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บทสรุปผูบริหาร 

รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 
 
 
จากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนไดเรียนรูบทเรียนและจุดออน

ของรูปแบบการทําธุรกิจแบบเดิม ในขณะที่กระบวนการเยยีวยาและแกไขปญหาดังกลาวสงผลกระทบอยางมาก
ตอผลประกอบการของธนาคารพาณิชยเอกชน บคุลากร ตลอดจนโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร ปจจัย
ดังกลาว ผนวกกับสภาวะการแขงขนัในธุรกจิธนาคารพาณิชยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็และทวีความรนุแรงขึน้
ตามลําดับในชวงหลังวิกฤต สงผลใหธนาคารพาณิชยเอกชนตองเรงปรบัรูปแบบการทาํธุรกจิในทุกๆ มิติ ไมวา
จะเปนโมเดลโครงสรางธุรกิจ โมเดลการหาลูกคาและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โมเดลการขายและ
ใหบริการ โมเดลเครดิตและการบริหารความเสี่ยงเครดิต  รวมทั้งโมเดลการบริหารความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ บนพื้นฐานของการกํากับดูแลจากทางการและระบบเทคโนโลยีที่กาวไปขางหนาพรอมๆ กนั 

อยางไรก็ตาม เมื่อมองออกไปในอนาคต รูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชน คง
จะตองไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปอีก ทามกลางปจจัยแวดลอมในการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางไม
หยุดยั้ง ทั้งในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสรางและพฤติกรรม
ของประชากร ตลอดจนกฎเกณฑและกฎหมายตางๆ ของทางการ กระนั้นก็ดี ความพยายามและงานตางๆ ที่
ธนาคารพาณิชยเอกชนไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตลอดชวงหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน
ในป 2540 ที่ผานมา คงชวยใหมั่นใจไดวาธนาคารพาณิชยเอกชนแข็งแรงและมีความพรอมมากขึ้นสําหรับ
รับมือกับ ‘เหตุการณที่ไมคาดคิด’ อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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Executive Summary 
Commercial Banks in search of a New Business Model 

The economic and financial crisis of 1997 taught private commercial banks a great 
many lessons, while reflecting the weaknesses in our traditional banking models. Meanwhile, 
efforts to mitigate the damage caused by those earlier flaws have had a dampening effect on 
operating performance, as well as on the workforce of the banking industry, the corporate 
structure and cultures of private commercial banks. These factors, coupled with the post-
crisis situation of increasingly intense competition in a rapidly changing business 
environment, have made it necessary for banks to adapt and develop in nearly every 
dimension of their operations. This is true for the models for business structure, marketing, 
maintenance of customer relationships, sales and service, credit and credit risk management, 
as well as overall risk control in related areas, all based upon and worked together with 
enhanced supervision by authorities, and advanced technology. 

Looking to the future, the shape of business models of private commercial banking to 
come must be improved to thrive in an environment of continuous change in the economy, 
competition, technology, the structure and behavior of the populace, as well as the regulatory 
statutes governing the banking business. In the meantime, the initiatives and other efforts 
already made in one decade since the 1997 crisis will help private commercial banks to 
maintain security, strength and the readiness to manage whatever new ‘unforeseen 
challenges’ the future may hold.  

  

 





 

1 

แบบธุรกจิใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

 
ประสาร  ไตรรัตนวรกุล 

ธัญญลักษณ  วัชระชัยสุรพล* 

 
แมวาขอบกพรองในกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเอกชนในประเทศในชวงกอนป 

2540 จะเปนเพียงสวนเดียวของสาเหตุที่นํามาสูวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 แตสถาบันการเงิน
ดังกลาว ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุน ตางไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาวเปนอยาง
มาก ซึ่งมีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง ตลอดจนรูปแบบของธุรกิจธนาคารพาณิชยใน
ระยะเวลาตอมา  

บทความนี้แบงออกเปนสามสวนยอย  โดยสวนแรก จะนําเสนอภาพผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินในป 2540 ตอธุรกจิธนาคารพาณิชยเอกชน  สวนที่สอง จะสะทอนถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชยเอกชนในปจจุบันที่เปลีย่นแปลงไปจากอดตี  สวนสุดทาย จะกลาวถงึแนวโนมและปจจัยที่ทาทาย
การดําเนินธุรกจิของธนาคารพาณิชย อันจะมีอิทธิพลตอรปูแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในอนาคต  

1. ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ตอธุรกิจธนาคารพาณิชยเอกชน 

ประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยูในระดับสูงมากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 
2540 โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ ซึ่งเติบโตอยูในระดับสูงเฉลี่ยเกือบ 10% ตอป 
เชนเดียวกับการปลอยสินเชื่อธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงถึง 26% ตอป โดยไดรับปจจัยบวกจากการสงออก
และการลงทุนที่แข็งแกรง (ขยายตัวเหนือ 20% ตอป) ตลอดจนการเก็งกําไรในภาคอสังหาริมทรัพย ในขณะที่ 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกคาเงินบาทไวกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ และการเปดเสรีทางการเงินในป 2532-2537 
นั้น ชวยสนับสนุนใหภาคเอกชนในประเทศเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น และมีการระดมทุนจากตางประเทศได
ผานกิจการวิเทศธนกิจ (BIBFs) อยางกวางขวาง โดยไมตองพะวงกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังจะเห็นไดจากการที่ในชวงกอนป 2540 สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (Loan-to-Deposit Ratio) ของ
ธนาคารพาณิชยเอกชนยืนอยูเหนือ 130%  และยังไมปรากฏวามีความกังวลเกี่ยวกับปญหาหนี้ดอยคุณภาพ 
(Non-Performing Loans: NPLs) เชนในปจจุบัน    

ภายใตสภาวะดังกลาว และการกํากับดูแลจากทางการที่ไมไดเขมขนมากนัก ทําใหสถาบันการเงิน 
โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินขนาดเล็ก มีการปลอยสินเชื่อในบางประเภทอุตสาหกรรม อาทิ 

                                            
*  ดร. ประสาร  กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ คณุธัญญลักษณ  บริษัท ศนูยวิจยักสิกรไทย จํากัด 



2 รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชนบุรี 

อสังหาริมทรัพย ในสัดสวนที่สูง กอใหเกิดการสะสมของความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ 
(Concentration Risk) อีกทั้งมีการขยายสินเชื่อใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน (Related Party Transactions) จน
กอใหเกิดความเปราะบางทางการเงิน แอบแฝงในระบบสถาบันการเงินไทย 

อยางไรก็ตาม สถานการณตางๆ พลิกผนัอยางรวดเร็วในชวงป 2540 หลังจากที่การชะลอตัวของการ
สงออกและวิกฤตการณความเชื่อมั่น นํามาสูการโจมตีคาเงินบาทเปนระยะๆ กอนทีท่างการไทยจะตัดสินใจ
ปลอยลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 เมื่อไมสามารถนําทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศที่
เหลืออยูไมมากนัก มาชวยพยุงคาเงินบาทไดอีกตอไป โดยในป 2540 และ 2541 เศรษฐกิจไทยหดตัว 1.4% 
และ 10.5% ตามลําดับ ในขณะที่ปญหาในภาคสถาบันการเงินเริ่มปรากฏชัดเจน ทั้งในรูปของการพุงขึ้นของ
เอ็นพแีอลของธนาคารพาณิชยไทยมาที่จํานวน 2.47 ลานลานบาท (52.3% ของสินเชื่อรวม) ในเดือน
พฤษภาคม 2542  และในรปูของการถดถอยของฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชยไทยอันเปนผลจากการ
กันสํารองหนี้เสียจํานวนนับแสนลานบาท สงผลใหจากที่เคยมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอปสูงกวา 5 หมื่นลานบาท มา
ขาดทุนสุทธิถึง 3.3-3.5 แสนลานบาทในป 2541-2542   ประกอบกับการหดตัวของเงนิใหสินเชือ่ ทําใหสวนตาง
อัตราดอกเบี้ย (Net Interest Margin: NIM) ของธนาคารพาณิชยไทยลดลงจากที่อยูเหนือระดับ 3% ในชวง
กอนวิกฤต มาอยูที่เพียง 0.5-0.6% ในชวงป 2541-2542 เทานั้น 

    กําไร (ขาดทุน) สุทธิของ ธพ. ไทย  สถานการณเอ็นพีแอล 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย   

นอกจากนี ้ การเขาสูกระบวนการเยยีวยาและแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินของธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) ที่นํามาสูการปดและควบรวมกิจการ สงผลใหจํานวนสถาบันการเงินลดลงมาก โดยบริษัท
เงินทุนลดลงจากจํานวน 91 แหงในชวงกอนวิกฤต มาเหลือเพียง 18 แหงในป 2546 เชนเดียวกับจํานวน
ธนาคารพาณิชยไทยที่ลดลงจาก 15 แหงในชวงกอนวิกฤต มาเหลือ 12 แหง1  ยิ่งไปกวานั้น ธนาคารพาณิชย

                                            
1  ไมรวมธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งในป 2546 ยังคงอยูในชวงเริ่มตนธุรกจิในลักษณะธนาคารที่จํากัดขอบเขตธรุกิจ 
โดยในวันที่ 3 มกราคม 2545 กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหบริษัทเงินทุนธนชาติควบรวมกิจการกบับริษัทเงนิทุนเอกชาต 
บริษัทเงนิทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมทั้งสิน้ 5 บริษัท เพ่ือจดัตั้งธนาคารพาณิชยใหมทีจ่ํากัดขอบเขตธุรกจิ ซึง่เปน
ชวงกอนที่ ธปท.จะออกแผนพัฒนาระบบสถาบนัการเงินในป 2547 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ไทยยังถูกกดดนัใหตองเพิ่มทนุเปนจํานวนเงนิสูงกวา 8 แสนลานบาทในระหวางป 2541-2543 จนสงผลให
โครงสรางผูถอืหุนของธนาคารพาณิชยไทยเปลี่ยนแปลงไปจากชวงกอนวิกฤตชัดเจน กลาวคือ จากเดิมที่ระบบ
ธนาคารพาณิชยไทยประกอบดวยธนาคารที่มีผูถือหุนใหญเปนเอกชนไทยถึง 14 แหงจากทั้งหมด 15 แหง ก็
เปลี่ยนมาเปนธนาคารที่มีผูถอืหุนใหญเปนเอกชนไทยจํานวน 5 แหง จากทั้งหมด 12 แหง โดยธนาคารที่เหลือ
อีก 4 แหงมีผูถอืหุนใหญเปนธนาคารตางประเทศ และอีก 3 แหงเปนธนาคารที่มีผูถือหุนใหญเปนกองทนุฟนฟูฯ 

บทบาทของธนาคารตางประเทศที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผนวกกับความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ที่สูงขึ้นภายหลังจากการเพิ่มทุน ทําใหการแขงขันในธุรกิจธนาคารพาณิชยมีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูบริโภคและภาคธุรกิจเองก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความตองการที่
เกี่ยวของกับบริการทางการเงินเชนเดียวกัน   ภาวะดังกลาวทําใหบทบาทและอํานาจการตอรองของ
ธนาคารพาณิชยเอกชนกับลูกคาแตกตางออกไปจากเดิม โดยอํานาจการตอรอง หรือความ ‘เปนใหญ’ 
ไดยายจากธนาคารพาณิชยมาสูลูกคามากขึ้น และสงผลใหธนาคารพาณิชยเอกชนจําตองวิ่งเขาหา
ลูกคามากขึ้น 

2. รูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในปจจุบนั 

เมื่อปจจัยแวดลอมและสภาวะการแขงขันในธุรกิจธนาคารพาณิชยเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วหลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 จึงทําใหธนาคารพาณิชยตองเรงปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business 
Model) โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องของโมเดลโครงสรางธุรกิจ 
โมเดลการหาลูกคาและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โมเดลการขายและใหบริการ โมเดลเครดิตและการ
บริหารความเสี่ยงเครดิต และโมเดลการบริหารความเสี่ยงดานอื่นๆ  

อยางไรก็ตาม คงไมสามารถกลาวไดอยางเต็มปากวา รูปแบบการดําเนินธุรกิจในชวงกอนวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในป 2540 นัน้ ‘ไรประสิทธิภาพ’ ไปเสียทั้งหมด เนื่องจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจแตละ
อยางก็มีขอดี-ขอเสียที่แตกตางกัน  เพียงแตการที่ธนาคารพาณิชยเอกชนจะเลือกใชรูปแบบธุรกิจใดนัน้ จะตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับเงื่อนไขแวดลอมมากที่สุด  ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา การกําหนดรปูแบบการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในชวงกอนป 2540 ก็มีความสอดคลองกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจใน
ชวงเวลานั้นๆ ในระดับหนึ่ง เพราะภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบผูกติดกับคาเงินดอลลารฯ นั้น ทําให
ธนาคารพาณิชยมีความเสี่ยงในหลายๆ ดานต่ํากวาในปจจุบัน เชน ความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร และ
ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกคา (จากการที่ฐานะทางการเงินของลูกคาจะไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน) เปนตน   

เพื่อใหเห็นภาพของพัฒนาการของรูปแบบการดําเนินธุรกิจในชวง 10 ปหลังจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินในป 2540 จึงไดนํารูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในปจจุบัน มาเปรียบเทียบ
กับในชวงกอนป 2540 โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 



4 รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชนบุรี 

โมเดลโครงสรางธุรกิจ  

• กอนวิกฤต มุงหารายไดจากการขยายสินเชื่อเปนหลัก โดยเฉพาะลูกคาธุรกิจรายใหญ ทํา
ใหผลกําไรของธนาคารพาณิชยมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรเศรษฐกิจอยางมาก โดยคาเฉล่ียของ
สัดสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวมอยูสูงถึง 89.8% ในชวง 5 ปกอนวิกฤต ในขณะที่ที่เหลืออีก 10.2% เปน
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

สัดสวนรายไดของธนาคารพาณิชยในชวงกอน-หลังวกิฤต 
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    ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

• หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนใหความสําคัญกับตลาดสินเชื่อรายยอยมากขึ้น เนื่องจากชวยให
สามารถกระจายความเสี่ยงไดดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เปนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูงจากการที่ผูบริโภคและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีอัตราการเขาถึงบริการทางการเงิน (Penetration Rate)  จากธนาคาร
พาณิชยตํ่า  และยังใหอัตราผลตอบแทนสูงทั้งในรูปของอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ซึ่งการปรับเพิ่ม
น้ําหนักสินเชื่อรายยอยในพอรตสินเชื่อของธนาคารพาณิชยเอกชน ยังชวยใหธนาคารเอกชนสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไร ในภาวะที่การแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น 
ลักษณะธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชน จึงปรับเขาหาการเปน “Consumer Banking” มากขึ้น  

นอกจากนี้ เนือ่งจากบทเรียนจากวิกฤต ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนเรียนรูผลเสียจากการพึ่งพิง
รายไดดอกเบี้ยเปนหลัก  ดังนัน้ ในชวงหลงัวิกฤตจึงมคีวามพยายามทีจ่ะเพิ่มบทบาทของรายไดคาธรรมเนียม
มากขึน้ ผานนวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการทางการเงนิที่ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคไดมากขึ้น 
โดยผลิตภัณฑเกี่ยวกับรายไดคาธรรมเนียมจะไมมีความเสี่ยงดานเครดิตและไมสรางภาระใหกับเงินกองทุน
ของธนาคาร อีกทั้งยังมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรเศรษฐกิจตํ่ากวารายไดดอกเบี้ยจาก
เงินใหสินเชื่ออกีดวย ทําใหในป 2544-2548 คาเฉล่ียของสัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม เพิ่ม
ขึ้นมาที่ 22% เทียบกับเพียง 10.2% ในชวง 5 ปกอนวิกฤต 
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โมเดลการหาลูกคาและรักษาความสัมพันธกับลกูคา  

• กอนวิกฤต ผูจัดการสาขาจะมีบทบาทมากในการหาลูกคาทั้งเงินฝากและเงินกู ในลักษณะ Relationship 
Base ทําใหในหลายกรณี ลูกคาธุรกิจจะยายตามผูจัดการสาขาไป ทั้งนี้ ในชวงกอนวิกฤต ผูจัดการสาขาจะ
มีหนาที่หลายประการ คือ งานขาย งานขยายสินเชื่อ และงานดูแลธุรกรรมทางการเงินตางๆ ของสาขา อัน
ทําใหผูจัดการสาขา แมจะมีความสําคัญมาก แตก็มีงานลนมือ 

• หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชน มีการแบงกลุมลูกคาชัดเจนขึ้น ทําใหมีการกําหนดตัวบุคคลและหนาที่
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับลูกคาอยางชัดเจน เชน ผูดูแลความสัมพันธลูกคา (Relationship Manager: 
RM) จะดูแลลูกคารายใหญและรายกลาง สวนลูกคารายยอย จะใชสาขา และทีมขาย (Mobile Sale Force) 
เปนตน  ดังนั้น หลังวิกฤต สาขาจะเหลืองานหลักคือ งานการเปนชองทางการขายผลิตภัณฑและบริการ 
และงานดูแลธุรกรรมทางการเงินตางๆ  

โมเดลการขายและใหบริการ  

• กอนวิกฤต จะไมมีการจัดกลุมลูกคาชัดเจน และใชหลักการการขายที่เนนผลิตภัณฑเปนศูนยกลาง 
(Product Centric Architecture) เชน การขายผลิตภัณฑสินเชื่อบานเมื่อลูกคาขอสินเชื่อบาน และการขาย
สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศเมื่อลูกคาแสดงความตองการ โดยที่ไมนิยมขายขามผลิตภัณฑ หรือ
นําเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติม (Cross-sell)  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การวางแผนการขายในชวงระยะเวลา
ดังกลาว จะขาดระบบและทิศทางที่ชัดเจน วิธีการตลาดมักจะใชแบบ “One size fits all” ทําใหไมสามารถ
เห็นความตองการทั้งหมดของลูกคาได  

• หลังวิกฤต จากการที่ธนาคารพาณิชยเอกชนมีการแบงกลุมลูกคา และกลุมผลิตภัณฑชัดเจนขึ้น จึงทําให
สามารถวางแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับแตละกลุมลูกคาและกลุมผลิตภัณฑมากขึ้น 
นอกจากนี้ เนื่องจากในชวงหลังวิกฤต ลูกคาเปนใหญและการแขงขันในการใหบริการทางการเงินรุนแรง
มากขึ้น ทามกลางการเพิ่มจํานวนของผูเลนรายใหม เชน สถาบันที่มิใชธนาคาร (Non-Bank) และการรุก
ตลาดจากธนาคารเอกชนที่มีผูถือหุนใหญเปนธนาคารตางประเทศ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยเอกชนไทย จึง
ใหความสําคัญกับการศึกษาความตองการของลูกคา โดยมุงนําผลที่ไดไปใชพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด  ยกตัวอยางเชน สําหรับกลุมลูกคาธุรกิจรายใหญ ลักษณะ
ผลิตภัณฑและบริการจะเปนแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-Made) และมีการผสมผสานของหลายผลิตภัณฑ
และบริการมากขึ้น ผานการนําเสนอของผูดูแลความสัมพันธลูกคา ซึ่งนอกจากจะตรงตามความตองการ
ของลูกคามากขึ้นแลว ยังทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนมีรายไดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นดวย 



6 รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชนบุรี 

ดานชองทางการขายและใหบริการนั้น นอกเหนือไปจากชองทางสาขา ธนาคารพาณิชยเอกชนได
ใหความสําคัญมากขึ้นกับชองทางการขายและใหบริการอื่นๆ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส2  โทรศัพท (Call 
Center) อินเทอรเน็ต และทีมขาย (Mobile Sales Force)  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดรับปจจัยบวก
จาก ประการแรก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูบริโภคมีความคุนเคย
และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสูงขึ้น อีกทั้งวิถีชีวิตของผูบริโภค มีความอิสระในการพึ่งพิงตนเอง
สูงขึ้น (Individualism)  หลังจากที่จํานวนประชากรที่เขาสูสังคมแรงงานของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง
ตามอัตราการเกิดที่ลดลง ทําใหประชากรวัยแรงงานดังกลาวตองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) 
มากขึ้นเพื่อประคับประคองอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  ผลที่ตามมา คือ ประชากรรุนใหม
ปรับเปลี่ยนรสนิยมการใชบริการทางการเงินมาสูลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบถวน และรวดเร็ว (One-stop 
Service) มากขึ้น    ประการที่สอง ตนทุนของเทคโนโลยีตํ่าลง อาทิ ในกรณีของเครื่องเอทีเอ็ม ตนทนุเฉลีย่
ตอเครื่องลดลงจากเฉลี่ยเกือบ 1 ลานบาทในชวง 5 ปกอนวิกฤต มาอยูที่เพียงประมาณ 3-4 แสนบาทใน
ปจจุบัน (เทียบกับการตั้งสาขาที่ใชเงินทุนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 6 ลานบาท) ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนเรง
ขยายจํานวนเครื่องเอทีเอ็มอยางมากในระยะหลัง โดยในป 2548 ที่ผานมา อัตราการเติบโตของเครื่อง
เอทีเอ็มสูงถึง 48.9% จากปกอน มาอยูที่จํานวน 15,784 เครื่อง หรือถาเทียบกับชวงกอนวิกฤตในป 2539 
ก็จะเพิ่มขึ้นถึง 268%   ในทํานองเดียวกัน คาใชบริการอินเทอรเน็ตและมือถือ ลดลงมากเชนกัน สงผลให
ประชากรไทยเขาถึงบริการดังกลาวไดมากขึ้นกวาเดิมมาก    

           จํานวนเครื่องเอทีเอ็ม                             จํานวนสาขาธนาคารพาณิชยไทย* 

หมายเหตุ: * ไมรวมธนาคารพาณิชยที่เพ่ิงปรับเล่ือนสถานะในป 2548 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย  

 

                                            
2  เครื่องอิเล็กทรอนิกส ไดแก เอทเีอ็ม เครื่องฝากเงนิสดอัตโนมัติ และเครื่องปรับรายการสมุดเงินฝากอัตโนมัติ 

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2543 2544 2545 2546 2547 2548

จํา
นว

นส
าข
า

-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

% 
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งจ
าก

ปก
อน

สาขาเตม็รูป สาขายอย
% เปลี่ยนแปลงของสาขาเตม็รูป % เปลี่ยนแปลงของสาขายอย

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

จํา
นว

นเค
รื่อ

งเอ
ทีเอ

็ม

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

% 
เปล

ี่ยน
แป

ลง
จา

กป
กอ

น



ประสาร ไตรรัตนวรกุล และ ธัญญลักษณ วัชระชัยสุรพล 7 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ทั้งความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีที่ถูกลงดังกลาว ผนวกกับบทบาทของ
สาขาที่หันมาเนนการทําหนาที่เปนชองทางการขายผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น (ไมตองทําหนาที่ในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเหมือนแตกอน)  ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนปรับรูปแบบสาขาใหมีขนาดเล็กลง 
อยูในสถานที่ทีผู่บริโภคเขาถึงไดงายขึ้น รวมทั้งมีการเปดใหบริการนอกเวลาทําการปกติ โดยในชวงหลัง
วิกฤต จะเห็นไดวาอัตราการเพิ่มขึ้นของสาขายอย สูงกวาสาขาเต็มรูปแบบอยางตอเนื่อง  

      
โมเดลการบรหิารความเสี่ยง 

โมเดลเครดิตและการบริหารความเสี่ยงเครดิต (Credit Risk Management) 

เปรียบเทียบโมเดลเครดิตและการบริหารความเสี่ยงเครดิตในชวงกอน-หลังวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กอนวิกฤต จะมีการรวมงานหลักๆ ในดานการหาลูกคา และการพิจารณาอนุมัติเครดิตไวดวยกันที่สาขา
และสํานักงานใหญเปนหลัก เพื่อใหเหมาะสมกับการเขาถึงลูกคาตามลักษณะทางภูมิศาสตร ในภาวะที่การ
ใชระบบเทคโนโลยียังคงมีขอจํากัด นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยยังไมไดแยก หรือจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ 
เพื่อดูแลกระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิต (Post-Credit Approval Process) อยางเปนรูปธรรม 

กอนวิกฤต หลังวิกฤต

สาขา                
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คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

นโยบายเครดิต

ผูดูแลความสัมพันธลูกคา
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- ตั้งราคาแบบ Relationship-Based Pricing

- วิเคราะหเครดิตดวยเครื่องมือตางๆ เชน 
Credit Rating, Credit Scoring, 
Qualitative Risk Score

- พิจารณาเครดิตดวยทีม Underwriters 
หรือคณะกรรมการพิจารณาเครดิต

- ตั้งราคาดวย RAROC & Economic 
Profits ซึ่งเปน Formula Lending

รายใหญ
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8 รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชนบุรี 

− นโยบายเครดิตและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต นโยบายเครดิตในชวงกอนวิกฤต จะ
กําหนดเปนกรอบกวางๆ จากคณะกรรมการธนาคาร และมักเนนการเติบโตเชิงปริมาณของสินเชื่อเปน
หลัก (ซึ่งปริมาณการเติบโตของสินเชื่อดังกลาว ใชเปนตัวชี้วัดผลงานของผูจัดการสาขา/เขต/ภาค 
เชนกัน) ทําใหพุงเปาการขยายสินเชื่อไปที่อุตสาหกรรม หรือกลุมลูกคาที่มีการขยายตัวของธุรกิจสูง 
นอกจากนี้ ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อกําหนดนโยบาย ดูแล และติดตามนโยบายและ
ฐานะความเสี่ยงของธนาคาร เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
และคณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) จึงทําใหนโยบายเครดิต ไมครอบคลุมความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของสินเชื่อ (Concentration Risk) และความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อใหบุคคลที่
เกี่ยวของกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ในชวงกอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนยังขาด
เครื่องมือในการชวยวัดความเสี่ยงดานเครดิตของลูกคา ทําใหการกําหนดนโยบายเครดิตไมสามารถ
ระบุถึงประเด็นคุณภาพสินเชื่อไดอยางเปนรูปธรรม 

− กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต จะมีลักษณะกระจายออกจากศูนยกลาง (Decentralized) โดย
ผูจัดการสาขา ผูจัดการเขต และผูจัดการภาค มีอํานาจในการอนุมัติเครดิตไดไมเกินวงเงินที่กําหนด
ลดหลั่นกันไป ซึ่งมากที่สุดมักจะไมเกินประมาณ 10 ลานบาท  ในขณะที่หากเกินกวานั้น ก็ตองนําเขา
สูการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมักไมมีเวลาศึกษาขอมูลของลูกคาไดอยางถี่ถวน 
นอกจากนี้ เพื่อใหผูจัดการสามารถอนุมัติเครดิตไดเองในขอบเขตอํานาจตามที่กําหนด ก็จะกระตุนให
เกิดพฤติกรรมการซอยวงเงินการขอเครดิตใหเล็กลง  ในขณะที่การพิจารณาเครดิตจะมุงดูมูลคา
หลักประกันเปนสําคญั  

กระบวนการดังกลาว แมจะมีขอดี คือ ผูจัดการสาขาสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกของลูกคาไดดี 
ซึ่งเปนประโยชนตอการพิจารณาปลอยสินเชื่อของผูจัดการ แตก็มีขอเสียคือ (1) ปญหาความโปรงใส
ในการปลอยสินเชื่อ โดยการพิจารณาเครดิตอาจไดรับอิทธิพลจากความสัมพันธสวนตัวมากกวา
ศักยภาพในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้ (2) เพิ่มความเสี่ยงดานเครดิต เพราะขาดการคานอํานาจ
ระหวางผูที่ทําหนาที่หาลูกคา กับผูที่พิจารณาและอนุมัติเครดิตออกจากกัน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสู
ปญหาเอ็นพีแอลหลังจากเกิดวิกฤต (3) สรางความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) เนื่องจาก
ผูจัดการสาขาตองรับผิดชอบงานหลายดานพรอมๆ กัน  จึงทําใหไมสามารถจัดการงานปฏิบัติการ
หลังจากการอนุมัติเครดิต อาทิ การจัดทําและจัดเก็บเอกสารสัญญา หลักฐาน และขอมูลหลักประกัน 
ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร   

นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดปญหาหนี้เสีย ยังไมสามารถสะทอนและระบุผูที่ตองรับผิดชอบ 
(Accountability) ไดอยางชัดเจนอีกดวย ซึ่งทําใหเกิดปญหาการบกพรองทางจริยธรรม (Moral 
Hazard) ตามมา 
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− การต้ังราคาของสินเชื่อ แมวาจะมีการกําหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยกวางๆ ไวแลว อาทิ ลูกคารายยอย
ชั้นดี ใหคิดอัตราดอกเบี้ย MRR บวกดวยสวนตางอัตราดอกเบี้ยภายในกรอบอัตราที่กําหนด แต
ขั้นตอนการตัดสินใจทายสุด ยังตกอยูที่ผูจัดการ จึงเรียกไดวาการตั้งราคาสินเชื่อสมัยชวงกอนวิกฤต 
จะเปนวิธี Relationship-Based Pricing ทําใหขาดมาตรฐานที่ชัดเจน และไมสามารถสะทอนความ
เสี่ยงดานเครดิตของลูกคาไดดีนัก ยกตัวอยางเชน ลูกคาที่มีความเสี่ยงเครดิตสูงแตมีความสนิทสนม
กับผูจัดการสาขามากกวา อาจถูกคิดสวนตางอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาลูกคาที่มีความเสี่ยงเครดิตตํ่ากวา 
แตไมมีสัมพันธภาพใกลชิดกับผูจัดการสาขาได 

− การกันเงินสํารองหนี้ ในชวงกอนวิกฤต การกันสํารองหนี้ยังไมมีความเขมงวดมากนัก โดยกฎหมาย
และประกาศ ธปท. กําหนดกรอบนิยามสําหรับหนี้เสียกวางๆ เชน สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืน
ไมได หรือที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได (อาทิ เปนลูกหนี้ที่คางชําระดอกเบี้ยเปนเวลาเกิน
กวา 1 ปขึ้นไป) กําหนดใหธนาคารพาณิชยตัดหนี้เสียดังกลาวออกจากบัญชี หรือใหกันเงินสํารอง
สําหรับหนี้เสียดังกลาวเต็มจํานวน เปนตน ในขณะที่ ยังไมมีเกณฑเกี่ยวกับการจัดชั้นหนี้และกันสํารอง
ตามการจัดชั้นหนี้ชัดเจนดังเชนในปจจบุัน 

• หลังวิกฤต เพื่อแกปญหาคุณภาพหนี้ จึงทําใหธนาคารพาณิชยเอกชน เริ่มแยกขั้นตอนการหาลูกคาออก
จากกระบวนการดานเครดิตอื่นทั้งดานกระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต พรอมจัดตั้งระบบงานเพื่อ
ดูแลกระบวนการปฏิบัติการหลังอนุมัติเครดิตโดยเฉพาะ ซึ่งทําใหเกิดความโปรงใส มีการคานอํานาจ และ
สรางความชํานาญเฉพาะทางใหกับผูปฏิบัติงานในแตละดาน ตลอดจนเกิดการประหยัดตอขนาด 
(Economy of Scale) ซึ่งชวยอุดจุดออนของโครงสรางงานเครดิตในชวงกอนวิกฤตไดเปนอยางดี 
นอกเหนือจากนั้น ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีการจัดตั้งบริษัทขอมูลเครดิต (Credit Bureau) เพื่อ
เก็บขอมูลเครดิตและประวัติการชําระหนี้ของลูกคา ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนสามารถตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงเครดิตไดอยางถูกตอง แมนยํา และอยูในขอบเขตมากขึ้น โดยไมตองพึ่งขอมูลของ
ธนาคารของตนเพียงแหงเดียวดังเชนในชวงกอนวิกฤต 
− นโยบายเครดติและเครื่องมอืในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต  หลังจากวิกฤต ธนาคารพาณิชย

เอกชนมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเจาะจง เพือ่รบัผิดชอบงานดานการบรหิารความเสี่ยงในภาพรวม 
และงานดานการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งชวยใหมีการวางแผนที่เปนระบบมากขึ้นอยางชัดเจน โดยนโยบาย
เครดิตหลังจากวิกฤต จะเนนความสําคัญในการปลอยสินเชื่อทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ผานการ
วิเคราะหในมิติตางๆ เชน สภาวะแวดลอมของอุตสาหกรรม กลุมลูกคา ภูมิศาสตร และผลิตภัณฑ  
อีกทั้งมกีารระบุกรอบความเสี่ยงที่ยอมรบัได (Risk Appetite) จากนัน้จึงบังคับใชลงไปในระดับปฏิบัติงาน
ในลักษณะ Pre-screening ซึ่งชวยใหสามารถหาลูกคาและปลอยสินเชื่อที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการของธนาคารไดมากขึ้น (Higher Hit Rate) อีกทัง้ชวยปองกันความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ
สินเชื่อ และเอื้อใหธนาคารสามารถปองกันตนเองจากปจจัยที่ไมคาดคิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย  
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นอกเหนือจากนั้น ธนาคารพาณิชยเอกชนสวนใหญ มีการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อชวยวัดความ
เสี่ยงดานเครดิต ทั้งในแงที่เปนเครื่องมือสําหรับตัดสินใจ (Decision-making Tools) เชน การให
คะแนนเครดิต (Credit Scoring) สําหรับลูกคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และลูกคาบุคคลราย
ยอย และในแงที่เปนเครื่องมือที่ชวยตัดสินใจ (Decision-Supporting Tools) เชน การวัดอันดับเครดิต
ของลูกคา (Customer Credit Rating) สําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญ เปนตน โดยขอมูลที่ใชปอนเขาไป
ในเครื่องมือดังกลาวจะรวมถึงขอมูลอื่นๆ ของลูกคา นอกเหนือจากเรื่องหลักประกัน ไดแก ฐานะทาง
การเงิน กระแสเงินสด และความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกคา เปนตน ซึ่งเครื่องมือตางๆ 
ดังกลาว จะชวยเสริมใหการตัดสินใจของผูพิจารณาเครดิตมีความแมนยําและสอดคลองกับฐานะ
ทางการเงินที่แทจริงของลูกหนี้มากขึ้น อีกทั้งลดการพึ่งพิง ‘วิจารณญาณ’ ของผูพิจารณาเครดิตที่เคย
สรางคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพไวในสมัยกอนวิกฤต    

อยางไรก็ตาม โมเดลใหมนี้กม็ีขอบกพรองเชนกัน คือ ขาดขอมูลเบื้องลกึของลูกคาสําหรับใช
พิจารณาและอนุมัติเครดิต (ซึ่งเปนจุดแข็งของโมเดลเครดิตที่พึ่งผูจัดการสาขาดังเชนในชวงกอนวิกฤต) 
อีกทั้งขอมูลฐานะทางการเงินอยางเปนทางการของลูกคาที่ใช มักจะมคีวามลาชาในการเปดเผยอยาง
มากและไมทนัตอเหตุการณ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยเอกชนจึงเริ่มพัฒนาเครื่องมอืการใหคะแนนเครดิต
เชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Score) ซึ่งจะสะสมขอมูลลูกคาทั้งดานการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน 
การตลาด ความสามารถในการแขงขนั และหลักเกณฑจากทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลทาง
การเงินอืน่ๆ ดวย ผานการเกบ็ขอมูลของผูดูแลความสัมพันธลูกคา เปนตน 

− กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต จะมีลักษณะรวมศูนย (Centralized) ไวที่สวนกลาง3 แยกจาก
งานขายและหาลูกคา โดยนําขอมูลลูกคาที่ไดมาปอนในเครื่องมือวิเคราะหเครดิตที่ไดกลาวไปแลวกอน
หนานี้ ซึ่งในกรณีของลูกคาวิสาหกิจขนาดกลางและลูกคารายยอย จะทราบผลทันทีวาจะอนุมัติเครดิต
หรือไม ในขณะที่สําหรับลูกคารายใหญ ทีมผูพิจารณาเครดิต (Underwriters) หรือคณะกรรมการ
พิจารณาเครดิต จะนําผลการจัดอันดับเครดิตที่ไดไปประกอบการพิจารณาอนุมัติเครดิตตอไป ซึ่ง
หลักการพิจารณาเครดิตดังกลาว อาจแยกกันทําเปนเอกเทศ (Independent) เพื่อบังคับใหผูพิจารณา
เครดิต หรือคณะกรรมการพิจารณาเครดิต ตองพิจารณาขอมูลลูกคาอยางละเอียด โดยไมปดความ
รับผิดชอบ หรือคาดการณวาผูพิจารณาเครดิต/คณะกรรมการทานอื่น จะทํางานดังกลาวแลว ซึ่งจะ
ลดทอนประสิทธิผลจากขอสรุปของการอนุมัติเครดิตได   

                                            
3  ยกตัวอยางเชน สาขาจะทําหนาที่เปนชองทางใหลูกคาเขาถึงบริการสินเชือ่ของธนาคาร และมีทีมขายเพ่ือหาลูกคา กอนทีจ่ะมี
การสงขอมูลเอกสารของลูกคา ซึ่งใชแบบฟอรมใบสมัครสินเชื่อที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พรอมหลักฐานอื่นๆ ที่
ไดรับการแปลงใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานศูนยการขาย (Sale Hubs) ในตางจังหวัด ใหเขามายังศูนยการพิจารณาและ
อนุมัติเครดิตกลางอีกที เปนตน 
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ทั้งนี้ ดวยเครื่องมือและวิธีการพิจารณาเครดิตแบบใหมที่พึ่งระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทําให
สามารถอนุมัติเครดิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาก นั่นคอื อนุมัติเครดิตไดในปรมิาณที่มากขึ้น 
รวดเร็วขึ้น ตลอดจนตนทุนตอหนวยตํ่าลง (Cost-to-Serve) ซึ่งประเด็นหลังนี้ จะสามารถเหน็ไดชัดเจน
ในกรณีของลูกคารายยอย ทีเ่ดิมจะตองใหผูจัดการสาขาพิจารณาอนุมัติเองในลักษณะ Manual แตใน
ปจจุบนั การใหคะแนนและอนุมัติเครดิตจะใชระบบงานอัตโนมัติทั้งหมด  

− การตั้งราคาของสินเชื่อ หลังจากวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความพยายามที่จะทําใหการกําหนด
ราคาของสินเชื่อมีมาตรฐาน สามารถสะทอนความเสี่ยงที่แทจริงของลูกหนี้แตละราย และตนทุนของ
เงินกองทุนของธนาคารมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการนําเสนอวิธีการคํานวณที่เรียกวา อัตราผลตอบแทน
เงินกองทุนเมื่อปรับคาความเสี่ยงแลว (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) และผลกําไรเชิง
เศรษฐศาสตร (Economic Profit) ซึ่งจะคํานึงถึงผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อ ตนทุนของเงินทุน 
คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Expected Loss)    

ผลลัพธของผลตอบแทนที่ไดจะอยูในรูปของอัตราสวนรอยละ และจํานวนเงิน โดยนอกจากจะ
สามารถนําผลลัพธดังกลาว ไปใชต้ังราคาสินเชื่อแลว ก็ยงัสามารถใชประกอบการวางแผนธุรกิจ และ
วัดผลงานของผูดูแลความสมัพันธลูกคาและทีมขาย อันจะนําไปสูการกําหนดผลตอบแทนของบคุลากร
ดังกลาวที่สอดคลองกับผลงานมากขึ้น ซึ่งเทากับเปนการกระตุนทางออมใหผูดูแลความสัมพันธลูกคา
และทีมขายมีความรับผิดชอบตอความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสีย และทําใหตองตระหนักถึงสวนผสมที่
พอดีระหวางปริมาณและคุณภาพของสินเชือ่ดวย 

− การกันเงินสํารองหนี้ หลังจากวิกฤต ธปท.กําหนดใหธนาคารพาณิชยจะตองมีการจัดชั้นหนี้ 5 ชั้น 
ตามอายุการคางชําระหนี้ของลูกหนี ้ และกนัสํารองใหสอดคลองกับอัตราสวนตามที่กําหนด โดยอัตรา
สูงสุดคือ 100% ของมูลหนีห้ลังหักหลักประกัน (สําหรับหนี้จัดชัน้สงสัยจะสูญและสูญ) ซึ่งกฎดังกลาว 
ผนวกกับการทีธ่นาคารพาณิชยประสบปญหาหนีเ้สียเปนจํานวนมาก ไดสงผลใหธนาคารพาณิชยเอกชน
ตองเพิ่มทุนเปนจํานวนมากหลังจากวิกฤต แตในปจจุบันธนาคารพาณิชยเอกชนทุกแหงก็มีระดับสํารอง
สูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่ ธปท. กําหนดแลว  นอกจากนี ้ธนาคารพาณิชยเอกชนยังไดพฒันานโยบายการ
กันสํารองใหกาวหนามากขึ้นและออนไหวตอความเสี่ยงเครดิตมากขึ้น โดยกําหนดอัตราการทําสํารอง
ใหเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจตางๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหนีข้องลูกหนี้ เชน ภาวะเศรษฐกิจ ขอมูลสถิติของคาความสูญเสียและคา
คาดการณความสูญเสีย และประสบการณของฝายบรหิาร เปนตน 
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โมเดลการบรหิารความเสี่ยงดานอื่นๆ อาท ิ

การบริหารความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk Management) 

• กอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความเสี่ยงดานตลาดต่ํา โดยสําหรับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยนั้น 
เนื่องจากธนาคารพาณิชยเอกชนมีอํานาจการตอรองและอํานาจในการกําหนดราคาสูง ในตลาดธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยที่คอนขางปด และการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยเอกชนไมไดเขมขนมากเทากับ
ในชวงหลังวิกฤต อีกทั้งความตองการสินเชื่อจากภาคเอกชนเติบโตอยางรวดเร็ว ทามกลางภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีอตัราการเตบิโตโดยเฉลี่ยในระดับสูง ดังนั้น จงึเอือ้ใหธนาคารพาณิชยเอกชนมีความยืดหยุนคอนขางมาก
ในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับความตองการสภาพคลองในแตละชวง ในขณะเดียวกัน ธนาคาร
พาณิชยเอกชนยังไมมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เนือ่งจากอยูภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ 
ดังนั้น จึงทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนไมไดมีการพัฒนาวิธีและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงดานตลาดที่
เปนระบบ 

• หลังวิกฤต สภาวะแวดลอมและวิธีการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนแตกตางจากเดิมมาก โดย
การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนแบบลอยตัว ทําใหเกิดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
นอกจากนี้ ความตองการสินเชื่อที่หดตัวในชวงหลังวิกฤต ทําใหธนาคารจมอยูกับสภาพคลองสวนเกิน
จํานวนมาก สงผลตามมาใหตองกระจายการลงทุนออกไปอยูในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การ
ลงทุนในตราสารหนี ้(ต้ังแตป 2541 รฐับาลเริ่มออกพนัธบตัรเพื่อชดเชยความเสียหายใหกับกองทนุเพือ่การ
ฟนฟูฯ จากนัน้ ก็จัดทํางบประมาณแบบขาดดุล ซึ่งลวนแตชวยเพิ่มปริมาณอุปทานพันธบัตร และทําให
ตลาดพันธบัตรไดรับการพัฒนามากขึ้นตามลําดับหลังจากนั้น) และการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศ อีก
ทั้งภาวะการแขงขันดานอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารพาณิชยก็รุนแรงขึ้นตามลําดับ ทําใหธนาคารพาณิชย
เอกชนมีขอจาํกัดในการปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน ความตองการในการทําธุรกรรมของ
ลูกคาก็ซับซอนมากขึ้น ดังนัน้ ธนาคารจึงเริ่มทําธุรกรรมและนําเสนอผลิตภัณฑรูปแบบใหมใหตรงกบัความ
ตองการของลกูคามากขึ้น อาทิ ตราสารอนุพันธ   

ปจจัยตางๆ ดังกลาว ทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนเผชิญความเสี่ยงทั้งอัตราแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อคา (Trading) สูงขึ้น จึงนํามาสูการพัฒนาวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงดวยวิธีการตางๆ เชน การวิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและ
หนี้สิน การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยประเภทตางๆ ตอรายไดจากดอกเบี้ย
ของธนาคารในอนาคต (Sensitivity Analysis) การนําเครื่องมือการวัดความเสี่ยงในรูปแบบจําลอง Value-
at-Risk (VaR) มาใช  การทํา Stress Testing เพื่อประกอบการวัดความเสี่ยง และการพัฒนากระบวนการ 
Back Testing เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของเครื่องมือวัดความเสี่ยงในรูปของ
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แบบจําลอง VaR  นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ยังกําหนดใหธนาคารพาณิชยจะตองดํารง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2548 ที่ผานมาอีกดวย  

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management) 

• กอนวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนมีการคํานึงถึงความเสี่ยงดานปฏิบัติการเชนกัน แตมักจะเปนไปใน
ลักษณะ Reactive คือเมื่อปรากฏวามีปญหาจากกระบวนการปฏิบัติงาน ก็จะทําการตรวจสอบ และแกไข
ใหถูกตอง แตไมเนนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวตั้งแตเนิ่นๆ 

• หลังวิกฤต ธนาคารพาณิชยเอกชนคํานึงถึงความเสี่ยงดานนี้ในลักษณะ Proactive มากขึ้น เพื่อมุงปองกัน
และควบคุมความเสี่ยงดังกลาว กอนที่จะเกิดปญหาขึ้น โดยมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง (Control Self Assessment) มีการกําหนดใหทุกหนวยงานในธนาคารทําการ
เก็บขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ (Operational Loss Event Database) มีการติดตามความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการดวยตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํา
แผนฉุกเฉินทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อใหพรอมรับมือกรณีที่อาจเกิดความ
เสียหายรุนแรง จนกระทบกระเทือนถึงระบบงานของธนาคารพาณิชยเอกชน เปนตน   

นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ก็ไดเตรียมที่จะบังคบัใชหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนเพือ่
รองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ภายใตหลักเกณฑเงินกองทุนแบบใหม Basel II ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแต
สิ้นป 2551 อีกดวย ในขณะที่เกณฑการกํากับดูแลแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ของ ธปท.ที่
เพิ่งประกาศและจะมีผลบงัคบัใชในป 2550 ยงัผลกัดันใหธนาคารพาณิชยเอกชนเริม่ขยายงานดานการบรหิาร
ความเสี่ยงดังกลาวไปยังบริษัทในเครือดวย 

3. แนวโนมธุรกิจและปจจยัที่ทาทายการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

แมภายในชวง 10 ปหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ธนาคารพาณิชยเอกชนจะปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางมากแลว แตก็คงไมมีบทพิสูจนไหนจะสามารถวัดความพรอม
และประสิทธิภาพของรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมดังกลาวไดดีเทากับการประสบกับ ‘เหตุการณที่ไมคาดคิด’ 
รอบใหม (แมในความเปนจรงิ ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น)  

อยางไรก็ตาม การปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชน คงจะไมมีจุดสิ้นสุด 
เนื่องจาก ตามที่ไดกลาวในตอนตนของรายงานสวนที่สองวา รูปแบบการดําเนินธุรกิจแตละอยางมีขอดี-ขอเสีย
ที่แตกตางกัน นั่นหมายความวา แมรูปแบบการดําเนินธุรกิจภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจจะประสบผลสําเร็จในการ
ลบจุดออนที่เปนตนตอของปญหาวิกฤตการเงินของธนาคารพาณิชยในป 2540 แตก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่อาจ
ตองหาทางออก หรือสมควรไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติม ยกตัวอยางเชน 



14 รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชนบุรี 

• เปาหมายในการเพิ่มรายไดที่มิใชดอกเบี้ยยังทําไดคอนขางชา เพราะธนาคารพาณิชยเอกชนไทยยัง
ขาดความชํานาญ (Skill) ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม ทําใหรายได
คาธรรมเนียมยังไมกระจายตัวเทาที่ควร โดยในปจจุบันรายไดคาธรรมเนียมประมาณ 70% ของคาธรรมเนียม
ทั้งหมด จะยังคงมาจากคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการขยายสินเชื่อ คาธรรมเนียมจากบริการบัตรเอทีเอ็ม
และธนาคารทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ รวมทั้งคาธรรมเนียมจากบริการโอนเงิน/เรียกเก็บเงิน  

• ผูดูแลความสัมพันธลูกคาในปจจุบัน มีความรับผิดชอบหลายดาน ทําใหมีความเสี่ยงที่ผลงานอาจ
ไมไดตามความคาดหวังของธนาคาร โดยผูดูแลความสัมพันธลูกคาถูกคาดหวังวาจะตองมีความรูดาน
ผลิตภัณฑทุกประเภท สามารถเปนผูวิเคราะหเครดิต (Credit Analyst) ได และตองติดตามขอมูลลูกคาเพื่อ
สนับสนุนการประเมินคุณภาพหนี้ได ซึ่งในแตละชิ้นงานมีรายละเอียดและมีความรับผิดชอบมาก ทั้งยังถูก
วัดผลที่ชัดเจน ดังนั้น จึงทําใหผูดูแลความสัมพันธลูกคาอาจขาดความชํานาญ หรือความรูในเชิงลึกในงาน
แตละดานได ในขณะที่การพัฒนาผูดูแลความสัมพันธลูกคาตนแบบจะใชเวลามากและเปนที่ตองการของ
ธนาคารพาณิชยคูแขง 

• การเพ่ิมชองทางการขายและใหบริการทั้งในแงของประเภทและปริมาณ อาจจะยังไมเพียงพอ 
เนื่องจากในปจจุบัน ชองทางการขายในแตละประเภทยังขาดการประสานงานและความเชื่อมโยงดานขอมูล
ระหวางกันที่ดีพอ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยเอกชน จึงจะตองพัฒนาระบบงานดานนี้เพิ่มเติมอีกในอนาคต ซึง่
จะทําใหประโยชนใชสอยสําหรับแตละชองทางการขายและใหบริการสอดคลองกับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน
มากขึ้น 

• การบริหารความเสี่ยงเครดิต ยังตองแกไขปญหาความสมบูรณของขอมูล และวัฒนธรรมเครดิต
ของผูปฏบิัติงาน โดยในปจจุบัน แมวาจะมีเครดิตบูโรชวยลดขอจํากัดดานการตรวจสอบประวัติทางการเงิน
ของลูกหนี้เปนรายๆ ได แตธนาคารก็ไมสามารถตรวจสอบลูกหนี้ทุกรายได หากลูกหนี้ไมอนญุาตที่จะให
ขอมูลดังกลาวกับเครดิตบูโร อีกทั้งธนาคารพาณิชยเอกชนยังไมสามารถนําฐานขอมูลสถิติลูกคาในลักษณะ
ภาพรวมจากเครดิตบูโรมาใชประยุกตกับเครื่องมือการวัดความเสี่ยงเครดิตของตนไดอยางเต็มที่ หรือไม
สามารถทํา Database Pooling ได ในทํานองเดียวกัน แมระบบการบริหารความเสี่ยงหลังวิกฤตจะไดรับ
การออกแบบเพื่อมุงลด Unsystemic Risk มากที่สุด แตปญหาดานความไมสมบูรณและความทันสมัยของ
ขอมูลลูกคาก็ยังทําใหการลดความเสี่ยงดังกลาวกระทําไดไมเต็มที่ ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชยเอกชน
ยังขาดความชํานาญในการพฒันาเครื่องมอืเพื่อใชลด (Mitigate) ความเสี่ยงดานเครดิตเหมือนเชนในกรณี
ของตางประเทศ  

นอกจากนี ้ยังมีปญหาดานวัฒนธรรมเครดติ (Credit Culture) ของผูปฏิบัติงาน เชน การกําหนด
เปาการทํางานที่วัดจากทั้งปริมาณและคุณภาพสินเชื่อนัน้ แมจะเพิ่มความตระหนักดานคุณภาพหนีใ้หกับ
ผูดูแลความสัมพันธลูกคามากขึ้นกวาชวงกอนวิกฤต แตก็เปนเปาหมายที่ขัดแยงกัน และแรงกดดันจาก
ปริมาณงาน (Workload) จํานวนมาก อาจทําใหผูดูแลความสัมพันธลูกคา ละเลยรายละเอียดเชิงลึกของ
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ลูกคา จนทําใหกวาจะพบปญหาคุณภาพหนี ้ ก็คือเมื่อลกูคาชําระคืนหนี้ชากวากําหนดแลว แทนทีจ่ะเปน
การตรวจพบปญหาต้ังแตเนิน่ๆ เปนตน  สําหรับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ที่ยังคงใชการตอรองและ
วิจารณญาณของบุคคลนั้น อาจทําใหมักมีการผอนปรนและยอมความใหกับลูกหนี้มากเกินไป  

ในขณะเดียวกัน โครงสรางและกระบวนการทางกฎหมาย (Legal Infrastructure) ที่มีขอจํากัดก็
เปนหนึ่งในอุปสรรคที่สําคัญตอการแกไขปญหาหนี้เสียของธนาคารพาณิชยเอกชน ยกตัวอยางเชน ขั้นตอน
การดําเนินคดีทางกฎหมาย ต้ังแตขัน้ของการฟองรองไปจนถึงการบังคับหลักประกนันัน้ ใชเวลาคอนขาง
นานและมีภาระคาใชจายที่เกี่ยวของพอสมควร ดังนั้น จงึทําใหการดําเนินคดีความกบัลูกหนี ้ โดยเฉพาะ
ลูกหนีร้ายยอยที่มีมูลหนี้ตํ่า ลาชาและไมคอยคุมทุน อนัอาจกระตุนใหธนาคารพาณิชยเอกชนลังเลทีจ่ะเอา
ผิดกับลูกหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึง่เทากับเปนการกระตุนใหลูกหนี้มีพฤติกรรมการเบี้ยวหนี้ 
และสรางปญหาการบกพรองทางจริยธรรม (Moral Hazard) ตามมา 

• ความเขาใจในนวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเรว็ ยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและดานปฏิบัติการ โดยใน
ปจจุบัน ธนาคารพาณิชยเอกชนเริ่มมีการออกผลิตภัณฑเชิงโครงสราง (Structured Products) ที่มีความ
ซับซอนมากขึ้น ในขณะที่บุคลากรของธนาคารสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ดังกลาว ทําใหเกิดขอจํากัดในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด  นอกจากนี้ วิธีการฉอโกงแบบใหมผาน
ระบบอินเทอรเน็ตและเครอืขายเทคโนโลยีทีท่ันสมัย ยังเพิม่ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารพาณิชย
เอกชนอีกดวย 

 

นอกเหนือจากนั้น รูปแบบการดําเนินธุรกิจ ยังตองพัฒนาใหสอดคลองกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมทางธุรกิจดวย ไมวาจะเปน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑตางๆ ของทางการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและพฤติกรรมของ
ประชากร โดยภายในอีก 5 ปขางหนา การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชน อาจตองเผชิญการทาทาย
จากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
• ภาวะเศรษฐกจิ ซึง่จะไดรบัผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ํามนั การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

ชวงรอยตอของวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยทั้งในไทยและตางประเทศ รวมทั้งการปรับตัวของคาเงินดอลลารฯ และ
การแข็งคาขึน้ของเงนิหยวน ซึ่งอาจสงผลใหคาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้น และกดดันความสามารถในการ
แขงขนัของผูสงออกไทยตามมา นอกจากนี ้ ยังมีปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายดานเศรษฐกิจของรฐับาลในอนาคตอีกดวย 

• ภาวะการแขงขัน  โดยคูแขงของธนาคารพาณิชยเอกชนในปจจุบัน นอกจากจะเปนธนาคารพาณิชย 
ดวยกันเองแลว ยังมีสถาบันที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ที่ใหบริการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล 
รวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เริ่มแขงขันโดยตรงกับธนาคารพาณิชยเอกชนทั้งดานผลิตภัณฑ
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เงินฝากและสินเชื่อผูบริโภค นอกจากนี้ ยังมีกลุมบริษัทโทรคมนาคมที่เริ่มเปนคูแขงทางออมในการใหบริการ
ดานการชําระเงิน เชนเดียวกับการอนุญาตใหบริษัทเอกชนสามารถทําธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศไดเพิ่มเติม  ทั้งนี้ จํานวนคูแขงที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ตลอดจนการแขงขันกับตลาดการออม/ลงทุน
ประเภทอื่น อันไดแก ประกันชีวิต ตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ คงจะทําใหการทําธุรกิจของธนาคาร
พาณิชยเอกชนมีความยากลําบากมากขึ้น 

• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือจะถูกเปลี่ยนเปนระบบ 3G ที่ขอมูล
ทุกอยางจะถูกสื่อสารในรูปแบบของ Data ไมใชแค Voice นั่นคือเครือขายการสงขอมูลจะเหมือน
อินเทอรเน็ต ซึ่งจะมีขีดความสามารถสูงกวาเดิมทั้งในแงขนาดขอมูลและความเร็ว อันทําใหธนาคาร
พาณิชยอาจตองปรับปรุงวิธีการใหบริการผานโทรศัพทมือถือ และระบบเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบรักษา
ความปลอดภัย ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีระบบการชําระเงินแบบ ITMX4 (Interbank 
Transaction Management and Exchange) ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการในปจจุบัน  

• การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑตางๆ ของทางการ โดยในป 2550 ธปท.คาดวาจะบังคับใชหลักการ
กํากับดูแลแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision)  และหลักเกณฑเกี่ยวกับการกันสํารองหนี้ใหม ซึ่ง
อางอิงหลักการบางสวนของมาตรฐานการบัญชีสากลฉบับที่ 39 (IAS39) ในขณะที่ ในชวงสิ้นป 2551 ธปท.
จะบังคับใชหลักเกณฑการคํานวณเงินกองทุนแบบใหม Basel II นอกจากนี้ ในอีก 1-3 ปขางหนา คาดวา
คงจะเห็นความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก และการเปดเสรีทางการเงินอีกดวย 

• การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและพฤติกรรมของประชากร ซึ่งยอมจะทําใหความตองการบริการทาง
การเงินจากธนาคารพาณิชยเอกชนเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยภายในอีก 10 ปขางหนา ปรามิดประชากร
จะโนมเอียงไปที่ประชากรผูสูงอายุมากขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดที่ลดลงและการใชเวลาอยูในวัยเรียนนาน
ขึ้น จะสงผลใหกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติจะเปนลูกคาธนาคารพาณิชยเอกชนเล็กลง เปนตน 

                                            
4  โดยระบบดังกลาว เปนโครงสรางพ้ืนฐานและมาตรฐานระบบการชําระเงนิระหวางธนาคารที่จะนําไปสูการเชื่อมโยง Payment 

Gateway ตางๆ เพ่ือใหสามารถทาํรายการชําระเงนิระหวางธนาคารที่รองรับธรุกรรมอิเล็กทรอนิกสไดกวางขวางมากขึ้น ทํา
ใหผูใชบริการไดรับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะคลายคลึงกับแนวคิด ‘Any Place, Any Time, Any Bank’ 



ประสาร ไตรรัตนวรกุล และ ธัญญลักษณ วัชระชัยสุรพล 17 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ 
ที่อาจสงผลกระทบตอรูปแบบการดําเนนิธุรกิจธนาคารพาณิชยเอกชนในอกี 5 ปขางหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สรุป 

ในชวงหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินป 2540 ที่ผานมา ธนาคารพาณิชยเอกชนไดนํา
บทเรียนจากวิกฤตที่เจ็บปวดในหลายๆ ดาน มาเปนประโยชนในการลบจุดออนของรูปแบบธุรกิจในอดีต และ
เปนจุดเริ่มตนสําหรับการพัฒนารูปแบบธุรกิจในขั้นถัดไปที่สอดรับกับสภาพแวดลอมในการทําธุรกิจและสภาวะ
การแขงขันในปจจบุันมากยิ่งขึ้น 

โดยวิกฤตเศรษฐกิจสอนวา การพึ่งพิงรายไดจากการขยายสินเชื่อเปนหลัก สงผลใหผลกําไรในภาพรวม
ของธนาคารพาณิชยออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรเศรษฐกิจอยางมาก ในขณะที่การรวมบทบาทของดาน
งานขายกับงานพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อไวดวยกัน สรางปญหาอยางมากในเรื่องของความโปรงใสในการปลอย
สินเชื่อ ซึ่งเมื่อผนวกกับการกําหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตที่ขาดความลึกและความครอบคลุมที่มากพอ
ในประเด็นสําคัญตางๆ ซึ่งรวมถึงการกระจุกตัวของสินเชื่อ หรือความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อใหบุคคลที่
เกี่ยวของกัน จึงทําใหธนาคารพาณิชยเอกชนไมสามารถระบุและสรางความตระหนักถึงประเด็นดานคุณภาพ
สินเชื่อไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบผูกติดไวกับเงินดอลลารฯ และอํานาจการ
ตอรองของธนาคารพาณิชยที่มีอยูมากในขณะนั้นจากการที่ภาคธุรกิจเอกชนเองมีความตองการสินเชื่อจาก
ระบบสถาบันการเงินในระดับสูง ทําใหธนาคารพาณิชยมีความเสี่ยงดานตลาดต่ํา อีกทั้งยังทําใหการติดตาม

รูปแบบธุรกิจ 
(Business Model)

ลูกคา

• การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร

• พฤติกรรม/ ความตองการบรกิารทางการเงิน

กฎเกณฑจาก
ทางการ

• Consolidated Supervision 

• เกณฑการต้ังสํารองหนี้ใหม ซ่ึง
อางอิงหลักการบางสวนของ IAS39

• Basel II 

• สถาบันประกันเงินฝาก

• FTA

เทคโนโลยี

• มือถือ: 3G

• ITMX

การแขงขัน
• ธนาคารพาณิชยเอกชน

• นอนแบงก 

• สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐั

• อื่นๆ อาทิ ประกันชีวิต ตลาดทุน ตลาดตราสารหน้ี

เศรษฐกิจ

• เศรษฐกิจโลก

• ราคานํ้ามัน

• การปรบัขั้วอัตราดอกเบี้ย

• การแข็งคาของเงินบาท

• การเมือง
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ความเสี่ยงในดานอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนไปในลักษณะที่เนน ‘การแกปญหา’ มากกวา ‘การ
ปองกัน’ การเกิดปญหา ซึ่งทําใหในภาพรวมแลว การทําธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชนในหลายๆ ดาน ไม
สามารถสะทอนความเสี่ยงจากธุรกิจที่แทจริง 

ปญหาตางๆ ขางตน ผนวกกับสภาวะการแขงขนัในธุรกจิผูใหบริการทางการเงินที่มีความเขมขนมาก
ขึ้นอยางเหน็ไดชัด ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาการของเทคโนโลยี กระตุนให
ธนาคารพาณิชยเอกชนปฏิรูปรูปแบบธุรกิจทกุๆ มิติในชวงหลังวิกฤต ยกตัวอยางเชน เพื่อลดความออนไหว
ของฐานะทางการเงินตอการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชยเอกชนไดพยายามปรับโครงสราง
รายไดใหหันมาหารายไดคาธรรมเนียมมากขึ้น ผานการวางแผนการขายที่เปนระบบและมีการแบงกลุมลูกคาที่
ชัดเจน เพื่อเอือ้ใหสามารถนําเสนอผลติภัณฑและบรกิารใหมๆ สําหรับแตละกลุมลูกคาไดในลกัษณะเฉพาะเจาะจง
และตรงตามความตองการของลูกคาที่ซับซอนขึน้   

นอกจากนี้ งานดานการบริหารความเสี่ยง ยังไดรับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นอยางมาก และมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเจาะจง เพื่อรับผิดชอบงานดานบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยสําหรับดานการ
บริหารความเสี่ยงเครดิต ธนาคารพาณิชยเอกชนไดแยกงานขาย ออกจากงานพิจารณาและอนุมัติเครดิต มีการ
ต้ังหนวยงานขึ้นมาเฉพาะเพื่อดูแลงานดานเครดิตในแตละขั้นตอน รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือหลากหลาย
ประเภทเพื่อชวยวัดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งทั้งหมดนี้ สงผลใหการปฏิบัติงานดานเครดิตมีความโปรงใส เกิด
การประหยัดตอขนาด และที่สําคัญ ทําใหการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยเอกชนสะทอนถึงความเสี่ยง
แทจริงมากขึ้น และตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมเครดิตที่สูงขึ้น ในทํานองเดียวกัน ธนาคารพาณิชยเอกชน
ไดพัฒนาวิธีการประเมินความเสี่ยงดานตลาดและดานปฏิบัติการในลักษณะที่ Proactive มากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยเอกชนตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงดานดังกลาวเชนกัน 

อยางไรก็ตาม เมื่อมองออกไปในอนาคต รูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเอกชน คง
จะตองไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปอีก ทามกลางปจจัยแวดลอมในการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางไม
หยุดยั้ง แตทั้งนี้ ความพยายามและงานตางๆ ที่ธนาคารพาณิชยเอกชนไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตลอด
ชวงหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 ที่ผานมา คงชวยใหมั่นใจไดวาธนาคารพาณิชย
เอกชนแข็งแรงและมีความพรอมมากขึ้นสําหรับรับมือกับ‘เหตุการณที่ไมคาดคิด’ อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ภาคผนวก 
สรุปการเปลีย่นแปลงของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

ในชวงกอน-หลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินป 2540 ที่สําคัญ 

รูปแบบการดําเนิน
ธุรกจิ  

(Business Model) 
กอน 

วิกฤตเศรษฐกจิและการเงินในป 2540 
หลัง 

วิกฤตเศรษฐกจิและการเงินในป 2540 
โมเดลโครงสราง
ธุรกจิ 

∗ มุงเนนการขยายสินเชื่อ เพ่ือรายได
ดอกเบี้ยเปนหลัก 

∗ ใหความสําคัญกบัรายไดทีม่ิใชดอกเบี้ยมากขึ้น 
โดยลักษณะธรุกจิมีความเปน “Consumer 
Banking” มากขึ้น 

โมเดลการหาลกูคา
และรกัษา
ความสัมพันธกบั
ลูกคา 

∗ อยูทีผู่จัดการสาขาเปนหลัก  
∗ สาขาแตละแหงรบัฝากและปลอยกูเปน

เอกเทศ  
∗ มีการดึงลูกคาตามการยายของผูจดัการ

สาขา 

∗ มีการแบงกลุมลูกคา และระบุความรับผิดชอบ
ชัดเจน อาทิ ลูกคารายใหญและรายกลาง จะใช
ผูดูแลความสัมพันธลูกคา (RM)  สวนลูกคาราย
ยอย จะใชชองทางสาขาและทีมขายตรง เปนตน  

โมเดลการขายและ
ใหบรกิาร 

∗ ไมมีการจัดกลุมลูกคาชัดเจน จึงไมมีการ
วางแผนการขายในภาพรวมที่เปนระบบ 
ทําใหไมเห็นความตองการทั้งหมดของ
ลูกคา 

∗ วิธีทําการตลาดจะเปนแบบ ‘One size fits 
all’ 

∗ ใชสาขาเปนชองทางการขายและ
ใหบริการหลัก 

∗ มีการวางแผนการขายที่แตกตางกนัตามกลุม
ลูกคา กลุมผลิตภัณฑ และชองทางการขาย โดย
เริ่มมีการขายขามผลิตภณัฑ (Cross-sell) มาก
ข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียม 

∗ มีการศึกษาความตองการของลูกคา เพ่ือนําเสนอ
บริการใหตรงกับความตองการมากที่สุด  

∗ วิธีทําการตลาดจะแตกตางกันตามกลุมลูกคา 
∗ เพ่ิมชองทางการขายและใหบริการเปนสาขา 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท อนิเทอรเน็ต  
ทีมขาย 

การบริหาร 
ความเสีย่ง 

∗ เนนแตความเสีย่งดานเครดิต 
∗ ขาดกระบวนการเครดิตทีเ่ปนมาตรฐาน 

∗ มีการพิจารณาความเสี่ยง 3 ดานหลัก คือ ดาน
เครดิต ดานตลาด และดานปฏิบัติการ 

- โมเดลเครดิต และ
การบริหารความ
เสี่ยงเครดิต 
 

∗ ผูจัดการสาขา/เขต/ภาค มีบทบาทสูงมาก
ในการพิจารณาและอนมุัติเครดิตของ
ลูกคา (มีการ Decentralized อํานาจการ
พิจารณาและอนมุัติเครดิต) ขาดการคาน
อํานาจที่ชัดเจน  ขณะที่ การวัดผลงานจะ
เนนไปที่ปรมิาณการปลอยสินเชื่อ 
มากกวาคุณภาพ 

∗ นโยบายเครดิต หรือการปลอยสนิเชื่อ จะ
เนนไปที่อุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพในการ

∗ มีการแยกกระบวนการพิจารณาและอนมุัติเครดิต
ออกมารวมศูนย จากขั้นตอนการหาลูกคา ทําให
มีการคานอํานาจ ขณะที่ ในข้ันตอนการหาลูกคา
นั้น ผูดูแลความสมัพันธลูกคา หรือทีมขาย จะถูก
วัดผลงานจากทั้งปริมาณและคณุภาพสินเชื่อ 

∗ นโยบายเครดิต หรือการปลอยสนิเชื่อ จะคํานงึถึง
ตัวแปรดานการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อในมิติ
ตางๆ เชน กลุมลูกคา กลุมผลิตภณัฑ และกลุม
อุตสาหกรรม เปนตน รวมทั้งตัวแปรดานอื่นๆ 



20 รูปแบบธุรกิจใหม (Business Model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชนบุรี 

รูปแบบการดําเนิน
ธุรกจิ  

(Business Model) 
กอน 

วิกฤตเศรษฐกจิและการเงินในป 2540 
หลัง 

วิกฤตเศรษฐกจิและการเงินในป 2540 
เติบโตและทํากําไรสูง และไมคํานงึถึง
ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของเงินให
สินเชื่อเทาที่ควร อีกทั้งขาดเครือ่งมือ
สนับสนุน 

∗ การพิจารณาความเสี่ยงเครดิตไมมี
กระบวนการที่เปนระบบ และขาดขอมูล
สนับสนุน  

∗ การอนุมัติเครดิต จะดูจากมูลคา
หลักประกันเปนหลัก ผสมกับ
วิจารณญาณของผูจัดการสาขา/เขต/ภาค 

อาทิ เศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาเครือ่งมอืเพ่ือชวยวัดความเสี่ยง เชน 
Credit Scoring, Credit Rating และ Qualitative 
Risk Score เปนตน 

∗ การอนุมัติเครดิต จะดูจากฐานะทางการเงิน 
กระแสเงินสด และความสามารถในการชําระคนื
หนี้ เพ่ิมเติมจากการดูมูลคาหลักประกัน 

- การบริหารความ   
  เสี่ยงดานตลาด 

∗ ในแงของความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 
ไมมีกระบวนการที่เปนระบบ 

∗ ในแงความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น  
ไมมีกระบวนการที่เปนระบบเชนกนั 
เพราะอยูภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบคงที ่

∗ มีการวิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สนิ มี Sensitivity 
Analysis มีเครื่องมือการวัดความเสี่ยงในรูป
แบบจําลอง VaR มีการทํา Stress Testing และ 
Back Testing 

∗ มีการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดาน
ตลาด ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2548 

- การบริหาร 
  ความเสี่ยงดาน 
  ปฏิบัติการ 

∗ เปนลักษณะ Reactive โดยจะทําการ
ตรวจสอบและแกไข เมือ่ปรากฏปญหา
จากกระบวนการปฏิบัติงาน 

∗ มีลักษณะ Proactive มากขึ้น โดยมีกระบวนการ
ที่เปนระบบ เพ่ือมุงปองกันและควบคุมความเสีย่ง
ดานปฏิบัติการ กอนทีจ่ะเกิดปญหา 

∗ ธปท.เตรยีมจะกาํหนดใหมีการดํารงเงินกองทุน
เพ่ือรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ภายใต 
Basel II ซึ่งจะบังคับใชสิ้นป 2551 เปนตนไป 

 

 


