BANK RAKYAT INDO
BANK CENTRAL ASI
BANK NEGARA INDO
BANK CIMB NIAGA
BANK PERMATA TBK
BANK DANAMON
PAN INDONESIA
BANK INTL INDON
BANK NISP
BANK BUKOPIN
BANK TABUNGAN PN
BANK MEGA
BANK MAYAPADA
BANK EKONOMI
BANK ARTHA GRAHA
BANK VICTORIA
BANK QNB INDONES
HIMPUNAN SAUDARA
BANK MUTIARA TBK
BANK WINDU KENTJ
BANK NUSANTARA
BANK MNC INTERNA
BK CAPITAL INDO
BANK PUNDI INDO
BANK OF INDIA IN
BANK BUMI ARTA

Year
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2003-2014
2004-2014
2000-2014
2000-2014
2004-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2003-2014
2000-2014
2004-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2004-2014
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ตารางแสดงรายชื่อธนาคารพาณิชย์ทงหมดที
ั้
่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง (ต่อ)
Country
Ticker
Malaysia MAY MK Equity
CIMB MK Equity
PBK MK Equity
RHBC MK Equity
HLFG MK Equity
AMM MK Equity
AHB MK Equity
BIMB MK Equity
AFG MK Equity
Philipine BDO PM Equity
MBT PM Equity
BPI PM Equity
PNB PM Equity
CHIB PM Equity
RCB PM Equity
UBP PM Equity
SECB PM Equity
PSB PM Equity
PTC PM Equity
PBC PM Equity
EIBB PM Equity
ASIA PM Equity
Singapore UOB SP Equity
OCBC SP Equity
DBS SP Equity
ที่มา : Bloomberg

Short Name
MALAYAN BANKING
CIMB GROUP HOLDI
PUBLIC BANK BHD
RHB CAPITAL BHD
HONG LEONG FINAN
AMBANK HLDG BHD
AFFIN HLDGS
BIMB HLDGS BHD
ALLIANCE FIN
BDO UNIBANK INC
METRO BANK & TR
BANK PHILIPPINE
PHILIPP NATL BNK
CHINA BANK CORP
RIZAL COM BANK
UNION BK PHILIPP
SECURITY BANK
PHILIPP SAVINGS
PHILTRUST BANK
PHILIPP BK COM
EXPORT & IND-B
ASIATRUST DEV
UNITED OVERSEAS
OCBC BANK
DBS GROUP HLDGS

Year
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2002-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2013
2000-2014
2000-2013
2000-2012
2000-2011
2000-2014
2000-2014
2000-2014
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ตารางแสดงรายชื่อธนาคารพาณิชย์ทงหมดที
ั้
่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง (ต่อ)
Country
Ticker
Thailand KTB TB Equity
BBL TB Equity
SCB TB Equity
KBANK TB Equity
BAY TB Equity
TCAP TB Equity
TMB TB Equity
CIMBT TB Equity
KKP TB Equity
Vietnam CTG VN Equity
BID VN Equity
VCB VN Equity
MBB VN Equity
STB VN Equity
ACB VN Equity
EIB VN Equity
ที่มา : Bloomberg

Short Name
KRUNG THAI BANK
BANGKOK BANK PUB
SIAM COMM BK PCL
KASIKORNBANK PCL
BANK AYUDHYA PCL
THANACHART CAPIT
TMB BANK PCL
CIMB THAI BANK P
KIATNAKIN BANK
VIETNAM JS COMM
BANK FOR INVESTM
BANK FOR FOREIGN
MILITARY COMMERC
SACOMBANK
ASIA COMMERCIAL
VIETNAM EXPORT-I

Year
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2000-2014
2006-2014
2000-2014
2000-2014
2001-2014
2005-2014
2007-2014
2001-2014
2006-2014
2005-2014
2004-2014
2005-2014

93
ภาคผนวก ข
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรตังแต่
้ ปี 20002014
Thailand Malaysia Singapore Philippines Indonesia Vietnam
Number of banks
Cost

9
1191.56

10
1200.36

3
3089.32

13
315.37

27
547.18

7
722.65

Profit

288.75

353.71

1422.19

74.98

136.68

111.21

Loan (y1)

19151

21354

77478

2944

3965

6277

Other earning asset (y2)

6701.85

10627

39061.44

1985.75

2259.75

3350.08

Noninterest income (y3)

470.97

442.20

1275.05

121.39

125.33

91.65

Interest expense

481.41

666.55

1531.06

125.91

300.26

544.83

Personal expense

249.95

281.71

775.90

71.43

116.14

82.43

Physical expense

460.20

252.42

782.37

118.03

130.60

95.57

Total asset

27284

34596 145938.10

6310.18

Total equity

2469.26

2845.79

14503.08

697.00

743.65

780.09

Net fix asset

495.45

215.06

1103.44

148.49

95.41

69.30

Total deposit

20228

24804

95708.73

4778.73

5515.32

6924

GDPP (Z1)

2868.24

5903.44

31097.12

1283.29

1431.17

889.11

Loan to GDP (Z2)

0.76

1.10

1.03

0.33

0.26

0.83

HHI (Z3)

0.45

0.55

0.69

0.37

0.39

0.46

NPL (Z4)

0.08

0.08

0.03

0.10

0.08

0.03

7066.59 10665.26

ที่มา : โปรมแกรม Bloomberg, CEIC, เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) และธนาคารกลางของ
อาเซียน 6
หมายเหตุ : หน่วยเป็ นดอลลาร์ สรอ.
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ตารางแสดงผลการประมาณค่าประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนและกาไรของธนาคารพาณิชย์อาเซียน-6
ตังแต่
้ ปี 2000-2014
Year
Cost efficiency
SD of CE
Profit efficiency
SD of PE
80.91
14.170
73.67
19.047
2000
80.57
15.560
75.35
20.549
2001
80.86
15.693
80.83
14.112
2002
82.67
16.856
82.14
12.442
2003
85.12
14.530
83.92
12.211
2004
86.70
8.999
82.53
12.547
2005
83.88
11.391
82.25
10.725
2006
87.37
8.872
81.60
13.559
2007
86.51
10.008
80.12
11.179
2008
89.60
5.942
83.44
8.624
2009
90.10
6.773
83.14
9.902
2010
91.34
4.775
81.82
10.150
2011
92.59
3.691
83.29
8.942
2012
91.29
6.756
82.99
9.696
2013
90.33
8.089
82.81
11.064
2014
Average
86.66
81.33
ที่มา : คานวณโดยใช้ โปรแกรม Stata
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ตารางแสดงผลการประมาณประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนตังแต่
้ ปี 2005-2014
Year
IND
MAL
PHI
SIN
THAI
2005 84.96962 92.73605 87.73408 90.53136 84.56215
2006 83.92104 89.6365 82.93026 89.43006 82.74854
2007 88.53741 91.62861 82.33954 85.04272 85.74763
2008 91.71386 90.59396 79.90698 91.56626 81.50507
2009 90.82138 91.82073 83.20795 95.31628 88.75217
2010 91.05442 93.24546 84.29688 93.19019 89.84695
2011 91.88914 92.52176 88.94277 94.77087 92.25152
2012 92.89513 94.32922 90.13656 95.46539 93.65267
2013 93.37105 94.44185 81.35601 95.02454 93.9964
2014 90.50042 94.77651 79.71744 95.35885 93.84745

VEIT
83.29691
76.34896
88.99517
78.45848
92.52941
90.871
88.6381
89.83563
89.28298
90.31028

ที่มา : คานวณโดยใช้ โปรแกรม Stata

ตารางแสดงผลการประมาณประสิทธิภาพด้ านกาไรตังแต่
้ ปี 2005-2014
Year
IND
MAL
PHI
SIN
THAI
2005 74.1563 89.85916 82.63593 88.34136 91.76673
2006 72.49143 90.10567 84.81029 91.84109 88.24586
2007 75.67679 88.98926 84.11655 91.54612 76.73405
2008 71.23596 89.2369 82.06735 91.62994 88.2875
2009 77.26018 88.06728 84.67584 90.85334 87.25977
2010 76.51691 90.20379 84.91165 89.74775 88.79639
2011 75.96425 91.11486 84.74937 91.80425 86.02711
2012 78.08794 89.26078 86.74445 93.33412 87.71273
2013 75.11916 89.69963 88.37427 93.3514 88.54861
2014 74.15858 89.42644 87.27823 93.39098 87.79518
ที่มา : คานวณโดยใช้ โปรแกรม Stata

VEIT
92.55563
92.11016
90.49263
82.33577
88.51066
85.44472
76.86912
78.79848
83.71703
87.59635
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของข้ อมูลเกี่ยวที่ใช้ ในการศึกษาปั จจัยที่มีสว่ ยกาหนดประสิทธิภาพของ
ธนาคารตังแต่
้ ปี 2000-2014
Data
Cost EFF
Profit EFF
Cash to deposit demand
CAR
NPLi
Asset
Income diversification
Number of foreign banks
Number of private banks
Number of state owned banks

Ind

Mal

Sin

86.80 91.01 92.65
73.25 89.69 91.16
1.39
0.75
0.59
18.43 14.33 16.93
5.90
6.91
3.11
7551 35299 145938
15.87 24.75 27.45
15
0
0
6
4
2
4
6
1
3
3
3

Phi

Tha

Vie

83.45 85.48 86.87
83.59 88.12 85.85
3.42 7.96 0.66
18.29 14.34 9.98
14.14 10.02 1.88
6376 28309 10697
32.27 26.62 12.91
2
3
3
8
5
0
0
1
4
1
4
0

Number of Banks with network
in ASEAN
ที่มา : โปรมแกรม Bloomberg, CEIC, เว็ปไซต์ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) และธนาคารกลางของ
อาเซียน 6

หมายเหตุ : หน่วยเป็ นดอลลาร์ สรอ. และ Number of foreign banks, Number of private banks, Number of
Banks with network in ASEAN แสดงเฉพาะปี 2014
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ตารางแสดงผลการประมาณการวิเคราะห์ตวั แปรที่มีสว่ นกาหนดประสิทธิภาพด้ านกาไรและต้ นทุน
ของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนด้ วยวิธี OLS
Variables
T
T_2
Ln(liquidity)
CAR
NPLi
Ln(asset)
ROA
Income diversification
D(Foreign Bank)
D(Private bank)
D(Branch abroad)
_cons
R-squared

Cost Efficiency
Coef.
Std. Err.
4.518367**
1.297799
-0.1787681** 0.058459
-1.776979*** 0.422565
0.1545308**
0.076475
-0.219166**
0.106063
0.0622776
0.281607
0.9802724**
0.317209
-0.06282
0.044323
-1.832204**
0.846306
-2.008397**
0.737187
1.212138
0.985976
61.48951***
8.477077
0.2676

Profit Efficiency
Coef.
Std. Err.
0.483283
0.510397
-0.03927
0.028683
-0.25713
0.39704
-0.2318177*
0.090012
-0.2614769**
0.076485
0.9794649**
0.307712
-0.0468
0.708303
0.197419***
0.040106
3.244866**
1.318725
4.940021***
1.165126
2.341068*
1.236737
70.95548***
4.558416
0.169

ที่มา : คานวณจากผู้วิจยั โดยใช้ โปรแกรม Stata
หมายเหตุ *** ,**, * คือเครื่ องหมายที่แสดงถึงระดับนัยสาคัญ ณ ความเชื่อมัน่ ร้ อย 99, 95 และ 90 ตามลาดับ
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผเู้ ขีย นวิ ทยา นิพ นธ์

ข้ าพเจ้ านายจักรพันธ์ รั ต นกูล เกิ ด เมื่ อ วันที่ 31 มี น าคม 2534 มี ภูมิ ล าเนาอยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2555 และหลังจากนันได้
้ เข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
มหาบัณ ฑิ ต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ปี การศึก ษา 2556 ในระหว่า ง
การศึกษาได้ รับทุนนักเรี ยนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นเวลา
6 เดือน

