ฉบับที่ 42/2551
เรื่อง ผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2551
และผลกระทบของวิกฤตการณการเงินโลกตอธนาคารพาณิชยไทย
นายเกริก วณิกกุล ผูชวยผูว า การ สายนโยบายสถาบันการเงิน เปดเผยวา ไดมีการจัดตัง้
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินตามกฏหมายใหมขึ้นเปนครั้งแรก มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ธปท. ในดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด
11 คน โดยตําแหนง 6 คน และเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 คน
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการไดประชุมกันเปนครั้งแรกโดย ธปท. ไดรายงาน
ฐานะและการดําเนินงานของระบบสถาบันการเงิน ใหคณะกรรมการไดรับทราบวา ไตรมาส 3 ป 2551
ระบบธนาคารพาณิชยมกี ําไรสุทธิ 2.4 หมื่นลานบาท ลดลง 2.3 พันลานบาทจากไตรมาส 2 ป 2551
แตเมื่อรวม 9 เดือนแรกของป 2551 มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 8.1 หมื่นลานบาท สูงกวากําไรทั้งป 2550 ถึง
5.7 หมื่นลานบาท เนื่องจากสินเชื่อขยายตัวไดดี คุณภาพสินทรัพยดีขนึ้ จาก NPL ลดลง กอปรกับภาระ
กันสํารองปนลี้ ดลงมากหลังจากธนาคารทุกแหงไดกนั สํารองตามเกณฑมาตรฐานบัญชีสากล (IAS 39)
ครบถวนแลวตั้งแตป 2550
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 13.2 จากระยะเดียวกันปกอน เรงขึน้ จาก
รอยละ 11 ในไตรมาส 2 ป 2551 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตอเนือ่ งเปนไตรมาสที่ 4 โดยเปนการเรงตัวของ
สินเชื่อภาคธุรกิจ (สัดสวนรอยละ 75.7 ของสินเชื่อรวม) ที่รอยละ 12.3 เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 9.5
ในไตรมาส 2 ป 2551 สวนหนึ่งสะทอนความตองการเงินทุนหมุนเวียนตามตนทุนวัตถุดิบและคาขนสง
ที่สูงขึ้น ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวรอยละ 16.1 ใกลเคียงกับไตรมาสกอนจากสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัยเปนหลัก
ระบบธนาคารพาณิชยมีสภาพคลองเพียงพอ โดยเครื่องชี้สภาพคลอง คือสัดสวนสินเชื่อ
ตอเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) ที่ธนาคารพาณิชยระดมได เคลื่อนไหวอยูใ น
ชวงแคบประมาณรอยละ 90 ในไตรมาส 3 โดยปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยในเดือนกันยายนเปนรอยละ 90.9
จากที่สินเชื่อเรงตัวตอเนื่อง ขณะที่การระดมเงินผานเงินฝากและตัว๋ แลกเงิน (B/E) รวมกันขยายตัวใน
อัตรารอยละ 3.6 เทากับไตรมาส 2 ป 2551 โดยชวงประมาณเดือนสิงหาคม 2551 ธนาคารหลายแหง
เรงระดมเงินฝากประจําประเภทตางๆ ทําใหเงินฝากขยายตัวเพิ่มเปนรอยละ 0.2
สินเชื่อที่ไมกอ ใหเกิดรายได (gross NPL) มียอดคงคาง 432.1 พันลานบาท ลดลงจากไตรมาส 2
จํานวน 15.7 พันลานบาท โดยสัดสวนตอสินเชื่อรวมลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 4 ทั้ง gross NPL และ
net NPL ที่รอยละ 6 และรอยละ 3.3 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการที่ธนาคารพาณิชย
ระมัดระวังในการดูแลคุณภาพสินเชื่ออยางใกลชิด รวมทัง้ จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และมีการชําระ
หนี้เพิ่มขึน้ ดวย เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมธุรกิจปรากฏวา สินเชื่อภาคธุรกิจมีสัดสวน NPL ตอสินเชื่อรวม
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ลดลงในเกือบทุกภาคธุรกิจ จากรอยละ 7.2 เหลือรอยละ 6.7 ในขณะทีส่ ินเชื่ออุปโภคบริโภคมีสัดสวน
NPL ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 3.8 เหลือรอยละ 3.7
สําหรับสํารองหนี้สูญหรือสงสัยวาจะสูญนั้น ไดมกี ารนําเกณฑ IAS 39 เขามาใชตั้งแตป
พ.ศ. 2549 การทยอยกันสํารองตั้งแตป 2549 และ 2550 มีผลทําใหธนาคารพาณิชยตองสํารองเพิ่มเติม 2 ป
รวมกันถึง 1.49 แสนลานบาท สวนปลายป 2550 เมื่อหักสํารองออกแลว กําไรสุทธิจึงอยูที่ 2.4 หมื่นลาน
บาท ทั้งที่กําไรจากการดําเนินงานมีอยูที่ 1.57 แสนลานบาท ธนาคารพาณิชยเองก็ไมไดนิ่งนอนใจไดกัน
สํารองเกินสํารองพึงกันอยูถงึ รอยละ 120 เปนการกันสํารองเผื่อความเสียหายไวสูงมาก จึงไมมีความนา
เปนหวงแตประการใด
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของระบบธนาคารพาณิชยเพิม่ ขึ้นเปนรอยละ 15.7 จากรอยละ
15.2 เมื่อสิ้นไตรมาสกอน จากผลกําไรและการเพิ่มทุน ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
รอยละ 8.5
ในชวงนี้ระบบการเงินโลกมีความผันผวนสูงมาก และมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมาก
ขึ้น อยางไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชยไทยยังคงมีเสถียรภาพ และไมไดรับผลกระทบทางตรงเทาใดนัก
เพราะธนาคารพาณิชยไทยมีการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเพียงรอยละ 1.2 ของสินทรัพยรวม
ณ สิงหาคม 2551 โดยมีการลงทุนใน CDO เพียงรอยละ 0.04 ของสินทรัพยรวม และปจจุบนั ธนาคาร
พาณิชยไทยไดขาย CDO ที่เกี่ยวของกับ Subprime ออกไปหมดแลว และธนาคารที่ลงทุนใน CDO ไดจัด
ชั้นและรับรูผลขาดทุนตามมาตรฐานบัญชี IAS 39 ครบถวนแลว ประกอบกับระบบธนาคารพาณิชย
มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีขนึ้ มาก ระบบจึงมีความแข็งแกรงดีอยู
คณะกรรมการเห็นวา สภาพคลองยังคงเพียงพอ ไมมีสัญญาณของแรงกดดันจากการกูยืม
ระหวางธนาคาร เพราะธนาคารพาณิชยไทยพึ่งพาเงินฝากในประเทศเปนหลัก การเตรียมการและ
พัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชยที่ผานมาทําใหระบบมีเสถียรภาพเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม
ปจจัยทาทายทีต่ องติดตามซึ่งเปนผลกระทบทางออม คือ ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทยตอคุณภาพสินทรัพย ซึง่ อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นในไตรมาส 4 และในปหนาจึงตองไมนิ่ง
นอนใจและเนนเสริมสรางการบริหารความเสี่ยง และการดูแลอยางใกลชิดของกรรมการและผูบริหาร
ของธนาคาร โดย ธปท. และผูบริหารธนาคารพาณิชยไดมกี ารรวมหารือถึงพัฒนาการที่สําคัญดังกลาว
กันมาอยางตอเนื่องในชวงปที่ผานมา เพื่อดูแลเสถียรภาพและความสามารถในการปรับตัวของระบบ
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารแหงประเทศไทย
6 พฤศจิกายน 2551

