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บทคัดย่อ
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin หรือ NIM) เป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนความสามารถ
ในการหารายได้ ของธนาคารพาณิชย์ จากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย โดยองค์ประกอบ
ที่สาคัญของดอกเบี้ยรับคือ ปริมาณสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ซึ่งในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์จะต้องพิจารณาถึงต้นทุนต่าง ๆ ทั้งต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
หากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ และต้นทุนการดาเนินงาน รวมถึงผลกาไรเพื่อการดาเนินธุรกิจและการเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ หากต้นทุนต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ปรับ ลดลง ทั้งจากการลดต้นทุนความเสี่ยงของลูกหนี้
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs การลดต้นทุนการดาเนินงานจากการเพิ่มประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง
การส่งเสริมการแข่งขันในระบบการเงิน จะทาให้ธนาคารพาณิชย์สามารถส่งผ่านต้นทุนที่ ลดลงไปยังธุรกิจ
และประชาชน ซึ่งจะทาให้ส่วนต่า งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NIM ปรับลดลง และเอื้อต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
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ภาพที่ 1 การคานวณส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

บทนา
ตั ว เลขส่ ว นต่ า งอั ต ราดอกเบี้ ย และก าไรของ
ธนาคารพาณิชย์มักอยู่ในความสนใจของสาธารณชน
และมี ก ารน าตั ว เลขดั ง กล่ า วไปเปรี ย บเที ย บกั บ
ประเทศอื่ น ๆ อยู่ เ สมอ ส่ ว นหนึ่ ง เนื่ อ งจากตั ว เลข
ดั ง กล่ า วสะท้ อ นต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ ป ระชาชน
และธุร กิจ ต้องจ่ ายให้ แก่ธ นาคารพาณิช ย์ ในรู ป ของ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ขณะเดียวกันยังสะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน ที่จ ะได้รั บ จากการฝากเงิน
กับธนาคารพาณิชย์
อย่ างไรก็ดี ความเข้าใจและการตีความส่ วนต่ าง
อัตราดอกเบี้ ยและการเชื่อมโยงไปยัง ผลกาไร รวมถึง
การก าหนดอั ตราดอกเบี้ ย ของธนาคารพาณิ ช ย์ ยั ง มี
ความแตกต่างกัน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และความ
เชื่อมโยงกับการกาหนดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงแนวทาง
การลดต้นทุ นความเสี่ ยง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
การแข่งขันในระบบที่จะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ส่งผ่าน
ต้นทุนที่ต่าลงไปยังผู้บริโภค และส่งเสริมการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยต่อไป
1. ความหมายของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
การคานวณส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสามารถทาได้ 3 วิธี (ภาพที่ 1)
กล่าวคือ
(1) Nominal spread คือ ส่วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งคานวณ
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เช่น อัตราดอกเบี้ ย เงิน กู้ลู กค้ารายใหญ่ชั้น ดี (MLR)
ของระบบธนาคารพาณิช ย์ เฉลี่ ย ที่ร้ อยละ 7.24 ลบ
ด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรั พย์ เฉลี่ยที่ร้อยละ
0.54 ได้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากทีร่ ้อยละ 6.70
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(2) Effective spread คื อ ส่ ว นต่ า งระหว่ า ง
อั ต ราดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อ รั บ เฉลี่ ย (Effective Loan
Rate : ELR) และอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากจ่า ยเฉลี่ย
(Effective Deposit Rate : EDR) โดยอัตราดอกเบี้ย
สิ นเชื่อรับเฉลี่ ยคานวณจากดอกเบี้ยรับ ของธนาคาร
ที่ ไ ด้ จ ากการให้ สิ น เชื่ อ หารด้ ว ยสิ น เชื่ อ ทั้ ง หมด
ขณะที่ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากเฉลี่ ย ค านวณจาก
ดอกเบี้ยจ่ายของธนาคารที่จ่ายให้เป็นผลตอบแทนแก่
ผู้ ฝ ากเงิน (รวมเงินนาส่ ง กองทุน เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินและการประกันเงินฝาก)
หารด้วยเงินรับฝากทั้งหมด ซึ่งหากคานวณจากข้อมูล
ของระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นไตรมาส 2 ปี 2560
พบว่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรับเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.02
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.41
ส่งผลให้ Effective spread อยู่ที่ร้อยละ 3.61
(3) Net Interest Margin (NIM) หรือส่วนต่าง
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ คานวณจากดอกเบี้ยรับ ทั้ง สิ้ น
จากสินเชื่อ การให้กู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิ นและ
เงินลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็น ตราสารหนี้ ลบด้วยมูลค่า
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งสิ้น จากเงินรับฝาก ตราสารหนี้ และ
เงินกู้ยืมทุกประเภท รวมถึงเงินนาส่งกองทุนเพื่อการ
ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น และสถาบั น
คุ้มครองเงินฝากหารด้วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
ดอกเบี้ ย เฉลี่ ย (average interest earning assets)
ซึ่งได้แก่ สินเชื่อ รายการระหว่างสถาบันการเงินและ
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ตลาดเงิน และเงินลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ย 1
(ภาพที่ 2) โดยในไตรมาส 2 ปี 2560 ระบบธนาคาร
พาณิชย์มีรายได้ดอกเบี้ ยรับสุทธิหลังหั กดอกเบี้ยจ่าย
คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ย
(NIM) ที่ร้อยละ 2.76
ภาพที่ 2 สูตรคานวณส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร
พาณิชย์ (NIM)

ทั้งนี้ แต่ละวิธีการคานวณดังกล่าวจะให้ความหมาย
ของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรวมถึงข้อจากัดที่แตกต่างกัน
โดยสรุป ดังนี้
Nominal spread
ความหมาย
สะท้อนความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อหรือ
เงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจง
ข้อจากัด
 หากบุ ค คลหนึ่ ง มี สิ น เชื่ อ หลายประเภทและกระจาย
การออมในหลายผลิตภัณฑ์ การนาอัตราดอกเบี้ยของ
สินเชื่อและเงินฝากเพียงประเภทเดียวมาลบกัน จะไม่
สะท้อนผลต่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 ธนาคารพาณิ ช ย์ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นสิ น เชื่ อ และเงิ น ฝาก
หลายประเภทซึ่ ง มี อั ต ราดอกเบี้ ย แตกต่ า งกั น จึ ง ไม่
สามารถน ามาสะท้ อ นรายได้ ห รื อ ก าไรของธนาคาร
พาณิชย์ได้

Sep 13, 2017
Effective spread

ความหมาย
สะท้อนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของสินเชื่อและเงินฝากทุก
ประเภท ซึ่งจะแสดงภาพรวมของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่
ผู้กู้ต้องจ่ายและผู้ฝากเงินได้รับดีกว่าการเลือกเพียงอัตรา
ดอกเบี้ยบางประเภทมาลบกัน
ข้อจากัด
สะท้อนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้ของธนาคาร
พาณิชย์เฉพาะจากบทบาทในการเป็นตัวกลางทางการเงิน
ในการรับเงินฝากมาปล่อยสินเชื่อ แต่ยังไม่สะท้อนรายได้
จากดอกเบี้ ย สุ ท ธิ ทั้ ง หมด โดยยั ง ไม่ ร วมรายรั บ จาก
ดอกเบี้ยอื่น ๆ (ร้อยละ 12 ของรายรับดอกเบี้ย ทั้งหมด
ณ ไตรมาส 2 ปี 2560) และค่ าใช้ จ่ ายดอกเบี้ ยอื่ น ๆ
(ร้อยละ 21 ของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด ณ ไตรมาส 2
ปี 2560) เช่ น รายได้ ด อกเบี้ ย จากการปล่ อ ยกู้ ใ ห้ กั บ
สถาบั น การเงิ นอื่ น และรายได้ ดอกเบี้ ยจากเงิ นลงทุน ใน
ตราสารหนี้ หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบั น การเงิ น อื่ น และค่ า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย จากการออก
ตราสารหนี้ เป็นต้น
Net Interest Margin
ความหมาย
สะท้ อ นความสามารถในการหารายได้ ข องธนาคาร
พาณิชย์จากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ย
จ่ า ยทั้ ง หมด ครอบคลุมทั้งสินเชื่อและเงินฝาก เงินให้ กู้
และเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน รวมถึงเงินลงทุน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้
ข้อจากัด
NIM เป็ นเครื่ อ งชี้ หนึ่ ง ในการวั ดผลก าไรเบื้ อ งต้ น จาก
รายได้ดอกเบี้ ย สุ ท ธิ เท่ า นั้ น ซึ่ ง ไม่ ได้ ส ะท้ อ นผลก าไรที่
แท้ จ ริ ง (net profit) เนื่ อ งจาก NIM ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เช่น ค่าความเสี่ยงจาก
การให้ สิ นเชื่ อ (credit cost) และค่ าใช้ จ่ ายดาเนินงานอื่น
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานและเครือข่ายสาขา นอกจากนี้
ธนาคารพาณิ ช ย์ ยั ง มี ร ายได้ อื่ น เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
กาไรจากธุรกรรมตลาดเงินและเงินปันผล

1

เช่น ตราสารหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ทรี่ ับโอนมา และเงินลงทุนในธุรกรรมเงิน
ฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นต้น
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จากความหมายและข้ อ จ ากั ด ในการค านวณ
ส่ ว นต่างอัตราดอกเบี้ ย ข้างต้น ตัว เลขที่นั กวิช าการ
และนั ก วิ เ คราะห์ โ ดยทั่ ว ไปน ามาใช้ เป็ น เครื่อ งชี้วัด
ผลกาไรเบื้องต้นของธนาคารพาณิชย์ จากรายได้และ
รายจ่ายดอกเบี้ยจึงเป็น Net Interest Margin (NIM)
NIM ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วง 5 ปี
ที่ ผ่ า นมาค่ อ นข้ า งทรงตั ว อยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ
2.7-2.8 และหากเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน NIM ของไทยจะอยู่ในระดับกลาง ๆ
(ภาพที่ 3) ทั้งนี้ การเปรียบเทียบดังกล่าวควรคานึงถึง
ภาวะเศรษฐกิจและรูปแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย เช่น ธนาคารพาณิชย์
ในมาเลเซีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ที่ทาธุรกิจกับลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก ทาให้มีโครงสร้างต้นทุนและ
รายได้ ที่ แ ตกต่ า งจากธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ ยั งเน้น การ
ให้บริการกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึง
รายย่อย เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึง่ ทาให้
มีต้นทุนจากการเปิดสาขาและการให้บริการตลอดจน
ความเสี่ยงจากสินเชื่อทีส่ ูงกว่า
ภาพที่ 3 ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทสี่ ะท้อนจาก NIM ของ
ไทยเทียบกับต่างประเทศ

ที่มา : Central Banks และ World Bank

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2. NIM และการกาหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย์
มั กมี ค าถามเกิ ดขึ้ นเสมอว่ า ท าไมอั ตราดอกเบี้ ย
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยโดยเฉพาะสาหรับธุรกิจ
SMEs จึงค่อนข้างสู ง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝาก
ค่ อนข้ างต่ า เนื้ อหาในส่ วนนี้ จึ งเป็ นการพิ จารณาถึ ง
ปัจจัยหรือต้นทุนหลั ก ๆ ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ในการ
กาหนดอัตราดอกเบี้ย และความเชื่อมโยงไปยังกาไรของ
ธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เปรียบได้
กับราคาของสินค้าที่บริษัทนามาขายเพื่อหากาไรตอบ
แทนแก่ ผู้ เป็ นเจ้ าของหรื อผู้ ถื อหุ้ น และก าไรจะมาก
หรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าที่กาหนด (อัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อ) รวมถึงปริมาณสินค้าที่ขายได้ (ปริมาณ
สิ นเชื่อที่ ปล่ อย) โดยการก าหนดราคาสิ นค้ าดั งกล่ าว
บริ ษั ทจะต้ องค านึ งถึ งต้ นทุ นโดยรวมของบริ ษั ท ด้ ว ย
เพื่อให้มีกาไรที่จะดาเนินธุรกิจและเติบโตในอนาคต ซึ่ง
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็เช่นเดียวกัน
ดังนั้น ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ จึ งต้ องพิ จ ารณาถึ ง ต้ นทุ น ซึ่ งประกอบด้ ว ย
(1) ต้นทุนทางการเงิน (funding cost) (2) ต้นทุนความ
เสี่ยงจากการให้สิ นเชื่อ (credit cost) และ (3) ต้นทุน
การด าเนิ นงาน (operating cost) รวมถึ งอั ตราก าไร
(profit margin) จากการปล่อยสินเชื่อ โดยขอกล่าวถึง
ในแต่ละส่วน ดังนี้
(1) ต้ น ทุ น ทางการเงิ น (funding cost) หรื อ
ต้นทุนของเงินที่ ธนาคารพาณิชย์ นามาปล่อยสินเชื่อ
ซึ่งได้มาจากการรับเงินฝากจากประชาชน การออก
ตราสารหนี้ รวมถึงการกู้ยืมในตลาดเงินหรือกู้ยืมกับ
สถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงิน นี้ยังต้อง
รวมถึงการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
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ระบบสถาบันการเงินและการประกันเงินฝากอีกร้อยละ
0.47 ของเงินรับฝาก2 ด้วย
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนทางการเงินโดยรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงและอยู่ในระดับต่าสอดคล้อง
กั บอั ตราดอกเบี้ ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ น ซึ่ ง สะท้ อ นต้ น ทุ น การกู้ ยื ม เงิ น ในตลาดเงิ น
ระยะสั้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสาหรับเงินรับฝากมี
แนวโน้ ม ลดลงเช่ นกั น (ภาพที่ 4) ส่ วนหนึ่ งมาจากที่
ธนาคารพาณิชย์ หั นมาเน้ นการระดมเงินฝากประเภท
กระแสรายวั นและออมทรั พย์ (current and savings
accounts : CASA) มากกว่ าเงิ นฝากออมทรั พย์ พิ เศษ
เงินฝากประจ า หรือเงินกู้ยืมอื่นที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย
สูงกว่า (ภาพที่ 5)
ภาพที่ 4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
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ภาพที่ 5 ธนาคารพาณิชย์ไทยลดต้นทุนทางการเงินจากการ
บริหารด้านหนี้สินโดยเน้นเพิ่มเงินฝากประเภท CASA

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ (credit
cost) 3 ธนาคารพาณิชย์จะต้องกันเงินสารอง (provision)
ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อที่ปล่อยไป สาหรับรองรับกรณีที่
ลู ก หนี้ อ าจไม่ ช าระหนี้ เพื่ อ ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ยั ง
สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา credit cost ของธนาคารพาณิชย์ไทย
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 6) จากอัตราการผิดนัดชาระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่า
ภาพที่ 6 ธนาคารพาณิชย์มี credit cost เพิ่มขึ้น

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2

ประกอบด้วย (1) เงินนาส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ นในอั ตราร้ อยละ 0.46 ต่ อปี ของยอดเงิ นฝาก ตั๋ วแลกเงิ น ตราสารหนี้
เงิ น กู้ ยืม ในประเทศ และธุ ร กรรมขายหลั ก ทรั พย์ โ ดยมี สั ญ ญาว่ า จะซื้ อ คื น
และ (2) เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากร้อยละ 0.01 ต่อปีของยอดเงินฝาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3

Credit cost หรือต้นทุนความเสี่ยงของสินเชื่อที่ไม่ ได้รับการชาระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ย คานวณจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
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หากเทียบกับต่ า งประเทศ พบว่า ต้ น ทุน ความ
เสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย
ค่ อนข้ างสู งกว่ าประเทศอื่ น ๆ เห็ น ได้ จ ากหนี้ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของไทยอยู่ในระดับสู งกว่า
เพื่อนบ้านหลายประเทศ (ภาพที่ 7) ซึ่งนอกจากจะมี
สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ ไทยที่ยัง ทยอยฟื้นตัวจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตกต่ าแล้ ว ยั ง สื บ เนื่ อ งจากพอร์ ต สิ น เชื่ อ ของไทย
ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่ให้กับธุร กิจ SMEs (ภาพที่ 8)
ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
และเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้
ธนาคารพาณิช ย์ ไทยมีต้น ทุน ความเสี่ ย งจากการให้
สินเชื่อค่อนข้างสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน (ภาพที่ 9)
ภาพที่ 7 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยอยู่ในระดับสูงกว่าเพื่อนบ้าน

Sep 13, 2017

ภาพที่ 9 ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ (credit cost)
ของไทยค่อนข้างสูงเทียบกับเพื่อนบ้าน

ที่มา : FitchConnect ข้อมูล ธพ. ขนาดใหญ่ Top 3 - 5 แห่ง ณ ปี 2559

(3) ต้น ทุน การดาเนินงาน (operating cost)
ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สาขาและเครือข่าย ATM ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
การเงิ น สด รวมทั้ ง การติ ด ตามและดู แ ลหนี้ และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี (ภาพที่ 10) ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีต้นทุนการดาเนินงานเพิ่ มขึ้ น
โดยมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นหลัก
ภาพที่ 10 ธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนการดาเนินงานเพิม่ ขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นหลัก

ที่มา : World Bank

ภาพที่ 8 การปล่อยสินเชื่อ SMEs ของธนาคารพาณิชย์ไทย
เป็นสัดส่วนสูงเทียบกับต่างประเทศ

ที่มา : Asia SME Finance Monitor 2014

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังมีต้นทุนอื่น ๆ จาก
การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ของทางการ เช่ น
การด ารงเงิ น กองทุ น ตลอดจนการด ารงสิ น ทรั พ ย์
สภาพคล่องที่เพียงพอพร้อมรองรับการไถ่ถอนเงินฝาก
เช่ น การด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (liquidity
coverage ratio) เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์ ต้น ทุน หลั กทั้ง 3 ส่ ว นของ
ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมาต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและ
ต้ น ทุน การด าเนิน งานของระบบธนาคารพาณิ ช ย์
ไทยปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนทางการเงินปรับลดลง
โดยธนาคารพาณิชย์ได้ส่งผ่าน funding cost ที่ลดลง
ไปสู่ภาคเอกชน เห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ
ปล่อยใหม่ (New Loan Rate: NLR) ที่ปรับลดลงตาม
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และลดลงมากกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง (MLR และ MRR) (ภาพที่
11) ในขณะที่ NIM ซึ่งเป็นตัวเลขผลกาไรจากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธินั้นค่อนข้างทรงตัว สะท้อนว่าธนาคาร
พาณิชย์ปรับลด profit margin จากการปล่อยสินเชื่อ
ลง แทนที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่จะทาให้
NIM เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อและต้นทุนการดาเนินงานที่สูงขึ้น ซึ่งการปรับลด
profit margin จากการปล่อยสินเชื่อ นี้ส่งผลให้อัตรา
กาไรโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ หรือ อัตรากาไรต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) (นิยาม
ตามภาพที่ 12) ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยปรับ
ลดลงด้วย (ภาพที่ 13) นอกจากนี้ ยังพบว่า ROE ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่าเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน (ภาพที่ 14)

Sep 13, 2017

ภาพที่ 11 อัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับสินเชื่อปล่อยใหม่ลดลงและ
ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : NLR คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามวงเงินรายสัญญาของเงินให้
สินเชื่อใหม่รายสัญญาของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง (ยกเว้นสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคและสินเชื่อที่ให้แก่ตัวกลางทางการเงิน ) โดยข้อมูลที่ใช้ครอบคลุมสินเชื่อสกุล
เงินบาทที่มีวงเงิน 20 ล้านบาทขึ้นไป ทุกประเภทสินเชื่อ วัตถุประสงค์ และอายุสินเชื่อ
(term) ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยรายสัญญาที่นามาคานวณคือ
ค่ากลางระหว่างอัตราดอกเบี้ยต่าสุดและสูงสุดของแต่ละสัญญา

ภาพที่ 12 สูตรการคานวณ ROE

ภาพที่ 13 ROE ของธนาคารพาณิชย์ไทยลดลง

ที่มา : IMF
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ภาพที่ 14 ROE ของธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่าเทียบกับเพื่อนบ้าน
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ภาพที่ 15 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อสินทรัพย์รวมของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยสูงกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์

ที่มา : World Bank (ใช้ค่า median ในการคานวณ)

ที่มา : IMF

3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขัน
ในระบบ
NIM ของไทยที่ อ ยู่ ใ นระดั บ กลาง ๆ เที ย บกั บ
ประเทศอื่น แสดงถึงโอกาสที่ NIM จะปรั บลงได้อีก
หากธนาคารพาณิชย์สามารถลดต้นทุนความเสี่ยงจาก
การให้ สิ น เชื่อ และต้น ทุน ค่าใช้จ่ ายดาเนิ น งานของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
(ภาพที่ 15) ลงได้ และจะทาให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไปยังภาคธุร กิจและประชาชน
ในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ลดลง นอกจากนีก้ าร
เพิ่มการแข่งขันจะทาให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถคิด
อัตรากาไรได้สูงเกินควรและยังกระตุ้นให้ธนาคารลด
ต้นทุนลงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การแข่งขันใน
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันให้สินเชื่อจาก
หลายสถาบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิ จ (SFIs) และสหกรณ์ ส่ ง ผลให้ ลู ก หนี้ จ่ า ย
อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ โ ดยเฉลี่ ย ต่ากว่ าอั ต ราดอกเบี้ย
เงินกู้อ้างอิง MLR และ MRR4 (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 สินเชื่อที่อยู่อาศัยบางผลิตภัณฑ์มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เฉลี่ยต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง
ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์
เดือน

0%

ปีที่ 1

ปีที่ 2

.55%

ปีที่ เป็นต้นไป

MRR-1.25%

*Effective Interest Rate (EIR) คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ที่มา : ข้อมูลจาก Website ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ต้นทุนของธุรกิจและประชาชน รวมถึงต้นทุน
ของภาคธนาคารที่ลดลงจะช่วยให้ต้นทุนโดยรวมของ
ระบบเศรษฐกิจการเงินลดลงและเอื้อต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยขอยกตัวอย่างแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
(1) การลดต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
โดยเฉพาะของลูกหนี้ SMEs ที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง
เนื่องจากมีข้อมูลจากัดและมีสัดส่วนหนี้เสียมากกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ โดย
 การพั ฒ น าด้ า น ข้ อ มู ล ลู ก หนี้ เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิ จ ารณาให้ สิ น เชื่ อ (informationbased lending) เช่น การมีฐานข้อมูลลูกหนี้ SMEs

4

MLR และ MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง โดยธนาคารพาณิชย์สามารถ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้ ขึ้นอยู่กับความ
เสี่ยงของลูกค้าและประเภทสินเชื่อ
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ที่ครอบคลุ มข้อมูล ของผู้ ให้สิ นเชื่อทุกประเภท และ
การมีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ยอดขายและ
ยอดซื้อ ซึ่งจะช่วยให้สถาบัน การเงิน มีต้น ทุนในการ
ประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ลดลง สามารถกาหนด
อัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกหนี้ได้
ดีขึ้น รวมทั้งสามารถน ามาวิเคราะห์ เพื่อลดสั ดส่วน
หนี้ด้อยคุณภาพลงได้
 การส่งเสริมการนาทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ
มาเป็ น หลั ก ประกั น ในการขอสิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น
การเงิน เช่น สินค้าคงคลัง กิจการ และทรัพย์สินทาง
ปั ญญา โดยหลั กประกัน ดังกล่ าวจะทาให้ ธนาคารมี
ส่วนรองรับการสูญเสียกรณีหนี้เสียเพิ่มขึ้น และทาให้
credit cost ลดลง โดยที่ ผ่ า นมาจะเห็ น ได้ ว่ า มู ล ค่า
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 17)
ภาพที่ 17 มูลค่าการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลักประกันประเภทสิทธิเรียกร้อง

Sep 13, 2017

ที่ ไ ด้ รั บ การค้ าประกั น ท าให้ ธุ ร กิ จ SME สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจของ SMEs ผ่านการปรับปรุงด้านการ
บริ หารจัดการ การผลิต การตลาด เครื อข่า ยทาง
ธุรกิจและช่องทางการจัดจาหน่าย ตลอดจนเทคโนโลยี
เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยลดโอกาสการเป็นหนี้เสียซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs
(2) การลดต้นทุนการดาเนินงานด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ลง
เช่ น การให้ บ ริก ารผ่ านช่องทาง mobile/internet
banking ที่มีปริมาณธุร กรรมเร่ง ตัว ขึ้น มาก (ภาพที่
18) จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น การเปิ ด และการดู แ ลสาขา
ต้นทุนพนักงานและการบริหารเงินสด รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่จะช่วยลดภาระด้านเอกสารหลักฐานและ
กระบวนการทางาน เช่น การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หรือการใช้ distributed ledger technology5 เป็นต้น
ภาพที่ 18 ปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทาง mobile/internet
banking เร่งตัวสูงขึ้น

*สิทธิที่จะได้รับการชาระหนี้ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิการเช่าและอื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า
สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 การส่ ง เสริ ม บทบาทของบรรษั ท ประกั น
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยลดภาระ
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์จากการปล่อยสินเชื่อ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

5

เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ ทาการกระจายและ update
ข้อมูลให้ทุกคนในเครือข่าย โดยไม่จาเป็นต้องมีตัวกลางในการเก็บข้อมูล
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( ) การเพิ่มระดับการแข่งขันในระบบ ทั้งในแง่
ของการเพิ่มทางเลือกให้แก่ธุรกิจในการระดมทุนและ
การเพิ่มผู้เล่นที่เป็นสถาบันการเงินในระบบ โดย

Sep 13, 2017

บทความนี้ เ ป็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ส่ ว นบุ ค คล จึ ง ไม่
จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

 การส่งเสริมการระดมทุนของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs ผ่านช่องทางใหม่ ๆ เช่น venture
capital / PE Trust / P2P lending / crowdfunding
รวมถึงการเข้ามาของบริษัท FinTech
 การเพิ่มผู้เล่นในระบบผ่านช่องทาง Qualified
ASEAN Banks (QABs) ซึ่ งเป็ นการเปิ ดให้ ธนาคาร
สัญชาติอาเซียนมาให้บริการในไทยได้
บทสรุป
จากการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ของธนาคารพาณิ ช ย์
พบว่ า ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา อั ต ราดอกเบี้ ย ของสิ น เชื่ อ
ปล่อยใหม่ได้ปรับลดลงตามต้นทุนทางการเงินที่ปรับ
ลดลง แม้ว่าต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและ
ต้นทุนการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ปรับเพิ่มขึ้น ขณะทีส่ ่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
ค่อนข้างทรงตัว สะท้อนการปรับลด profit margin
จากการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งกระทบต่อความสามารถใน
การท าก าไรของธนาคารพาณิ ช ย์ เห็ น ได้ จ าก ROE
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยทีป่ รับลดลง
ทั้งนี้ แม้ NIM ของไทยจะอยู่ในระดับกลาง ๆ เมื่อ
เที ย บกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น แต่ ยั ง มี โ อกาสที่ NIM
ของธนาคารพาณิชย์จะปรับลงได้โดยการลดต้น ทุน
ความเสี่ ย งจากการให้ สิ น เชื่ อ โดยเฉพาะลู ก หนี้
SMEs ที่ ต้ อ งด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ การเพิ่ ม
ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของ SMEs รวมถึง การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพในการด าเนิน งานของธนาคาร
พาณิชย์ ตลอดจนการเพิ่มระดับการแข่งขันในระบบ
เพื่อส่งผ่านผลประโยชน์ไปถึงผู้ใช้บริการทางการเงิน
และลดต้น ทุน ของระบบเศรษฐกิจ ที่จ ะส่ งเสริ ม การ
เติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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