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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

รูปแบบธุรกิจใหม (business model)  
ของธนาคารพาณิชยเอกชน* 

 

บทนํา 

แมขอบกพรองดานกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเอกชนในประเทศไทย
ในชวงกอนป 2540 จะเปนเพียงสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 
แตสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนกลับไดรับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตอยางมาก วิกฤตนี้มีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและรูปแบบ
ธุรกิจ (business model) ของธนาคารพาณิชยในเวลาตอมา  

บทความนี้แบงออกเปนสามสวนยอย โดยสวนแรกนําเสนอเรื่องผลกระทบของ
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ตอธุรกิจธนาคารพาณิชยเอกชน  ในสวนที่สอง
ช้ีใหเห็นรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในปจจุบันที่เปล่ียนแปลง
ไปจากอดีต และทายสุดกลาวถึงแนวโนมและปจจัยที่ทาทายการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชยซึ่งจะมีอิทธิพลตอรูปแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในอนาคต  

 
ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540  
ตอธุรกิจธนาคารพาณิชยเอกชน 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับสูงมากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจและการเงนิใน
ป 2540  อยางไรก็ตาม ในชวงป 2540 สถานการณตางๆ พลิกผันอยางรวดเร็วหลังจากที่

                                                        
*  สรุปจากบทความเรื่องเดียวกันของ ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการผูจัดการ ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธัญญลักษณ วัชระชัยสุรพล ผูจัดการฝายวิจัยการเงิน 
การธนาคาร บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ซ่ึงเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2549 
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เร่ือง “สูหน่ึงทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ได
เรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง?” รวมจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแหงประเทศไทย สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือวันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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การสงออกชะลอตัวและเกิดวิกฤตความเชื่อมั่น จึงนําไปสูการโจมตีคาเงินบาทเปนระยะๆ 
และในที่สุดทางการไทยตัดสินใจลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกรกฎาคม 2540  

ในป 2540 และ 2541 เศรษฐกิจไทยหดตัวรอยละ 1.4 และ 10.5 ตามลําดับ 
ในขณะที่ปญหาในภาคสถาบันการเงินเริ่มปรากฏชัดเจนทั้งในรูปของหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดของธนาคารพาณิชยไทยซึ่งเพิ่มไปอยูที่ 2.47 ลานลานบาท (รอยละ 52.3 ของ
สินเชื่อรวม) ในเดือนพฤษภาคม 2542 และในรูปของฐานะการเงินที่ถดถอยซึ่งเกิดจาก
การกันสํารองหนี้เสียนับแสนลานบาท สงผลใหจากที่เคยมีกําไรสุทธิเฉล่ียตอปสูงกวา
หาหมื่นลานบาทกลับตองขาดทุนสุทธิถึง 3.3-3.5 แสนลานบาทในป 2541-2542 ประกอบกับ
การหดตัวของเงินใหสินเชื่อทําใหสวนตางอัตราดอกเบี้ย (net interest margin: NIM)  
ของธนาคารพาณิชยไทยลดลงจากที่อยูสูงกวารอยละ 3 ในชวงกอนวิกฤตไปอยูที่ระดับ
รอยละ 0.5-0.6 ในชวงป 2541-2542  

การเยียวยาและแกไขปญหาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) ที่นําไปสูการปดและควบรวมกิจการสงผลใหจํานวนสถาบันการเงินลดลงมาก 
โดยบริษัทเงินทุนลดลงจาก 91 แหงในชวงกอนวิกฤตเหลือเพียง 18 แหงในป 2546 และ
ธนาคารพาณิชยไทยลดลงจาก 15 แหงเหลือ 12 แหง นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยไทยยัง
ถูกกดดันใหตองเพ่ิมทุนเปนจํานวนเงินสูงกวาแปดแสนลานบาทในระหวางป 2541-2543 
ซึ่งทําใหโครงสรางผูถือหุนของธนาคารพาณิชยไทยเปลี่ยนแปลงไปจากชวงกอนวิกฤต
อยางชัดเจน กลาวคือ จากเดิมที่ระบบธนาคารพาณิชยไทยประกอบดวยธนาคารที่มี 
ผูถือหุนใหญเปนเอกชนไทยถึง 14 แหงจากทั้งหมด 15 แหง ก็เปล่ียนมาเปนธนาคารที่
มีผูถือหุนใหญเปนเอกชนไทยจํานวนหาแหงจากทั้งหมด 12 แหง  โดยธนาคารที่เหลือ
อีกสี่แหงมีผูถือหุนใหญเปนธนาคารตางประเทศ และอีกสามแหงเปนธนาคารที่มีผูถือ
หุนใหญเปนกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

บทบาทของธนาคารตางประเทศที่เพ่ิมข้ึนผนวกกับความรับผิดชอบตอผูมี 
สวนไดสวนเสีย (stakeholder) ที่สูงข้ึนภายหลังจากการเพิ่มทุนทําใหการแขงขันในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูบริโภคและภาคธรุกจิ
เองก็ไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมและความตองการที่เกี่ยวของกับบริการทางการเงิน
เชนเดียวกัน ภาวะดังกลาวทําใหบทบาทและอํานาจตอรองของธนาคารพาณิชยเอกชน
กับลูกคาแตกตางจากเดิม โดยอํานาจตอรองไดยายจากธนาคารมายังลูกคามากขึ้นและ
ทําใหธนาคารตองเปนฝายเขาหาลูกคามากขึ้น 

 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในปจจุบนั 

ปจจัยแวดลอมและสภาวะการแขงขันในธุรกิจธนาคารพาณิชยที่เปล่ียนไปอยาง
รวดเร็วและรุนแรงหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ทําใหธนาคารพาณิชยตอง
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เรงปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องโมเดลโครงสรางธุรกิจ 
โมเดลการหาลูกคาและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โมเดลการขายและใหบริการ 
โมเดลเครดิตและการบริหารความเสี่ยงเครดิต และโมเดลการบริหารความเสี่ยงดานอื่นๆ 
เชน โมเดลการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและโมเดลการบริหารความเสี่ยงดานปฏบัิติการ  

ในสวนนี้จะพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย
เอกชนในปจจุบันกับในชวงกอนป 2540 เพื่อใหเห็นพัฒนาการของรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจในชวง 10 ปหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540  

โมเดลโครงสรางธุรกิจ  

กอนวิกฤต มุงหารายไดจากการขยายสินเชื่อเปนหลัก (โดยเฉพาะลูกคาธุรกิจ
รายใหญ) ทําใหการเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรเศรษฐกิจกระทบตอผลกําไรของธนาคารพาณิชย
อยางมาก โดยในชวงหาปกอนวิกฤตคาเฉลี่ยของสัดสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม
สูงถึงรอยละ 89.8 และมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยคิดเปนรอยละ 10.2  

หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนใหความสําคัญกับตลาดสินเชื่อรายยอยมาก
ข้ึน เนื่องจากชวยใหสามารถกระจายความเสี่ยงไดดีข้ึน รวมทั้งเปนตลาดที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูง (จากเดิมที่ผูบริโภคและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีอัตราการเขาถึง
บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชยตํ่า) และยังใหอัตราผลตอบแทนสูงทั้งในรูปของ
อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ซึ่งชวยใหธนาคารเอกชนสามารถทํากําไรไดมากข้ึน 
ภาวะการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยที่รุนแรงข้ึนทําใหตองปรับลักษณะธุรกิจเปน
ธนาคารเพื่อการบริโภค (consumer banking) มากขึ้น  นอกจากนี้บทเรียนจากวิกฤต  
ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนเรียนรูผลเสียของการพึ่งพิงรายไดจากดอกเบี้ยเปนหลัก 
ทําใหในชวงหลังวิกฤตมีความพยายามที่จะเพ่ิมรายไดจากคาธรรมเนียมตางๆ มากขึ้น
โดยนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดมากขึ้น ทําใหในป 2544-2548 คาเฉลี่ยของสัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม
เพ่ิมข้ึนมาเปนรอยละ 22 (เทียบกับเพียงรอยละ 10.2 ในชวงหาปกอนวิกฤต) 

โมเดลการหาลูกคาและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา  

กอนวิกฤต ผูจัดการสาขามีบทบาทมากในการหาลูกคาทั้งเงินฝากและเงินกู  
ทําใหในหลายกรณีลูกคาธุรกิจจะยายตามผูจัดการสาขาไป  

หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนไดแบงกลุมลูกคาชัดเจนขึ้น ทําใหมีการ
กําหนดตัวบุคคลและหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับลูกคาอยางชัดเจน เชน ผูดูแล
ความสัมพันธลูกคา (relationship manager: RM) จะดูแลลูกคารายใหญและรายกลาง 
สวนลูกคารายยอยจะใชสาขาและทีมขาย (mobile sale force) เปนผูดูแล  ดังนั้นสาขาจะ
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เหลืองานหลักคือการเปนชองทางการขายผลิตภัณฑและบริการและงานดูแลธุรกรรม
ทางการเงินตางๆ  

โมเดลการขายและใหบริการ  

กอนวิกฤต ไมมีการแบงกลุมลูกคาชัดเจน ใชหลักการขายที่เนนผลิตภัณฑเปน
ศูนยกลาง ไมนิยมขายขามผลิตภัณฑหรือนําเสนอบริการอื่นๆ เพ่ิมเติม ใชวิธีการตลาด
แบบเหมารวม (“One size fits all”) ทําใหไมเห็นความตองการทั้งหมดของลูกคาที่
แตกตางกัน  

หลังวิกฤต จากการที่ธนาคารพาณิชยเอกชนมีการแบงกลุมลูกคาและกลุม
ผลิตภัณฑชัดเจนข้ึน ทําใหสามารถวางแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับแตละ
กลุมลูกคาและกลุมผลิตภัณฑมากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากในชวงหลังวิกฤตลูกคาเปน
ใหญและการแขงขันในการใหบริการทางการเงินรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ผูเลนรายใหม 
เชน สถาบันที่มิใชธนาคาร (non-bank) มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และธนาคารเอกชนที่มีผูถือหุนใหญ
เปนธนาคารตางประเทศไดรุกตลาดเขามา ดังนั้นธนาคารพาณิชยเอกชนไทยจึงให
ความสําคัญกับการศึกษาความตองการของลูกคาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่
ตอบสนองลูกคามากขึ้น  

สําหรับชองทางการขายและใหบริการนั้น นอกจากชองทางสาขาแลว ธนาคาร
พาณิชยเอกชนยังเนนชองทางการขายและใหบริการอื่นๆ ไดแก เครื่องอิเล็กทรอนิกส 
(เอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ และเครื่องปรับรายการสมุดเงินฝากอัตโนมัติ) 
โทรศัพท (call center) อินเทอรเน็ต และทีมขาย  

โมเดลเครดิตและการบริหารความเสี่ยงเครดิต  

กอนวิกฤต ไดมีการรวมงานหลักๆ ในดานการหาลูกคาและการพิจารณาอนุมัติ
เครดิตไวดวยกันที่สาขาและสํานักงานใหญ นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยยังไมไดแยกหรือ
จัดต้ังหนวยงานเฉพาะเพื่อดูแลกระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิตอยางเปนรูปธรรม 

>  นโยบายเครดิตและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต คณะกรรมการ
ธนาคารกําหนดนโยบายเครดิตเปนกรอบกวางๆ และมักเนนการเติบโตเชิงปริมาณของ
สินเชื่อ (ปริมาณการเติบโตของสินเชื่อนี้ใชเปนตัวชี้วัดผลงานของผูจัดการสาขา/เขต/ภาค) 
ทําใหพุงเปาการขยายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมหรือกลุมลูกคาที่ธุรกิจมีการขยายตัวสูง 
นอกจากนี้ ไมมีการต้ังคณะกรรมการเฉพาะเพื่อกําหนด ดูแล และติดตามนโยบายและ
ฐานะความเสี่ยงของธนาคาร อีกทั้งยังขาดเครื่องมือในการชวยวัดความเสี่ยงดานเครดติ
ของลูกคา  

>  กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต มีลักษณะกระจายออกจากศูนยกลาง 
โดยผูจัดการภาค ผูจัดการเขต และผูจัดการสาขามีอํานาจในการอนุมัติเครดิตไดไมเกิน
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วงเงินที่กําหนดลดหลั่นกันไป หากเกินกวาวงเงินที่กําหนดนี้ ก็จะตองนําเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมักไมมีเวลาศึกษาขอมูลของลูกคาไดอยางถี่ถวน 
นอกจากนี้ เพ่ือใหผูจัดการสาขาสามารถอนุมัติเครดิตไดเองตามขอบเขตที่กําหนดก็จะ
กระตุนใหมีการซอยวงเงินการขอเครดิตใหเล็กลง ในขณะที่การพิจารณาเครดิตจะมุง
พิจารณามูลคาหลักประกันเปนสําคัญ แมกระบวนการนี้จะมีขอดีคือผูจัดการสาขาสามารถ
เขาถึงขอมูลเชิงลึกของลูกคาไดดีซึ่งเปนประโยชนตอการพิจารณาปลอยสินเชื่อ แตก็มี
ขอเสียหลายประการ ไดแก 1) เกิดปญหาความไมโปรงใสในการปลอยสินเชื่อ 2) เพ่ิม
ความเสี่ยงดานเครดิต เพราะขาดการคานอํานาจระหวางผูที่ทําหนาที่หาลูกคากับ 
ผูพิจารณาและอนุมัติเครดิต และ 3) สรางความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เนื่องจากผูจัดการ
สาขาตองรับผิดชอบงานหลายดานพรอมกันจึงทําใหไมสามารถจัดการงานดานปฏิบัติการ
หลังการอนุมัติเครดิต เชน การจัดทําและจัดเก็บเอกสารสัญญา หลักฐาน และขอมูล
หลักประกันไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  

>  การต้ังราคาของสินเชื่อ แมจะมีการกําหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยกวางๆ ไวแลว 
แตอํานาจการตัดสินใจข้ันสุดทายยังอยูที่ผูจัดการสาขาซึ่งอาจใชความสัมพันธสวนตัว
กับลูกคาประกอบการพิจารณา ทําใหขาดมาตรฐานและไมสามารถสะทอนความเสี่ยง
ดานเครดิตของลูกคาไดดีนัก  

>  การกันเงินสํารองหนี้ ยังไมเขมงวดมากนักและยังไมมีเกณฑเกี่ยวกับการ 
จัดชั้นหนี้และการกันสํารองตามการจัดชั้นหนี้อยางชัดเจน 

หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนเริ่มแยกข้ันตอนการหาลูกคาออกจาก
กระบวนการดานเครดิตอื่น ทั้งดานกระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิตเพ่ือแกปญหา
คุณภาพหนี้ และไดจัดต้ังระบบงานเพ่ือดูแลกระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิต
โดยเฉพาะ ซึ่งทําใหเกิดความโปรงใส มีการคานอํานาจ และสรางความชํานาญเฉพาะ
ทางใหกับผูปฏิบัติงานในแตละดาน  ตลอดจนเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of 
scale)  นอกจากนี้ ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของยังจัดต้ังบริษัทขอมูลเครดิต (credit 
bureau) เพ่ือเก็บขอมูลเครดิตและประวัติการชําระหนี้ของลูกคา ทําใหธนาคารพาณิชย
เอกชนสามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเครดิตไดอยางถูกตอง แมนยํา และอยู
ในขอบเขตมากขึ้น  

>  นโยบายเครดิตและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคาร
พาณิชยเอกชนไดจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อรับผิดชอบงานดานการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมและงานดานการพิจารณาสินเชื่อ นโยบายเครดิตให
ความสําคัญกับการปลอยสินเชื่อทั้งในดานปริมาณและคุณภาพผานการวิเคราะหในมิติ
ตางๆ เชน สภาวะแวดลอมของอุตสาหกรรม กลุมลูกคา ภูมิศาสตร และผลิตภัณฑ ทั้ง
ยังมีการระบุกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (risk appetite) จากนั้นจึงบังคับใชในระดับ
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ปฏิบัติงานในลักษณะการกลั่นกรองเบื้องตน (pre-screening) ซึ่งชวยใหสามารถหาลูกคา
และปลอยสินเชื่อที่มีลักษณะตรงตามความตองการของธนาคารไดมากข้ึน อีกทั้งชวย
ปองกันความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ และเอื้อใหธนาคารสามารถปองกันตนเอง
จากปจจัยที่ไมคาดคิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย  

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยเอกชนสวนใหญมีการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือชวยวัด
ความเสี่ยงดานเครดิต ทั้งในแงที่เปนเครื่องมือสําหรับตัดสินใจ (decision-making tools) 
เชน การใหคะแนนเครดิต (credit scoring) สําหรับลูกคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และลูกคาบุคคลรายยอย และในแงที่เปนเครื่องมือชวยตัดสินใจ (decision-supporting tools) 
เชน การจัดอันดับเครดิตของลูกคา (customer credit rating) สําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญ 
โดยขอมูลที่ใชปอนเขาไปในเครื่องมือดังกลาวจะรวมถึงขอมูลอื่นๆ ของลูกคานอกเหนือจาก
เรื่องหลักประกัน เชน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และความสามารถในการจาย
ชําระหนี้ของลูกคา เครื่องมือเหลานี้จะชวยเสริมใหการตัดสินใจของผูพิจารณาเครดิตมี
ความแมนยําและสอดคลองกับฐานะทางการเงินที่แทจริงของลูกหนี้มากขึ้น อีกทั้งลด
การพ่ึงพิงวิจารณญาณของผูพิจารณาเครดิตที่เคยสรางปญหาไวในสมัยกอนวิกฤต  

อยางไรก็ตาม โมเดลใหมนี้ก็มีขอบกพรองเชนกัน คือขาดขอมูลเชิงลึกของลูกคา
สําหรับใชพิจารณาและอนุมัติเครดิต (ซึ่งเปนจุดแข็งของโมเดลเครดิตที่พ่ึงผูจัดการสาขา
ดังเชนในชวงกอนวิกฤต) อีกทั้งมักมีความลาชาในการเปดเผยขอมูลดานฐานะทาง
การเงินอยางเปนทางการของลูกคา ดังนั้นธนาคารพาณิชยเอกชนจึงเริ่มพัฒนาเครื่องมือ
การใหคะแนนเครดิตเชิงคุณภาพ (qualitative risk score) ซึ่งจะสะสมขอมูลลูกคาทั้งดาน
การเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน การตลาด ความสามารถในการแขงขัน และหลักเกณฑ
จากทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลทางการเงินอื่นๆ  

>  กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต มีลักษณะรวมศูนยไวที่สวนกลาง
แยกจากงานขายและหาลูกคา โดยนําขอมูลของลูกคาที่ไดมาปอนในเครื่องมือวิเคราะห
เครดิตดังกลาวแลว ก็จะทราบผลทันทีในกรณีของลูกคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมและลูกคาบุคคลรายยอยวาไดรับอนุมัติเครดิตหรือไม ในกรณีของลูกคารายใหญ
นั้น ทีมผูพิจารณาเครดิต (underwriters) หรือคณะกรรมการพิจารณาเครดิตจะนําผลการ
จัดอันดับเครดิตที่ไดไปประกอบการพิจารณาอนุมัติเครดิตตอไป  

>  การตั้งราคาของสินเชื่อ ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความพยายามที่จะทําให
การกําหนดราคาของสินเชื่อมีมาตรฐานและสามารถสะทอนความเส่ียงที่แทจริงของ
ลูกหนี้แตละรายตลอดจนตนทุนของเงินกองทุนของธนาคารไดมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการ
นําเสนอวิธีการคํานวณที่เรียกวาอัตราผลตอบแทนเงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยง
แลว (risk-adjusted return on capital: RAROC) และผลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร (economic 
profit) ซึ่งจะคํานึงถึงผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อ ตนทุนของเงินทุน คาใชจายในการ
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ดําเนินงาน ตลอดจนคาความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ผลลัพธของผลตอบแทน
ที่ไดจะอยูในรูปของอัตราสวนรอยละและจํานวนเงิน โดยนอกจากจะสามารถนําผลลัพธ
นี้ไปใชต้ังราคาของสินเชื่อไดแลว ก็ยังสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนธุรกิจและ
วัดผลงานของผูดูแลความสัมพันธลูกคาและทีมขายไดอีกดวย  

>  การกันเงินสํารองหนี้  ธปท. กําหนดใหธนาคารพาณิชยตองจัดชั้นหนี้หาชั้น
ตามอายุการคางชําระหนี้ของลูกหนี้ และกันสํารองใหสอดคลองกับอัตราสวนที่กําหนด 
โดยอัตราสูงสุดคือรอยละ 100 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน (สําหรับหนี้จัดชั้นสงสัยจะ
สูญและสูญ)  นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยเอกชนยังไดพัฒนานโยบายการกันสํารองให
กาวหนาและออนไหวตอความเสี่ยงเครดิตมากขึ้น โดยกําหนดอัตราการกันสํารองให
เคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจตางๆ ที่อาจสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้  

โมเดลการบริหารความเสี่ยงดานตลาด  

กอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความเสี่ยงดานตลาดต่ํา ในกรณีความ
เสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยนั้น ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความยืดหยุนคอนขางมากในการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับความตองการสภาพคลองในแตละชวง ในขณะเดียวกัน 
ธนาคารพาณิชยเอกชนยังไมมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเน่ืองจากอยูภายใต
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ จึงไมมีการพัฒนาวิธีและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงดานตลาดอยางเปนระบบ 

หลังวิกฤต สภาวะแวดลอมและวิธีการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชน
แตกตางจากเดิมมาก กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนแบบลอยตัว
ทําใหเกิดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ความตองการสินเชื่อที่หดตัว
ในชวงหลังวิกฤตทําใหธนาคารจมอยูกับสภาพคลองสวนเกินจํานวนมาก สงผลใหตอง
กระจายการลงทุนออกไปอยูในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การลงทุนในตราสารหนี้
และการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศ อีกทั้งภาวะการแขงขันดานอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ธนาคารพาณิชยมีความรุนแรงข้ึน ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนมีขอจํากัดในการปรับ
อัตราดอกเบี้ยมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน ความตองการในการทําธุรกรรมของลูกคาก็
ซับซอนข้ึน ธนาคารจึงเริ่มทําธุรกรรมและนําเสนอผลิตภัณฑใหมใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา เชน ตราสารอนุพันธ  

ปจจัยตางๆ ดังกลาวทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนเผชิญความเสี่ยงทั้งดาน
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพ่ือคาสูงข้ึน จึง 
ทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการประเมินความเสี่ยงแบบตางๆ เชน การวิเคราะหระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน การประเมินผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยประเภทตางๆ ตอรายไดจากดอกเบี้ยของธนาคารในอนาคต 
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(sensitivity analysis) นอกจากนี้ ธปท. ยังกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุน
เพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดซึ่งมีผลบังคับใชในป 2548 อีกดวย 

โมเดลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  

กอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนมีทาทีตอความเสี่ยงดานปฏิบัติการในลักษณะ
ของการตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนแลว แตไมมุงเนนการปองกันความเสี่ยง
ดังกลาวแตเนิ่นๆ 

หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนใหความสําคัญกับความเสี่ยงในเชิงรุกโดยมุง
ปองกันและควบคุมความเสี่ยงกอนที่จะเกิดปญหา กลาวคือ มีกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง มีการกําหนดใหทุกหนวยงานในธนาคาร
เก็บขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ มีการติดตามความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวย
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ตลอดจนมีการพัฒนาการจัดทําแผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพ่ือใหพรอม
รับมือกับกรณีที่อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง  

นอกจากนี้ ธปท. ยังเตรียมใชเกณฑการกํากับดูแลแบบรวมกลุม (consolidated 
supervision) อยางเปนทางการในป 2551 ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนขยายงานดาน
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการไปยังบริษัทในเครือ และหลักเกณฑการดํารง
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายใตหลักเกณฑการกํากับดูแล
เงินกองทุนตาม Basel II ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตสิ้นป 2551 อีกดวย  

แนวโนมและปจจัยที่ทาทายการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

แมรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
จะประสบผลสําเร็จในการลบจุดออนที่เปนตนตอของปญหาวิกฤตการเงินของธนาคาร
พาณิชยในป 2540 แตก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่อาจตองหาทางออกหรือปรับปรุงเพ่ิมเติม 
เชน 

•  การเพิ่มรายไดที่มิใชดอกเบี้ยยังทําไดคอนขางชา เพราะธนาคารพาณิชย
เอกชนไทยยังขาดความชํานาญในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียม 
ทําใหรายไดคาธรรมเนียมยังไมกระจายตัวเทาที่ควร  

•  ผูดูแลความสัมพันธลูกคามีความรับผิดชอบหลายดาน จึงอาจทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามความคาดหวังของธนาคาร โดยธนาคารตั้งเปาใหผูดูแลความสัมพันธ
ลูกคาตองมีความรูเรื่องผลิตภัณฑทุกประเภท สามารถวิเคราะหเครดิต และตองติดตาม
ขอมูลลูกคาเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณภาพหนี้ ซึ่งผูดูแลความสัมพันธลูกคาอาจไมมี
ความชํานาญรอบดาน ในขณะที่การพัฒนาผูดูแลความสัมพันธลูกคาตนแบบตองใช
เวลามาก และเปนบุคลากรที่ธนาคารคูแขงตองการ 
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•  การเพิ่มชองทางการขายและใหบริการทั้งในดานประเภทและปริมาณอาจยัง
ไมเพียงพอ เนื่องจากชองทางการขายแตละประเภทยังขาดการประสานงานและความ
เช่ือมโยงดานขอมูลระหวางกัน จึงควรพัฒนางานดานนี้เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาที่ตางกันไดมากขึ้น  

•  การบริหารความเสี่ยงเครดิตยังตองแกไขปญหาความสมบูรณของขอมูลและ
วัฒนธรรมเครดิตของผูปฏิบัติงาน กลาวคือ ธนาคารไมสามารถตรวจสอบประวัติทาง
การเงินของลูกหนี้ที่ไมยินยอมใหขอมูลดังกลาวแกเครดิตบูโร และธนาคารยังไมสามารถ
นําฐานขอมูลสถิติลูกคาในภาพรวมจากเครดิตบูโรมาประยุกตใชกับเครื่องมือการวัด
ความเสี่ยงเครดิตของตนไดอยางเต็มที่ สวนปญหาดานวัฒนธรรมเครดิตของผูปฏิบัติงาน 
เชน การกําหนดเปาหมายการทํางานที่วัดจากทั้งปริมาณและคุณภาพสินเชื่อนั้น แมจะ
ทําใหผูดูแลความสัมพันธลูกคาตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพหนี้มากกวาชวง
กอนวิกฤต แตก็นับเปนเปาหมายที่ขัดแยงกัน และแรงกดดันจากปริมาณงานจํานวน
มากอาจทําใหผูดูแลความสัมพันธลูกคาละเลยรายละเอียดเชิงลึกของลูกคา จนทําให
ตรวจพบปญหาคุณภาพหนี้ไมทันการณ สําหรับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ที่ยังคงใช
การตอรองและวิจารณญาณของบุคคลนั้น อาจทําใหมีการผอนปรนและยอมความใหกับ
ลูกหนี้มากเกินไป  

นอกจากนี้ ขอจํากัดของโครงสรางและกระบวนการทางกฎหมายก็เปนหนึ่งใน
อุปสรรคที่สําคัญของการแกไขปญหาหนี้เสียของธนาคารพาณิชยเอกชน เชน ข้ันตอน
การดําเนินคดีต้ังแตการฟองรองจนถึงการบังคับหลักประกันใชเวลาคอนขางนานและมี
ภาระคาใชจายมาก จึงอาจทําใหธนาคารลังเลที่จะเอาผิดกับลูกหนี้ตามกระบวนการทาง
กฎหมาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกหนี้รายยอยที่มีมูลหนี้ตํ่า) ซึ่งเปนการกระตุนใหลูกหนี้มี
พฤติกรรมเบี้ยวหนี้และสรางปญหาการบกพรองทางจริยธรรม 

•  การขาดความเขาใจเรื่องนวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
ตลอดจนเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเปนอุปสรรคสําคัญตอการบริหารความ
เสี่ยงดานตลาดและดานปฏิบัติการ กลาวคือ ธนาคารเริ่มออกผลิตภัณฑเชิงโครงสราง 
(structured products) ที่มีความซับซอนมากข้ึนแตบุคลากรของธนาคารยังขาดความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาว ทําใหเกิดขอจํากัดในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด 
และวิธีการฉอโกงแบบใหมผานระบบอินเทอรเน็ตและเครือขายเทคโนโลยีที่ทันสมัยยัง
เพ่ิมความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารอีกดวย 

นอกจากนี้ ยังตองมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมทางธุรกิจดวย ในอนาคตอันใกลการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชยเอกชนอาจตองเผชิญการทาทายจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
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♦ ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ํามัน การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ชวงรอยตอของวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยทั้งในไทยและตางประเทศ 
รวมทั้งการปรับตัวของคาเงินดอลลารสหรัฐและการแข็งคาข้ึนของเงินหยวน อันอาจ
สงผลใหคาเงินบาทของไทยผันผวนและมีโอกาสแข็งคาข้ึน และสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขันของผูสงออกไทย  นอกจากนี้ ยังมีปญหาความไมมั่นคง
ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลในอนาคตอีกดวย 

♦ ภาวะการแขงขัน คูแขงของธนาคารพาณิชยเอกชนในปจจุบันนอกจากจะ
เปนธนาคารพาณิชยดวยกันเองแลว ยังมีสถาบันการเงินประเภท non-bank ที่ใหบริการ
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล รวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เริ่ม 
แขงขันโดยตรงกับธนาคารพาณิชยเอกชนทั้งดานผลิตภัณฑเงินฝากและสินเชื่อผูบริโภค 
นอกจากนี้ยังมีกลุมบริษัทโทรคมนาคมที่เริ่มเปนคูแขงทางออมในการใหบริการดานการ
ชําระเงิน รวมถึงการอนุญาตใหบริษัทเอกชนสามารถดําเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศไดเพ่ิมเติม ทั้งนี้จํานวนคูแขงที่เพ่ิมข้ึนดังกลาวตลอดจนการแขงขันกับ
ตลาดการออม/ลงทุนประเภทอื่นซึ่งไดแก ประกันชีวิต ตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ 
คงจะทําใหการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนมีความยากลําบากมากขึ้น 

♦ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี เชน เทคโนโลยีโทรศัพทมือถอืจะเปล่ียนเปน
ระบบ 3G ที่มีขีดความสามารถในการรับ-สงขอมูลสูงข้ึนกวาเดิมทั้งในแงขนาดขอมูลและ
ความเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทําใหธนาคารพาณิชยตองปรับปรุงวิธีใหบริการผาน
โทรศัพทมือถือและระบบเทคโนโลยี (โดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัย) ใหมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น  

♦ การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑตางๆ ของทางการ เชน การจัดต้ังสถาบันประกัน
เงินฝากที่จะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม 2551 การที่ ธปท. จะบังคับใชหลักเกณฑ
การคํานวณเงินกองทุนตาม Basel II ในชวงสิ้นป 2551 และการเปดเสรีทางการเงินใน
อนาคต  

♦ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและพฤติกรรมของประชากร ซึ่งทําใหความ
ตองการบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชยเอกชนเปลี่ยนแปลงไป โดยภายใน
ประมาณ 10 ปขางหนา ประชากรผูสูงอายุจะมากขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดจะลดลงและ
มีการใชเวลาอยูในวัยเรียนนานข้ึน ซึ่งจะสงผลใหประชากรที่มีคุณสมบัติจะเปนลูกคา
ธนาคารพาณิชยเอกชนมีจํานวนนอยลง   

 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 60 เดือนกรกฎาคม 2551  
 รูปแบบธุรกิจใหม (business model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 
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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 
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