ฉบับที่ 20 / 2543
เรื่อง สถิติการหักบัญชีเช็คระหวางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดือนธันวาคม 2542
ในเดือนธันวาคม 2542 สภาพคลองของประเทศโดยทัว่ ไปมีความตองการใชเงินสดคอนขางสูง
เนื่องจากเปนชวงเทศกาลปใหม ประกอบกับประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องปญหาป ค.ศ.2000 ที่
อาจจะเกิดขึ้น ทําใหประชาชนมีความตองการในการสํารองเงินสดไวเพื่อใชจายเปนจํานวนมาก ดังนั้น ธนาคาร
พาณิชยสว นใหญจึงตองมีการสํารองเงินสดมากขึ้นกวาปกอน ๆ ถึงกวาเทาตัว
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในเดือนนี้ ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 9.4 โดยมีมูลคาการซื้อ
ขายรวมทั้งสิ้น 98.81 พันลานบาท ดัชนีราคาหลักทรัพย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2542 ปดที่ระดับ 481.92 จุด
เพิ่มขึ้นจากดัชนีปดเดือนกอน 59.8 จุด หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.17 การทีน่ ักลงทุนชะลอการลงทุนในหลักทรัพย
ในชวงเดือนนี้ อาจเนื่องมาจากการขาดความเชื่อมั่น เกีย่ วกับการแกไขปญหาป ค.ศ.2000
สถิติเช็คเรียกเก็บระหวางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนธันวาคม 2542 มี
จํานวนทั้งสิ้น 4,353,366 ฉบับ มูลคารวม 4,274.6 พันลานบาท ปริมาณและมูลคาเช็ค เรียกเก็บในเดือนนี้ลดลง
จากเดือนกอนหนารอยละ 8.07 และ 27.28 ตามลําดับ โดยมีปริมาณเช็คเรียกเก็บเฉลี่ยวันทําการละ 217,668 ฉบับ
และมูลคาเช็คเรียกเก็บเฉลี่ยวันทําการละ 242.7 พันลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ปริมาณเช็คเรียกเก็บในเดือนนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 3.76 และมูลคาเช็คเรียกเก็บลดลงรอยละ 11.93 ตามลําดับ
ในไตรมาสสุดทายของป 2542 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสิน้
13,156,409 ฉบับ มูลคารวม 16,793.5 พันลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาเช็ค เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสุดทาย
ของป 2541 รอยละ 2.85 และ 4.89 ตามลําดับ เนื่องจากในไตรมาสสุดทายของป 2542 สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศฟนตัวดีขึ้นและภาคเอกชน มีความมั่นใจในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ในเดือนธันวาคม 2542 มีปริมาณเช็คคืนรวมทั้งสิ้น 119,958 ฉบับ มูลคารวม 13.02 พันลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.76 และ 0.30 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ ตามลําดับ สัดสวนเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บใน
เดือนนี้ เพิ่มขึน้ จากเดือนที่ผา นมาทั้งในดานปริมาณและมูลคา แตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทั้ง
สัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บยังคงลดลงเล็กนอย ในไตรมาสที่สุดทายของป 2542 มีเช็คคืน

รวมทั้งสิ้น 349,841 ฉบับ มูลคารวม 35.84 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 2.66 และ 0.21 ของปริมาณ และมูลคา
เช็คเรียกเก็บ
สําหรับเช็คคืนที่คืนดวยเหตุผลไมมีเงินซึ่งประกอบดวยเหตุผลขอ 1 “เงินในบัญชีไมพอจาย” ขอ 2
“โปรดติดตอผูสั่งจาย” และ ขอ 3 “ยังไมมกี ารตกลงกับธนาคาร” ในเดือนธันวาคม 2542 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
68,468 ฉบับ มูลคารวม 5.6 พันลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.57 และ 0.13 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียก
เก็บตามลําดับ สัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืน ไมมีเงินตอปริมาณเช็คเรียกเก็บเพิ่มขึน้ จากเดือนกอนหนา และ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทั้งสัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนไมมีเงินตอเช็คเรียกเก็บ
ยังคง ลดลงเล็กนอย
ป 2542 มีจํานวนเช็คเรียกเก็บในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งสิ้น 51.4 ลานฉบับ มูลคารวม
65,509.9 พันลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 2.1 และ 13.1 ตามลําดับโดยมูลคา เช็คตอฉบับลดลงจาก 1.44
ลานบาทในปกอน เหลือเฉลีย่ ฉบับละ 1.28 ลานบาท โดยในชวงครึ่งแรกของป 2542 ปริมาณและมูลคาเช็คเรียก
เก็บยังคงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน ของป 2541 แตในชวงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป 2542 ปริมาณ
และมูลคาเช็คเรียกเก็บไดขยับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มมีแนวโนมที่ดีขึ้นกวา
ในชวงตนป
ทั้งนี้ สัดสวนปริมาณเช็คคืนและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บในป 2542 มีจํานวนทัง้ สิ้น 1.49 ลานฉบับ
มูลคารวม 159.3 พันลานบาท ลดลงตอเนื่องจากปกอนรอยละ 37.5 และ 44.3 ตามลําดับ โดยคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 2.9 และ 0.24 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บตามลําดับ
สําหรับเช็คคืนเนื่องจากเหตุผลไมมีเงินในป 2542 มีจํานวนทั้งสิ้น 849,692 ฉบับ มูลคารวม 70.8
พันลานบาท ลดลงอยางตอเนื่องจากปกอนรอยละ 38.1 และ 49.6 ตามลําดับ และคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.65
และ 0.11 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บตามลําดับ
การเรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดระหวางธนาคารพาณิชยผานสํานักงานใหญ (Bill for collection:
B/C) ที่ศูนยหกั บัญชีฯ ป 2542 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 435,724 ฉบับ มูลคารวม 14,461.83 ลานบาท โดยมีเช็คคืน
จํานวนทั้งสิ้น 16,220 ฉบับ มูลคารวม 790.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.72 และ 5.47 ของปริมาณและมูลคาเช็ค
เรียกเก็บตามลําดับ ซึ่งสัดสวนเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บตางจังหวัดลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับป 2541 โดยเฉพาะ
สัดสวนมูลคาเช็คคืนตอมูลคาเช็คเรียกเก็บ ลดลงจากรอยละ 12.14 เหลือเพียงรอยละ 5.47 ของมูลคาเช็คเรียกเก็บ

การเรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดระหวางธนาคารพาณิชยผา นสํานักงานใหญ ป 2542
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