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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยในการ
กาํหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะทาํใหธ้นาคารไดรั้บกาํไร
สูงสุด ตามเง่ือนไข และกฎเกณฑต่์างๆ ซ่ึงการศึกษาจะประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกจะเป็น
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงแบ่งผลการศึกษาออกเป็น
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบและแยกตามรายธนาคาร และส่วนท่ีสองจะเป็นการทดสอบความสมัพนัธ์
ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อกาํไรของแต่ละธนาคาร โดยใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาสของแต่ละธนาคาร 
(ไตรมาสท่ี 1/2533 – 3/2545) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดกระแสการต่อตา้นพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยว์า่เอา
เปรียบผูกู้แ้ละผูอ้อม และก่อใหเ้กิดความไม่ไวใ้จว่าธนาคารไม่ไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ยติุธรรมกบัประชาชน และมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจส่วนรวม
ในท่ีสุด 
 ผลการศึกษาพบวา่ในกรณีของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ ถา้เงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของธนาคารเพ่ิมข้ึน ธนาคารจะ
เรียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญกลบัมีความสัมพนัธ์กบัส่วน
ต่างอตัราดอกเบ้ียในทางลบ มีสาเหตุมาจากเป็นช่วงท่ีผูกู้ไ้ม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีคืน
ใหก้บัธนาคาร ดงันั้นธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบจึงจาํเป็นตอ้งยอมรับส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลงเพ่ือ
ตดัลดภาระหน้ีสูญ นอกจากน้ี สภาพคล่องในระบบธนาคารโดยรวมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ไตร
มาสท่ี 3 ของปี 2541 ขณะเดียวกนัธนาคารโดยรวมไม่สามารถปล่อยสินเช่ือเพ่ิมได ้ ทาํใหธ้นาคาร
โดยรวมต่างเรียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากผลลพัธ์ท่ีไดก้ลบัเป็น
บวก  

สาํหรับผลการศึกษาแยกรายธนาคารพบวา่ ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาจะแสดงผลของ
ความสมัพนัธ์ต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียต่างกนัออกไปในแต่ละธนาคาร ทั้งน้ีเป็นเพราะความแตกต่าง
ท่ีค่อนขา้งมากของลกัษณะของตวัแปรในแต่ละธนาคารเป็นสาํคญั  
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ส่วนผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อกาํไรของธนาคารพบวา่ มีเพียง
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกรุงศรีอยธุยาและธนาคารเอเชียเท่านั้น ท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมี
นยัสาํคญัและมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ีเป็นเพราะปัญหาของคุณภาพหน้ีท่ีธนาคาร
เหล่าน้ีมีอยู ่ สาํหรับความสามารถในการปล่อยสินเช่ือซ่ึงแสดงนยัสาํคญัของกาํไรของธนาคารเป็น
ส่วนใหญ่นั้น จะแสดงทิศทางความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละธนาคาร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพ
ของสินเช่ือ ตน้ทุนทางดา้นเงินฝาก และการตั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญต่อสินเช่ือของธนาคารนั้นๆ   
เป็นสาํคญั 

สาํหรับตวัแปรท่ีเป็นตน้ทุนการดาํเนินงานของธนาคาร ซ่ึงไดแ้ก่ หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะ
สูญต่อสินเช่ือและตน้ทุนในการบริหาร จะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานของธนาคารส่วนใหญ่ 
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ABSTRACTS 
 
 This study aims to investigate the determinants of the interest rate spread of Thai 
commercial banks during the year 1980 – 2002 when the policy on the spread of Thai commercial 
banks ignited a great debate among parties concerned on its business ethic and efficiency. The 
accounting concept, in which all banks are assumed to maximize their profit, will be employed as 
the working horse theory in this study. Under the light of this concept, the commercial banks will 
choose its interest rate spread subject to their liquidity constraints according to law and regulation. 
Using quarterly time series data during 1980 – 2002, the study attemptes to elaborate two folds, 
namely the determinants of the optimal interest rate spread of Thai commercial banks, the 
correlation of their performance and main operating variables.  

The results of the study suggest that there exists the positive relationship between the 
interest rate spread and its contributions to the financial institution development fund, legal reserve 
requirement, and its expenditure. On the other hand, the bad debt and doubtful accounts caused a 
lower interest rate spread. The later could be explained by the fact that commercial banks had to cut 
down the spread in order to improve its debt quality. An increase in liquidity on banking system 
since the third quarter of 1998, together with a sharp reduction in loan had created a heavy burden to 
the commercial banks. This led to a requirement of an increase in the interest rate spread in order to 
compensate its rising costs. Thus, it is not surprised when the result of the study suggested a positive 
direction of relationship between the spread and the ratio of loan and deposit. On a disaggregation 
basis, the regression results show varied relationships between the studied variables and the interest 
rate spread across the banks. This is clearly due to the differential characteristics of the banks.  

Furthermore, the study also reveals that the performance of the banks mainly displays 
the positive causal relationship with the interest rate spread, except the cases of Bank of Ayudhya 
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and Bank of Asia, where the reversed relationship are found. This could be due to the poor quality 
of their debts. The loan/deposit ratio generates more profit to the banks, whose quality of debts is 
relatively high and their balances also are supported by substantial amount of financial institution 
development fund and liquidity assets. On the other hand, bad debt and doubtful accounts and 
operating cost show a reverse causal relationship with the interest rate spread.  
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บทที ่1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัของปัญหา 
 
 ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีระบบการเงินและสถาบนัการเงินท่ีเจริญกา้วหนา้ อตัราดอกเบ้ียมี
บทบาทสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรดงักล่าว
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด บทบาทท่ีสาํคญัท่ีปรากฏใหเ้ห็นกคื็อการกาํหนดบทบาทการใหกู้ย้มื และ
การจดัสรรการลงทุน และบทบาทในการส่งเสริมการออมทรัพย ์ทั้งน้ีธนาคารพาณิชยจ์ดัเป็นสถาบนัท่ี
มีบทบาทและความสาํคญัมากท่ีสุดของประเทศ ในการเป็นตวักลางและการเป็นศนูยก์ลางของการ
จดัสรรการใชท้รัพยากรของประเทศท่ีสาํคญั เน่ืองจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งระดมเงินออมส่วนท่ี
เหลือจากหน่วยเศรษฐกิจหน่ึงไปจดัสรรใหแ้ก่หน่วยเศรษฐกิจท่ีตอ้งการเพ่ือใชเ้ป็นการลงทุน ถา้
ตวักลางทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กจ็ะมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการคล่องตวัของระบบเศรษฐกิจ
อนัจะนาํไปสู่การขยายตวัท่ีมีประสิทธิภาพและมัน่คงต่อไป เม่ือพิจารณาบทบาทของธนาคารในการ
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูร้ะดมเงิน ยอ่มตอ้งมีการจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียเงินฝากใหแ้ก่ผูอ้อมเพ่ือจูงใจให้
นาํเงินมาออมกบัธนาคาร ในขณะเดียวกนัหน่วยเศรษฐกิจท่ีตอ้งการเงินทุน และไม่สามารถระดม
เงินทุนไดด้ว้ยตวัเองอยา่งเพียงพอกจ็ะใชบ้ริการจากธนาคาร เป็นแหล่งระดมเงินทุนทางหน่ึง โดยจ่าย
ผลตอบแทนจากการกูย้มื หรือดอกเบ้ียเงินกูใ้หแ้ก่ธนาคาร เราจะเห็นไดว้า่อตัราผลตอบแทนท่ีผูอ้อม
ไดรั้บ และท่ีผูกู้ต้อ้งจ่าย อาจมีส่วนในการกาํหนดปริมาณธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้ง 2 ทาง คือ เม่ือใดท่ีผู ้
ออมไดรั้บผลตอบแทนตํ่า ยอ่มไม่จูงใจใหผู้อ้อมนาํเงินมาออมกบัธนาคาร และในขณะท่ีเม่ือใด
ผลตอบแทนท่ีผูกู้ต้อ้งจ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ธนาคารอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ผลตอบแทนท่ีผูกู้ค้าดวา่จะไดรั้บ 
ยอ่มไม่จูงใจใหผู้กู้น้าํเงินนั้นไปลงทุน ซ่ึงยอ่มมีผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้
 นบัตั้งแต่มีการเปิดเสรีทางการเงินในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2533 เป็นตน้มา รัฐบาลได้
ดาํเนินมาตรการผอ่นคลายขอ้จาํกดัทางดา้นการเงินมาโดยตลอด อาทิ มาตรการผอ่นคลายดา้นอตัรา
ดอกเบ้ีย ดา้นการควบคุมการปริวรรต และการกาํกบัและพฒันาสถาบนัการเงิน เป็นตน้ จากการท่ี
เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี 2538 ส่งผลใหเ้งินทุนไหลเขา้เป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ี
โครงสร้างทางการเงินในประเทศยงัพฒันาไม่เพียงพอ และไดน้าํเงินทุนไปใชใ้นภาคธุรกิจท่ีไม่
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ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ระบบเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ และการเก็งกาํไรใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ ส่งผลใหดุ้ลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลและเกิดปัญหาเงินเฟ้อ จากปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจดงักล่าว   เร่ิมปรากฏชดัเจนข้ึนเม่ือปี 2540   เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า   รายไดจ้ากการส่งออก
ลดลง สภาพคล่องในระบบการเงินมีความผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง จากข่าวการลดค่าเงินบาท และบริษทั
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Moody’s) พิจารณาลดอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารหน้ีของไทยลง ส่งผล
ใหเ้งินทุนไหลออก การระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยช์ะลอตวั อยา่งไรกต็าม สภาพคล่องของ
ระบบการเงินไดตึ้งตวัอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคมต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนมิถุนายน เน่ืองจากกระแสข่าว
การลดค่าเงินบาท และการโจมตีค่าเงินบาท รวมทั้งปัญหาสถาบนัการเงินของไทยมีความรุนแรงข้ึน 
ทาํใหเ้งินทุนไหลออกเป็นจาํนวนมาก และประชาชนเร่งถอนเงินออกจากบริษทัเงินทุน ทางการจึง
ตอ้งเสริมสภาพคล่องใหก้บัระบบการเงินเป็นจาํนวนมากผา่นกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน จนในท่ีสุดรัฐบาลตอ้งประกาศเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนจากระบบตะกร้า
เงิน (Basket of Currency) มาเป็นระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั (Managed Float) เม่ือวนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2540 พร้อมกบัปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานข้ึนจากร้อยละ 10.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 12.5 
ต่อปี ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2540 รัฐบาลตดัสินใจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหวา่ง
ประเทศ (International Monetary Fund : IMF) เพ่ือแกไ้ขปัญหาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมี
มาตรการทางการเงินออกมาเป็นระยะๆ แต่กไ็ม่ช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้
ค่าเงินบาทลดลง ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวา่งธนาคารสูงข้ึนจากช่วงร้อยละ 13.5 – 21.0 
ต่อปี ในเดือนมิถุนายน 2540 เป็นช่วงร้อยละ 16.25 – 29.0 ต่อปี ในเดือนกนัยายน 2540  

จากวิกฤตการณ์ค่าเงินบาทท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเช่ือมัน่ต่อการดาํรงอยู่
ของสถาบนัการเงินทาํใหมี้การถอนเงินฝากจาํนวนมาก และเจา้หน้ีเงินใหกู้ย้มืต่างประเทศเร่งรัดให้
ชาํระคืนเงินกู ้ รวมถึงการเพ่ิมเงินกองทุนไม่เพียงพอตามมาตรฐาน BIS กบัภาระหน้ีดอ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทาํใหส้ถาบนัการเงินส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง ดงัจะเห็นได้
จากกลุ่มธนาคารขนาดกลางและเลก็ต่างพยายามดึงเงินฝาก ดว้ยการแข่งขนักนัเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจาํ 3 เดือน ตามภาวะสภาพคล่องท่ีตึงตวัจากช่วงร้อยละ 9.0 – 12.0 ต่อปี ในช่วงไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2540 เป็นช่วงร้อยละ 10.0 – 14.5 ร้อยละ 12.0 – 15.75 และร้อยละ 10.0 – 16.5 ต่อปี ในช่วงไตร
มาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2540 และไตรมาสท่ี 1 ของปี 2541 ตามลาํดบั ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียใน
กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั หลงัจากท่ีสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์
เร่ิมปรับตวัดีข้ึน ภาวะการแข่งขนัระดมเงินฝากเร่ิมลดลง และภาวะการเงินเร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึน 
ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากเร่ิมทรงตวัในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2541 และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
เร่ิมลดลงมากในช่วงไตรมาสท่ี 3 จากช่วงร้อยละ 10.0 – 16.5 ต่อปี ในไตรมาสท่ี 2 เป็นช่วงร้อยละ 7.5 
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– 10.0 ต่อปี ในไตรมาสท่ี 3 ในธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ จากสภาพคล่องท่ีอยูใ่นเกณฑสู์ง 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการผอ่นคลายนโยบายทางการเงินและการคลงั รวมทั้งการประกาศลดอตัราการดาํรง
เงินสดสาํรองท่ีธนาคารตอ้งดาํรงไวท่ี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 1 เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2542 ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดลงอยา่งรวดเร็วเพ่ือลดตน้ทุนรายจ่ายดา้นดอกเบ้ีย ดงั
จะเห็นไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียมีการปรับตวัลดลงอยูเ่ร่ือยๆ โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร
ทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่ามาโดยตลอดเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.19, 1.86 และ 1.70 ต่อปี ในช่วงไตรมาสท่ี 2 – 4 
ของปี 2543 ตามลาํดบั ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่จะอยูใ่นร้อยละ 2.25 ต่อปี ส่วนในธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็จะปรับตวัอยูใ่นช่วง
ร้อยละ 2.0 - 2.75 ต่อปี ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2544  (ดงัตารางท่ี 1 ) 

สาํหรับในส่วนของอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื (MLR) ของธนาคารพาณิชยมี์การปรับตวั
ข้ึนอยูห่ลายคร้ังตามภาระดอกเบ้ียเงินฝาก เม่ือสภาพคล่องเร่ิมปรับตวัดีข้ึน แต่สถาบนัการเงินมีตน้ทุน
เงินฝากและภาระหน้ีดอ้ยคุณภาพสูง ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืปรับตวัลดชา้กวา่การลดลงของ
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2541 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ไดป้รับตวัลดมาก แต่ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็กลบัปรับตวัลงชา้กวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก กล่าวคือ จากช่วงร้อย
ละ 16.5 – 18.0 ต่อปี ในช่วงไตรมาสท่ี 2 เป็นช่วงร้อยละ 16.0 – 17.5 ต่อปี ในช่วงไตรมาสท่ี 3 แต่
อยา่งไรกต็ามอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืกมี็การปรับตวัลดลงอยูเ่ร่ือยๆ ตามสภาวะอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ท่ีลดลง ซ่ึงธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไดป้รับอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืลงอยูใ่นช่วงร้อยละ 7.25 – 
7.75 และร้อยละ 7.0 – 7.5 ต่อปี ส่วนธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ปรับตวัลดลงอยูใ่นช่วงร้อย
ละ 7.5 – 8.0 และร้อยละ 7.25 – 8.0 ต่อปี ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปี 2544 ตามลาํดบั (ดงัตาราง
ท่ี 1) 

อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาถึงส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืกบั
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย ์จะเห็นไดว้า่ (ดงัตารางท่ี 2) ในช่วงไตรมาส
ท่ี 3 และ 4 ของปี 2541 ธนาคารพาณิชยเ์ฉล่ียทั้งระบบไดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงสุด
เฉล่ียร้อยละ 7.56 และ 6.61 ต่อปี ซ่ึงสูงกวา่ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน อาจมีสาเหตุมาจาก
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 สภาพคล่องอยูใ่นเกณฑสู์ง และธนาคารพาณิชยต่์างพยายามลดอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนักย็งัไม่สามารถลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืลงได ้ เพราะไม่สามารถ
หรือไม่ตอ้งการปล่อยสินเช่ือเพ่ิม เน่ืองจากเงินกองทุนไม่เพียงพอ หรือเกรงว่าจะมีหน้ีไม่ก่อใหเ้กิด
รายไดเ้พ่ิมข้ึน แมว้า่การปรับตวัของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยจ์ะปรับตวัข้ึนและลง 
แต่กย็งัอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงเฉล่ียร้อยละ 5.15, 5.18 และ 5.15 ต่อปี ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2543 และ
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ไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2544 ตามลาํดบั  ดงันั้น  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงตอ้งออกมาตรการ
ต่างๆ เพ่ือให ้
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ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียลดลง อาทิเช่น การผอ่นคลายการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องของธนาคาร
พาณิชย ์และบริษทัเงินทุนจากไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  2  เป็นร้อยละ 1 ของเงินฝากและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
ต่างประเทศ ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารปรับโครงสร้างหน้ีและการประเมินมูลค่าหลกัประกนัของ
สถาบนัการเงิน การปรับปรุงวิธีการคาํนวณอตัราดอกเบ้ีย MRR ท่ีธนาคารคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป โดยให้
อิงกบัอตัราดอกเบ้ีย MLR บวกส่วนต่างสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี และการประกาศยกเลิกอตัรา
ดอกเบ้ียมาตรฐาน เป็นตน้ แต่กย็งัไม่สามารถทาํใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียแคบลงได ้ และจากการท่ี
ธนาคารพาณิชยก์าํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงมากจนเกินไปนั้น อาจจะเกิดกระแสการ
ต่อตา้นพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยว์า่เอาเปรียบผูอ้อมและผูกู้ ้ และก่อใหเ้กิดความไม่ไวใ้จวา่
ธนาคารไม่ไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและยติุธรรมกบัประชาชน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อความ
เช่ือมัน่ในระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจส่วนรวมในท่ีสุด จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็น
ประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีจะพิจารณาถึง ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการกาํหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
และเงินฝากของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ในการควบคุมเพ่ือใหส่้วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถใหธ้นาคารพาณิชยย์งัคงสามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

ในการศึกษาการกาํหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย มีวตัถุประสงคใ์น
การศึกษาดงัน้ี 

1.เพ่ือศึกษาสภาวะการณ์อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และความแตกต่างของ
อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

2.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

3.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของผลการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์ กบัตวัแปรสาํคญั
ต่างๆ ของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีกาํหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และเงินใหกู้ย้มืของ
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ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 
2.เพ่ือใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของผลการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์ กบัตวัแปร

สาํคญัต่างๆ ของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
3.เพ่ือใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจ ในการพิจารณา 

แกไ้ข ปรับปรุงกฎเกณฑ ์ วางแนวทางในการบริหารส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
 
1.4 ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) จะเป็นการศึกษาถึงลกัษณะโครงสร้าง

อตัราดอกเบ้ียและส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในช่วงเวลาท่ีผา่นมา และอธิบายถึงทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียในแนวคิดต่างๆท่ีสาํคญั 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดส่วนต่าง
ของอตัราดอกเบ้ีย โดยใชวิ้ธีทางสถิติในรูปของสมการถดถอยหลายตวัแปร (Multiple Regression 
Equations) และใชค่้า Correlation เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย ์
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษา การกาํหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยคร้ังน้ี      
เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2536 
– ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2545 รวมระยะเวลา 9 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบภาวะ
วิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลกระทบใหธ้นาคารพาณิชยเ์รียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง
ในทุกๆ ธนาคาร ซ่ึงจะพิจารณาถึงภาพรวมของทั้งระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้ง 11 แห่งท่ีเปิดทาํการ
อยูใ่นขณะน้ี ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทย
ทุน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน  และธนาคารยโูอบีรัตนสิน เน่ืองจากในช่วงปี 2541 มีการ
ควบกิจการธนาคารพาณิชยไ์ทยบางแห่งเขา้ดว้ยกนั โดยธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์ารไดถู้กแปร
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สภาพเป็นบริษทับริหารสินทรัพย ์ ธนาคารมหานครถูกควบกิจการเขา้กบัธนาคารกรุงไทย (พ.ย.2541) 
ธนาคารสหธนาคารถูกควบกิจการเขา้กบับริษทัเงินทุนหลกัทรัพยก์รุงไทยธนกิจ  (ธ.ค.2541) ซ่ึง
ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารไทยธนาคาร ส่วนธนาคารแหลมทองถูกควบกิจการเขา้กบัธนาคารรัตน
สิน (ก.ย.2541) ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารยโูอบี รัตนสิน และธนาคารศรีนครถูกควบกิจการเขา้กบั
ธนาคารนครหลวงไทย (เม.ย.2545) 
 DPU



  
บทที ่2 

 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้ของคลาสสิก (Classic theory) 
  

ตามแนวคิดของสาํนกัคลาสสิกเห็นว่าดอกเบ้ีย คือ ราคาของเงินออม โดยราคาของเงิน
ออมถูกกาํหนดจากอุปสงคข์องเงินลงทุนและอุปทานของเงินออม โดยคลาสสิกเช่ือวา่เงินออมข้ึนอยู่
กบัอตัราดอกเบ้ียไม่ข้ึนอยูก่บัรายได ้ หากอตัราดอกเบ้ียสูงจะทาํใหอุ้ปทานของเงินออมเพิม่ข้ึน และ
อุปทานของเงินออมจะลดลงถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง ดงันั้น เส้นอุปทานของเงินออมท่ีจะถูกนาํไปให้
กูย้มืจึงมีลกัษณะลาดข้ึนจากซา้ยไปขวา ในขณะท่ีอุปสงคข์องเงินลงทุนจะแสดงถึงความตอ้งการ
เงินทุนของผูป้ระกอบการ และมีลกัษณะผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย เม่ืออตัราดอกเบ้ียยิง่ต ํ่าอุปสงคข์อง
เงินลงทุนกจ็ะยิง่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนท่ีหน่วยผลิตตอ้งจ่าย เม่ือตน้ทุนของเงินทุน
ลดลง ผูล้งทุนยอ่มมีแรงจูงใจท่ีจะลงทุน แต่ถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนจะทาํใหค้วามตอ้งการลงทุนจะ
ลดลง เส้นอุปสงคข์องเงินลงทุนจึงมีลกัษณะลาดลงจากซา้ยไปขวา นอกจากน้ีคลาสสิกยงั
ตั้งสมมติฐานอีกว่าไม่มีส่วนร่ัวไหลของเงินออม เน่ืองจากเม่ือมีเงินบางส่วนไหลออกจากระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ เงินออมของประชาชน เงินออมน้ีจะเขา้สู่ระบบธนาคารและกลายเป็นเงินใหกู้ย้มื
แก่หน่วยผลิตต่อไปในจาํนวนเท่ากนั นัน่คือ เงินออมจะตอ้งเท่ากบัเงินลงทุนเสมอ ในขณะเดียวกนัไม่
มีแหล่งเงินแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินออม และไม่มีการสร้างเงินของระบบธนาคารพาณิชย ์ เรา
สามารถพจิารณาไดจ้ากภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอุปสงคข์องเงินลงทุน กบัอุปทานของเงิน
ออมต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 2.1 
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียจากอุปสงคข์องเงินลงทุน 

และอุปทานของเงินออม 
 
  อตัราดอกเบ้ีย     

             S0 
           i2            E2   S1 
           i0  E0  
           i1          E1      D1 
                    D0 
           0                  M0 M1                  ปริมาณเงินออม  
 
 จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นไดว้่า แกนตั้งแทนอตัราดอกเบ้ีย แกนนอนแทนปริมาณเงิน เส้น 
D0 เป็นเส้นความตอ้งการเงินลงทุนของภาคธุรกิจ และเส้น S0 เป็นเส้นเงินออมของระบบเศรษฐกิจ 
อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพจะอยูท่ี่ i0 และปริมาณเงินกูดุ้ลยภาพจะอยูท่ี่ M0 เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ประ
ชานชนจะนาํเงินออมมาใหผู้ป้ระกอบการกูเ้พ่ิมข้ึน เส้นอุปทานของเงินออมจะเคล่ือนไปทางขวาจาก 
S0 เป็น S1 (กาํหนดใหอุ้ปสงคค์งท่ี) ณ อตัราดอกเบ้ีย i0 เกิด Excess Supply เม่ือการออมเพิม่สูงข้ึนทาํ
ใหดุ้ลยภาพในตลาดการเงินเปล่ียนแปลง คือ อตัราดอกเบ้ียลดลงจาก i0 เป็น i1 ในขณะท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งการลงทุนเพ่ิมข้ึนเม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง ดงันั้นผูป้ระกอบการจะเพ่ิมการลงทุน
จาก M0 เป็น M1 ซ่ึงจะเท่ากบัปริมาณเงินท่ีประชาชนออมมากข้ึนนัน่เอง ในทางตรงกนัขา้มหากเกิด
กรณีท่ีความตอ้งการลงทุนเพ่ิมข้ึน เส้นอุปสงคข์องเงินลงทุนจะเคล่ือนไปทางขวาจาก D0 เป็น D1 
(โดยอุปทานคงท่ี) ณ อตัราดอกเบ้ีย i0 เกิด Excess Demand for money ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียดุลย
ภาพเพ่ิมข้ึนจาก i0 เป็น i2 จะเห็นว่าการเปล่ียนแปลงในอตัราดุลยภาพสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการ
เปล่ียนแปลงในอุปสงคข์องเงินลงทุนและอุปทานของเงินออม 
 
 แนวความคิดของคลาสสิกสามารถสรุปไดว้า่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจไม่ไดมี้
บทบาทต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียถูกกาํหนดโดยอุปทานของเงินออมและอุปสงค์
ของเงินลงทุนของผูป้ระกอบการเพ่ือนาํไปลงทุน การท่ีปริมาณเงินไม่มีบทบาทต่ออตัราดอกเบ้ียจึง
เท่ากบัวา่ปริมาณเงินไม่ไดมี้บทบาทต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ แต่ปริมาณเงินกลบัมีบทบาท
สาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัราคา 
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 อยา่งไรกต็าม แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาสสิกยงัมีขอับกพร่องอีกหลาย
ประการ ซ่ึงเคนส์มีความเห็นแยง้คือ 

1. คลาสสิกกาํหนดใหก้ารออมแปรผนัตามอตัราดอกเบ้ีย รายไดไ้ม่มีผลต่ออตัราดอกเบ้ีย 
ซ่ึงน่าจะขดัต่อความเป็นจริง 

2. คลาสสิกกาํหนดใหอุ้ปสงคต่์อการลงทุนมีเสถียรภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะ
อุปสงคต่์อการลงทุนสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา      ถา้รายรับท่ีคาดว่าจะไดรั้บเปล่ียนแปลง
ไป 

3. เน่ืองจากคลาสสิกยดึมัน่ในกลไกตลาดเสรี สถาบนัการเงินไม่มีบทบาทต่อการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย เช่น ไม่มีนโยบายการเงินของธนาคารกลาง 
 

2.1.2 ทฤษฎคีวามพงึพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity perference theory) 
 
 แนวคิดของเคนส์เช่ือวา่การลงทุนเป็นตวัแปรท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด และ
พฤติกรรมของการลงทุนเป็นตวัแปรท่ีก่อใหเ้กิดความไม่มีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
อนาคตเป็นเร่ืองท่ีไม่แน่นอน ดงันั้นการคาดการณ์เก่ียวกบัธุรกิจในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
และเคนส์ยงัเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพถูกกาํหนดจากอุปสงคต่์อเงิน (Demand for money) และ
อุปทานของเงิน (Supply of money) โดยอุปสงคต่์อเงิน คือ ปริมาณเงินทั้งหมดซ่ึงประชาชนตอ้งการ
ถือไวใ้นขณะใดขณะหน่ึง ซ่ึงเคนส์ไดใ้หค้วามสาํคญัต่ออุปสงคข์องเงินเป็นอยา่งมาก สามารถแยก
อุปสงคใ์นการถือเงินของเคนส์ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 

1. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อย (Transaction Demand for money) การถือเงิน
ไวเ้พ่ือจบัจ่ายใชส้อยในชีวิตประจาํวนันบัวา่เป็นเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจากบุคคลไดรั้บ
ผลตอบแทนจากปัจจยัการผลิตเป็นช่วงเวลา แต่มีภาระตอ้งใชจ่้ายเพ่ือใชซ้ื้อสินคา้ท่ีจาํเป็นแก่การดาํรง
ชีพประจาํวนั จึงตอ้งสาํรองเงินไวจ้าํนวนหน่ึงเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการ ปริมาณเงินท่ีบุคคลเกบ็ไวใ้น
ส่วนน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัรายไดเ้ป็นสาํคญั กล่าวคือ หากรายไดเ้พ่ิมข้ึนความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีจะ
เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย เม่ือรายไดเ้พ่ิมข้ึนบุคคลจะเลือกท่ีจะนาํส่วนของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนไปใชจ่้ายใน
วตัถุประสงคต่์างๆ หรือนาํไปออม ซ่ึงโดยปกติจะมีสดัส่วนระหวา่งการใชจ่้ายและการออมอยูใ่น
ระดบัหน่ึงแลว้ ซ่ึงเคนส์เช่ือวา่ในระยะสั้นสัดส่วนดงักล่าวจะคงท่ี ดงันั้นเม่ือรายไดเ้พ่ิมข้ึนบุคคลจะ
คงสดัส่วนการใชจ่้ายเช่นเดิมเอาไวใ้นระยะหน่ึงทาํใหค้วามตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน 
แต่อาจมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินท่ีบุคคลถือไวเ้พ่ือจบัจ่ายใชส้อย คือ 
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อตัราดอกเบ้ีย แต่การถือเงินประเภทน้ีอตัราดอกเบ้ียอาจจะมีอิทธิพลไม่มากนกั เน่ืองจากเป็นการใช้
จ่ายท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 
 2. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือใชใ้นยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand for money) ความ
ตอ้งการถือเงินประเภทน้ี เน่ืองจากเหตุการณ์ในอนาคตไม่แน่นอนจึงตอ้งสาํรองเงินไวใ้ชใ้นกรณีมี
รายจ่ายซ่ึงไม่ไดค้าดคิดมาก่อน เช่น อุบติัเหตุ การเจบ็ป่วย หรือค่าซ่อมแซมเคร่ืองใชภ้ายในบา้น เป็น
ตน้ ดงันั้น เงินท่ีสาํรองไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินดงักล่าวจะแปรผนัตามรายไดแ้ละอตัราดอกเบ้ียเช่นกนั 
แต่เหตุการณ์ฉุกเฉินยงัไม่เกิดข้ึนทาํใหก้ารถือเงินประเภทน้ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียมากกว่า
กรณีแรก คือ หากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีจะมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจาก
ประชาชนจะนาํเงินไปฝากท่ีธนาคารมากข้ึน เพราะวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการฝากเงินมีมากกว่าท่ีจะ
ไดจ้ากการถือเงินไวเ้พ่ือฉุกเฉิน ขณะเดียวกนัการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินกจ็ะสามารถถอนมาใช้
จ่ายไดท้นัที ในกรณีน้ีจาํนวนเงินฝากในธนาคารกจ็ะเพิ่มมากข้ึนไปในทิศทางเดียวกนักลบัอตัรา
ดอกเบ้ีย 
 

3. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือเกง็กาํไร (Speculative Demand for money) เคนส์เห็นวา่ส่ิง
ท่ีจูงใจใหเ้กิดการเกง็กาํไร คือ ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียในอนาคตหากกาํหนดใหร้ายได้
คงท่ี ความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีจะข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงตามแนวคิดน้ีการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียดุลยภาพจะนาํไปสู่การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์ โดยราคาของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลง
ในทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย หรือตรงกนัขา้มกบัการถือเงิน กล่าวคือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียตํ่าลง
ราคาหลกัทรัพยจ์ะสูง คนจะคาดคะเนวา่อตัราดอกเบ้ียจะสูงข้ึนในอนาคต เขาจะถือเงินสดแทน
พนัธบตัร ความตอ้งการถือเงินกจ็ะสูง เพ่ือคาดคะเนผลกาํไรท่ีจะไดรั้บจากอตัราดอกเบ้ียท่ีมากข้ึน 
ในทางตรงกนัขา้มถา้อตัราดอกเบ้ียสูงราคาหลกัทรัพยก์จ็ะตํ่า คนกจ็ะคาดคะเนวา่อตัราดอกเบ้ียจะ
ตํ่าลงในอนาคต เขาจะถือพนัธบตัรแทนการถือเงินสด ความตอ้งการถือเงินกจ็ะตํ่า เน่ืองจากการ
คาดคะเนผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากอตัราดอกเบ้ียลดลง ส่วนในกรณีน้ีจาํนวนเงินฝากในธนาคารก็
จะลดลง ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ 
 

ราคาหลกัทรัพย ์ ความตอ้งการถือเงิน 
เพ่ือเกง็กาํไร 

อตัราดอกเบ้ีย 

สูง 
ตํ่า 

สูง 
ตํ่า 

ตํ่า 
สูง 
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สาํหรับอุปทานของเงิน (Supply of money) เคนส์เห็นวา่เป็นเงินท่ีหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจเวลาใดเวลาหน่ึง ไดแ้ก่ ธนบตัร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร
พาณิชย ์ดงันั้น อุปทานของเงินจะถูกกาํหนดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ธนาคารกลาง และอุปทานของ
เงินจะเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของธนาคารกลาง จะไม่แปรผนัตามรายไดห้รืออตัราดอกเบ้ีย ไม่
วา่อตัราดอกเบ้ียจะเป็นเท่าใดปริมาณเงินจะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง 
 อาจจะสรุปแนวคิดของเคนส์ไดว้่า อตัราดอกเบ้ียจะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดความ
ตอ้งการถือเงินเพ่ือเกง็กาํไร ในขณะท่ีรายไดจ้ะเป็นตวักาํหนดความตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อย 
และเพ่ือใชใ้นยามฉุกเฉิน ดงันั้น เพ่ือใหเ้ขา้ใจแนวคิดของเคนส์เก่ียวกบัการกาํหนดข้ึนเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียดุลยภาพของอุปสงคแ์ละอุปทานของเงิน สามารถอธิบายไดด้งัภาพท่ี 2.2  
 

ภาพท่ี 2.2 
อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพโดยทฤษฎีความ 

พึงพอใจสภาพคล่อง 
 
  อตัราดอกเบ้ีย  

        Ms2      Ms      Ms1 
           i2        E2 
           i0   E0 
           i1   E1 
           Md   
            0            M2       M0         M1              ปริมาณเงิน 
 
 จากภาพท่ี 2.2 จะเห็นว่าแกนตั้งแทนอตัราดอกเบ้ีย แกนนอนแทนปริมาณเงิน เส้น
ปริมาณเงิน Ms จะไม่แปรผนัตามอตัราดอกเบ้ีย แต่จะข้ึนอยูก่บันโยบายของธนาคารกลาง ทาํใหเ้ส้น
อุปทานของเงินเป็นเส้นตรงขนานกบัแกนตั้ง ในขณะท่ีเส้น Md คือ เส้นอุปสงคร์วม แสดงถึงความ
ตอ้งการถือเงินรวมทั้ง 3 ประเภทตามแนวความคิดของเคนส์ ซ่ึงจะแปรผนัในทางตรงกนัขา้มกบั
อตัราดอกเบ้ีย ดงันั้น Slope ของเส้นอุปสงคร์วมจึงมีค่าเป็นลบ จะเห็นไดว้า่จุดดุลยภาพของเส้นอุป
สงคข์องเงินและเส้นอุปทานของเงินจะเท่ากนัท่ีจุดตดั E0 และอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพจะอยูท่ี่ i0 หาก
ต่อมารัฐบาลเห็นวา่อตัราดอกเบ้ียอยูสู่งเกินไป และมีนโยบายท่ีจะลดอตัราดอกเบ้ียลง รัฐบาลจะเพ่ิม
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจโดยกระทาํผา่นธนาคารกลาง ซ่ึงเป็นผูก้าํกบัดูแลธนาคารพาณิชย ์ มีผล
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ทาํใหเ้ส้นอุปทานของเงินเคล่ือนไปทางขวาทั้งเส้น จากเส้น Ms เป็น Ms1 ณ อตัราดอกเบ้ีย i0 เกิด
อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply of money) เท่ากบั M0M1 เม่ือปริมาณเงินมากกวา่ความตอ้งการถือ
เงิน ประชาชนกจ็ะซ้ือพนัธบตัรเกบ็แทนการถือเงินสด ทาํใหร้าคาพนัธบตัรเพ่ิมข้ึน อตัราดอกเบ้ีย
ลดลงจาก i0 เป็น i1 ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ธนาคารกลางตอ้งการใหอ้ตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนกจ็ะดูดซบั
ปริมาณเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ มีผลทาํใหเ้ส้นอุปทานของเงินเคล่ือนไปทางซา้ยจาก Ms เป็น 
Ms2 ณ อตัราดอกเบ้ีย i0 เกิดอุปสงคส่์วนเกิน (Excess Demand for money) เท่ากบั M0M2 เม่ือความ
ตอ้งการถือเงินมากกว่าปริมาณเงิน ประชาชนจะนาํพนัธบตัรออกขายเพ่ือแลกเปล่ียนเป็นเงินสด ทาํ
ใหร้าคาพนัธบตัรลดลง อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึนจาก i0 เป็น i2 
 

2.1.3 ทฤษฎปีริมาณเงนิให้กู้ (Loanable fund theory) 
 

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้น้ั้นมีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาสสิก ซ่ึง
นกัเศรษฐศาสตร์สาํนกันีโอคลาสสิกไดแ้กไ้ข โดยการนาํเอาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของ
ระบบเศรษฐกิจมาร่วมในการพจิารณาดว้ย โดยเห็นวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการ
ออมอยา่งเดียวแต่เป็นการจ่ายสาํหรับการใหกู้ด้ว้ย ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียจึงถูกกาํหนดจากปริมาณเงิน
ท่ีจะใหกู้ ้ (Supply of loanable fund) กบัความตอ้งการขอกู ้ (Demand for loanable fund) ซ่ึงปริมาณ
เงินท่ีจะใหกู้น้ั้นจะมาจากสองแหล่ง ไดแ้ก่ เงินออม และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงิน อนัไดแ้ก่ การ
ขยายสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยท่ี์เขา้ไปสู่ในตลาดสินเช่ือ โดยความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณ
เงินท่ีจะใหกู้ก้บัอตัราดอกเบ้ียจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ หากอตัราดอกเบ้ียตํ่าปริมาณเงินท่ีจะ
ใหกู้จ้ะมีนอ้ย และถา้หากอตัราดอกเบ้ียสูงปริมาณเงินท่ีจะใหกู้จ้ะมีมากข้ึน ดงันั้น เส้นอุปทานของ
เงินใหกู้จ้ะมีลกัษณะลาดข้ึนจากซา้ยไปขวา ส่วนความตอ้งการขอกูน้ั้นเกิดจากการลงทุน และการถือ
เงินไวเ้ฉยๆ ท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์ (hoarding) คือ การท่ีประชาชนนาํเงินท่ีถือไวเ้ฉยๆ ออกมาใหกู้ ้
อนัจะมีผลทาํใหเ้งินทุนเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตามธรมชาติแลว้ผูข้อกูจ้ะมีความตอ้งการเงินกูม้าก
หากอตัราดอกเบ้ียตํ่า ในทางตรงกนัขา้มจะลดความตอ้งการเงินกูล้งเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูง ดงันั้น เส้น
อุปสงคข์องเงินขอกูจ้ะมีลกัษณะลาดลงจากซา้ยไปขวา ดงันั้น ตลาดของเงินกูจึ้งสามารถแสดงในรูป
ของอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินกูไ้ดด้งัน้ี 

 
โดยท่ี         Sa       =    เงินออม 
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                M     =   ปริมาณเงินท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
                   ของธนาคารพาณิชยท่ี์เขา้สู่ตลาดสินเช่ือ 
                 H         =  จาํนวนเงินท่ีตอ้งการถือไวเ้ฉยๆ ท่ียงัไม่ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ 
                  I         =   ความตอ้งการเงินทุนเพ่ือการลงทุน 
 
 จากสมการดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ อุปทานของเงินใหกู้ย้มืทั้งหมดนั้นจะประกอบไปดว้ย 
เงินออม และปริมาณเงินท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากนโยบายของธนาคารพาณิชย ์ ส่วนอุปสงคข์อง
เงินกูท้ ั้งหมดจะประกอบดว้ย จาํนวนเงินท่ีตอ้งการถือไวเ้ฉยๆ กบัความตอ้งการเงินทุนเพ่ือใชล้งทุน 
จากสมการขา้งตน้ อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ คือ จุดตดัระหวา่งเส้นอุปสงคข์องเงินกู ้ D(H+I) กบัเส้น
อุปทานของเงินใหกู้ ้S(Sa+M) ดงัภาพท่ี 3.3 
 

ภาพท่ี 3.3 
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียจากอุปสงคข์องเงินใหกู้ ้

กบัอุปทานของเงินกู ้
 

  อตัราดอกเบ้ีย 

              M                       Sa       S(Sa+M)  
     H 
                             E0   
             i0                              
              I  D(H+I) 
             0                  M0        ปริมาณเงินใหกู้ ้
 

จากภาพท่ี 3.3 แกนตั้งแทนอตัราดอกเบ้ีย แกนนอนแทนปริมาณเงินใหกู้ ้ เส้น H แสดง
ถึงความตอ้งการถือเงินไวเ้ฉยๆ ถา้หากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนแลว้ ปริมาณความตอ้งการถือเงินไวเ้ฉยๆ 
กจ็ะลดลง โดยการนาํไปฝากหรือปล่อยกูม้ากข้ึน ส่วนเส้น I นั้นแสดงถึงความตอ้งการเงินทุนเพ่ือ
การลงทุน ซ่ึงปริมาณความตอ้งการลงทุนจะมีความสมัพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย 
กล่าวคือ ถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนปริมาณความตอ้งการเงินลงทุนจะนอ้ยลง ถา้อตัราดอกเบ้ียตํ่าปริมาณ
ความตอ้งการเงินลงทุนจะเพ่ิมข้ึน ดงันั้น เส้นอุปสงคข์องเงินกูร้วม (Total Demand for loanable 
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fund) จึงเป็นเส้นลาดลงจากซา้ยไปขวา ซ่ึงเป็นผลรวมของเส้นความตอ้งการถือเงินไวเ้ฉยๆ กบัเส้น
ความตอ้งการเงินลงทุน 
 ส่วนเส้น M แสดงถึงปริมาณเงินท่ีเกิดข้ึนจากการลดหรือขยายสินเช่ือ การท่ีเส้น M 
มีลกัษณะตั้งฉากกบัแกนนอน แสดงวา่ปริมาณเงินน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงตามอตัราดอกเบ้ีย แต่จะ
เปล่ียนแปลงตามนโยบายท่ีกาํหนดมา คือ หากมีนโยบายผอ่นคลายการใหกู้เ้ส้น M จะเคล่ือนไป
ทางขวาทั้งเส้น ในทางตรงกนัขา้มถา้มีนโยบายจาํกดัการใหกู้เ้ส้น M จะเคล่ือนไปทางซา้ยทั้งเส้น
เช่นเดียวกนั แต่ถา้เส้น M ข้ึนอยูก่บันโยบายการเงินและอุปทานของเงินตอบสนองอตัราดอกเบ้ีย
ในเชิงบวก เส้น M จะมีลกัษณะลาดข้ึนจากซา้ยไปขวาเช่นกนั สาํหรับเส้น Sa แสดงถึงเงินออม มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัอตัราดอกเบ้ีย ดงันั้น เส้นอุปทานของเงินใหกู้ท้ ั้งหมด (Total Supply of 
loanable fund) จึงเป็นเส้นลาดข้ึนจากซา้ยไปขวา จากรูปจะเห็นไดว้า่ อตัราดอกเบ้ียถูกกาํหนดจาก
จุดตดัของเส้นอุปทานของเงินใหกู้ย้มื S(Sa+M) กบัเส้นอุปสงคข์องเงินกู ้ D(H+I) อตัราดอกเบ้ีย
ดุลยภาพของเงินกู ้คือ i0 และปริมาณเงินกูดุ้ลยภาพคือ M0 ตามแนวคิดน้ีอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพจะมี
เสถียรภาพ ถา้หากอตัราดอกเบ้ียเคล่ือนออกจากจุดดุลยภาพกจ็ะมีกลไกการปรับตวัของตลาดเงินทาํ
ใหอ้ตัราดอกเบ้ียกลบัเขา้สู่ดุลยภาพอีกคร้ัง 
 อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพของเงินกู ้i0 เป็นอตัราดอกเบ้ียซ่ึงรวมตน้ทุน 2 ส่วนของธนาคาร 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และตน้ทุนการบริหารสินเช่ือของธนาคาร ดงันั้นส่วนต่าง
ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินกูก้บัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะเท่ากบั
ตน้ทุนการบริหารสินเช่ือของธนาคาร เช่น ถา้ธนาคารท่ีมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนการ
บริหารกจ็ะตํ่า ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินกูก้บัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกจ็ะแคบลง ในทางตรงกนั
ขา้มถา้ธนาคารท่ีมีการบริหารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ตน้ทุนการบริหารกจ็ะสูงข้ึน ส่วนต่างของอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูก้บัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกจ็ะมีมากข้ึน 

 
2.2 ผลงานวจิัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึง แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดส่วนต่างอตัรา

ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มงานศึกษาไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
 
1. กลุ่มท่ีศึกษาส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยอาศยัสมมติฐานในการป้องกนัความเส่ียง 

(The Hedgeing Hypothesis) โดยมองว่าธนาคารพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญในฐานะท่ี
เป็นตวักลางทางการเงิน โดยพยายามจดัการกบัทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
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  David Cornin1 (1995) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละ
เงินฝาก ภายใตข้อ้สมมติในการป้องกนัความเส่ียง และตอ้งการลดความผนัผวนของรายไดจ้าก
ดอกเบ้ียสุทธิใหต้ ํ่าท่ีสุด ดว้ยวิธีการท่ีจะป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนนัน่กคื็อการวิเคราะห์จากสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กล่าวคือ ถา้สินทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนเท่ากบั
หน้ีสินในพอร์ตการลงทุนแลว้ ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนจะไม่ผนัผวนต่อการเปล่ียนแปลงใน
อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ดงันั้นการวิเคราะห์จากสินทรัพยห์รือหน้ีสิน จึงถูกนาํมาใชช่้วยลดความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ซ่ึงเราจะเห็นไดว้่าการวิเคราะห์จาก
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากการท่ีธนาคารทาํหนา้ท่ีเป็น Dealer ซ่ึงจะจบัคู่ระหวา่ง
อุปสงคต่์อเงินทุน(สินเช่ือ) และอุปทานของเงินทุน(เงินฝาก) ท่ีครบกาํหนดเท่ากนั เพ่ือหลีกเล่ียง
ความเส่ียงจากการลงทุนใหม่ หรือจากการจดัหาเงินทุนใหม่ โดยมีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละ
เงินฝาก เป็นค่าบริการท่ีธนาคารเรียกเกบ็ 

โดยแบบจาํลองมีตวัแปรตามคือ รายไดท้างเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมาจากพฤติกรรมท่ีธนาคาร
พยายามลดผลต่างระหวา่งช่วงเวลา (Duration Gap) ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหต้ ํ่าท่ีสุด สาํหรับ
ความเส่ียงท่ีนอ้ยท่ีสุด Duration Gap ควรจะเท่ากบั 0 ยิง่ Duration Gap มีค่ามากข้ึน ความเส่ียงก็
มากข้ึนตามไปดว้ย โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

 
โดยท่ี  I     =    รายไดท้างเศรษศาสตร์ 

  ra , rl , rb  =   อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือ เงินฝาก และอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด  
  A(rb) , L(rb)    =   มูลค่าตลาดของสินเช่ือและเงินฝาก โดยเป็นฟังกช์ัน่ของ 

         อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด และมีความสัมพนัธ์เป็นลบ  
จากแบบจาํลองขา้งตน้ นาํมา Solving หาสมการส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (S =  ra - rl) 
 

 
ซ่ึงสมการส่วนต่างน้ี สามารถแสดงความสัมพนัธ์ในระยะยาวระหว่างส่วนต่างอตัรา

ดอกเบ้ีย และตวัแปรอิสระ A(rb) , L(rb) และ rl ไดด้งัน้ี 
                                                     

1David Cronin.  “Irish Loan – Deposit Interest Rate Margins : A Duration – Based Approach.”  Applied Financial 
Economics 5 (1995) : 27 - 32  
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โดยท่ี 
 
 
ซ่ึงค่า Coefficients ของ a และ b คือ มาตรวดัระยะยาวในการตอบสนองของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากตามลาํดบั ต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดท่ีแสดงพฤติกรรม
การป้องกนัความเส่ียง 

จากสมการสุดทา้ยนาํไปประมาณค่าโดยวิธี OLS ในช่วงปี 1985-1992 เป็นรายไตรมาส 
โดยการศึกษาขอ้มูลจากธนาคารต่างๆ ในประเทศไอร์แลนด ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียถ่วงนํ้าหนกั อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และมูลค่าทั้งหมดของสินเช่ือและเงินฝาก
ของแต่ละธนาคาร โดยใชว้ธีิคาํนวณจากการถ่วงนํ้าหนกัอตัราดอกเบ้ีย ผลการศึกษาพบวา่ส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียไดรั้บอิทธิพลจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากในรูปของการตอบสนองของอตัราดอกเบ้ียทั้งสองต่อการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด โดยค่า Coefficients ของ g1 และ g2 ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั นัน่
แสดงวา่ ค่าเฉล่ียของการตอบสนองของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากต่อการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียทอ้งตลาด มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั และมีขนาดการเปล่ียนแปลงท่ีเหมือนกนั 

ขณะท่ีค่า Coefficients ของ g3 ไม่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั (เน่ืองจาก  g3 =  (L(rb)/A(rb)-1)  
แสดงวา่ [L(rb) = A(rb)] ช้ีใหเ้ห็นว่าผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด
ต่อมูลค่าของเงินฝากเท่ากบัผลต่อมูลค่าของสินเช่ือ ส่ิงน้ีทาํใหอ้า้งไดว้า่ Duration for Loan ต่อ 
Duration for Deposit ณ เวลาใดเวลาหน่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากอตัราส่วนของมูลค่าตลาดของเงิน
ฝากต่อมูลค่าสินเช่ือ ณ เวลานั้น 

อยา่งไรกต็าม การศึกษาโดยอาศยัสมมติฐานในการป้องกนัความเส่ียงอยูภ่ายใตแ้นวคิด
ท่ีวา่ ความเส่ียงเกิดจากการผนัแปรของอตัราดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนในทอ้งตลาดท่ีธนาคารตอ้งรับ 
จึงมีการเรียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ือชดเชยความเส่ียงน้ี ทั้งน้ีแนวคิดน้ีไม่ไดแ้สดงถึง
พฤติกรรมการแข่งขนัของธนาคารท่ีอาจมีส่วนในการกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย  

 
2. กลุ่มท่ีศึกษาส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยอาศยัพฤติกรรมของธนาคาร ซ่ึงธนาคารจะ

พยายามมุ่งแสวงหากาํไรสูงสุด (Maximize Profit) 
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Adolfo Burajas, Roberto Steiner and Natalia Salazar2 (1998) ไดศึ้กษาถึงส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียในธนาคาร : ตน้ทุน ภาษีทางการเงิน อาํนาจตลาด และคุณภาพสินเช่ือในโคลมัเบีย โดยศึกษา
ทั้งระบบธนาคาร และรายธนาคาร โดยใชข้อ้มูลจากธนาคารในประเทศโคลมัเบีย 22 ธนาคาร ช่วง
ทศวรรษท่ี 70 – 80 การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเปิดเสรีทางการเงิน ศึกษาทั้งระบบ
ธนาคารใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาสในช่วง 1974-1988 และช่วงหลงัเปิดเสรีทางการเงิน ศึกษาเป็นราย
ธนาคารใชข้อ้มูลเป็นรายเดือนในช่วง 1991-1996 โดยอาศยัแนวคิดการแสวงหากาํไรสูงสุด 

ผลการศึกษาพบวา่ ในช่วงก่อนเปิดเสรีทางการเงิน(1970) อาํนาจตลาดอยูใ่นระดบัสูง 
ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูงดว้ย นอกจากน้ียงัพบวา่ตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีไม่
เก่ียวกบัการเงิน ภาษีทางการเงิน และอาํนาจตลาด เป็นปัจจยัสาํคญัต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ในขณะ
ท่ีช่วงหลงัการเปิดเสรีทางการเงินพบว่า อาํนาจตลาดมีบทบาทลดลงแต่หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้ลบั
มีบทบาทมากข้ึนในการเพ่ิมช่องวา่งของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็ามอาํนาจตลาดท่ีลดลงจาก
พฤติกรรมการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ เม่ือหกัลบกนัจะทาํให้
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียก่อนและหลงัเปิดเสรีทางการเงินไม่เปล่ียนแปลงมากนกั คือยงัคงอยูใ่น
ระดบัสูงเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ 

 
Ruby Randall3 (1998) ไดศึ้กษาส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในแคริบเบียนตะวนัออก โดย

พยายามท่ีจะอธิบายวา่ ทาํไมส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียยงัคงสูงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
อ่ืนท่ีมีอตัราเงินเฟ้อท่ีตํ่ากว่า ซ่ึงอาศยัขอ้มูลจากธนาคารกลางในแถบแคริบเบียนตะวนัออก ช่วงเวลา 
1991 ถึง 1996 เป็นรายไตรมาส ภายใตข้อ้สมมติว่าธนาคารดาํเนินกิจการในฐานะเป็นผูร้ะดมเงินฝาก 
(Depository Firm) แลว้นาํไปบริหารใหเ้กิดกาํไรสูงสุด โดยส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียจะข้ึนอยูก่บัค่า 
Parameter ของความยดืหยุน่ของอุปทานเงินกูแ้ทนดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (1), ความยดืหยุน่ของ
อุปสงคเ์งินกูแ้ทนดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (1), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (ra) และระดบัของความมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงวดัโดยตน้ทุนหน่วยสุดทา้ย (1c) ถา้ 1  1 แสดงความมีประสิทธิภาพอนัเกิดจาก
การประหยดัจากขนาด ในขณะท่ี 1  1 แสดงใหเ้ห็นถึงการไม่มีการประหยดัจากขนาด เม่ือไดค้่า 
1, 1 และ 1 แลว้จึงนาํมา Solve หาค่าสมัประสิทธ์ิของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

                                                     
2Adolfo Burajas, Roberto Steiner and Natalia Salazar.  “Interest Spreads in Banking : Costs, Financial Taxation, 

Market Power and Loan Quality in the Colombian Case 1974 – 96.”  IMF Working Paper (On-line) WP/98/110 (August 1998) : 41 
pages. 

3Ruby Randall. “Interest Rate Spreads in The Eastern Caribbiam.”  IMF Working Paper, WP/98/59 (April 1998) : 39 
pages 
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ผลการศึกษาพบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิของ 1  0.59 แสดงวา่เม่ือ ra เพ่ิมข้ึน 1% จะทาํให้
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 0.6% และ 2  0.73 แสดงวา่เม่ือตน้ทุนเฉล่ียเพิม่ข้ึน 1% จะทาํให้
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 0.73%  นอกจากน้ี Randall ยงัไดท้ดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยั
ทางนโนบายท่ีมีผลต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงพบวา่การตั้งสาํรองหน้ีสูญเป็นการเพิม่ตน้ทุนให้
ธนาคาร และยงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอีกดว้ย 

นอกจากน้ี F.Montes-Negret and Luca Papi4  (1996) ยงัไดศึ้กษาการกาํหนดส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียวา่เหมาะสมหรือไม่ กรณีศึกษาของประเทศ Ukraine ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 
1995 (มกราคม – กรกฎาคม) พบวา่ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของธนาคารอยูร่ะหวา่ง 
40% ถึง 84% นัน่ยอ่มแสดงว่าธนาคารไดก้าํไรสูง แต่ขณะนั้นอตัราเงินเฟ้อของประเทศสูงถึง 
900% ในเดือนมกราคม และลดตํ่าลงเป็น 80% ในเดือนกรกฎาคมยอ่มสันนิษฐานไดว้า่ ระบบของ
ธนาคารมีหน้ีเสียจาํนวนมาก และน่าจะมีสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดป้ระมาณ 20% โดย
แบบจาํลองไดส้มมติค่าตวัแปรบางตวัเพือ่ดูเฉพาะผลกระทบของเงินเฟ้อ อตัราส่วนเงินสดสาํรอง 
และอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินทรัพย ์ณ ระดบัต่างๆ เพ่ือท่ีจะหาคา่ของส่วนต่างท่ี
ทาํใหธ้นาคารมีผลกาํไรท่ีแทจ้ริง โดยดูจาก return on equity ซ่ึงสรุปไดว้า่ในช่วงเดือนมกราคม 
จุดคุม้ทุนของส่วนต่างท่ี return on equity 5% จะประมาณ 470% หรือมากกว่าส่วนต่างท่ีแทจ้ริงใน
เดือนนั้นถึง  6 เท่า สาํหรับในเดือนกรกฏาคม หลงัจากเงินเฟ้อนอ้ยลง จุดคุม้ทุนจะอยูท่ี่ 47% ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัส่วนต่างท่ีแทจ้ริงคือ 46.2% 

ผลสรุปถึงแมจ้ะขดัแยง้กบัภาวะเงินเฟ้อท่ีผนัแปรมากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 1995 ซ่ึง
เป็นการยากท่ีธนาคารจะรู้ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง อยา่งไรกต็ามแบบจาํลองมีส่ิงท่ีตอ้งระวงัหลายอยา่ง เพราะ
มีตวัแปรหลายตวัท่ีไม่ไดพิ้จารณา อาทิ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม แต่อยา่งนอ้ยกแ็สดงใหเ้ห็นวา่ ส่วน
ต่างท่ีอยูใ่นระดบัสูงในขณะนั้น กย็งันอ้ยกว่าจุดคุม้ทุนของธนาคารท่ี 5% นัน่คือธนาคารไม่ไดเ้อา
เปรียบผูฝ้ากเงินและผูกู้เ้งิน แต่เกิดจากตวัแปรอ่ืน เช่น เงินเฟ้อ นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัอตัราเงิน
สดสาํรอง ภาษี ตน้ทุนในการดาํเนินงานของธนาคาร ฯลฯ 

 
3. กลุ่มท่ีศึกษาส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยอาศยัแนวคิดของทั้ง 2 กลุ่มมาศึกษารวมกนั 

โดยพยายามจดัสรรพอร์ตสินทรัพยใ์หเ้กิดกาํไรสูงสุด ซ่ึงไดใ้ชแ้บบจาํลอง Bid – Ask prices Model 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการกาํหนดราคาในตลาดผูค้า้หลกัทรัพย ์

                                                     
4F.Montes – Negret and Luca Papi.  “Are Bank Interest Rate Spreads Too High?.”  The World Bank [on-line], 

No.67 (February 1996) : 4 pages. 
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Thomus S.Y. Ho and Anthony Saunders5 ไดศึ้กษาโดยนาํเอาความคิดของทั้ง 2 กลุ่มมา
รวมกนั โดยการพฒันาแบบจาํลองของตน้ทุนธนาคารหรือส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยท่ีธนาคารทาํ
หนา้ท่ีเป็น dealer ซ่ึงพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงความเส่ียงต่างๆ และเป็นตวักลางระหวา่งอุปสงคข์องเงินกู้
และอุปทานของเงินฝาก และเป็นผูก้าํหนดราคาของเงินกูแ้ละเงินฝาก (PL , PD) รวมทั้งเป็นผูก้าํหนด
ขนาดธุรกรรมดว้ย 

โดยมีแบบจาํลองการกาํหนดราคาของธนาคาร ดงัน้ี 
ราคาเงินกูท่ี้ธนาคารเสนอใหผู้ข้อกู ้      PL    = P – b 
ราคาเงินฝากท่ีธนาคารเสนอใหผู้ฝ้าก     PD    = P + a 
โดยท่ี   P    คือ   ราคาจริงของเงินกูห้รือเงินฝากท่ีธนาคารคิดว่าควรจะเป็น 
           a , b     คือ   ค่าธรรมเนียมของการบริการ 

PL ,  PD   คือ   ราคาของเงินกูแ้ละเงินฝาก ซ่ึงจะมีความสมัพนัธ์ตรงขา้มกนั  
           นัน่คือ หากเงินฝากมีราคาสูง นัน่แสดงเป็นนยัวา่อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝาก 
           ควรจะตํ่า 

 
 สาํหรับการไดม้าของเงินกูแ้ละเงินฝากยอ่มมีความผนัผวน ซ่ึงเกิดจากธนาคารตอ้ง
ประสบกบัปัญหาความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย หากมีการจบัคู่ระหวา่งเงินฝากกบัเงินกูท่ี้ไม่เหมาะสม  
โดยธนาคารจะตอ้งบริหารพอร์ตการลงทุนใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยฐานเงินกองทุน 
สินเช่ือสุทธิ และสถานะเงินสดระยะสั้นสุทธิ 
 ปัญหาอีกประการหน่ึงของธนาคาร คือ การพยายามจดัการและกาํหนดอตัราดอกเบ้ียของ
ทั้งเงินฝากและเงินกูใ้หดี้ท่ีสุด เพ่ือก่อใหเ้กิดอรรถประโยชนท่ี์คาดหวงัสูงสุด เม่ือเผชิญกบัความเส่ียง
ของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและปริมาณของธุรกรรม 
 
 ถา้กาํหนดใหส้ัมประสิทธ์ิของ absolute risk aversion  R = -U / U แลว้ จะพบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง spreads อตัราดอกเบ้ียและตวัแปรกาํหนด  ดงัน้ี 

 
                                                     

5Thomas S. Y. Ho and Anthony Saunders.  “The Determinants of Bank Interest Margins : Theory and Empirical 
Evidence.”  Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol.6, No.4, November 1981. 
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2
1

 โดยท่ี  /  ใชว้ดัความเส่ียงเป็นกลางของธนาคาร (bank’s risk neautral spread) ,      

คือ ratio of the intercept และ  คือความลาดเอียงท่ีเป็นสดัส่วนกนัของเงินฝากและเงินกู ้ นัน่คือ ถา้  
R = 0 แลว้ S =   /   โดย  /  มีท่ีมาจากสมการอุปทานเงินฝากและอุปสงคเ์งินกู ้ ดงันั้น  /        
จึงเป็นตวัวดัอาํนาจทางการตลาดของธนาคาร 
 Q      =    ขนาดของธุรกรรมของธนาคาร 
                             =     ความแปรปรวนของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ้
 
 นอกจากนั้น Ho และ Saunders ไดศึ้กษาเชิงประจกัษ ์ โดยนาํตวัแปรท่ีแสดงถึงความไม่
สมบูรณ์ของสถาบนัและตลาดการเงินมาร่วมพิจารณาดว้ย เช่น ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย (IR) 
ตน้ทุนการสาํรองเงินสดตามกฎหมาย (OR) ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการผดินดัชาํระหน้ี (DP) โดยมี
แบบจาํลองท่ีใชใ้นการประมาณ คือ 
 M     =    f ( s ( . ) , IR , OR , DP , u )  

โดยท่ี M          = ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจริง 
  S ( . )     = ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ pure speads  ถา้ตลาดการเงินมีความ 

สมบูรณ์  
  U           = ค่า Residual 
 

จากการศึกษาโดยอาศยัขอ้มูลของกลุ่มธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1976 – 
1979 พบวา่ตลอดช่วงเวลาดงักล่าว ตวักาํหนดหลกัของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจริง คือ s ( . ) 
และ IR   ซ่ึง pure spreads ( s ( . ) ) จะผนัแปรจาก 2.21% - 3.22% หรือโดยเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 2.637%  
ซ่ึงนาํไปเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงมีค่าระหว่าง 4.44% - 4.91% หรือโดยเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 
4.68% นัน่คือ pure spreads คิดเป็น 56% ของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของธนาคาร นอกจากนั้นยงัพบวา่ pure 
speards มีการตอบสนองในดา้นบวกต่อความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอาจระบุไดว้า่ ธนาคารมี
การใชอ้าํนาจตลาด ซ่ึงทาํใหเ้กิดส่วนต่าง 2.229% และเม่ือแยกพิจารณาตามขนาดของธนาคาร พบวา่
ธนาคารขนาดใหญ่มีการกาํหนด pure spreads ท่ีแคบกว่าธนาคารขนาดเลก็ ซ่ึงความแตกต่างน้ีเกิด
จากโครงสร้างตลาดท่ีธนาคารขนาดเลก็ หรือธนาคารทอ้งถ่ินมีแนวโนม้ผกูขาดในทอ้งถ่ินท่ีตนอยู ่
ไม่ไดเ้กิดจากทศันคติดา้นความเส่ียงหรือขนาดของธุรกรรม  หรือกล่าวโดยสรุป pure speards เกิด
จากปัจจยั 4 ประการ ไดแ้ก่  การจดัการกบัความเส่ียง ขนาดของปริมาณธุรกรรม โครงสร้างทางการ
ตลาดของธนาคาร และความผนัแปรของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
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ศรชยั เตรียมวรกลุ6 (2543) ไดศึ้กษาปัจจยักาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงจะศึกษาทั้งระบบธนาคารพาณิชยแ์ละแยกตาม
กลุ่มธนาคาร คือ ส่วนแรกจะศึกษาถึงส่วนประกอบของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียโดยอาศยัแนวคิดทาง
บญัชี ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจปี 2531-2538 และช่วงระหวา่งเกิด
วิกฤตการณ์ (ปี 2539-2541) และส่วนท่ีสองจะศึกษาพฤติกรรมการผกูขาดของธนาคารเพื่อเรียกร้อง
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยอาศยัแบบจาํลองการกาํหนดราคาเสนอซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์(Bid-Ask Price 
Model) ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ (ไตรมาสท่ี 4/2533-2/2539) และช่วงระหวา่งเกิดวิกฤตการณ์ 
(ไตรมาสท่ี 3/2539-3/2541) 

ผลการศึกษาในส่วนแรกพบวา่ ช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ (ปี 2531-2538) ธนาคารพาณิชย์
ทั้งระบบมีตน้ทุนสุทธิจากการดาํเนินกิจกรรมหลกัของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 55 ของส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีธนาคารไดรั้บ ส่วนท่ีเหลือเป็นผลตอบแทนท่ีธนาคารไดรั้บจริง ส่วนแยกตามกลุ่มธนาคาร
พบวา่ กลุ่มธนาคารขนาดเลก็เป็นกลุ่มท่ีเรียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียสูงสุด ขณะท่ีธนาคารขนาด
ใหญ่เรียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียตํ่าสุด แต่ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บกลบัสูงสุด สาํหรับช่วง
ระหวา่งเกิดวิกฤตการณ์ (ปี 2539-2541) พบวา่ ตน้ทุนสุทธิจากการดาํเนินกิจกรรมหลกัของทั้งระบบ
ธนาคารสูงถึงร้อยละ 150 ของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารไดรั้บ โดยมีภาระตน้ทุนการเส่ือมค่า
ของสินเช่ือเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีสุด ส่วนการพิจารณาแยกตามกลุ่มธนาคารพบวา่ ธนาคารขนาด
ใหญ่เรียกร้องส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียสูงสุด และไดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียสูงสุดเช่นกนั 

ส่วนผลการศึกษาในส่วนท่ีสองพบว่า ตลอดช่วงการศึกษาทั้งก่อนและระหวา่งเกิด
วิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารมีพฤติกรรมการใชอ้าํนาจผกูขาดเพ่ือเรียกร้องส่วน
ต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยธนาคารท่ีมีฐานเงินฝากสูงจะมีตน้ทุนการระดมทุนท่ีตํ่ากวา่ และสามารถ
รองรับสินเช่ือไดดี้กว่าจึงทาํใหไ้ดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในระดบัสูง เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่ม
ธนาคารช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์พบวา่ กลุ่มธนาคารขนาดกลางมีการใชอ้าํนาจผกูขาดทั้งในตลาดเงิน
ฝากและสินเช่ือ ขณะท่ีกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ไม่แสดงถึงการใชอ้าํนาจผกูขาดในตลาดเงินฝาก แต่
ในตลาดสินเช่ือพบวา่กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และเลก็ไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดจ้ากการ
ขยายสินเช่ือ ในขณะท่ีช่วงระหว่างเกิดวิกฤตการณ์ ธนาคารขนาดใหญ่มีการใชอ้าํนาจผกูขาด แต่ใน
กลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็กลบัไม่แสดงถึงการใชอ้าํนาจผกูขาดทั้งสองตลาด 
 

                                                     
6ศรชยั เตรียมวรกลุ.  “ปัจจยักาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยไ์ทย” วทิยานิพนธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2543 
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บทที ่3 

 
โครงสร้างระบบการเงนิในประเทศไทย 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ดงันั้น ในระยะแรกๆ ตลาดการเงินของไทยจึง

ประกอบดว้ยตลาดการเงินในระบบและตลาดการเงินนอกระบบ ซ่ึงในอดีตตลาดการเงินนอกระบบมี
ความสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจากตลาดการเงินในระบบยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร แต่ในปัจจุบนัตลาด
การเงินของไทยไดรั้บการพฒันามากข้ึนตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจในประเทศ และมีส่วนทาํให้
สถาบนัการเงินของประเทศไทยไดรั้บการพฒันาข้ึนทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ  ซ่ึงตลาดการเงิน
ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 
1. ตลาดการเงินในระบบของไทย โครงสร้างของตลาดการเงินในระบบนั้นจะประกอบ

ไปดว้ยสถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคาร และสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร  
สถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคาร ไดแ้ก่ 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธนาคารพาณิชย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
- ธนาคารออมสิน 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ไดแ้ก่ 
- บริษทัเงินทุน และบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์
- บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
- บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- สาํนกังานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
- บริษทัประกนัชีวิต 
- สหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
- สหกรณ์ออมทรัพย ์
- โรงรับจาํนาํ 
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ภาพที่ 3.1 
โครงสร้างระบบการเงินในประเทศไทย 

 
                        ธนาคารกลาง 
                  ธนาคารพาณิชย ์ ในประเทศ  
                 ต่างประเทศ  
          ธนาคาร        ธนาคารออมสิน 
                  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
ตลาดเงิน                    ตลาดการเงินในระบบ                บริษทัเงินทุน 
                  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
ตลาดทุน      ตลาดการเงิน        สถาบนัการเงิน       บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
          ที่มิใช่ธนาคาร       สาํนกังานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
ตลาดสินเชื่อ                    ตลาดการเงินนอกระบบ          บริษทัประกนัชีวิต 
                  สหกรณ์เพื่อการเกษตร 
                  สหกรณ์ออมทรัพย ์
                  โรงรับจาํนาํ 
 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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2. ตลาดการเงินนอกระบบของไทย เป็นตลาดการเงินท่ีมิไดก้ระทาํผา่นระบบการเงินใน
ระบบหรือสถาบนัการเงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ส่วนใหญ่เกิดข้ึนเองตามความจาํเป็นและสภาวะ
แวดลอ้ม ไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง ระเบียบกฎเกณฑแ์ละขอ้ตกลงต่างๆ ข้ึนอยูก่บัความพอใจ
ระหวา่งผูใ้หกู้ย้มืกบัผูข้อกู ้  ดงันั้น  การดาํเนินธุรกิจในตลาดการเงินนอกระบบของไทยมีหลาย
ลกัษณะ  ไดแ้ก่ 

2.1  การกูย้มืเงินกนัโดยตรง การกูย้มืประเภทน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
การกูย้มืเงินกนัระหวา่งญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู การกูย้มืดงักล่าว มกัจะไม่มีการคิดดอกเบ้ียหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนกบัการกูย้มืท่ีมีลกัษณะเป็นธุรกิจเงินกู ้ ระหวา่งนายทุนกบัผูต้อ้งการกูย้มื การ
กูย้มืลกัษณะน้ีมกัจะคิดดอกเบ้ียและผลประโยชนผ์ลตอบแทนในอตัราท่ีสูง และมีหลกัทรัพยม์าคํ้า
ประกนั เช่น โฉนดท่ีดิน เป็นตน้ 

2.2 การเล่นแชร์ ส่วนใหญ่จะนิยมกนัในหมู่พอ่คา้ เพ่ือหาเงินทุนไปประกอบและขยาย
ธุรกิจของตนเอง นอกจากนั้นยงันิยมเล่นแชร์กนัในหมู่เพ่ือนร่วมงาน ญาติมิตร โดยมุ่งหวงัท่ีจะไดเ้งิน
ไปใชเ้พ่ือการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ 

2.3 ธุรกิจทรัสตเ์ถ่ือน เป็นธุรกิจท่ีกูย้มืและใหกู้ย้มืกบัประชาชน ธุรกิจประเภทน้ีมกัจูงใจ
โดยใหด้อกเบ้ียแก่ผูฝ้ากเงินในอตัราท่ีสูง และกคิ็ดดอกเบ้ียจากผูกู้ใ้นอตัราท่ีสูงเช่นกนั ทั้งน้ีธุรกิจ
ดงักล่าวไม่ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ 

2.4 สินเช่ือการคา้ เป็นการซ้ือขายสินคา้โดยผูข้ายใหเ้ครดิตแก่ผูซ้ื้อดว้ยการผอ่นชาํระใน
ระยะเวลาต่างๆ การใหสิ้นเช่ือการคา้เป็นท่ีนิยมมากในการซ้ือขายสินคา้ ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงซ่ึง
ผูบ้ริโภคอาจไม่มีเงินซ้ือไดด้ว้ยเงินสด 

2.5  ธุรกิจในรูปอ่ืนๆ เช่น การซ้ือขายลดเช็ค  ธุรกิจการจดัคิวเงิน เป็นตน้ 
 

3.1 โครงสร้างอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงนิ 
  

ปัจจุบนัโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงินของไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกาํหนดข้ึนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น อตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร (Repurchase Rates) หรืออตัราซ้ือลด (Rediscount Rates) เป็นตน้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้อตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกาํหนดข้ึน โดยภาครัฐนั้นจะมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใชค้วบคุม
สภาพคล่องของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 

2. โครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกาํหนดโดยธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 
โครงสร้างอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก เช่น เงินฝากแบบออมทรัพย ์ เงินฝากแบบมีระยะเวลาประเภทต่างๆ 
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เป็นตน้ และโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้าํหรับลูกคา้ชั้นดี อตัราดอกเบ้ีย
เงินกูร้ะหวา่งธนาคาร เป็นตน้ 

3. โครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกาํหนดโดยสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เช่น บริษทัเงินทุน บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษทั
ประกนัชีวิต เป็นตน้ ซ่ึงสถาบนัการเงินเหล่าน้ีบางประเภทจะดาํเนินธุรกิจกบักลุ่มลูกคา้ท่ี
เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมาย และนโยบายของสถาบนัการเงินนั้นๆ เท่านั้น 

4. โครงสร้างอตัราดอกเบ้ียของตลาดการเงินนอกระบบ เช่น อตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกาํหนด
ข้ึนในการกูย้มืระหวา่งเจา้ของเงินและผูกู้ท่ี้เป็นบุคคลธรรมดา อตัราดอกเบ้ียในการเล่นแชร์เป็นตน้ 
ซ่ึงตลาดการเงินประเภทน้ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัท่ีมีอยูข่องตลาดการเงินในระบบ 
 

จากโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในส่วนน้ีเราจะกล่าวถึงเฉพาะอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกาํหนดโดยธนาคารพาณิชย์
เท่านั้น เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีอิทธิพลในการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงินอ่ืนโดยตรง และธนาคารพาณิชยต่์างๆ กม็กัจะใช้
อา้งอิงในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียของตนดว้ย 

 
3.2 อตัราดอกเบีย้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดใชก้บัสถาบนัการเงิน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Central Bank Rate) เป็นอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย คิดกบัสถาบนัการเงินท่ีตอ้งการกูย้มืเงินจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือรองรับความผนัผวนของความตอ้งการใชเ้งินในตลาดเงินเป็นสาํคญัหรือจากการเบิกถอนเงิน
ฝากของประชาชนในภาวะผิดปกติ โดยจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัระบบการชาํระเงิน เป็นตน้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการกูย้มืระยะสั้นๆ อยา่งมากไม่เกิน 7 วนั โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนดน้ีเรียกวา่ “อตัราธนาคารกลาง (Central Bank Rate)” หรือ “อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน (Bank 
Rate)” ทั้งน้ีหลกัประกนัท่ีใชใ้นการกูย้มืเงินส่วนใหญ่จะเป็นหลกัทรัพยรั์ฐบาล โดยการกูย้มืประเภทน้ี
ถือวา่เป็นแหล่งกูย้มืแหล่งสุดทา้ย (Lender of Lost resort) อยา่งไรกต็าม การปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานในแต่ละคร้ังมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารดาํเนินนโยบาย
การเงินมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2. อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรรัฐบาล (Repurchase Rate) เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยใชใ้นการซ้ือขายพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย และ
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัเงินตน้ และดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินท่ีเป็น
สมาชิกในตลาดซ้ือคืนพนัธบตัรโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและเป็นตวัแทนการรับ
จ่ายเงินซ่ึงถือว่าเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผูซ้ื้อและผูข้าย นอกจากน้ียงัเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยใชใ้นการควบคุมประมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอีกดว้ย ทั้งน้ีการซ้ือขายพนัธบตัรนั้นจะ
ทาํในตลาดซ้ือคืน โดยธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินใดๆ ท่ีตอ้งการใชเ้งินสามารถท่ีจะ
โทรศพัทม์าเสนอขายพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอยูใ่หแ้ก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงหากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพอใจกบัเง่ือนไขของการเสนอขายแลว้กจ็ะรับซ้ือไว ้ ในทางตรงกนัขา้มหากสถาบนั
การเงินใดตอ้งการจะลงทุนกส็ามารถโทรศพัทม์าขอเสนอซ้ือ โดยกาํหนดอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ
ซ่ึงหากธนาคารแห่งประเทศไทยพอใจกจ็ะขายพนัธบตัรให ้

อยา่งไรกต็าม ในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดซ้ือคืนนั้นจะเป็นไปตามระยะเวลาใน
การซ้ือขาย เช่น  1 วนั 7  วนั  14  วนั  1  เดือน  3  เดือน  และ 6 เดือน เป็นตน้ ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ้ือคืนระยะ 14 วนันั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งสญัญาณในการดาํเนิน
นโยบายทางการเงินภายใตก้รอบ Inflation Targeting 

3. อตัราดอกเบ้ียรับช่วงซ้ือลดตัว๋สัญญาใชเ้งิน (Rediscount Rate) เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทย ใชก้าํหนดรับช่วงซ้ือลดตัว๋สญัญาใชเ้งินในอตัราตํ่าเป็นพเิศษแก่กิจการเพ่ือ
การส่งออก กิจการอุตสาหกรรม กิจการเพ่ือซ้ือสินคา้เกษตร และกิจการเกษตรกรรม เป็นตน้ โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใหค้วามช่วยเหลือผา่นสถาบนัการเงิน คือ ใหส้ถาบนัการเงินรับซ้ือตัว๋
สญัญาใชเ้งินจากผูป้ระกอบการ และใหส้ถาบนัการเงินท่ีรับซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งินเหล่านั้นนาํมาขาย
ใหก้บัธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาธุรกิจเอกชนขาดแคลนเงินทุนท่ีจะนาํมาใช้
ในการใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมในท่ีสุด 

 
3.3 อตัราดอกเบีย้ในระบบธนาคารพาณิชย์ 
 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งระดมเงินฝากและใหกู้ท่ี้สาํคญั ดงันั้นธนาคารพาณิชยจ์ะ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียประเภทต่างๆ ไวต่้างกนั เพ่ือจูงใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีนาํเงินมาฝากกบัธนาคารและขอ
กู ้ ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนดเพ่ือใชส้าํหรับการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยน์ั้น
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
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1. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ เพ่ือชาํระแก่

บุคคลภายนอกท่ีนาํเงินมาฝากไวก้บัธนาคาร ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทเงินฝากออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 

ก. เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือเงินฝากกระแสรายวนั (Current or Demand 
Deposits) เงินฝากกระแสรายวนัหรือเงินฝากเผือ่เรียก เป็นเงินฝากท่ีธนาคารจะตอ้งจ่ายคืนทนัทีเม่ือถูก
ทวงถาม โดยปกติเงินฝากประเภทน้ีธนาคารจะไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียแก่ผูฝ้าก เน่ืองจากเป็นเงินฝากท่ีมี
ไวใ้ชห้มุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ และใชเ้ช็คสัง่จ่ายชาํระหน้ีค่าสินคา้และบริการ จึงนบัว่าเป็นวิธีท่ี
สะดวกและปลอดภยั โดยไม่ตอ้งพกเงินสดเป็นจาํนวนมาก 

ข. เงินฝากออมทรัพย ์ (Saving Deposits) เป็นเงินฝากท่ีสามารถถอนไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ 
โดยเจา้ของบญัชีจะใชส้มุดคู่ฝากในการฝากถอนในแต่ละคร้ัง ซ่ึงผูฝ้ากสามารถฝาก – ถอนต่างสาขา
ไดท้ัว่ประเทศ หรือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนไปทาํรายการแทนไดโ้ดยมีเอกสารมอบอาํนาจในการถอน
เงิน หรืออาจใชบ้ริการผา่นเร่ือง ATM ในระบบ ATM POOL กไ็ด ้ซ่ึงตามปกติธนาคารพาณิชยจ์ะจ่าย
ดอกเบ้ียใหปี้ละ 2 คร้ัง ในเดือนมิถุนายนและธนัวาคม ทั้งน้ี ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูฝ้ากออม
ทรัพยใ์นอตัราท่ีตํ่ากวา่เงินฝากประจาํ เพราะวา่เงินฝากออมทรัพยมี์กาํหนดเวลาในการเบิกถอนไม่
แน่นอน ธนาคารพาณิชยจึ์งไม่สามารถนาํเงินฝากประเภทน้ีไปลงทุนในระยะยาวได ้ตอ้งสาํรองเงินไว้
เพ่ือถอนคืนสูงกวา่เงินฝากประจาํ โดยธนาคารพาณิชยจ์ะใชว้ิธีคาํนวณดอกเบ้ียเป็นรายวนั รวมกบัเงิน
ท่ีคงเหลืออยูใ่นบญัชี 

ค. เงินฝากประจาํ (Time Deposits) เป็นเงินฝากท่ีมีกาํหนดระยะเวลาในการฝากท่ีแน่นอน 
เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และมากกวา่ 2 ปีข้ึนไป เป็นตน้ ผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดเ้ม่ือ
ครบกาํหนดระยะเวลา โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูฝ้ากท่ีฝากครบกาํหนดในอตัราท่ีแตกต่างกนั
ตามกาํหนดระยะเวลาท่ีไดต้กลงไวก้บัธนาคาร อยา่งไรกต็ามเงินฝากประเภทน้ีสามารถถอนก่อน
กาํหนดได ้ แต่ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นอตัราท่ีตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไวห้รืออาจจะจ่ายในอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากออมทรัพย ์
 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื 
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนดข้ึนเพ่ือเรียกเกบ็ลูกคา้

ท่ีตอ้งการกูย้มืเงินจากธนาคาร โดยอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืท่ีธนาคารกาํหนดข้ึนนั้นจะมีอยูห่ลาย
อตัรา และมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้ ตลอดจนถึงระยะเวลาในการ
กูย้มืเงิน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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ก. อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืระหวา่งธนาคาร (Interbank Rate) เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีถกู
กาํหนดข้ึนเพ่ือการกูย้มืเงินในระยะสั้นระหวา่งสถาบนัการเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับสภาพ
คล่องของสถาบนัการเงินท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกินไปยงัสถาบนัการเงินท่ีมีสภาพคล่องตํ่ากวา่ การกูย้มื
ระหวา่งธนาคารจะเป็นการกูย้มืโดยตรงระหวา่งผูใ้หกู้ซ่ึ้งอาจมีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนแตกต่างกนั
ไป เช่น การกูย้มืแบบจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (at call) หรือเป็นการกูย้มืแบบมีกาํหนดระยะเวลา(term) 
ตั้งแต่ 1 วนัถึง 6 เดือน ในทางปฏิบติัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 – 70 เป็นการกูย้มืระยะเวลา 1 วนั 
(Overnight) รองลงมาเป็นการกูย้มืแบบจ่ายคืนเม่ือทวงถามโดยจะทาํการตกลงวงเงินและอตัรา
ดอกเบ้ียกบัทางโทรศพัทห์รือผา่นเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ การกูป้ระเภทน้ีมกัจะไม่มีหลกัประกนั แต่จะ
ใชค้วามเช่ือถือและความสมัพนัธ์ระหวา่งธนาคารผูกู้แ้ละผูใ้หกู้เ้ป็นสาํคญั ทั้งน้ีสถาบนัการเงินผูกู้จ้ะ
ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเผือ่เรียกใหแ้ก่สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้ หรือจ่ายเป็นเชค็ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือเชค็เงินสด ตามแต่จะตกลงกนั โดยทัว่ไปอตัราดอกเบ้ียประเภทน้ีจะเป็นไปตาม
สภาวะการณ์ของตลาดการเงินในช่วงเวลานั้น  ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียประเภทน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว และมีการแกวง่ตวัค่อนขา้งมาก 

ข. อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืสาํหรับลูกคา้ โดยทัว่ไปแลว้ธนาคารพาณิชยจ์ะมีการแบ่งกลุ่ม
ลูกคา้ออกเป็นประเภทตามคุณภาพและประเภทของการกูย้มื เช่น ลูกคา้ทัว่ไป  ลูกคา้ชั้นดี  เป็นตน้ ซ่ึง
ธนาคารจะคิดอตัราดอกเบ้ียใหแ้ก่ลูกคา้ชั้นดีในอตัราท่ีต ํ่ากวา่ลูกคา้ทัว่ไป เน่ืองจากลูกคา้ชั้นดีเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีธนาคารเช่ือมัน่วา่มีศกัยภาพท่ีจะชาํระคืนเงินกู ้ หรือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงตํ่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดีน้ี จะถูกนาํไปใชเ้ป็นหลกัในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสาํหรับลูกคา้
รายอ่ืนๆ ตามความเส่ียง และตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับลูกคา้รายนั้นๆ 
 
3.4 สถานการณ์อตัราดอกเบีย้ในประเทศไทย 
 

นบัตั้งแต่มีการเปิดเสรีทางการเงินในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2533 เป็นตน้มา รัฐบาลได้
ดาํเนินมาตรการผอ่นคลายขอ้จาํกดัทางดา้นการเงินมาโดยตลอด ทั้งในดา้นการเงิน การคา้ และการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปิดกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) เป็นตน้ ส่งผลใหเ้งินทุนไหลเขา้มาเป็นจาํนวนมาก 
เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี 2538 และจากการท่ีเศรษฐกิจขยายตวัสูงโดยพ่ึงพาเงินทุนจาก
ต่างประเทศ เป็นผลใหดุ้ลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลและเกิดปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้
สะสมต่อเน่ืองมา และเร่ิมปรากฏชดัเจนข้ึนเม่ือปี 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลใหส้ภาพ
คล่องในระบบธนาคารพาณิชยมี์ความผนัผวนเป็นอยา่งมาก อตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงอยูห่ลาย
คร้ัง ดงันั้น ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
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ตั้งแต่ปี 2533 – 2545 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน (ช่วงปี 2533 – 
2539) และช่วงหลงัเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน (ช่วงปี 2540 – 2545) 
 

3.4.1 ช่วงก่อนเกดิวกิฤตการณ์ทางการเงนิ (ช่วงปี 2533-2539) 
 

สภาพคล่องในปี 2533 มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากในช่วงตน้ปีมีการนาํเขา้เงินกู้
จากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก หลงัจากนั้นสภาพคล่องกลบัตึงตวัในช่วงไตรมาสท่ี 3 จาก
วิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เซียส่งผลใหร้าคานํ้ามนัปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียในประเทศอยู่
ในระดบัสูง ภายหลงัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํลอยตวั และ
เพ่ิมเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยจ์ากเดิมร้อยละ 7.25 เป็นร้อยละ 9.0 ต่อปี และเพ่ิมเป็นร้อย
ละ 12.0 ต่อปี เพ่ือแกปั้ญหาเงินตึงตวั จากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสูงข้ึนประกอบกบัความตอ้งการ
สินเช่ือท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึนส่งผลใหเ้พดานอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 15.0 เป็นร้อย
ละ 16.5 และร้อยละ 19.0 ต่อปี ในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน ตามลาํดบั 

ในปี 2534 ระบบการเงินมีสภาพคล่องแต่อาจจะมีความผนัผวนในบางช่วง ใน
ขณะเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินใหกู้ย้มืมีการปรับตวัหลายคร้ังตามสภาพคล่องท่ีสูงข้ึน โดย
ท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีการปรับตวัลดลงมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยล์ดลงจากร้อยละ 10.0 – 12.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.5 ต่อปี อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํประเภทตํ่ากวา่ 1 ปี และประเภท 1 ปี ลดลงร้อยละ 10.5 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 
13.0 ต่อปี ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืไดป้รับตวัลดลงในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
คือจากเดิม 16.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 14.0 ต่อปี  อนัเป็นผลมาจากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดล้ด
อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 11.0 ต่อปี เป็นผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีการ
ลดลงสุทธิร้อยละ 3.25 และอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืลดลงสุทธิร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ในปี 2535 สภาพคล่องในระบบการเงินอยูใ่นเกณฑสู์งตลอดปี เน่ืองมาจากเงินทุนไหลเขา้
จากต่างประเทศสูงมากส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ เงินฝากในบญัชี 
เงินบาทของชาวต่างประเทศและการออกตราสารหน้ี สาํหรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มืมีการปรับตวัข้ึนลงอยูห่ลายคร้ัง แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 4 อตัราดอกเบ้ียกลบัปรับตวัลดลงอีก 
2 คร้ัง เป็นผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยล์ดลงจากร้อยละ 8.5  เหลือร้อยละ 6.0 – 6.5 ต่อปี 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํอายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี ลดลงจากร้อยละ 10.5 – 11.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 7.5 – 9.5 
ต่อปี ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํประเภท 1 ปี และสูงกว่า 1 ปี ลดลงจากร้อยละ 10.5 และ 11.5 
ต่อปีเป็นร้อยละ 8.5 ต่อปี ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืกมี็การปรับตวัลดลงเช่นกนั โดยธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดีรวม 6 คร้ัง จากร้อยละ 14.0 ต่อปี 
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เหลือร้อยละ 11.5 ต่อปี ในขณะท่ีการปรับอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไปเพียง 2 คร้ัง จาก
ร้อยละ 17.5 – 18.0 ต่อปี เหลือร้อยละ 16.0 – 17.0 ต่อปี  

ในปี 2536 สภาพคล่องในระบบการเงินมีความผนัผวนในช่วงคร่ึงปีแรก แต่ในช่วงคร่ึงปี
หลงัสภาพคล่องเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด เน่ืองจากการขยายตวัของเงินฝาก และการไหล
เขา้ของเงินทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศรวมทั้งเงินทุนท่ีไหลเขา้มาในกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) ได้
ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และเงินใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชยเ์คล่ือนไหวในทิศทางท่ีลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองจากช่วงปลายปี 2535 โดยอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํลดลงจากร้อย
ละ 6.5 และ 8.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.0 และ 7.0 ต่อปี ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํอายตุ ํ่า
กวา่ 1 ปี ลดลงจากร้อยละ 7.5 – 9.5 เหลือร้อยละ 6.5 – 7.0 ต่อปี ทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่
ลูกคา้ชั้นดีและลูกคา้รายยอ่ยกป็รับตวัลดลงเช่นกนัจากร้อยละ 11.5 และ 16.0 – 16.5 ต่อปี เหลือร้อย
ละ 10.5 และ 14.5 ต่อปี ตามลาํดบั อยา่งไรกต็ามการปรับตวัลดลงของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัรา
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มือาจเป็นผลมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ไดด้าํเนินมาตรการเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใหแ้ก่ตลาดเงิน และเอ้ืออาํนวยใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ โดย
ดูแลอตัราดอกเบ้ียใหเ้คล่ือนไหวและสอดคลอ้งกบัภาวะการเงิน โดยประกาศลดอตัราดอกเบ้ีย
มาตรฐานลงถึง 2 คร้ัง จากร้อยละ 11.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 10.0 และลดลงเหลือร้อยละ 9.0 ต่อปี ในเวลา
ต่อมา 

ในปี 2537 ภาวะการเงินในระบบธนาคารพาณิชยข์องประเทศมีความผนัผวนอยา่งมาก  
โดยในไตรมาสแรกของปี 2537 เงินฝากไหลออกจากระบบธนาคารพาณิชยไ์ปยงับริษทัเงินทุนและ
กองทุนรวม และมีการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากการถอนการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงิน
ฝากของผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศ จากสถานการณ์ทางดา้นสภาพคล่องส่งผลใหธ้นาคารพาณิชยป์รับ
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี จากร้อยละ 7 ต่อปี 
เป็นร้อยละ 8.25 – 10.25 ต่อปี ทาํใหเ้งินฝากเร่ิมไหลกลบัเขา้สู่ระบบธนาคารพาณิชย ์ ส่วนอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยย์งัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัร้อยละ 5.0 ต่อปี ทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืม 
ธนาคารพาณิชยไ์ดล้ดอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ทัว่ไป และอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้
รายยอ่ยชั้นดี(MRR) ลง และคงอตัราดอกเบ้ียไวใ้นระดบัร้อยละ 13.75 – 14.25 และ 11.75 ต่อปี 
จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2537 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย
มาตรฐานข้ึนจากร้อยละ 9.0 ต่อปี  เป็นร้อยละ 9.5 ต่อปี เพ่ือเป็นการช้ีนาํอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ธนาคารพาณิชยจึ์งปรับอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ทัว่ไปข้ึนเป็น 14.0 – 14.75 ต่อปี และปรับ
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีเป็นร้อยละ 12.0 – 12.25 ต่อปี  สาํหรับอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดี (MLR) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตลอดปี โดยอยูใ่นระดบัร้อยละ 11.75 ต่อปี ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.5 ต่อปี ในปี 2536 
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ในปี 2538 สภาพคล่องในระบบการเงินของไทยมีความผนัผวนตลอดปี เป็นผลมาจาก
ปัจจยัทางดา้นต่างประเทศเป็นสาํคญั โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ในประเทศเมก็ซิโก ส่งผลใหน้กัลงทุนต่างประเทศเกิดความไม่มัน่ใจในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Market) รวมถึงประเทศไทยดว้ย และไดถ้อนการลงทุนออกจากระบบการเงินของไทย 
นอกจากน้ียงัรวมไปถึงวิกฤตการณ์การลม้ละลายของบริษทัแบร่ิง ซ่ึงเป็นบริษทัวาณิชธนกิจท่ีเก่าแก่
กวา่ 300 ปี ของประเทศองักฤษประสบกบัภาวะขาดทุนจาํนวนมากจากการคา้ตราสารในตลาดตรา
สารอนุพนัธ์ทางการเงิน ส่งผลใหส้ภาพคล่องตึงตวั จนธนาคารแห่งประเทศไทยตอ้งดาํเนินการพิเศษ
เพ่ือแกไ้ขภาวะเงินตึงตวั โดยการปล่อยเงินเขา้สู่ระบบผา่นหนา้ต่างเงินกู ้ (Loan Window) และตลาด
ซ้ือคืนพนัธบตัร ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากเดิม
ร้อยละ 9.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 10.5 ต่อปี เป็นผลทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียทุกประเภทปรับตวัสูงข้ึน โดยอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 1.0 – 2.25 ต่อปี และทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืปรับเพ่ิมข้ึนตาม
ตน้ทุนเงินฝาก โดยอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดี (MLR) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 – 2.25 ต่อปี และ
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.75 – 2.25 ต่อปี 

ในปี 2539 สภาพคล่องทางการเงินของระบบโดยรวมทรงตวัในระดบัสูงในช่วงคร่ึงปีแรก 
เน่ืองจากการไหลเขา้อยา่งต่อเน่ืองของเงินทุนต่างประเทศ ทั้งในส่วนท่ีเขา้มาเพ่ือแสวงหากาํไรจาก
ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2539 สภาพ
คล่องตึงตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการทบทวนประมาณการตวัเลขเศรษฐกิจปี 2539 ท่ีมีการ
ปรับตวัเลขการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงจากท่ีประมาณการไวเ้ดิม ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อและการ
ขาดดุลบญัชีเดินสะพดัสูงข้ึน และข่าวลือเร่ืองการลดค่าเงินบาท รวมทั้งการชะลอตวัของเงินทุนนาํเขา้
ภาคเอกชน ทาํใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยตอ้งเสริมสภาพคล่องผา่นหนา้ต่างเงินกูแ้ละตลาดซ้ือคืน
พนัธบตัร นอกจากน้ียงัไดด้าํเนินการแทรกแซงดา้นการทาํ Buy – Sell Swap ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือ
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ตลาดเงินและยนืยนัท่ีจะใชน้โยบายอตัราแลกเปล่ียนเดิมต่อไป ซ่ึงทาํใหส้ภาพ
คล่องในตลาดเงินคลายความตึงตวัลง 

จากการท่ีสภาพคล่องของระบบการเงินสูงตลอดช่วงคร่ึงปีแรก และอตัราการขยายตวัของ
เงินฝากชะลอตวัลงในช่วงคร่ึงปีหลงั ผลกัดนัใหธ้นาคารพาณิชยป์รับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงิน
ใหกู้ย้มืลง โดยท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยค์งทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 5.0 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํประเภท 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 10.5 – 12.50 เหลือร้อยละ 9.0 – 10.0 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจาํประเภท 12 เดือน ลดลงจากร้อยละ 10.25 – 11.0 ต่อปี เหลือร้อยละ 8.75 – 9.50 ต่อปี 
ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื (MLR) ลดลงจากร้อยละ 13.75 ต่อปี เหลือร้อยละ 13.25 – 13.50 ต่อปี 
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 14.0 – 14.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 
13.75 ต่อปี จากภาวะสภาพคล่องดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
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ลดลงร้อยละ 0.25 – 2.75 ต่อปี ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื MLR และ MRR ลดลงร้อยละ 0.25 
– 0.75 และร้อยละ 0.25 – 1.25 ต่อปี ตามลาํดบั โดยธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไดล้ดอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากและเงินใหกู้ย้มืลงมากกวา่ธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ 

3.4.2 ช่วงหลงัเกดิวกิฤตการณ์ทางการเงนิ (ช่วงปี 2540 – 2545)  
 

สภาพคล่องระบบการเงินของไทยในปี 2540 ตึงตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน เป็นผลมา
จากการไหลออกของเงินทุนระหวา่งประเทศ และวิกฤตการณ์สถาบนัการเงินในประเทศเป็นสาํคญั 
โดยในช่วงคร่ึงปีแรกกระแสข่าวการลดค่าเงินบาท การโจมตีค่าเงินบาท และปัญหาสถาบนัการเงินมี
ความรุนแรงข้ึน ประชาชนและนกัลงทุนไทยและต่างประเทศขาดความเช่ือมัน่ในระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทย จึงถอนเงินฝากและเรียกชาํระคืนหน้ีต่างประเทศ ทาํใหเ้งินทุนไหลออกเป็นจาํนวนมาก 
จนทางการตอ้งปล่อยสภาพคล่องใหก้บัระบบการเงินเป็นจาํนวนมาก ผา่นกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน และดาํเนินการรักษาระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบตะกร้าเงินจากการโจมตี
ค่าเงินบาทดว้ยการขายเงินตราต่างประเทศในตลาดทนัทีโดยตรง และผา่นทุนรักษาระดบัอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดภาวะเงินตึงตวัอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากเป็นการดูด
สภาพคล่องเงินบาทออกจากระบบ จนในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2540 รัฐบาลจาํเป็นตอ้งประกาศ
เปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนจากระบบตะกร้าเงินมาเป็นระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั 
พร้อมกบัตอ้งขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2540 แต่ก็
ไม่ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุนต่างชาติไดม้ากเพียงพอ ประกอบกบัไดรั้บผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ค่าเงินและเศรษฐกิจตกตํ่าในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลใหค่้าเงินบาทลดลงมาก จากสภาพคล่อง
ท่ีตึงตวัอยา่งมากมีผลทาํใหท้างการจาํเป็นตอ้งดาํเนินนโยบายอตัราดอกเบ้ียสูงเพ่ือควบคุมเงินเฟ้อ 
และรักษาเสถียรภาพอตัราแลกเปล่ียน ดงันั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไดป้ระกาศปรับอตัรา
ดอกเบ้ียมาตรฐานใหสู้งข้ึนจากร้อยละ 10.5 เป็นร้อยละ 12.5 ต่อปี ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน
สูงข้ึน และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงินปรับตวัเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชยไ์ดป้รับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากข้ึนอีกร้อยละ 0.75 – 4.0 ต่อปี  เพื่อเร่งระดมเงินฝากใน
ประเทศ และปรับอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืข้ึนตามตน้ทุนท่ีสูงข้ึนโดยปรับอตัราดอกเบ้ียแก่ลูกคา้ชั้นดี 
และอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีข้ึนอีกร้อยละ 2.0 – 3.25 และร้อยละ 2.0 – 3.75 ต่อ
ปี ตามลาํดบั ซ่ึงธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ ไดป้รับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียข้ึนมากกวา่ธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ เน่ืองจากประสบปัญหาสภาพคล่องตึงตวัมากกวา่ และเพือ่ป้องกนัไม่ใหส้ถาบนั
การเงินแข่งขนัระดมเงินฝากจากประชาชนมากเกินไปจนอาจเกิดผลเสียหายต่อฐานะการดาํเนินงาน 
ดงันั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกาํหนดเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์และเงินกู้
ยมืจากประชาชนของบริษทัเงินทุนเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2540 และต่อมาเม่ือ 19 กนัยายน 2540 ใหคิ้ด
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เพดานอตัราดอกเบ้ียอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง7 จะเห็น
ไดว้่ามีการปรับเปล่ียนวิธีกาํหนดเพดานอตัราดอกเบ้ียเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการณ์
ในแต่ละช่วงเวลา 

ในปี 2541 ธุรกิจต่างๆ ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอยา่งรุนแรง สืบเน่ืองมาจาก
วิกฤตการณ์ค่าเงินบาทท่ีเกิดข้ึนในปี 2540 โดยธุรกิจทัว่ไปถูกเรียกคืนเงินกูท้ ั้งจากสถาบนัการเงินใน
ประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศ ประกอบกบัธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุนหลายแห่งท่ี
ฐานะอ่อนแอ จนทางการตอ้งเขา้แทรกแซงเพ่ือแกไ้ขการดาํเนินการทาํใหต้อ้งหยดุการปล่อยสินเช่ือ
ใหม่ชัว่คราว ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีตอ้งพ่ึงพาเงินทุนจากสถาบนัการเงินเหล่าน้ีขาดสภาพคล่อง ใน
ขณะเดียวกนัสถาบนัการเงินท่ียงัสามารถเปิดดาํเนินการอยู ่ มีความระมดัระวงัในการพิจารณาปล่อย
สินเช่ือมาก อยา่งไรกต็ามสภาพคล่องในระบบการเงินมีการปรับตวัดีข้ึนนบัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 เป็นตน้
มา เน่ืองจากปัจจยัสาํคญั 3 ประการไดแ้ก่ 

1.มาตรการแกไ้ขปัญหาความไม่มัน่คงของสถาบนัการเงิน และนโยบายประกนัเงินฝาก 
โดยเฉพาะมาตรการแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงินเม่ือ 14 สิงหาคม 2541 มีผลทาํใหป้ระชาชนมีความ
เช่ือมัน่ในสถาบนัการเงินมากข้ึน และส่งผลใหมี้การกระจายเงินฝากไปยงักลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัเงินทุนทุกกลุ่มอยา่งทัว่ถึงมากข้ึน 

2.ปัญหาเงินทุนไหลออกในภาคเอกชนท่ีมิใช่ธนาคารท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสแรก กลบั
เปล่ียนเป็นการไหลเขา้สุทธิในไตรมาสท่ี 2 และ 3 รวมทั้งการเกินดุลบญัชีเดินสะพดัอยา่งต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2540 ส่งผลใหส้ภาพคล่องของระบบการเงินปรับตวัดีข้ึนและค่าเงินบาทมี
เสถียรภาพมากข้ึน รวมทั้งการแขง็ค่าข้ึนของเงินบาทในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2541 ส่งผลใหอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในประเทศปรับตวัลดลงทาํใหธุ้รกิจเอกชนชาํระคืนหน้ีต่างประเทศไดม้ากข้ึน 

3.นโยบายการเงินและการคลงัมีลกัษณะผอ่นคลายมากข้ึน โดยอตัราดอกเบ้ียในประเทศ
ลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั เน่ืองจากแรงกดดนัดา้นค่าเงินบาทลดลงและอตัราเงินเฟ้อชะลอตวั 

จากภาวะสภาพคลอ่งท่ีตึงตวัในช่วงไตรมาสแรกของปี 2541 ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง
และเลก็ต่างทยอยกนัปรับอตัราดอกเบ้ียฝากและเงินใหกู้ย้มืข้ึนหลายคร้ังในช่วง 4 เดือนแรก ในขณะท่ี
อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั อยา่งไรกต็ามหลงัจาก
สภาพคล่องท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ภาวะการแข่งขนักนัระดมเงินฝากเร่ิมลดลง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากและ
เงินใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบเร่ิมทรงตวัในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน นอกจากน้ี
ภายหลงัท่ีมีการประกาศมาตรการแกไ้ขระบบปัญหาสถาบนัการเงิน ทาํใหป้ระชาชนมีความเช่ือมัน่ใน

                                                         
7ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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ระบบสถาบนัการเงินมากข้ึน สภาพคล่องปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ทาํใหธ้นาคารพาณิชยต่์าง
พากนัลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินใหกู้ย้มืลง โดยเป็นการปรับลดในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
มากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื เน่ืองจากสถาบนัการเงินยงัคงมีตน้ทุนการกนัสาํรองหน้ีดอ้ยคุณภาพ
อยูสู่ง โดยเม่ือส้ินปี 2541 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 
แห่ง และกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็อยูใ่นระดบัร้อยละ 6.0 – 6.25 และ 5.75 – 6.5 ต่อปี 
ตามลาํดบั ซ่ึงลดลงมากเม่ือเทียบกบัระดบัร้อยละ 10.0 – 13.0 และ 10.0 – 15.75 ต่อปี ในปี 2540 
ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดี(MLR) ในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง 
และกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ลดลงเหลือระดบัร้อยละ 11.5 – 12.0 และ 12.25 – 14.25 
ต่อปี เม่ือเทียบกบัระดบัร้อยละ 15.25 และ 16.0 – 17.5 ต่อปี ในปี 2540  

ในปี 2542 สภาพคล่องในระบบการเงินอยูใ่นเกณฑสู์งตลอดทั้งปี ทั้งน้ีจากนโยบาย
การเงินและการคลงัท่ีผอ่นปรน  รวมทั้งการเกินดุลบญัชีเดินสะพดัในจาํนวนท่ีสูง ทาํใหป้ริมาณเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑสู์ง ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินใหกู้ย้มืของระบบ
ธนาคารพาณิชยป์รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ท่ีลดลง ทั้งน้ีเม่ือส้ินปี 2542 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยอ์ยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.0 ต่อปี  ส่วนอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํระยะ 3 เดือน ในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.75 
ต่อปี ปรับตวัลดลงจากเดิมร้อยละ 6.0 – 6.25 ต่อปี ในปี 2541 ส่วนในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง
และเลก็อยูใ่นระดบัร้อยละ 3.25 – 4.25 ต่อปี ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดี (MLR) 
ในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ปรับตวัลดลงจากเดิม 11.5 – 12.0 ต่อปี เหลือร้อยละ 8.25 – 8.75 
ต่อปี สาํหรับในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ปรับตวัลดลงจากเดิม 12.25 – 14.25 ต่อปี 
เหลือร้อยละ 8.5 – 9.5 ต่อปี 

ในปี 2543 โดยภาพรวมแลว้สภาพคล่องในระบบการเงินยงัคงอยูใ่นเกณฑสู์ง ยกเวน้ใน
บางช่วงท่ีเงินตึงตวัข้ึนชัว่คราว คือ ในช่วงสปัดาห์ท่ี 3 ของเดือนพฤศจิกายน สภาพคล่องเงินบาทใน
ตลาดต่างประเทศตึงตวัข้ึนมาก ทาํใหส้ถาบนัการเงินในต่างประเทศบางแห่งไม่สามารถหาเงินบาทมา
ชาํระใหก้บัสถาบนัการเงินในประเทศไดท้นั จึงเกิดปัญหาในระบบการชาํระเงินของไทยทาํใหอ้ตัรา
ดอกเบ้ียตลาดเงินในประเทศปรับตวัสูงข้ึน ดงันั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไดผ้อ่นคลายกฎเกณฑ์
การปล่อยเงินบาทใหก้บั Non – Resident โดยไม่มีธุรกรรมรองรับเป็นการชัว่คราว ส่งผลใหอ้ตัรา
ดอกเบ้ียตลาดเงินปรับลดลงมาสู่ระดบัปกติในช่วงปลายเดือน สาํหรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์
ในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มีการปรับตวัลดลง 2 คร้ัง จากเดิมร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 2.75 และ
เหลืออยูท่ี่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มี
ค่าเฉล่ียทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 3.5 ต่อปี ซ่ึงต่อมาไดป้รับลดลงอีก 2 คร้ังมาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.0 ต่อปี 
ในขณะท่ีธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและเลก็ปรับลดลงอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 2.5 – 3.5 ต่อปี ส่วนอตัรา
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ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดี ในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ขนาดกลางและเลก็อยูท่ี่ระดบั
ร้อยละ 7.5 – 8.25 ต่อปี และ 8.0 – 9.0 ต่อปี ตามลาํดบั 

ในปี 2544  สภาพคล่องโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชยอ์ยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจาก
ธนาคารพาณิชยย์งัคงระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือใหม่ อยา่งไรกต็ามในช่วงคร่ึงปีแรกธนาคาร
พาณิชยส่์วนใหญ่ต่างพากนัปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินใหกู้ย้มืลงอีกร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดีของธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 2.5 และ 7.25 – 7.75 ต่อปี ในขณะท่ีในกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ขนาดกลางและเลก็อยูท่ี่ร้อยละ 2.25 – 2.75 และ 7.5 – 8.0 ต่อปี ตามลาํดบั สาํหรับในช่วงคร่ึงปีหลงั
ของปี 2544 สภาพคล่องยงัสูงเน่ืองจากเงินฝากขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหช่้วงตน้เดือนธนัวาคม 2544 
ธนาคารพาณิชยต่์างทยอยกนัปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินใหกู้ย้มืลงอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ทาํ
ให ้ ณ ส้ินปีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดีของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่เหลืออยูท่ี่ร้อยละ 2.25 และ 7.0 – 7.5 ต่อปี ส่วนธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง
และเลก็อยูท่ี่ร้อยละ 2.0 – 2.75 และ 7.25 – 8.0 ต่อปี 

ในช่วงปี 2545 สภาพคล่องของระบบการเงินโดยรวมยงัคงอยูใ่นระดบัสูง แมว้า่รัฐบาลจะ
มีการออกพนัธบตัรออมทรัพยช่์วยชาติ จาํนวน 305 พนัลา้นบาท ซ่ึงจะช่วยดูดซบัสภาพคล่อง
ส่วนเกินในระบบการเงินบางส่วนแลว้กต็าม ประกอบกบัการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลด
อตัราดอกเบ้ียนโยบายลงอีก 2 คร้ัง เม่ือเดือนมกราคม และพฤศจิกายน จากเดิมร้อยละ 2.25 ต่อปี ในปี 
2544 เหลือเพียงร้อยละ 1.75 ต่อปี และคงท่ีตลอดปี 2545 ทาํใหธ้นาคารพาณิชยต่์างทยอยปรับอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูล้งทั้งในช่วงตน้ปีและปลายปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียน
โนบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพคล่องของแต่ละธนาคาร ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ออมทรัพยล์ดลงจากเดิมร้อยละ 1.75 เหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 
เดือน ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ลดลงจากร้อยละ 2.25 ต่อปี ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2544 มาอยูท่ี่
ร้อยละ 1.75 ต่อปี ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืสาํหรับลูกคา้ชั้นดีมีการปรับลดเพียงบางธนาคาร 
เพราะธนาคารพาณิชยย์งัคงตอ้งใชเ้วลาในการปรับฐานะทางการเงินใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนเงินฝาก 
และการบริหารสภาพคล่องของแต่ละธนาคาร ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืลูกคา้ชั้นดี (MLR) ลดลง
จากเฉล่ียร้อยละ 7.125 ต่อปี มาอยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ 6.69 ต่อปี ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2545 
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3.5 มาตรการทางด้านอตัราดอกเบีย้ ช่วงปี 2533 – 2545 
 

วนัท่ี มาตรการ 
16 มี.ค.2533 

 
 
 
 
 
 

30 มี.ค.2533 
 

9 เม.ย.2533 
 
 
 
 
 
 
 

14 พ.ย.2533 
 

26 พ.ย.2533 
 
 
 

8 ม.ค.2534 

ยกเลิกเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํอายตุั้งแต่ 1 ปีลงมา  
ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํทุกประเภทลอยตวั ทาํใหอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี จากร้อยละ 9.50 เป็นร้อยละ 11.0 – 
12.0 ต่อปีทนัที และปรับเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้
ทัว่ไปของธนาคารพาณิชยจ์ากร้อยละ 15.0 เป็นร้อยละ 16.5 ต่อปี 
แต่สาํหรับลูกคา้เงินกูย้มืเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ผูมี้รายไดน้อ้ยยงัคงเพดาน
อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืท่ีร้อยละ 15.0 ต่อปีเช่นเดิม 
ปรับเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยส์าํหรับธนาคาร
พาณิชยจ์ากร้อยละ 7.25 เป็นร้อยละ 9.0 ต่อปี 
เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 8.0 เป็นร้อยละ 9.5 ต่อปี 
และเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียการรับซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งิน จากร้อยละ 9.0 
เป็นร้อยละ 9.5 ต่อปี และเพ่ิมอตัราเบ้ียปรับในการรับซ้ือตัว๋
สญัญาใชเ้งิน จากร้อยละ 5.0 เป็นร้อยละ 6.5 ต่อปี และเพ่ิมอตัรา
ดอกเบ้ียการรับซ้ือตัว๋ส่งออกเป็นไม่เกินร้อยละ 10.5 ต่อปี และให้
ธนาคารพาณิชยคิ์ดจากผูส่้งออกไม่เกินร้อยละ 13.5 ต่อปี แต่ยงัคง
อตัราดอกเบ้ียปรับไวท่ี้ร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปรับเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชย ์
เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 12.0 ต่อปี 
เพ่ือแกปั้ญหาเงินตึงตวัและปัญหาการปันส่วนสินเช่ือ 
เพ่ิมเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้จ้ากร้อยละ 16.5 เป็นร้อยละ 
19.0 ต่อปี ขณะเดียวกนักเ็พิม่เพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม
ทรัพยจ์ากเดิมร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 12.0 ต่อปี เพ่ือความ
เหมาะสมกบัโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
ยกเลิกเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคาร
พาณิชย ์
 

 

DPU



 40

วนัท่ี มาตรการ 
23 ก.ย.2534 

 
 

1 มิ.ย.2535 
 
 
 

 
 
 

1 มิ.ย.2536 
17 ก.ย.2536 

 
 

26 ต.ค.2536 
 

 
 
 
 

23 ก.พ.2537 
 

 
 
 
 

 

ลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 11.0 ต่อปี 
เพ่ือใหอ้ตัราดอกเบ้ียมาตรฐานสอดคลอ้งกบัภาวะเงินในประเทศ
และอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศท่ีไดล้ดลง 
ยกเลิกเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชย ์ 
บริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ยกเวน้เงินใหสิ้นเช่ือ
เพ่ือจดัหาท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูมี้รายไดน้อ้ย ท่ีลูกคา้ไดท้าํสญัญาไวก่้อน
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2535 ใหธ้นาคารพาณิชยคิ์ดดอกเบ้ียไดใ้นอตัรา
ไม่เกินกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ชั้นดี (MLR) ส่วน
บริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ใหคิ้ดดอกเบ้ียไดไ้ม่เกิน
อตัราสูงสุดท่ีบริษทัประกาศ หกัดว้ยอตัราร้อยละ 1.5 ต่อปี  
ลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 11.0 เป็นร้อยละ 10.0 ต่อปี 
ลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 10.0 เป็นร้อยละ 9.0 ต่อปี 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการเงิน และเป็นการช้ีนาํใหส้ถาบนั
การเงินลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืลง 
ใหธ้นาคารพาณิชยป์ระกาศอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ราย
ใหญ่ชั้นดี (MLR) และลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) และส่วนต่าง 
(Margin) สูงสุดท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะใชบ้วกเขา้กบัอตัราดอกเบ้ีย 
MRR เพ่ือใชเ้ป็นอตัราอา้งอิงสาํหรับเรียกเกบ็จากลูกคา้อ่ืน ทั้งน้ี 
หา้มมิใหธ้นาคารพาณิชยเ์รียกเกบ็ดอกเบ้ียเกินกวา่อตัราดอกเบ้ีย 
MRR บวกส่วนต่างท่ีประกาศ ยกเวน้ลูกหน้ีผดิเง่ือนไข  
ใหธ้นาคารพาณิชยแ์จง้อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง (MLR หรือ MRR) 
และส่วนต่าง (Margin) ท่ีจะใชบ้วกกบัอตัราอา้งอิงนั้น ใหผู้กู้ ้
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกราย และใหปิ้ดประกาศอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราอา้งอิงสาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือไวใ้น
สาํนกังานใหเ้ห็นไดช้ดัเจน พร้อมกบัใหเ้ปล่ียนแปลงฐานการ
คาํนวณอตัรา 
ดอกเบ้ีย MRR โดยใหใ้ชต้น้ทุนเฉล่ียของเงินฝากรวมทุกประเภท 
แทนการใชเ้งินฝากประจาํประเภท 6 เดือน 
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วนัท่ี มาตรการ 
7 ก.ย.2537 
2 มี.ค.2538 

21 เม.ย.2538 
 
 
 

26 พ.ค.2540 
 
 

 
 

30 มิ.ย.2540 
 
 
 

2 ก.ค.2540 
 

18 ก.ค.2540 
 
 
 

4 พ.ค.2541 
 
 
 

10 ก.ค.2541 
 
 
 

เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 9.5 ต่อปี 
เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 10.5 ต่อปี 
แจง้วิธีการคาํนวณเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีใหม่ โดย
กาํหนดใหใ้ชต้น้ทุนเงินฝากรวมทุกประเภทยอ้นหลงั 1 เดือน 
แทนการใชต้น้ทุนเงินฝากยอ้นหลงั 3 เดือน เป็นฐานในการ
คาํนวณและใหส่้งรายงานการคาํนวณเป็นประจาํทุกเดือน 
เปล่ียนแปลงโครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย MRR จากวิธีการกาํหนด
กบัตน้ทุนของเงินฝาก มาเป็นการโยงกบัอตัราดอกเบ้ีย MLR โดย
ใหบ้วกส่วนต่างสูงสุดไดไ้ม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี สาํหรับลูกคา้
ทัว่ไป ส่วนการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย MLR ใหธ้นาคารพาณิชย์
คาํนึงถึงตน้ทุนของธนาคารพาณิชย ์และภาวะตลาดดว้ย 
กาํหนดเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากชัว่คราว โดยใหธ้นาคาร
พาณิชยจ่์ายดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 
12.0 ต่อปี ส่วนบริษทัเงินทุนจ่ายไม่เกินร้อยละ 14 ต่อปี สาํหรับ
เงินฝากท่ีมีกาํหนดเวลาชาํระคืน 
เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 10.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 
12.5 ต่อปี 
ขยายเพดานอตัราดอกเบ้ียเงินฝากชัว่คราว โดยใหธ้นาคาร
พาณิชยจ่์ายดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 
14.0 ต่อปี ส่วนบริษทัเงินทุนจ่ายไม่เกินร้อยละ 17.0 ต่อปี สาํหรับ
เงินฝากท่ีมีกาํหนดเวลาชาํระคืน 
ปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียในการรับซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งิน แก่
ผูป้ระกอบการในภาคเศรษฐกิจสาํคญัต่างๆ โดยเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกบ็จากลูกคา้เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั คือ MLR 
ของธนาคารพาณิชยล์บดว้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี 
กาํหนดเพดานอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะจ่ายสาํหรับเงิน
ฝากออมทรัพยไ์ดไ้ม่เกินอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยอ์า้งอิง 
บวกดว้ยอตัราร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนเงินฝากประจาํยงัคงเป็นไปตาม
เกณฑเ์ดิม 
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วนัท่ี มาตรการ 
21 ส.ค.2541 

 
 
 

1 ก.พ.2542 
25 มิ.ย.2542 
9 ก.ค.2542 

23 พ.ค.2543 
 
 

8 มิ.ย.2544 
 
 

 
 

25 ก.ย.2544 
 

10 ส.ค.2544 
 
 
 

25 ธ.ค.2544 
 

21 ม.ค.2545 

กาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุน ถือปฏิบติัในเร่ือง
ดอกเบ้ียเงินฝาก (NCD) โดยใหจ่้ายดอกเบ้ียในอตัราเดียวกบัเงิน
ฝากประจาํ คือ สูงสุดไม่เกินอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงบวกดว้ยร้อยละ 
3 ต่อปี 
ลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 12.5 เป็นร้อยละ 7.0 ต่อปี 
ลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 7.0 เป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี 
ลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานจากร้อยละ 5.5 เป็นร้อยละ 4.0 ต่อปี 
ประกาศอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Key policy Rate) เป็นคร้ังแรก 
โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืน 14 วนั เป็นอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายอยูใ่นระดบัท่ีอตัราร้อยละ 1.5 ต่อปี 
เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (R/P) 14 วนั จากร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็น
ร้อยละ 2.5 ต่อปี เพื่อใหโ้ครงสร้างอตัราดอกเบ้ียของตลาดเงิน
ระยะสั้นมีความเหมาะสม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น
ระหวา่งธนาคาร (Interbank) ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัตํ่าเป็นพิเศษ 
เม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของสถาบนัการเงิน 
ยกเลิกอตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ง
สญัญาณของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
ยกเลิกวิธีการคาํนวณอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี 
(MRR) ท่ีธนาคารพาณิชยคิ์ดจากลูกคา้ทัว่ไป โดยใหอิ้งกบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) บวกส่วนต่างสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 4.0 ต่อปี 
ลดอตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนระยะ 14 วนั จากร้อยละ 2.5 ต่อปี
เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี 
ลดอตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนระยะ 14 วนั จากร้อยละ 2.25 ต่อปี
เป็นร้อยละ 2.0 ต่อปี เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มทางการเงินท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการขยายตวัของภาคธุรกิจเอกชน และการฟ้ืนตวั
ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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วนัท่ี มาตรการ 
23 ม.ค.2545 
 
 
 
19 พ.ย.2545 
 
 

แจง้เร่ืองอตัราค่าตอบแทนในการซ้ือขายพนัธบตัรกบัสถาบนั
การเงินเพ่ือปรับสภาพคล่องส้ินวนั โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
จะคิดค่าตอบแทนในการซ้ือขายพนัธบตัรในอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายบวกร้อยละ 1.5 ต่อปี (เท่ากบัร้อยละ 3.5 ต่อปี) 
ลดอตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนระยะ 14 วนั จากร้อยละ 2.0 ต่อปี
เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจต่างประเทศ 
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ตารางที่ 3.1  แสดงการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้  ในชว่งปี 2533 - 2545

    หนว่ย : ร้อยละ

ประเภท 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

  Interbank Rate 13.42 9.51 7.95 4.38 7.22 10.29 12.11 21.73 2.63 1.23 1.70 2.14 1.84

  Repurchase Rate 1 วนั 11.63 6.88 5.10 3.77 6.56 9.37 10.91 22.87 3.55 0.63 1.22 2.10 1.69

  Bank Rate 12.00 11.00 11.00 9.00 9.50 10.50 10.50 12.50 12.50 4.00 4.00  -  -

  อตัราดอกเบีย้เงินฝาก

    1. ออมทรัพย์ 10.00 - 12.00 8.50 6.0 - 6.5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 3.00 2.50 1.75 1.50

    2. ประจํา

         - 3 เดือน 13.00 - 15.50 10.50 - 11.50 7.50 - 9.50 6.5 - 7.0 8.75 - 10.00 10.50 - 12.50 8.75 - 9.75 10.00 - 11.50 6.00 3.75 3.00 2.25 1.75

         - 6 เดือน 13.00 - 15.50 10.50 8.00 - 9.00 7.00 8.25 - 10.00 10.25 - 11.00 8.50 - 9.25 10.00 - 11.50 6.00 3.75 3.00 2.25 - 2.50 1.75

         - 12 เดือน 12.00 - 15.50 10.50 8.50 7.00 8.25 - 10.25 10.25 - 11.00 8.50 - 9.25 10.00 - 13.00 6.00 4.00 - 4.25 3.50 2.75 - 3.00 2.00

  อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม

     1. ลกูค้าทัว่ไป 17.50 17.50 16.00 - 16.50 14.50 14.00 - 14.75 16.00 - 16.50 15.00 - 15.50 19.25 14.75 - 16.00 11.25 - 12.25 11.00 - 12.25 10.25 - 11.50 9.75 - 11.00

     2. ลกูค้าชัน้ดี

         - MLR 16.25 14.00 11.50 10.50 11.75 13.75 13.00 - 13.25 15.25 11.50 - 12.00 8.25 - 8.50 7.50 - 8.25 7.00 - 7.50 6.50 - 7.00

         - MOR 16.50 14.00 11.50 10.50 11.75 14.00 - 14.25 13.25 - 13.50 15.75 - 16.00 12.00 - 12.75 8.50 - 8.75 8.00 - 8.75 7.50 - 8.00 6.50 - 7.50

     3. ลกูค้ารายยอ่ยขัน้ดี (MRR)  -  -  - 12.50 12.00 - 12.25 14.00 - 14.50 13.00 - 13.50 15.50 - 16.00 12.00 - 13.25 8.50 - 9.00 8.00 - 8.75 7.50 - 8.00 6.50 - 7.50

                      หมายเหต ุ - ตัง้แต ่2533 - 2537 เป็นนํา้หนกัเฉลี่ย

                                      - ตัง้แต ่2533 - 2537 Repurchase Rate 7 วนั

                                      - ยกเลกิอตัราดอกเบีย้มาตรฐานเมื่อวนัที่ 25 ก.ย.2544

                      ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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ไตรมาส/ปี สนิเช่ือ เงินฝาก

 มี.ค. 2543 4640 4680

 มิ.ย. 4411 4706

 ก.ย. 4255 4797

 ธ.ค. 4219 4883

 มี.ค. 2544 4263 4973

 มิ.ย. 4225 4995

 ก.ย. 4240 5021

 ธ.ค. 4032 5078

 มี.ค. 2545 4152 5230

 มิ.ย. 4276 5262

 ก.ย. 4350 5127

 ธ.ค. 4405 5188
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บทที ่4 

 
วธีิการศึกษา 

 
4.1 แบบจาํลองการวเิคราะห์ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร 

 
แนวคิดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Intermediation Model) แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลและตวั

แปรท่ีกาํหนดรายไดแ้ละตน้ทุนทางดา้นสินเช่ือ ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย 
จากการศึกษาพฤติกรรมของธนาคาร ซ่ึงมีแนวคิดหลายแนวคิด อาทิ Adolfo Barajas, Roberto Steiner 
and Natalia Salazar (1998) แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาแนวคิดของ Ruby P.Kishan and 
Timothy P.Opiela (2000) และดดัแปลงเพือ่ใหข้อ้จาํกดัเป็นไปตามเง่ือนไขของขอ้กาํหนดในประเทศ
ไทย โดยใหง้บดุลของธนาคารพาณิชยเ์ป็นเคร่ืองมือแสดงสถานะของธนาคารวา่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ธนาคารมีสถานะเป็นอยา่งไร โดยหลกัการทางบญัชีแลว้ ธนาคารจะมีสินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินบวก
ส่วนของผูถื้อหุน้ กล่าวคือ ธนาคารมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 3 ชนิด ไดแ้ก่ การดาํรงสินทรัพยส์ภาพ
คล่อง  บวกดว้ยการลงทุนในหลกัทรัพย ์ และเงินใหกู้ย้มื ซ่ึงจะ
เท่ากบัเงิน ฝาก  บวกดว้ยเงินท่ีธนาคาร กูย้มืมา  และส่วนของผู ้ ถือหุน้  
ดงัสมการท่ี (1) 

 
สาํหรับในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุลนั้น เราสมมติวา่ส่วนผูถื้อหุน้จะคงท่ีในระยะสั้น และ

ใชอ้ตัราดอกเบ้ียซ้ือคืนพนัธบตัร เป็นตวัแทนดา้นอตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยท่ีเงินฝากจะ
เป็นแหล่งเงินทุนหลกัของธนาคาร ซ่ึงธนาคารจะขยายเงินฝากดว้ยการเสนออตัราดอกเบ้ียเงินฝาก     

ท่ีมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย  ดงัสมการท่ี (2) 

 
แต่ถา้มองในภาพรวมของระบบธนาคาร เงินฝากของธนาคารทั้งระบบจะสามารถเขียนได้

เท่ากบั 
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 ส่วนเงินท่ีธนาคารกูย้มืมาจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของแหล่งเงินทุนของธนาคาร ซ่ึงจะ
ข้ึนอยูก่บัส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคาร กูย้มืมา  และอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคาร
ปล่อยกู้ ออกไป กล่าวคือ ถา้อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารปล่อยกูม้ากกวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคาร
กูย้มืมา ธนาคารกจ็ะกูย้มืมาเพ่ือปล่อยกูม้ากข้ึน 

 
 เม่ือพิจารณาในส่วนของสินทรัพยใ์นงบดุล  ธนาคารจะตอ้งดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง 

ต่อเงินฝากทั้งหมดของธนาคาร และเราไดส้มมติอีกว่าธนาคารจะไม่ถือเงินสดสาํรองส่วนเกิน 
แต่จะนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยแ์ทน ซ่ึงเราสมมติใหก้ารลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดสาํรอง
ส่วนเกินท่ีเหลือจากปริมาณเงินฝากหลงัหกัเงินสดสาํรองตามกฎหมายแลว้ 

 
 ส่วนในตลาดเงินกูข้องธนาคาร เราสมมติวา่เป็นตลาดแข่งขนัไม่สมบรูณ์ ซ่ึงพฤติกรรม
ของธนาคารจะเพ่ิม (ลด) เงินกู ้ดว้ยการเสนออตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื ใหต้ ํ่า (สูง) กวา่อตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ีย  

 
จาํนวนเงินท่ีธนาคารจะใหกู้น้ั้น สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 
 โดย  จะเป็นฟังกช์ัน่ท่ีสาํคญัของ  ของแต่ละธนาคาร แต่ถา้จะพิจารณา
ทั้งระบบ  คือ สัดส่วนของเงินใหกู้ต่้อเงินฝากทั้งระบบภายหลงัหกัสินทรัพยท่ี์ตอ้งสาํรองตาม
กฎหมาย 

   310 BLN rrffBB 

 4DDRR 

   510 RRDDhhSEC 

    610 LNLN rrggLN 

   161 .DDLN 
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 และเราสมมติวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ีย 
อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกูย้มืมา  และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ฉล่ีย       

มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัอตัราดอกเบ้ียซ้ือคืนพนัธบตัร  แทนท่ีดว้ยมูลค่าของ 1, 2, 
3 และ 4 ตามลาํดบั 

 

 

 

 
แต่อยา่งไรกต็าม จะเห็นวา่ธนาคารจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนใหเ้พียงพอตามมาตรฐาน BIS 

ดงันั้น สินทรัพยเ์ส่ียง เราสามารถใหค้าํนิยามไดว้า่ 
 

 
 แทน  และ  ดว้ยนํ้าหนกัความเส่ียงของเงินกูแ้ละเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ตามลาํดบั ดงันั้น ธนาคารจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงตอ้งไม่ตํ่ากวา่  กล่าวคือ 
 

 
เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมของธนาคาร เราจะพบวา่ธนาคารพยายามแสวงหากาํไรสูงสุด 

(Maximize Profit) โดยกาํไรของธนาคารนั้นไดม้าจากผลรวมของดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ ้
ลบดว้ยส่วนสูญเสียจากการใหกู้ย้มื และผลรวมของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ หกัดว้ยดอกเบ้ียจ่ายจาก เงินฝาก และดอกเบ้ียจ่ายจาก
การท่ีธนาคาร กูย้มืมา ดงัสมการท่ี (13) 
 
  

 710 FFDD rbr 

 820 FFB rcr 

 930 FFLN rdr 

 1040 FFSEC rer 

 11SECwLNw SECLN 
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จากสมการท่ี (13) ธนาคารตอ้งการหาส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากท่ี

เหมาะสมท่ีสุดท่ีธนาคารจะไดก้าํไรสูงสุดคือสมการท่ี (14) 
 

  
แทนค่าสมการ (6.1) ในสมการท่ี (14) จะได ้

 

 
 โดยธนาคารจะตอ้งดาํรงเง่ือนไขตามกฎหมาย คือ 
 1. การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ไดแ้ก่ เงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดให้
ธนาคารพาณิชยต์อ้งดาํรงไวต้ามกฎหมาย ซ่ึงจะถูกกาํหนดใหเ้ป็นสัดส่วนกบัเงินฝากท่ีธนาคาร
สามารถระดมมาได ้ เพื่อเป็นสภาพคล่องของธนาคารสาํหรับไวจ่้ายคืนตามขอ้ผกูพนัไดท้นัทีท่ีมีผู ้
เรียกร้อง และยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางนโยบายทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยนาํมาใชใ้นการ
ควบคุมภาวะการเงินของประเทศ โดยการเพิม่หรือลดการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ซ่ึงตามกฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบั ในปี 2542 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดใหธ้นาคารพาณิชยทุ์กแห่งตอ้ง
ดาํรงเงินสดสาํรองตามกฎหมายไวไ้ม่ตํ่ากวา่ 6% ของยอดเงินฝากทั้งหมด ซ่ึงสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นเงินฝากท่ีฝากไวท่ี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ตํ่ากวา่ 1% 
ส่วนท่ีสอง คือ เงินสดท่ีธนาคารพาณิชยถื์อครองไม่ตํ่ากวา่ 2.5% (สินทรัพยท์ั้ง 2 ประเภทน้ีไม่
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทน) และส่วนท่ีเหลือใหส้ามารถถือครองในรูปของหลกัทรัพยต์ามท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาํหนดไวโ้ดยปราศจากภาระผกูพนั 
 2. เงินสมทบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  27 
พ.ย.2528 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามช่วยเหลือสถาบนัการเงินท่ีประสบปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงิน และพฒันาระบบสถาบนัการเงินใหมี้ความมัน่คงและมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่
ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือทางการเงิน เม่ือสถาบนัประสบวิกฤตการณ์ทางการเงิน 
โดยใหก้องทุนประกนัการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินบาทแก่ผูฝ้ากเงิน และเจา้หน้ีของ
สถาบนัการเงิน เน่ืองจากในปี 2528 เกิดวิกฤตการณ์สถาบนัการเงินขาดสภาพคล่อง ซ่ึงในอดีต
ธนาคารมีการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฟ้ืนฟฯู 0.1% ของเงินฝาก แบ่งเป็นคร่ึงปีแรก 0.05% และคร่ึงปี

   13BBrDDrSECrLNr BDDSECLN 

   14BBrDDrSECrLNrMax BDDSECLN 

     BBrLNrSECrLNrMax BDDSECLN  11

DPU



 51

หลงัอีก 0.05% ต่อมาในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี
ในระบบสถาบนัการเงิน จึงไดเ้กบ็เพ่ิมเป็น 0.2% ของเงินฝาก แบ่งเป็นคร่ึงปีแรก 0.05% และคร่ึงปี
หลงัอีก 0.15% และในปี 2541 – ปัจจุบนัไดเ้รียกเกบ็เป็น 0.4% ของเงินฝากและเงินกูท่ี้กองทุนฟ้ืนฟูฯ 
รับประกนั โดยแบ่งเป็นคร่ึงปีแรก 0.2% คร่ึงปีหลงัอีก 0.2% อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือเป็นการใหเ้ปล่าไม่มีผลตอบแทน จึงถือเป็นตน้ทุนในการระดมเงินฝากของธนาคาร 
 3. เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง เพ่ือสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ระบบธนาคารและใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไดน้าํระบบ BIS มาใชป้ฏิบติักบัประเทศ
ไทย และจาํตอ้งแกไ้ขกฎหมายพระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์ พ.ศ.2505 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2535 ในเร่ืองคาํนิยามของธุรกิจการธนาคาร
พาณิชย ์ และคาํจาํกดัความของเงินกองทุน รวมถึงการใหธ้นาคารพาณิชยด์าํรงเงินกองทุนเป็น
อตัราส่วนกบัจาํนวนเงินตามภาระผกูพนั โดยแบ่งเงินกองทุนออกเป็น 2 ชั้น ไดแ้ก่ เงินกองทุนชั้นท่ี 18  
และเงินกองทุนชั้นท่ี 29  ทั้งน้ี เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตอ้งมีจาํนวนสูงสุดไม่เกินเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ซ่ึง
นํ้าหนกัของสินทรัพยเ์ส่ียงแต่ละประเภทนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผูก้าํหนด โดยจะประกาศ
อตัราส่วนขั้นตํ่าท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งดาํรงในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกนัออกไป เพ่ือใหธ้นาคารได้
มีโอกาสปรับปรุงฐานะของเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ไดม้าตรฐานของ BIS แต่
อยา่งไรกต็าม การท่ีตอ้งใหธ้นาคารดาํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงในอตัราท่ีสูง อาจมีผลต่อ
ความสามารถในการปล่อยสินเช่ือ และการลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นๆ ของธนาคารพาณิชย ์

4. การสาํรองสินทรัพยท่ี์สงสัยว่าจะไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได ้ ในการปล่อยสินเช่ือนั้น 
ธนาคารยอ่มมีความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา ทาํใหธ้นาคารอาจไม่ไดรั้บชาํระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นผลใหธ้นาคารเกิดความสูญเสียทางการเงิน ดงันั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
จาํเป็นตอ้งใหธ้นาคารกนัสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญ โดยส้ินงวดบญัชี 30 มิ.ย.2537 ใหธ้นาคารพาณิชยก์นั
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยท่ี์สงสัยว่าจะไม่มีราคา หรือเรียกคืนไม่ได ้ ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 
ของสินทรัพยท่ี์สงสยัวา่จะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได ้ และเพ่ิมเป็น 100% เม่ือส้ินงวดบญัชี 31 

                                                     
8เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ประกอบดว้ย ทุนจดทะเบียน (ชาํระแลว้) รวมทั้งส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บและเงินท่ี

ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของธนาคารพาณิชยน์ั้น ทุนสาํรองตามกฎหมาย เงินสาํรองท่ีได้
จดัสรรจากกาํไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชีตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นหรือตามขอ้บงัคบัของธนาคารพาณิชย ์ แต่ไม่รวมเงินสาํรอง
สาํหรับการลดค่าของสินทรัพย ์และเงินสาํรองเพ่ือการชาํระหน้ี กาํไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร แต่ยกเวน้เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้น
บุริมสิทธ์ิชนิดสะสมเงินปันผล 

9เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ย เงินสาํรองจากมูลค่าส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร เงินท่ีธนาคาร
พาณิชยไ์ดรั้บจากการออกตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด และเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บริมสิทธ์ิชนิด
สะสมเงินปันผล เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (ธนาคารพาณิชยส์ามารถนบัเงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติเขา้เป็น
เงินกองทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพยเ์ส่ียง) 
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ธนัวาคม 2538 ซ่ึงต่อมาในปี 2541 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดใหธ้นาคารจดัชั้นลูกหน้ี โดย
พิจารณาตามคุณภาพและความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้เป็นหลกั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา
ของการคา้งชาํระท่ีเป็นเกณฑใ์นการจดัชั้น โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทตามคุณภาพของลูกหน้ี ดงัน้ี 

1. สินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีคา้งชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ไม่เกิน 1 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ใหก้นัสาํรอง 1% ของสินเช่ือ   

2. สินทรัพยจ์ดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีคา้งชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ไม่เกิน 3 
เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ใหก้นัสาํรอง 2% ของสินเช่ือ ทั้งน้ีธนาคารสามารถนาํ
หลกัประกนัมาหกัจากยอดหน้ีของสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ หรือสินทรัพยจ์ดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษก่อน
การคาํนวณเงินกนัสาํรองกไ็ด ้

3. สินทรัพยจ์ดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน ไดแ้ก่ ลูกหน้ีคา้งชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ไม่เกิน 6 
เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ใหก้นัสาํรอง 20% ของสินเช่ือส่วนท่ีเกินมูลค่าหลกัประกนั 

4. สินทรัพยจ์ดัชั้นสงสยั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีคา้งชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ไม่เกิน 12 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ใหก้นัสาํรอง 50% ของสินเช่ือส่วนท่ีเกินมูลค่าหลกัประกนั 

5. สินทรัพยจ์ดัชั้นสงสยัจะสูญ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีคา้งชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้เกินกว่า 12 
เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ใหก้นัสาํรอง 100% ของสินเช่ือส่วนท่ีเกินมูลค่าหลกัประกนั 

6.  สินทรัพยจ์ดัชั้นสูญ ใหต้ดัออกจากบญัชี 
 

อยา่งไรกต็าม เกณฑก์ารจดัชั้นลูกหน้ีมีผลบงัคบัใชส้ิ้นงวดบญัชี 31 ธนัวาคม 2541 โดยให้
ธนาคารสามารถทยอยกนัสาํรองเพ่ิมข้ึนงวดละ 20% ในแต่ละส้ินงวดบญัชีคร่ึงปี จนครบ 100% ณ ส้ิน
ปี 2543 
 
 ดงันั้น ธนาคารจะเลือกนโยบายของการปล่อยสินเช่ือโดยแสวงหากาํไรสูงสุด ภายใต้
เง่ือนไขของธนาคารตอ้งดาํเนินการขา้งตน้ สมการท่ีศึกษาสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

 

 
 โดย     NR  คือ สินทรัพยเ์ส่ียง (LN + SEC) 
 D  คือ เงินสมทบกองกองทุนฟ้ืนฟฯู ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนกบัเงินฝากเท่ากบั 
ดงันั้น สมการกาํไรสูงสุดท่ีธนาคารจะพิจารณาหา  ท่ีเหมาะสม คือ 

     BBrLNrSECrLNrMax BDDSECLN  11

  DNRBBDDRRLN.St  1
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   11  DDLN rr

 r

  

  
ซ่ึงขอ้จาํกดัของเง่ือนไขท่ีกาํหนดกคื็อ จาํนวนเงินท่ีธนาคารสามารถจะปล่อยกูไ้ด ้คือ จาก

เงินฝากและเงินกู ้ ภายหลงัหกัการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง เงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน (คิดเป็นร้อยละของเงินฝาก) รวมทั้งการสาํรองสินทรัพยท่ี์สงสยัวา่จะไม่มีราคา
หรือเรียกคืนไม่ได ้
 
 ดงันั้น สมการ Lagrange กคื็อ 

 
  ดงันั้น ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย คือ 

 
 โดยท่ี     คือ อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีธนาคารสามารถไดรั้บจาก
เงินฝากทุกหน่วย  ซ่ึงจากสมการขา้งตน้พบว่า  ปัจจยัท่ีกาํหนดความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ีย
ธนาคาร  

  
โดยท่ี      r  คือ   ผลต่างแบบถ่วงนํ้าหนกัของอตัราดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือท่ีเป็น  

         ตวัเงิน (nominal) ลบดว้ยอตัราดอกเบ้ียจ่ายจากเงินฝาก 
                    คือ   สดัส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ 

     BBrLNrSECrLNrMax BDDSECLN  11

  DDSECLNBBDDRRLN.St 21 
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       1   คือ   สดัส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและเงินลงทุนใน 
                       หลกัทรัพย ์
       2   คือ   เงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟูสถาบนัการเงิน 
           คือ  การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง 

 คือ  สดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากของธนาคาร 
           (เป็นนโยบายของธนาคาร)  

                     คือ  ตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของทุนท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งบริหารแต่ไม่ 
            สามารถนาํมาปล่อยกูไ้ด ้

 
   ขอ้สมมุติฐานตามแบบจาํลอง 
 

1.  แทนหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ เน่ืองจากการปล่อยสินเช่ือของธนาคารนั้น ธนาคาร
จะมีความเส่ียงจากการท่ีจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ีคืน ซ่ึงถือเป็นหน้ีสูญ และธนาคารตอ้งตดัหน้ีประเภทน้ี
เป็นค่าใชจ่้าย ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือธนาคารมีหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน ธนาคารกจ็ะ
เรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ความสัมพนัธ์ของ  กจ็ะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ีย 
 2. 1 แทนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เน่ืองจากสินเช่ือเป็นสินทรัพยเ์ส่ียงอยา่งหน่ึง ดงันั้น 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งใหธ้นาคารกนัสาํรองหน้ีตามคุณภาพของลูกหน้ี ซ่ึงจาก
มาตรการดงักล่าว ทาํใหธ้นาคารตอ้งตั้งสาํรองทนัทีในกรณีลูกหน้ีปกติ ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือ
ธนาคารมีสินทรัพยเ์ส่ียงเพ่ิมข้ึน ธนาคารจะเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน เพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ี
เพ่ิมข้ึน ความสมัพนัธ์ของ 1 จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
 3. 2 แทนเงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟสูถาบนัการเงิน เน่ืองจากในทางปฏิบติัธนาคารมี
การจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฟ้ืนฟูฯ (คิดเป็นสัดส่วนของเงินฝาก) ซ่ึงถือวา่เป็นตน้ทุนในการระดมเงิน
ฝากของธนาคารอยา่งหน่ึง โดยสมมุติฐานตามแบบจาํลองสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือธนาคารมีตน้ทุน
จากการระดมเงินฝากเพ่ิมข้ึน ธนาคารจะมีแนวโนม้ในการเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพิม่ข้ึน 
ความสมัพนัธ์ของ 2 จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
 4.  แทนการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง เป็นเงินท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งดาํรงไวต้าม
กฎหมาย ซ่ึงจะถูกกาํหนดใหเ้ป็นสัดส่วนกบัเงินฝากของธนาคาร โดยท่ีธนาคารไม่สามารถนาํไป
ปล่อยสินเช่ือได ้ จึงถือเป็น Non - Earning Asset โดยสมมุติฐานตามแบบจาํลองสามารถอธิบายไดว้่า 
ถา้หากธนาคารตอ้งถือเงินสดสาํรองเพ่ิมข้ึน กจ็ะส่งผลต่อเงินท่ีธนาคารนาํไปหารายไดท้างดา้นสินเช่ือ 
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ซ่ึงจะทาํใหธ้นาคารมีตน้ทุนค่าเสียโอกาสเพ่ิมข้ึน ยอ่มทาํใหธ้นาคารเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน ความสมัพนัธ์ของ  จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
 5.  แทนสดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากของธนาคาร แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถใน
การปล่อยสินเช่ือของธนาคาร ซ่ึงสมมุติฐานตามแบบจาํลองอธิบายไดว้า่ ถา้ธนาคารมีสดัส่วนเงินฝาก
เพ่ิมข้ึน ยอ่มทาํใหธ้นาคารเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียลดลง เน่ืองจากเป็นแรงจูงใจใหป้ล่อยสินเช่ือได้
เพ่ิมข้ึน ความสมัพนัธ์ของ  จึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
 6.  แทนตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของทุนท่ีธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถนาํมาปล่อยกูไ้ด ้
เน่ืองจากกฎ ระเบียบ หรือเง่ือนไขต่างๆ (ตน้ทุนการบริหารต่อหน่วยของเงินฝาก) ซ่ึงสมมุติฐานตาม
แบบจาํลองอธิบายไดว้่า ถา้หากธนาคารมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึน ธนาคารกจ็ะเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน ความสมัพนัธ์ของ  จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
 
4.2 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 
 โดยขอ้มูลทั้งหมดสามารถรวบรวมไดจ้ากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ รายงานเศรษฐกิจรายเดือน
ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูลเอกสาร
คน้ควา้จากหอ้งสมุดต่างๆ 
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  ตารางท่ี 4.1 แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการประมาณค่าตามแบบจาํลอง  
 

     ตวัแปร                       คาํนวณจาก สมมติฐาน 
ของค่าตวัแปร 

    
           
 
 
          1        
 
 
          
          2     
 
 
              
 
        
            
 
        
           

  
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของธนาคาร ( i )  
ต่อสินเช่ือของธนาคาร ( i ) 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของธนาคาร ( i ) ต่อ 
สินเช่ือและเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์อง 
ธนาคาร  ( i ) 
 
เงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟขูองธนาคาร ( i ) 
 ต่อเงินฝากและเงินกูย้มืของธนาคาร  ( i ) 
 
การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องของธนาคาร ( i ) 
ต่อสินเช่ือของธนาคาร  ( i ) 
 
สินเช่ือของธนาคาร ( i ) ต่อเงินฝากของ 
ธนาคาร ( i ) 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียของธนาคาร ( i ) ต่อ 
เงินฝากและเงินกูย้มืของธนาคาร ( i ) 

   
            บวก 
 
       
           บวก 
 
 
     
           บวก 
 
 
           บวก 
 
 
            ลบ 
 
 
            บวก 
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บทที ่5 
 

ผลการศึกษา 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการศึกษาส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยไ์ทย ซ่ึงแบ่ง
ผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกจะเป็นการวเิคราะห์ผลลพัธ์ในการคาํนวณจากสมการ 
โดยจะนาํมาพิจารณาถึงค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางของผลกระทบ
ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวห้รือไม่ อนัจะช่วยใหท้ราบ
ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย และส่วนท่ีสองจะพิจารณาทดสอบหา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร (Correlation) ท่ีมีผลต่อกาํไรของธนาคาร โดยในส่วนแรกจะพิจารณาทั้ง
ระบบธนาคารพาณิชยแ์ละแยกตามรายธนาคาร และส่วนท่ีสองจะพิจารณาในแต่ละธนาคาร 

 
รูปแบบสมการท่ีแสดงปัจจยัท่ีกาํหนดความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร

พาณิชยท่ี์แสดงรายละเอียดในบทท่ี 4 นั้น สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 
โดยท่ี       LNSP         คือ  ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

                 LNBDL      คือ  สดัส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ 
                 LNPROV   คือ  สดัส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและเงิน 

   ลงทุนในหลกัทรัพย ์
                 LNPDB      คือ  เงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟูสถาบนัการเงินต่อเงินฝากและ 
       เงินกูย้มื 

                  LNRR        คือ  สดัส่วนการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินใหสิ้นเช่ือ 
                 LNLD        คือ  สดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก 
                 LNC           คือ  สัดส่วนค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อเงินฝากและเงินกูย้มื 
                 LNSP(-1)   คือ  ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอดีต 1 ช่วงเวลา 
                   X              คือ  ภาวะผดิปกติของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยใชไ้ตรมาสท่ี 3 

  XLNSPLNCLNLD

LNRRLNPDBLNPROVLNBDLLNSP

8765

43210

1 
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   ของปี 2541 เป็นจุด Break ของขอ้มูลอนุกรมเวลาของ 
   ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
 
5.1 ผลการทดสอบแบบจําลอง 
 
5.1.1 ผลการศึกษาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 

 
R2               =  0.890332    
Adjust R2   =  0.860079    

 F–Statistic  = 29.42925 
  
 จากผลการคาํนวณดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ตวัแปรอิสระบางตวัไม่มีนยัสาํคญัต่อส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ีย ดงันั้น เราจึงนาํมาปรับปรุงโดยวิธี Stepwise ซ่ึงจะไดส้มการดงัน้ี  
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 R2               =  0.812324   LM-Test       =  0.098904 
 Adjust R2   =  0.776000   ARCH-Test  =  0.012981 
 F–Statistic  = 22.36306 
 หมายเหตุ  :  ค่าในวงเลบ็คือ ค่า T-Statistic โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 
95 และ 90 (แทนดว้ย *, ** และ ***) ตามลาํดบั 

 
จากผลการประมาณค่าของธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมทั้งระบบ ตามตารางท่ี 5.2 พบวา่ 

แบบจาํลองสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย) ไดค่้อนขา้งดี 
โดยค่า R2 แสดงค่าทางสถิติ ณ ระดบัร้อยละ 0.81 โดยประมาณ และคา่ F – Stat ไม่ปฎิเสธสมมติฐาน
วา่ตวัแปรอิสระทุกตวัมีอิทธิพลร่วมกนัต่อตวัแปรตาม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และจากการ
ทดสอบ LM – Test (Lag 1) และ ARCH – Test เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของคุณสมบติัของสมการ 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ ในสมการส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว สามารถ
อธิบายถึงสาระสาํคญัของผลการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

สัดส่วนหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญต่อเงนิให้สินเช่ือ (LNBDL) พบวา่เป็นตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในทิศทางลบ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ณ ระดบั
นยัสาํคญัร้อยละ 95 โดยมีค่าความยดืหยุน่เท่ากบั –0.082891 หมายความวา่ เม่ือธนาคารโดยรวมมีหน้ี
สูญและหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 1% ธนาคารจาํเป็นตอ้งรับภาระดา้นน้ีไวเ้อง ในรูปของการไดรั้บส่วน
ต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง 0.08% โดยเฉล่ีย ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเป็นลูกหน้ีปกติของ
ธนาคารไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นผลใหลู้กหน้ีปกติของธนาคารกลายเป็น
ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัในช่วงเวลานั้นการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคาร
เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ จาํใจให้
ธนาคารหลายแห่งตอ้งยอมรับอตัราดอกเบ้ียท่ีต ํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย MLR และยดืระยะเวลาการชาํระ
หน้ีออกไป เม่ือเป็นเช่นน้ีทาํใหธ้นาคารตอ้งยอมรับภาระในส่วนน้ีเองบางส่วนหรือทั้งหมด โดยการ
ไดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง  
 

เงนิจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟูสถาบันการเงนิต่อเงนิฝากและเงนิกู้ยมื (LNPDB) ผล
การศึกษาพบวา่ LNPDB สามารถอธิบายส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าว
เป็นบวกสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
ดงันั้นผลจากการศึกษาอาจจะสามารถกล่าวไดว้่า เม่ือธนาคารทั้งระบบมีการจ่ายเงินสมทบใหก้องทุน
ฟ้ืนฟูสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ีน 1% จะทาํใหธ้นาคารเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 0.47% โดยเฉล่ีย 
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ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีธนาคารมีการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฟ้ืนฟฯู ถือวา่เป็นตน้ทุนตวัหน่ึงท่ี
ธนาคารจะตอ้งดาํเนินการ แต่อยา่งไรกต็าม ธนาคารจะผลกัภาระน้ีใหแ้ก่ผูกู้แ้ละผูฝ้าก โดยการเรียก
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 
 

การดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินเช่ือ (LNRR) โดยตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยทุ์กแห่งตอ้งดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไวไ้ม่ต ํ่า
กวา่ 6% ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าตวัแปร LNRR มีนยัสาํคญัทางสถิติในการอธิบายส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย
ในทิศทางเดียวกนักบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ดงันั้น เม่ือธนาคารดาํรง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหธ้นาคารโดยรวมเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.69 ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากการท่ีธนาคารตอ้งดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไวต้ามกฎหมาย ทาํให้
ธนาคารไม่สามารถนาํเงินฝากท่ีหามาไดน้ั้นไปปล่อยกูไ้ดเ้ตม็จาํนวน ทาํใหธ้นาคารมีภาระตน้ทุนค่า
เสียโอกาสเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ธนาคารจึงมีการเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยภาระตน้ทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนดงักล่าว 
 

สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงนิฝาก (LNLD) ตามผลการประมาณพบว่าตวัแปร LNLD มี
ความสมัพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในทิศทางลบซ่ึงต่างกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีจากการ
พิจารณาส่วนอ่ืนๆ ประกอบจะพบวา่ในช่วงปี 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางดา้นสภาพคล่อง เป็นผลให้
ธนาคารหลายแห่งมีการแข่งขนักนัเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ือระดมเงินฝาก และเม่ือภาวะการเงิน
เร่ิมมีเสถียรภาพ ทาํใหส้ภาพคล่องยงัคงอยูใ่นระบบธนาคารเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัธนาคารเกรง
วา่จะมีหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน จึงไม่ยอมปล่อยสินเช่ือเพ่ิม เป็นผลใหธ้นาคารมีตน้ทุนเงินฝาก
เพ่ิมข้ึน แมว้า่ธนาคารหลายแห่งจะพยายามลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากลงแลว้ เพ่ือลดตน้ทุนดา้นดอกเบ้ีย
เงินฝาก ดงันั้น ธนาคารโดยรวมจึงมีการเรียกส่วนต่างเพ่ิมข้ึน เพ่ือชดเชยในกรณีท่ีไม่สามารถปล่อย
สินเช่ือเพ่ิมได ้ ส่งผลทาํใหก้ารเคล่ือนไหวของ LNLD ตรงขา้มกบัส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
แนะนาํโดยทฤษฏี 
 

สําหรับตวัแปรสัดส่วนค่าใช้จ่ายทีม่ใิช่ดอกเบีย้ต่อเงนิฝากและเงนิกู้ยมื (LNC) ผลจาก
การศึกษาในสมการขา้งตน้พบว่า มีนยัสาํคญัทางสถิติในการอธิบายส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในทิศทาง
เดียวกนักบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียตามขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยถา้ตน้ทุนของธนาคารทั้งระบบ
เพ่ิมข้ึน 1% จะทาํใหธ้นาคารเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 0.15% โดยเฉล่ีย แสดงใหเ้ห็นวา่ ถา้
ธนาคารมีค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึน ไม่วา่จะเป็นค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน ค่าใชจ่้ายภาษีอากร และ
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ค่าใชจ่้ายดา้นค่าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมข้ึน ธนาคารจะผลกัภาระตน้ทุนเหล่าน้ีใหแ้ก่ผูกู้แ้ละผูฝ้าก 
โดยการเพ่ิมส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียใหสู้งข้ึนตามตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนของแต่ละธนาคาร 
 

ส่วนตัวแปรส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ในอดตี 1 ช่วงเวลา (LNSP(-1)) สามารถอธิบายส่วน
ต่างอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั โดยส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอดีตยอ้นหลงั 1 
ช่วงเวลา มีความสมัพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีแสดงถึง
พฤติกรรมโดยทัว่ไปสามารถอธิบายไดจ้ากพฤติกรรมของตวัเองในอดีต ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะขอ้มูล
อนุกรมเวลาของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้ (Trend) เป็นส่วนประกอบดว้ย 
 
 สาํหรับตวัแปร LNPROV (สดัส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและเงินลงทุน
ในหลกัทรัพย)์  ตามตาราง 5.2 พบวา่ไม่มีนยัสาํคญัต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารทั้งระบบ 
ทั้งน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของระดบัชั้นหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นช่วงเวลาตามการจดัชั้น
หน้ี เพราะว่าธนาคารจะมีการตรวจสอบชั้นหน้ีประมาณเดือนละคร้ัง ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียจะมีการเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 
5.1.2 ผลการศึกษาแยกตามรายธนาคาร 
 

จากตารางท่ี 5.2 ผลการศึกษาแยกตามรายธนาคาร พบวา่ค่าสถิติมีนยัสาํคญัในระดบัความ
เช่ือมัน่อยูท่ี่ไม่เกินร้อยละ 90 ในทุกสมการ และจากการทดสอบ LM Test ในทุกธนาคารผา่นใน 
Lag(1) ทั้งหมด แสดงวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ซ่ึงนบัไดว้่าสมการดงักล่าวน้ีสามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของสมการส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียไดเ้ป็นอยา่งดี จากค่าทดสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบจาํลอง พอจะสรุปไดว้า่แบบจาํลองดงักล่าว สามารถนาํมาพยากรณ์ผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ี
มีต่อตวัแปรตามได ้โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
1. สัดส่วนหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญต่อเงนิให้สินเช่ือ (LNBDL) การศึกษาแยกตามราย

ธนาคารพบวา่มีเพียงธนาคารเอเชียเพยีงธนาคารเดียวท่ีตวัแปร LNBDL มีความสมัพนัธ์กบัส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียในทิศทางบวกซ่ึงตรงกบัขอ้สมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2542 ถึง
ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2545 ธนาคารเอเชียมีสดัส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือสูงกว่า
ธนาคารอ่ืนๆ โดยท่ีธนาคารอ่ืนๆ จะมีค่าเฉล่ียอยูป่ระมาณ 0.59 – 2.92% ในขณะท่ีธนาคารเอเชียจะมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.40% ทาํใหธ้นาคารมีการเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ประมาณร้อยละ 5 เม่ือ
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เทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของธนาคารอ่ืน แต่ตวัแปร LNBDL ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารนคร
หลวงไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน กลบัแสดงผลในทิศทางเป็นลบซ่ึงตรงกนัขา้มกบั
ขอ้สมมติฐานและคลา้ยกบัการศึกษาในภาพรวม โดยผลของปรากฏการณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
แนวโนม้ของความสามารถของลูกคา้ของธนาคารท่ีลดลง เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยจากผล
การคาํนวณพบว่า ถา้หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน 1% จะทาํใหธ้นาคารมีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีลดลงประมาณ 0.01 - 0.06% ส่วนในกรณีของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย
พาณิชย ์ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารยโูอบี รัตนสิน 
กลบัพบวา่ไม่มีนยัสาํคญัต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง ธนาคารเหล่าน้ีไม่ไดผ้ลกั
ภาระความรับผิดชอบในส่วนของหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญใหก้บัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียได ้

 
2.LNPROV (สัดส่วนค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญต่อเงนิให้สินเช่ือและเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์) 

พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิของธนาคารกรุงศรีอยธุยา สามารถอธิบายส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัสาํคญั 
ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวเป็นบวกตรงกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ และความสมัพนัธ์ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นว่า ถา้
สดัส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้
ธนาคารตอ้งเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.06 แต่ผลการศึกษาอีก 2 ธนาคารพบว่า 
ความสมัพนัธ์กลบัตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยโูอบี รัตน
สิน ทั้งน้ีเป็นผลมาจากในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษานั้น เป็นช่วงเวลาท่ีธนาคารตอ้งกนัสาํรองหน้ีท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอตัราท่ีสูงตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย (สาํรองตามชั้นหน้ี) ดงัจะ
เห็นไดจ้ากในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2541 ถึงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2542 ค่าเฉล่ียของสัดส่วนค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญต่อสินเช่ือและเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องทั้ง 2 ธนาคารมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.24 ขณะท่ี
ธนาคารอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.10 เท่านั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ธนาคารทั้ง 2 มีการสาํรองหน้ีสงสยัจะ
สูญมากกว่า เป็นผลใหธ้นาคารไดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีลดลง คือ ถา้ธนาคารทั้ง 2 มี
สดัส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้
ธนาคารไดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 1.79 – 1.88 ส่วนในกรณีของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเอเชีย 
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน พบวา่ไม่มีนยัสาํคญัต่อส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงสะทอ้นจากการปรับชั้นหน้ีของธนาคารเหล่าน้ีท่ีมีค่อนขา้งนอ้ยต่อส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

DPU



  63
 

3. LNPDB (เงนิจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟูสถาบันการเงนิต่อเงนิฝากและเงนิกู้ยมื) จากการ
คาํนวณพบวา่ในกรณีของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารเอเชีย
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารยโูอบี รัตนสิน ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบั LNPDB ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สมมติฐาน เน่ืองจากเงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็น
ตน้ทุนท่ีธนาคารตอ้งจ่าย ดงันั้น ถา้ธนาคารตอ้งจ่ายเงินสมทบกองทุนฟ้ืนฟูฯ เพิม่ข้ึน ธนาคารจะเรียก
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน โดยสะทอ้นไดจ้ากค่าเฉล่ียของเงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟฯู ต่อเงินฝาก
ของทั้ง 6 ธนาคารสูงกวา่ค่าเฉล่ียของธนาคารอ่ืน โดยทั้ง 6 ธนาคารจะมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ธนาคารอ่ืนๆ กวา่ร้อยละ 10 และการคาํนวณพบวา่ ถา้ธนาคารทั้ง 6 มีสดัส่วนเงินจ่ายสมทบกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ต่อเงินฝากเพ่ิมข้ึน 1% จะทาํใหธ้นาคารเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพิม่ข้ึน 0.07 - 0.25%  ส่วน
ในกรณีของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารนครหลวงไทย 
พบวา่ไม่มีนยัสาํคญัในการอธิบายส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

 
4. LNRR (การดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินเช่ือ) จากผลการศึกษาพบวา่มี 4 ธนาคาร 

ไดแ้ก่ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน และ
ธนาคารยโูอบี รัตนสิน เท่านั้นท่ีความสมัพนัธ์ของ LNRR และผลการดาํเนินการสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนในขณะท่ีกรณีของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ และธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ผลลพัธ์ท่ีไดต้รงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายไดจ้ากขอ้เทจ็จริง
ท่ีวา่นอกจากธนาคารทั้ง 3 มีการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามกฎหมายแลว้ ยงัดาํรงเงินสดส่วนเกิน
ไวใ้นระดบัตํ่า เน่ืองจากมีการนาํเงินไปปล่อยสินเช่ือหรือนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ดงันั้น 
ธนาคารจึงเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียลดลง เพ่ือจูงใจใหค้นมากูเ้พ่ิม ดงัจะเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียของ
สดัส่วนการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อสินเช่ือของทั้ง 3 ธนาคาร ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของธนาคารอ่ืน 
โดยทั้ง 3 ธนาคารจะมีค่าเฉล่ียประมาณ 6% ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของธนาคารอ่ืนนั้นประมาณ 7.42% 
ส่วนในกรณีของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารเอเชีย พบวา่ไม่มี
นยัสาํคญัในการอธิบายส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

 
5. LNLD (สัดส่วนเงนิให้สินเช่ือต่อเงนิฝาก) การศึกษาพบวา่มีเพียงธนาคารกรุงไทย

เท่านั้น ท่ีค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณตามแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์กบัส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียในทิศทางตามขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2541 
ธนาคารมหานครมีการควบกิจการกบัธนาคารกรุงไทย เป็นผลใหป้ริมาณเงินฝากในธนาคารกรุงไทย
เพ่ิมข้ึน ยอ่มทาํใหธ้นาคารสามารถปล่อยสินเช่ือไดม้ากข้ึน อยา่งไรกต็าม จากผลการศึกษากลบัพบวา่
มีอีก 2 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารยโูอบี รัตนสิน ท่ีผลแสดงความสมัพนัธ์ใน
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ทิศทางเดียวกนัของตวัแปรท่ีศึกษาซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสมมติฐาน เน่ืองจากในช่วงหลงัเกิดวิกฤตการณ์
ทางการเงินปี 2540 ธนาคารทั้ง 2 มีสดัส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของธนาคารอ่ืนๆ ดงันั้น 
ธนาคารจึงเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถปล่อยสินเช่ือเพ่ิมได ้ดงัจะ
เห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียของสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของทั้ง 2 ธนาคารนอ้ยกวา่ธนาคารอ่ืนๆ ในช่วงไตร
มาสท่ี 3 ของปี 2541 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2544 โดยค่าเฉล่ียสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของทั้ง 2 
ธนาคารประมาณร้อยละ 0.7 ในขณะท่ีธนาคารอ่ืนๆ จะเท่ากบัร้อยละ 0.82 ส่วนในกรณีของธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย 
ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน กลบัไม่มีนยัสาํคญั
ต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ีเป็นเพราะความสามารถในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารเหล่าน้ี ไม่
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการขยายส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไดต้ามขอ้สมมุติฐาน 

 
6. LNC (สัดส่วนค่าใช้จ่ายทีม่ิใช่ดอกเบีย้ต่อเงนิฝากและเงนิกู้ยมื) จากการประมาณค่า

พบวา่มีเพียง 2 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในทิศทางบวกตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตามค่าสมัประสิทธ์ิของแต่ละธนาคาร แต่ค่าสมัประสิทธ์ิของทั้ง 
2 ธนาคารดงักล่าวแสดงผลกระทบต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น (0.09) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค่าเฉล่ียของสดัส่วนค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อเงินฝากและเงินกูย้มืของทั้ง 2 ธนาคารมีค่าเท่ากบั 
1.88% ขณะท่ีธนาคารอ่ืนมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.70% ซ่ึงค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ธนาคารสูงกวา่ธนาคารอ่ืนเพียง
เลก็นอ้ย เน่ืองจากในช่วงท่ีสภาพคล่องในธนาคารยงัคงอยูใ่นระดบัสูง แต่ละธนาคารกพ็ยายามลด
ค่าใชจ่้ายของตนลง  ดงัจะเห็นไดจ้ากแต่ละธนาคารจดัใหมี้โครงการพนกังานเกษียณก่อนกาํหนด และ
ไดน้าํอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์มาใชแ้ทนบุคคลากรในธนาคาร ดว้ยเหตุผลน้ี ผลกระทบท่ีมีต่อส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเรียกร้องเพ่ิมข้ึนจึงมีค่อนขา้งตํ่า สาํหรับในกรณีของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย 
ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารยโูอบี รัตนสิน พบวา่ไม่มีนยัสาํคญัต่อส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนของธนาคารเหล่าน้ี ไม่สามารถผลกัดนัส่วนต่างของอตัรา
ดอกเบ้ียได ้

 
7. LNSP(-1) (ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ในอดตี 1 ช่วงเวลา) พบวา่ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียใน

อดีตมีความสมัพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกธนาคาร ซ่ึง
การปรับเปล่ียนส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย ธนาคารทุกธนาคารจะพิจารณาผลต่างของอตัราดอกเบ้ียใน
อดีตเป็นสาํคญั เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบต่อรายได ้และโครงสร้างของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝาก 
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8. ภาวะผดิปกติของส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (X) จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของส่วนต่าง
อตัราดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเอเชีย 
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารยโูอบี รัตนสิน อยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ีเพราะแรงกดดนัของอตัรา
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ท่ี้ลดลงอยา่งชา้ๆ เพ่ือรักษาระดบัรายไดต้นเอง แต่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโนม้
ของการลดลงท่ีค่อนขา้งรวดเร็วในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทาํใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร
ส่วนใหญ่ลดลง 
 
5.2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ (Correlation)   
 
 จากตารางท่ี 5.3 สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของกาํไรในแต่ละธนาคาร ไดด้งัน้ี 

 
SP (ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้) 
พบวา่ กาํไรของธนาคารมีความสมัพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกรุงศรี

อยธุยา และธนาคารเอเชีย ในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ธนาคารทั้ง 
2 ใชน้โยบายคงสภาพอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง และมีการปล่อยสินเช่ือต่อเงินฝากมากกว่าธนาคาร
อ่ืนๆ  

 
LD (สินเช่ือต่อเงนิฝาก) 
พบวา่ กาํไรของธนาคารมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน ใน
ทิศทางเดียวกนั สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ 
และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน มีความสามารถในการปล่อยสินเช่ือเพ่ิมข้ึน ยอ่มจะทาํให้
ธนาคารมีกาํไรเพ่ิมข้ึน แต่กลบัพบวา่ความสามารถในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารนครหลวงไทยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบักาํไร เน่ืองจากในช่วงหลงัเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเงิน คุณภาพของสินเช่ือท่ีธนาคารปล่อยไปนั้นมีคุณภาพตํ่าลง มีการผดินดัการชาํระหน้ีสูงข้ึน เป็น
ผลใหค้วามสามารถในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารลดลง กาํไรของธนาคารจึงลดลงตามคุณภาพ
สินเช่ือของธนาคาร ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2540 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2543 
ค่าเฉล่ียของสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารมีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.05 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของ
ธนาคารอ่ืนๆ แต่ธนาคารกลบัประสบกบัภาวะขาดทุนเฉล่ียเท่ากบั 11.7 พนัลา้นบาท ณ ช่วงเวลา
เดียวกนั  
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DS (เงินฝากของธนาคาร j / เงินฝากทั้งระบบ) 
พบวา่กาํไรของธนาคารมีความสมัพนัธ์กบัขนาดเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ และ

ธนาคารทหารไทยในทิศทางเดียวกนั สามารถอธิบายไดว้่า ถา้ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย
มีส่วนแบ่งทางการตลาดในดา้นเงินฝากเพิ่มข้ึน จะทาํใหธ้นาคารมีกาํไรเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากธนาคารมี
ฐานเงินฝากเพ่ิมข้ึนและธนาคารกส็ามารถจะนาํไปขยายสินเช่ือเพ่ิมได ้ แต่กลบัพบว่าในกรณีของ
ธนาคารเอเชียขนาดเงินฝากมีความสมัพนัธ์กบักาํไรในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ีมาจากสาเหตุท่ีในช่วง
ท่ีเกิดวิกฤต ธนาคารหลายแห่งประสบปัญหาขาดความเช่ือมัน่ต่อการดาํรงอยูข่องธนาคาร ทาํเกิดใหมี้
การถอนเงินฝากจากธนาคารขนาดกลางและเลก็เหล่าน้ี ไปฝากไวก้บัธนาคารขนาดใหญ่หรือสถาบนั
การเงินอ่ืนท่ีมัน่คงกว่า ดงันั้น ธนาคารบางแห่งจึงเสนออตัราดอกเบ้ียเงินฝากใหแ้ก่ลูกคา้มากกว่าร้อย
ละ 15 ต่อปี เพ่ือรักษาฐานเงินฝากและเสริมสภาพคล่องของธนาคาร ทาํใหป้ริมาณเงินฝากของ
ธนาคารเพ่ิมข้ึน อีกทั้งเงินฝากท่ีเพ่ิมข้ึนกไ็ม่สามารถนาํไปปล่อยสินเช่ือเพ่ิมได ้ ก็ยิง่ทาํใหธ้นาคารตอ้ง
รับภาระตน้ทุนดา้นดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบต่อการลดลงของกาํไรของธนาคาร 
 

LS (สินเช่ือของธนาคาร j / สินเช่ือทั้งระบบ) 
พบวา่กาํไรของธนาคารมีความสมัพนัธ์กบัขนาดสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร

กสิกรไทย ในทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือ ถา้ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทยมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในดา้นสินเช่ือเพ่ิมข้ึน จะทาํใหธ้นาคารมีกาํไรเพ่ิมข้ึน แต่กลบัพบว่าขนาดสินเช่ือของ
ธนาคารกรุงไทยมีความสมัพนัธ์กบักาํไรในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยมีลกัษณะ
เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีข้ึนตรงกบันโยบายของรัฐบาล ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีธนาคารกรุงไทยตอ้งเขา้รับการ
โอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร และธนาคารมหานคร เม่ือวนัท่ี 8 
ต.ค.2541 และ 1 พ.ย.2541 ตามลาํดบั แมว้่าภายหลงัธนาคารจะมีการโอนลูกหน้ีท่ีมีปัญหาคืนใหก้บั
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร (31 ต.ค.2542) ซ่ึงการรับโอนกิจการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว 
ก่อใหเ้กิดภาระแก่ธนาคารทาํใหธ้นาคารมีภาระกนัสาํรองหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มข้ึน รวมทั้งยงั
ตอ้งกนัสาํรองหน้ีของธนาคารเอง จากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารหยดุรับรู้รายไดข้องธนาคาร
แห่งประเทศไทยจาก 6 เดือนเป็น 3 เดือน ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2541 ถึงไตรมาส
ท่ี 3 ของปี 2543 ค่าเฉล่ียของสดัส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือของธนาคารมีค่าเท่ากบัร้อยละ 
0.21 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของธนาคารอ่ืน โดยค่าเฉล่ียของธนาคารอ่ืนจะอยูป่ระมาณร้อยละ 0.11 จึง
เท่ากบัวา่ธนาคารจะตอ้งตั้งสาํรองเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ียอดสินเช่ือยงัคงขยายตวัตํ่ากว่าการตั้งสาํรองหน้ี
สงสยัจะสูญของธนาคาร ยอ่มทาํใหก้าํไรของธนาคารลดลง 
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BDL (หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญต่อสินเช่ือ) 
พบวา่ กาํไรของธนาคารมีความสมัพนัธ์กบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
เอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน และธนาคารยโูอบี รัตนสิน ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของธนาคารเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึน จะ
ทาํใหก้าํไรของธนาคารลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียของหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของทั้ง 9 
ธนาคาร จะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.57% ขณะท่ีธนาคารอ่ืนมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.48% แสดงวา่ธนาคารทั้ง 9 มี
ค่าเฉล่ียหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสูงกว่าธนาคารอ่ืน ยอ่มทาํใหก้าํไรของธนาคารลดลง เน่ืองจากหน้ี
สูญเป็นตน้ทุนทางการเงินตวัหน่ึงท่ีมีผลโดยตรงต่อกาํไรของธนาคารในงบกาํไรขาดทุน 

 
C (ค่าใช้จ่ายที่มใิช่ดอกเบีย้ต่อเงนิฝากและเงนิกู้ยมื) 
พบวา่ กาํไรของธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนในการบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธนในทิศทางตรงกนัขา้ม 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ถา้ตน้ทุนในการบริหารของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอส
ไทยทนุ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธนเพิ่มข้ึน จะทาํใหก้าํไรของธนาคารลดลง ดงัจะเห็น
ไดจ้ากค่าเฉล่ียของสัดส่วนค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อเงินฝากและเงินกูย้มืของทั้ง 4 ธนาคารจะมีค่า
เท่ากบั 2.17% ขณะท่ีธนาคารอ่ืนจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.53% ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ค่าเฉล่ียของตน้ทุนในการ
บริหารของธนาคารทั้ง 4 สูงกว่าค่าเฉล่ียของธนาคารอ่ืน  
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ตารางที่ 5.1  แสดงผลการประมาณค่า Regression ของทั้งระบบธนาคาร และแยกรายธนาคาร ช่วงไตรมาสที่ 1/2536 ถึง 3/2545 
 
ตวัแปร SUM BBL KTB TFB SCB BAY TMB SCIB BOA DTDB SCNB UOBR 

C 
 

3.627516 
(1.326959) 

0.869347 
(0.223717) 

-2.633546 
(-0.991334) 

-2.256280 
(-0.723651) 

-0.356375 
(-0.144954) 

4.409821 
(1.128979) 

3.910994 
(0.814990) 

1.673522 
(0.751773) 

6.584698 
(1.352286) 

3.995423 
(0.679998) 

3.148098 
(0.670772) 

8.839474 
(2.906209)* 

LNBDL 
 

-0.063169 
(-1.922735)*** 

-0.049599 
(-1.485521) 

-0.011745 
(-1.246745) 

0.002121 
(0.077289) 

-0.021527 
(-0.968449) 

0.000901 
(0.048343) 

-0.007658 
(-0.436651) 

-0.020848 
(-1.842513)*** 

0.046166 
(1.989034)** 

-0.041286 
(-1.096859) 

-0.063105 
(-1.731171)*** 

-0.010585 
(-0.803570) 

LNPROV 
 

0.014105 
(0.284548) 

-0.015243 
(-0.393373) 

-0.004973 
(-0.124888) 

-0.039086 
(-0.652195) 

0.000206 
(0.006876) 

-0.011686 
(-0.288416) 

-0.008352 
(-0.112183) 

-0.013671 
(-0.818544) 

-0.019927 
(-0.487766) 

0.013072 
(0.218070) 

-0.005469 
(-0.047675) 

-0.026837 
(-1.539438) 

LNPDB 
 

0.252181 
(1.663785)*** 

0.199750 
(0.937717) 

-0.045074 
(-0.341451) 

-0.056553 
(-0.312621) 

0.089397 
(0.722747) 

0.381798 
(1.938287)*** 

0.290110 
(1.283528) 

0.022200 
(0.246530) 

0.270463 
(1.303708) 

0.191026 
(0.707026) 

0.049046 
(0.183161) 

0.331886 
(2.863244)* 

LNRR 
 

0.648172 
(0.749993) 

-0.279039 
(-0.231093) 

-1.193498 
(-1.380861) 

-0.944267 
(-0.956185) 

-0.532582 
(-0.682000) 

0.907590 
(0.735604) 

0.704849 
(0.460044) 

0.112740 
(0.155971) 

1.599971 
(1.014313) 

0.673971 
(0.356138) 

0.605912 
(0.391816) 

2.424144 
(2.466775)* 

LNLD 
 

0.751099 
(0.763161) 

-0.083044 
(-0.061312) 

-1.173745 
(-1.293331) 

-1.010217 
(-0.900854) 

-0.400420 
(-0.451822) 

1.905051 
(1.048276) 

0.796550 
(0.424655) 

0.068634 
(0.091086) 

1.654380 
(0.964129) 

0.262413 
(0.113344) 

-0.312128 
(-0.172618) 

2.423799 
(2.439821)** 

LNC 
 

0.107332 
(2.096585)** 

0.081931 
(1.496596) 

0.044611 
(1.105229) 

-0.008950 
(-0.240442) 

0.049946 
(1.147539) 

0.045951 
(1.079962) 

0.047816 
(1.080525) 

0.015545 
(0.434972) 

-0.065481 
(-1.019033) 

0.059097 
(1.132481) 

0.094339 
(2.203593)** 

-0.017648 
(-0.507300) 

LNSP(-1) 
 

0.554791 
(5.101235)* 

0.449261 
(2.811063)*** 

0.670897 
(5.542932)* 

0.782808 
(5.931800)* 

0.558687 
(3.587827)* 

0.534654 
(3.686153)* 

0.427704 
(2.867444)* 

0.794834 
(8.471130)* 

0.415519 
(3.151392)* 

0.473812 
(3.665991)* 

0.534603 
(3.603788)* 

0.704785 
(7.460127)* 

X 
 

-0.430340 
(-4.539502)* 

-0.276781 
(-2.000197)** 

-0.328822 
(-2.881744)* 

-0.327383 
(-2.696368)* 

-0.196954 
(-1.884541)*** 

-0.129461 
(-1.029165) 

-0.291416 
(-2.435272)** 

-1.090293 
(-9.108435)* 

-0.497023 
(-3.612620)* 

-0.785748 
(-4.193897)* 

-0.710119 
(-4.136201)* 

-0.860307 
(-6.019308)* 

R2 0.890332 0.766517 0.852177 0.855690 0.841991 0.873860 0.869040 0.880617 0.773469 0.770722 0.800000 0.866642 

 
หมายเหตุ    - ค่าในวงเลบ็คือ ค่า t-stat โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 (แทนดว้ย *, **, ***) ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 5.2  แสดงผลการประมาณค่า Regression ของทั้งระบบธนาคาร และแยกรายธนาคาร ช่วงไตรมาสที่ 1/2536 ถึง 3/2545 
 
ตวัแปร SUM BBL KTB TFB SCB BAY TMB SCIB BOA DTDB SCNB UOBR 

C 
 

6.789418 
(2.111081)** 

1.575581 
(3.091871)* 

-1.582922 
(-1.526830) 

   1.705984 
(4.759300)* 

1.563217 
(7.643302)* 

1.787395 
(5.790530)* 

3.317221 
(3.927717)* 

3.863034 
(4.374409)* 

8.998498 
(3.025127)* 

LNBDL 
 

-0.082891 
(-2.250395)** 

-0.056038 
(-1.849212)*** 

     -0.016653 
(-2.044832)** 

0.030868 
(2.116203)** 

 -0.061796 
(-2.384253)** 

 

LNPROV 
 

   -0.025150 
(-1.799482)*** 

 0.063032 
(1.991018)** 

     -0.031048 
(-1.880296)*** 

LNPDB 
 

0.477118 
(2.887462)* 

0.259991 
(2.859515)* 

  0.091047 
(1.920444)*** 

 0.185366 
(3.532408)* 

 0.100926 
(2.372855)** 

0.134866 
(2.557918)* 

0.073041 
(1.728030)*** 

0.333311 
(2.941582)* 

LNRR 
 

1.695215 
(1.694433)*** 

 -0.730008 
(-1.709727)*** 

 -0.354462 
(-2.871682)* 

-0.225601 
(-2.488958)* 

 0.083173 
(1.648021)*** 

 0.504327 
(1.859143)*** 

0.834779 
(2.945550)* 

2.500167 
(2.602214)* 

LNLD 
 

2.046744 
(1.801336)*** 

0.305402 
(1.657042)*** 

-0.702757 
(-1.727018)*** 

        2.505878 
(2.578520)* 

LNC 
 

0.157771 
(2.679027)* 

0.099253 
(1.973610)** 

        0.092682 
(2.323316)** 

 

LNSP(-1) 
 

0.503594 
(3.737324)* 

0.465870 
(2.873578)* 

0.717745 
(5.713197)* 

0.949511 
(28.09118)* 

0.666233 
(5.062146)* 

0.753325 
(7.650532)* 

0.452266 
(3.503417)* 

0.800987 
(11.97666)* 

0.370804 
(3.139602)* 

0.484299 
(4.060746)* 

0.543470 
(4.569731)* 

0.707471 
(7.587038)* 

X 
 

    -0.173380 
(-1.970132)** 

 -0.327618 
(-3.049296)* 

-1.082280 
(-10.68388)* 

-0.506000 
(-3.812744)* 

-0.734755 
(-4.211164)* 

-0.722064 
(-4.634387)* 

-0.821440 
(-6.039428)* 

R2 0.812324 0.732265 0.794468 0.807839 0.825441 0.824494 0.862306 0.877655 0.748040 0.757568 0.799507 0.860520 

LM TEST(1)    0.098904 1.666123 3.911290** 0.565608 1.397258 1.633191 2.406071 0.003724 2.092568 0.302475 3.236970 0.072737 
ARCH TEST 0.012981 0.019891 0.119373 4.523201 0.313215 0.092043 0.038248 0.033043 0.130834 1.176607 0.480283 0.377875 
หมายเหตุ    - ค่าในวงเลบ็คือ ค่า t-stat โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 99, 95 และ 90 (แทนดว้ย *, **, ***) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 5.3  แสดงผลการประมาณค่า Correlation แยกรายธนาคาร ช่วงไตรมาสที่ 1/2536 ถึง 3/2545 
 
กาํไร (P) 

ตวัแปร BBL KTB TFB SCB BAY TMB SCIB BOA DTDB SCNB UOBR 

SP -0.431275 -0.206236 -0.377583 -0.224666 -0.516387* -0.480761 -0.266534 -0.695713* -0.463977 -0.469406 -0.438140 

LD 0.452758 -0.342205 0.325566 0.333040 0.539032* 0.259397 -0.514342* 0.520329* 0.594468* 0.691966* 0.177002 

DS 0.561159* -0.086423 0.475667 -0.411057 0.180839 0.632242* 0.238244 -0.607119* -0.113727 -0.226444 -0.354629 

LS 0.500875* -0.605564* 0.521625* -0.171418 -0.164997 -0.283331 -0.288840 -0.483036 -0.035448 0.124991 0.042830 

BDL -0.929730* -0.296958 -0.942625* -0.967302* -0.909894* -0.956520* -0.444038 -0.946024* -0.810790* -0.840412* -0.926310* 

C -0.238634 -0.098259 -0.513782* -0.195742 -0.355290 -0.162791 -0.206370 -0.509755* -0.688782* -0.504504* -0.334192 
    หมายเหตุ    - * แสดงความสมัพนัธต์่อกาํไรของธนาคาร 
    

โดยที่   P         =   กาํไรของธนาคาร 
     SP       =   ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย 
     LD      =   สินเชื่อต่อเงินฝาก 
     DS      =    เงินฝากของธนาคาร j / เงินฝากทั้งระบบ 
     LS      =    สินเชื่อของธนาคาร j / สินเชื่อทั้งระบบ 
     BDL   =    หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญต่อสินเชื่อ 
     C         =    ค่าใชจ้่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อเงินฝากและเงินกูย้มื 
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บทที ่6 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยไ์ทย ท่ีใช้
หลกัการบญัชีธนาคารตามเง่ือนไข และกฎเกณฑต่์างๆ เป็นแนวทางในการพิจารณา โดยใชข้อ้มูล
ในช่วงระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2533 ถึงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2545 ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. หลงัจากเกิดวิกฤตการณ์การเงินของประเทศในเดือนกรกฎาคม 2540 สภาพคล่องท่ีเคย
ตึงตวักลบัเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ภาวะการแข่งขนัระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยเ์ร่ิมลดลง และจากการท่ี
สภาพคล่องของธนาคารเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ทาํใหธ้นาคารมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากธนาคารมีการ
เรียกหน้ีคืนเพ่ิมข้ึน และไม่สามารถปล่อยสินเช่ือเพ่ิมได ้  ส่งผลใหธ้นาคารต่างๆ พากนัลดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากลงอยา่งรวดเร็ว เพ่ือลดตน้ทุน แต่ในขณะเดียวกนัธนาคารกไ็ม่สามารถลดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูล้งได ้ เพราะธนาคารมีภาระหน้ีดอ้ยคุณภาพสูง ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ ส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียระหวา่งเงินฝากและเงินกูสู้งมาก คือ เฉล่ียถึง 6.5-7.5 % ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2541 แมว้า่
ต่อมาจะมีการปรับส่วนต่างใหล้ดลงมาแต่กย็งัคงค่าเฉล่ียอยูป่ระมาณ 5 % 

ในการศึกษาเชิงปริมาณ ของพฤติกรรมของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
โดยรวมนั้น พบวา่ 

2. ตวัแปรเงินจ่ายสมทบกองทุนฟ้ืนฟสูถาบนัการเงิน การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง และ
สดัส่วนค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูย้มื มีความสมัพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียใน
ทางบวก เน่ืองจากเป็นตน้ทุนท่ีธนาคารตอ้งจ่าย ดงันั้น ธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมจึงเรียกส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนตามตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนของแต่ละธนาคาร 

3. สาํหรับตวัแปรสดัส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือ มีความสมัพนัธ์กบั
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในทางลบ ซ่ึงเป็นเพราะวา่ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษานั้น เป็นช่วงท่ีผูกู้มี้
ความสามารถในการชาํระหน้ีตํ่า และธนาคารไม่สามารถผลกัภาระความเส่ียงใหแ้ก่ผูกู้ท้ ั้งหมด ดงันั้น 
ธนาคารอาจจะตอ้งรับภาระในส่วนน้ีไวเ้องในรูปของการไดรั้บส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง และ
นอกจากน้ีสดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก กลบัแสดงความสมัพนัธ์ในทิศทางลบนั้นเป็นเพราะ 
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ในช่วงตั้งแต่ไตรมาท่ี 3 ของปี 2541 สภาพคล่องส่วนเกินของระบบธนาคารกเ็พิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมา
โดยตลอด ประกอบกบัธนาคารจะไม่สามารถปล่อยสินเช่ือเพ่ิมข้ึนได ้ เป็นผลใหธ้นาคารตอ้งรับภาระ
ตน้ทุนทางดา้นเงินฝากเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ธนาคารจึงจาํเป็นตอ้งเรียกส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
ชดเชยภาระดงักล่าว 

4. ส่วนตวัแปรส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอดีต 1 ช่วงเวลานั้น สามารถอธิบายส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั โดยส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในอดีตยอ้นหลงั 1 ช่วงเวลา มี
ความสมัพนัธ์กบัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีแสดงถึงพฤติกรรม
โดยทัว่ไปสามารถอธิบายไดจ้ากพฤติกรรมของตวัเองในอดีต และธนาคารจะดาํเนินนโยบายทางดา้น
อตัราดอกเบ้ีย จะพิจารณาถึงระดบัอตัราดอกเบ้ียในอดีตก่อนหนา้นั้น 1 ช่วงเวลาเป็นสาํคญัดว้ย 

5. จากการศึกษาขอ้มูลทั้งหมด พบวา่ ตวัแปรสดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก (LNLD) มี
ค่านยัสาํคญัทางสถิติและมีค่าความยดืหยุน่ค่อนขา้งสูงต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ีจะสะทอ้นให้
เห็นถึงความสาํคญัในการการกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

สาํหรับผลการศึกษาแยกตามรายธนาคาร พบวา่ 
6. ตวัแปรต่างๆ  มีความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละธนาคาร ทั้งน้ีสะทอ้นให้

เห็นถึงสภาพของธนาคารท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป และจะเห็นไดว้่าผลการศึกษาของภาพรวมของ
ทั้งระบบธนาคารนั้น น่าจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาไดดี้กวา่ความแตกต่าง
กนัของตวัแปรในแต่ละธนาคาร 

ส่วนผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของกาํไร (Performance) ต่อการดาํเนินงานของธนาคาร 
พบวา่ 

7. ในกรณีของธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารเอเชีย พบว่าค่า Correlation ของส่วน
ต่างอตัราดอกเบ้ียกบักาํไรของธนาคารมีนยัสาํคญั และมีทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนความสามารถในการ
ปล่อยสินเช่ือของธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทุน ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์นครธน และขนาดของเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และขนาดของสินเช่ือ
ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักาํไรของธนาคาร 

8. สาํหรับความสามารถในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารนครหลวงไทย  และขนาดของ
เงินฝากของธนาคารเอเชีย และขนาดของสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยกลบัมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบักาํไร เน่ืองจากคุณภาพของสินเช่ือ ตน้ทุนทางดา้นเงินฝาก และการตั้งสาํรองหน้ีสงสยั
จะสูญต่อสินเช่ือของธนาคารมีผลโดยตรงต่อการลดลงของกาํไรในแต่ละธนาคาร 

9. ในส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญต่อสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  ธนาคารทหารไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน ธนาคารยโูอบี รัตนสิน และตน้ทุนในการบริหารของธนาคาร
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กสิกรไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน มีค่า 
Correlation ท่ีติดลบกบักาํไรของธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ีเพราะตวัแปรเหล่าน้ีคือตน้ทุนทาง
การเงินและการบริหารของธนาคาร ซ่ึงมีผลต่อกาํไรของธนาคารโดยตรง 

 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 
จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียขา้งตน้ ทาํใหเ้ราทราบถึง

ความสาํคญัของตวัแปรต่างๆ ท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนในการท่ีจะกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม โดยงานศึกษา
น้ีไดต้ั้งขอ้เสนอแนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจดงัต่อไปน้ี 

 
1. จากผลการศึกษาในภาพรวมของทั้งระบบธนาคาร  เราพบวา่ตวัแปรสัดส่วนเงินให้

สินเช่ือต่อเงินฝาก (LNLD) มีค่านยัสาํคญัทางสถิติต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย และมีค่าความยดืหยุน่
ค่อนขา้งสูง แต่ผลลพัธ์ท่ีไดก้ลบัเป็นบวกต่างจากสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ในช่วงเวลา
ท่ีศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีสินเช่ือของธนาคารมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง ดงันั้น ควรใหห้น่วยงานกาํกบัดูแล
ระบบสถาบนัการเงินเขม้งวดในการตรวจสอบคุณภาพสินเช่ือของแต่ละธนาคารมากข้ึน เพ่ือป้องกนัมิ
ใหธ้นาคารตอ้งมีภาระในการสาํรองความเส่ียงของธนาคารเอง โดยการผลกัใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ีย
นั้นสูงข้ึน และเรายงัพบอีกว่าตวัแปรสดัส่วนค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อเงินฝากและเงินกูย้มื (LNC) มี
นยัสาํคญัทางสถิติต่อส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย โดยธนาคารสามารถท่ีจะลดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียลงได้
ดว้ยการปรับลดค่าใชจ่้าย ซ่ึงธนาคารสามารถดาํเนินการไดท้นัที ดงันั้น ทางการควรจะผลกัดนัให้
ธนาคารพาณิชยพ์ยายามบริหารตน้ทุนการดาํเนินงาน และเสริมสร้างความพร้อมขององคก์ร ดว้ยการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนบัสนุนใหธ้นาคารพาณิชยเ์ร่งหารายไดท่ี้มิใช่
ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน โดยการคิดหาค่าธรรมเนียมใหม่ๆ ท่ีแต่เดิมอาจจะไม่ไดคิ้ดจากลูกคา้ เพ่ือท่ีจะชดเชย
รายไดจ้ากดอกเบ้ียท่ีสูญเสียไป กเ็ป็นอีกแนวทางหน่ึงในการช่วยลดความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ีย
ใหแ้คบลงได ้ 

2. สืบเน่ืองมาจากการพิจารณาร่าง  พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีมีความพยายามท่ีจะ
กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินหา้มคิดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากเกิน 5% สาํหรับการปล่อย
สินเช่ือทุกประเภทของธนาคารพาณิชย ์ แมว้า่ พ.ร.บ.ดงักล่าว ยงัอยูใ่นช่วงแกไ้ขรายละเอียดเพ่ิมเติม 
จึงเป็นประเดน็ท่ีควรจะตอ้งศึกษาอยา่งรอบคอบ โดยในการพิจารณาควรนาํเอาฐานะทางการเงินของ
ลูกหน้ี ความเส่ียง และคุณภาพหลกัทรัพยข์องลูกคา้ ตลอดจนค่าใชจ่้ายของธนาคารในการใหบ้ริการ
สินเช่ือแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัออกไปมาร่วมพิจารณาควบคู่กนัไปดว้ย เน่ืองจากการแทรกแซง
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การกาํหนดเพดานผลต่างอตัราดอกเบ้ียนั้น อาจทาํใหเ้กิดปัญหาการจดัสรรสินเช่ือได ้ โดยธนาคาร
พาณิชยจ์ะเลือกปล่อยสินเช่ือเฉพาะลูกคา้ชั้นดีท่ีมีความเส่ียงตํ่า โดยหนัมาเพ่ิมสัดส่วนการปล่อย
สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใหญ่แทนลูกคา้รายยอ่ย เพราะวา่ลูกคา้รายยอ่ยมีตน้ทุนสูงกวา่ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี
อาจจะยิง่ซํ้ าเติมปัญหาสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจ SME และสร้างปัญหาต่อนโยบายของ
รัฐบาลท่ีจะผลกัดนัธุรกิจ SME อยูใ่นขณะน้ี  

3. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่  หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของแต่ละธนาคารนั้น มี
ความสมัพนัธ์กบักาํไรของธนาคารค่อนขา้งสูงในทุกธนาคาร จนเป็นสาเหตุใหธ้นาคารหลายแห่งตอ้ง
ประสบกบัผลขาดทุนเป็นอยา่งมากในช่วงหลงัเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน เป็นผลใหเ้งินกองทุนของ
ธนาคารหลายแห่งลดตํ่าลง จนเป็นการสร้างแรงกดดนัต่อการเพิม่ทุนของธนาคารในสถานการณ์ท่ี
ยากลาํบาก เพ่ือใหธ้นาคารสามารถดาํรงอยูต่่อไปได ้ ดงันั้น ทางการจึงควรจะดาํเนินมาตรการต่างๆ 
เพ่ือแกปั้ญหาหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญน้ีโดยเร่งด่วน รวมถึงใหธ้นาคารพาณิชยค์วรจะเร่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการกบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเหล่าน้ี เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือประเทศไทยตอ้ง
เปิดเสรีทางการเงิน ใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศเขา้มามีบทบาทในระบบการเงินไทยมากข้ึน 

 
6.3 ข้อจาํกดัในการศึกษา 
 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียนั้น พบวา่มีขอ้จาํกดัใน
การศึกษา ดงัน้ี 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Term) ของอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มื (MLR) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน แบบถ่วงนํ้าหนกั ซ่ึงไม่สะทอ้นรายได้
จากดอกเบ้ีย และรายจ่ายจากดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยไ์ดดี้เท่ากบัรายรับและรายจ่ายจากดอกเบ้ีย
ถ่วงนํ้าหนกัตามปริมาณสินเช่ือและปริมาณเงินฝาก (Real Term) ของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่ง 

2. สืบเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2540 ทาํใหธ้นาคารพาณิชยบ์างแห่งตอ้งถูก
ควบกิจการรวมกบัธนาคารของรัฐ หรือถูกควบคุมโดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ ใน
ขณะเดียวกนั ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งท่ีไม่ประสงคจ์ะขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจาํเป็นตอ้งมี
การควบกิจการหรือเปล่ียนจากผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีมีอาํนาจบริหารเดิม ไปยงักลุ่มสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้าก ธนาคารมหานครถูกควบกิจการเขา้กบัธนาคารกรุงไทย ธนาคารแหลม
ทองถูกควบกิจการเขา้กบัธนาคารรัตนสิน ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารยโูอบี รัตนสิน ธนาคารสหธ
นาคารถูกควบกิจการเขา้กบับริษทัเงินทุนหลกัทรัพยก์รุงไทยธนกิจ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารไทย
ธนาคาร และล่าสุดธนาคารศรีนครถูกควบกิจการเขา้กบัธนาคารนครหลวงไทย ดงันั้น ในการศึกษา
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คร้ังน้ี จะทาํการศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย ์ 11 แห่งท่ีเปิดทาํการอยูใ่นขณะน้ี (ไม่นบัรวมธนาคาร
ไทยธนาคาร เน่ืองจากเดิมธนาคารสหธนาคารมีการควบกิจการรวมกบับริษทัเงินทุนอีก 12 แห่ง10 ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดอ้าจจะทาํใหผ้ลการศึกษาท่ีไดเ้กิดความคลาดเคล่ือนไปจากท่ีควรจะเป็นได)้ 

3. ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา    เน่ืองจากขอ้มูลเงินจ่ายกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินนั้น เพ่ิงจะมีการแยกประเภทบญัชีออกมาในงบกาํไรขาดทุนเม่ือปี 2540 กล่าวคือ 
ในอดีตขอ้มูลตวัน้ีนั้นไดถู้กรวมไวใ้นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในงบกาํไรขาดทุน ส่วนขอ้มูลการดาํรงสินทรัพย์
สภาพคล่องตามกฎหมายนั้น ปัจจุบนัยงัไม่มีการระบุไวแ้น่ชดัวา่ ในแต่ละธนาคารมีการดาํรง
สินทรัพยส์ภาพคล่องไวเ้ป็นจาํนวนเท่าไร ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการคาํนวณแทน ซ่ึงสามารถหา
ไดจ้ากสัดส่วนของเงินฝากตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวข้ั้นตํ่า อาจจะส่งผลใหผ้ลของการศึกษาท่ีไดมี้
ความคลาดเคล่ือนได ้

4. การศึกษาในคร้ังน้ี    ไม่ไดน้าํเอาอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยชั้นดี    
(MRR) ของธนาคารพาณิชยม์าร่วมพิจารณาในการถ่วงนํ้าหนกัอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืดว้ย เน่ืองจาก
มีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัขอ้มูลและระยะเวลาในการศึกษา  (MRR เร่ิมใชเ้ป็นคร้ังแรกในเดือนตุลาคม 2536) 
 
 

 

                                                         
10ประกอบไปดว้ย บง.นวธนกิจ บงล.ร่วมเสริมกิจ บง.มหาทุน บง.บางกอกเอเซียน บงล.เคสิท บง.เอราวณัทรัสต ์บง.

เศรษฐการ บง.ธนสยาม บง.เฟิสท ์ซิต้ี อินเวสเมน้ท ์บง.วชิระธนทุน บงล.ไทยซมัมิท บงล.ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ และบงล.กรุงไทยธนกิจ 
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                                  ตารางท่ี 1  แสดงผลการศึกษาของธนาคารพาณิชยโ์ดยรวม

Dependent Variable: LNSPSUM
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:52
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.789418 3.216086 2.111081 0.0429
LNBDLSUM -0.082891 0.036834 -2.250395 0.0317
LNPDBSUM 0.477118 0.165238 2.887462 0.0070
LNRRSUM 1.695215 1.000461 1.694433 0.1002
LNLDSUM 2.046744 1.136237 1.801336 0.0814
LNCSUM 0.157771 0.058891 2.679027 0.0117

LNSPSUM(-1) 0.503594 0.134747 3.737324 0.0008

R-squared 0.812324     Mean dependent var 1.500310
Adjusted R-squared 0.776000    S.D. dependent var 0.228223
S.E. of regression 0.108015    Akaike info criterion -1.448274
Sum squared resid 0.361683    Schwarz criterion -1.146613
Log likelihood 34.51720    F-statistic 22.36306
Durbin-Watson stat 1.886591     Prob(F-statistic) 0.000000

                                  ตารางท่ี 2  แสดงผลการศึกษาของธนาคารกรุงเทพ

Dependent Variable: LNSPBBL
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:54
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.575581 0.509588 3.091871 0.0041
LNBDLBBL -0.056038 0.030304 -1.849212 0.0737
LNPDBBBL 0.259991 0.100401 2.589515 0.0143
LNLDBBL 0.305402 0.184306 1.657042 0.1073
LNCBBL 0.099253 0.050290 1.973610 0.0571

LNSPBBL(-1) 0.465870 0.162122 2.873578 0.0072

R-squared 0.732265     Mean dependent var 1.484791
Adjusted R-squared 0.690431    S.D. dependent var 0.227059
S.E. of regression 0.126333    Akaike info criterion -1.155850
Sum squared resid 0.510722    Schwarz criterion -0.897284
Log likelihood 27.96115    F-statistic 17.50419
Durbin-Watson stat 1.568492    Prob(F-statistic) 0.000000
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                                  ตารางท่ี 3  แสดงผลการศึกษาของธนาคารกรุงไทย

Dependent Variable: LNSPKTB
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:56
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.582922 1.036737 -1.526830 0.1361
LNRRKTB -0.730008 0.426973 -1.709727 0.0964
LNLDKTB -0.702757 0.406919 -1.727018 0.0932

LNSPKTB(-1) 0.717745 0.125629 5.713197 0.0000

R-squared 0.794468     Mean dependent var 1.479938
Adjusted R-squared 0.776333    S.D. dependent var 0.247009
S.E. of regression 0.116819    Akaike info criterion -1.357082
Sum squared resid 0.463987    Schwarz criterion -1.184705
Log likelihood 29.78457    F-statistic 43.80821
Durbin-Watson stat 1.374740    Prob(F-statistic) 0.000000

                                      ตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย

Dependent Variable: LNSPTFB
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:57
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNPROVTFB -0.025150 0.013976 -1.799482 0.0803
LNSPTFB(-1) 0.949511 0.033801 28.09118 0.0000

R-squared 0.807839     Mean dependent var 1.477988
Adjusted R-squared 0.802501    S.D. dependent var 0.247707
S.E. of regression 0.110083    Akaike info criterion -1.523969
Sum squared resid 0.436258    Schwarz criterion -1.437780
Log likelihood 30.95540    Durbin-Watson stat 2.231912
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                                       ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์

Dependent Variable: LNSPSCB
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:58
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNPDBSCB 0.091047 0.047409 1.920444 0.0632
LNRRSCB -0.354462 0.123434 -2.871682 0.0070

LNSPSUM(-1) 0.666233 0.131611 5.062146 0.0000
X -0.173380 0.088004 -1.970132 0.0570

R-squared 0.825441     Mean dependent var 1.511400
Adjusted R-squared 0.810039    S.D. dependent var 0.208088
S.E. of regression 0.090694    Akaike info criterion -1.863349
Sum squared resid 0.279664    Schwarz criterion -1.690972
Log likelihood 39.40363    Durbin-Watson stat 1.449025

                                       ตารางท่ี 6  แสดงผลการศึกษาของธนาคารกรุงศรีอยธุยา

Dependent Variable: LNSPBAY
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:59
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNPROVBAY 0.063032 0.031658 1.991018 0.0543
LNRRBAY -0.225601 0.090641 -2.488958 0.0177

LNSPBAY(-1) 0.753325 0.098467 7.650532 0.0000

R-squared 0.824494     Mean dependent var 1.444498
Adjusted R-squared 0.814465    S.D. dependent var 0.291857
S.E. of regression 0.125714    Akaike info criterion -1.233960
Sum squared resid 0.553139    Schwarz criterion -1.104677
Log likelihood 26.44525    Durbin-Watson stat 1.470107
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                                         ตารางท่ี 7  แสดงผลการศึกษาของธนาคารทหารไทย

Dependent Variable: LNSPTMB
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:59
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.705984 0.358453 4.759300 0.0000
LNPDBTMB 0.185366 0.052476 3.532408 0.0012

LNSPTMB(-1) 0.452266 0.129093 3.503417 0.0013
X -0.327618 0.107440 -3.049296 0.0044

R-squared 0.862306     Mean dependent var 1.513497
Adjusted R-squared 0.850157    S.D. dependent var 0.269439
S.E. of regression 0.104299    Akaike info criterion -1.583813
Sum squared resid 0.369860    Schwarz criterion -1.411435
Log likelihood 34.09245    F-statistic 70.97504
Durbin-Watson stat 1.574143    Prob(F-statistic) 0.000000

                                     ตารางท่ี 8  แสดงผลการศึกษาของธนาคารนครหลวงไทย

Dependent Variable: LNSPSCIB
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:55
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.563217 0.204521 7.643302 0.0000
LNBDLSCIB -0.016653 0.008144 -2.044832 0.0489
LNRRSCIB 0.083173 0.050469 1.648021 0.1088

LNSPSCIB(-1) 0.800987 0.066879 11.97666 0.0000
X -1.082280 0.101300 -10.68388 0.0000

R-squared 0.877655     Mean dependent var 1.511138
Adjusted R-squared 0.862825    S.D. dependent var 0.258962
S.E. of regression 0.095912    Akaike info criterion -1.728689
Sum squared resid 0.303572    Schwarz criterion -1.513217
Log likelihood 37.84509    F-statistic 59.18216
Durbin-Watson stat 1.893743    Prob(F-statistic) 0.000000
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                                          ตารางท่ี 9  แสดงผลการศึกษาของธนาคารเอเชีย

Dependent Variable: LNSPBOA
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:55
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.787395 0.308676 5.790530 0.0000
LNBDLBOA 0.030868 0.014587 2.116203 0.0420
LNPDBBOA 0.100926 0.042533 2.372855 0.0236

LNSPBOA(-1) 0.370804 0.118105 3.139602 0.0036
X -0.506000 0.132713 -3.812744 0.0006

R-squared 0.748040     Mean dependent var 1.546211
Adjusted R-squared 0.717500    S.D. dependent var 0.240920
S.E. of regression 0.128051    Akaike info criterion -1.150704
Sum squared resid 0.541099    Schwarz criterion -0.935232
Log likelihood 26.86337    F-statistic 24.49332
Durbin-Watson stat 2.306030    Prob(F-statistic) 0.000000

                                  ตารางท่ี 10  แสดงผลการศึกษาของธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ

Dependent Variable: LNSPDTDB
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:52
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.317221 0.844567 3.927717 0.0004
LNPDBDTDB 0.134866 0.052725 2.557918 0.0153
LNRRDTDB 0.504327 0.271268 1.859143 0.0719

LNSPDTDB(-1) 0.484299 0.119263 4.060746 0.0003
X -0.734755 0.174478 -4.211164 0.0002

R-squared 0.757658     Mean dependent var 1.492840
Adjusted R-squared 0.728283    S.D. dependent var 0.309734
S.E. of regression 0.161453    Akaike info criterion -0.687121
Sum squared resid 0.860218    Schwarz criterion -0.471649
Log likelihood 18.05530    F-statistic 25.79275
Durbin-Watson stat 2.098079    Prob(F-statistic) 0.000000
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                          ตารางท่ี 11  แสดงผลการศึกษาของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน

Dependent Variable: LNSPSCNB
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:52
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.863034 0.883098 4.374409 0.0001
LNBDLSCNB -0.061796 0.025918 -2.384253 0.0234
LNPDBSCNB 0.073041 0.042268 1.728030 0.0939
LNRRSCNB 0.834779 0.283403 2.945550 0.0061
LNCSCNB 0.092682 0.039892 2.323316 0.0269

LNSPSCNB(-1) 0.543470 0.118928 4.569731 0.0001
X -0.722064 0.155806 -4.634387 0.0001

R-squared 0.799507     Mean dependent var 1.488742
Adjusted R-squared 0.760702    S.D. dependent var 0.250467
S.E. of regression 0.122524    Akaike info criterion -1.196201
Sum squared resid 0.465374    Schwarz criterion -0.894541
Log likelihood 29.72783    F-statistic 20.60310
Durbin-Watson stat 2.394404    Prob(F-statistic) 0.000000

                                  ตารางท่ี 12  แสดงผลการศึกษาของธนาคารยโูอบี รัตนสิน

Dependent Variable: LNSPUOBR
Method: Least Squares
Date: 03/14/03   Time: 01:52
Sample(adjusted): 2536:2 2545:3
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.998498 2.974586 3.025127 0.0050
LNPROVUOBR -0.031048 0.016512 -1.880296 0.0695
LNPDBUOBR 0.333311 0.113310 2.941582 0.0061
LNRRUOBR 2.500167 0.960784 2.602214 0.0141
LNLDUOBR 2.505878 0.971828 2.578520 0.0149

LNSPUOBR(-1) 0.707471 0.093247 7.587038 0.0000
X -0.821440 0.136013 -6.039428 0.0000

R-squared 0.860520     Mean dependent var 1.473909
Adjusted R-squared 0.833524    S.D. dependent var 0.285669
S.E. of regression 0.116557    Akaike info criterion -1.296049
Sum squared resid 0.421152    Schwarz criterion -0.994388
Log likelihood 31.62493    F-statistic 31.87572
Durbin-Watson stat 2.061057    Prob(F-statistic) 0.000000
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ภาคผนวก ค. 
 
รายละเอียดตวัยอ่ต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
 SUM  หมายถึง  ธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ 
 BBL  หมายถึง  ธนาคารกรุงเทพ 
 KTB  หมายถึง  ธนาคารกรุงไทย 
 TFB  หมายถึง  ธนาคารกสิกรไทย 
 SCB  หมายถึง  ธนาคารไทยพาณิชย ์
 BAY  หมายถึง  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 TMB  หมายถึง  ธนาคารทหารไทย 
 SCIB  หมายถึง  ธนาคารนครหลวงไทย 
 BOA  หมายถึง  ธนาคารเอเชีย 
 DTDB  หมายถึง  ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ 
 SCNB  หมายถึง  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน 
 UOBR  หมายถึง  ธนาคารยโูอบี รัตนสิน 
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