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รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบรษิัท ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ ากดั (“KResearch”) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะหรือขอ้มลูที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือทีป่รากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรบัรองความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบูรณ ์หรือความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูดงักล่าว และไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อชีช้วน เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า 
หรือจูงใจในการตดัสินใจเพื่อด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศึกษาขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไม่รบัผิดในความเสยีหายใดทีเ่กิดขึน้จาก
การใชข้อ้มลูดงักล่าว  
ขอ้มลูใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจยันีถ้ือเป็นทรพัยส์ินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แลว้แต่กรณี) การน าขอ้มลูดงักล่าว (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แลว้แต่กรณ)ี หรือแหล่งที่มาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไม่ท าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพื่อวตัถุประสงคใ์นทางการคา้ โดยไม่ไดร้บั
อนุญาตล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แลว้แตก่รณี) 
 

   

 

 

 

 

 
    

 

สถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่กินระยะเวลาเกือบสองปี สะทอ้นภาพหลายอย่างที่ท  าใหฝ่้าย
ต่างๆ ตอ้งกลบัมาขบคิด ทัง้ภาพผลกระทบจากเฉพาะเหตกุารณโ์ควิดเอง รวมถึงภาพปัญหาที่สะสมไวเ้ดิมในแต่ละ
หน่วยเศรษฐกิจที่โควิดขยายปัญหาใหใ้หญ่ขึน้ จนท าใหก้ารลุกเดินหลงัจากนีจ้ะตอ้งแกท้ั้งโจทยเ์ฉพาะหนา้ และ
โจทย์ระยะกลางถึงยาว เพื่อให้สามารถก้าวได้อย่างมั่นคงและแข่งขันได้ในสนามแข่งขันที่จะไม่มีวันกลับไป
เหมือนเดิม 

หากยอ้นกลบัมามองธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เพื่อใชเ้ป็นแว่นขยายที่มองยอ้นกลบัไปยงัมิติของปัญหาลกูคา้
นัน้ พบหลายประเด็นที่น่าสนใจ ดงันี ้

 
สถานการณ์ก าไรสุทธิของระบบแบงก์ของไทยปัจจุบัน บางส่วนมาจากรายได้ดอกเบีย้ค้างรับตามสิทธ์ิ 
ขณะทีแ่บงกไ์ทยมีสถานะทางการเงนิด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้ากว่า 

• แม้ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทยและสาขาธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศ) ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 จะรายงานก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงกว่า 5 หมื่นล้านบาท
ต่อไตรมาส แต่ส่วนหน่ึงมาจากการรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามสิทธ์ิ ภายใตม้าตรฐานบญัชี TFRS9 ที่ไม่ไดม้ี
เม็ดเงินจริงเขา้มา โดยเฉพาะจากหนีท้ี่เขา้มาตรการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดว้ยมาตรการพักหนี ้หรือมี
ปัญหาใหไ้ม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบีย้ไดต้ามปกติ 

ทัง้นี ้ภายใตม้าตรฐานบญัชีใหม่ดงักลา่วที่ใชม้าตัง้แต่ปี 2563 นัน้ ลกูหนีท้ี่เผชิญปัญหาโควิดและขอรบั
ความช่วยเหลือทางการเงินขา้งตน้ ธนาคารจะยงับนัทกึบญัชีดว้ยการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ดงักลา่วตาม ‘สิทธิ์ที่พงึ
ไดร้บั’ ซึ่งเกณฑน์ี ้ผนวกกบัการปรบัวิธีตดัช าระหนีแ้บบแนวนอนที่ ธปท.ประกาศเมื่อเดือนตลุาคม 2563 (บงัคบั
ใชก้รกฎาคม 2564 โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินตน้ของยอดคา้งช าระที่เก่าที่สุดก่อน แลว้ค่อยตัด
ยอดที่ค้างช าระล าดับถัดมา) ท าให้ดอกเบีย้คา้งรบัของธนาคารจึงสูงกว่าตัวเลขดอกเบีย้คา้งรบัตามวิธีคิด
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2 CURRENT ISSUE 

แบบเดิม1 ขณะที่ ปัจจบุนั เม่ือมีการปรบัโครงสรา้งหนีส้  าหรบัลกูหนีแ้ละมีมาตรการพกัช าระหนี ้ธนาคารจะเรียก
เก็บหนีไ้ดใ้นช่วงทา้ยสญัญา นั่นหมายความว่า ระหว่างทาง ธนาคารจะถือดอกเบีย้คา้งรบัไว ้โดยที่ไม่สามารถ
แน่ใจไดว่้าลูกหนีจ้ะจ่ายช าระไดจ้ริงหรือไม่และมากนอ้ยเพียงใด เพียงแต่ภายใตส้ถานการณเ์หล่านี ้ธนาคาร
สามารถพิจารณาความเสี่ยงเครดิตของลกูหนีแ้ละตัง้ส  ารองหนีฯ้เพิ่มขึน้ได ้อนัเป็นผลใหท้ี่ผ่านมา ระดบัการตัง้
ส  ารองของระบบธนาคารพาณิชยจ์ึงยงัสงูกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19  

ในเบือ้งต้น ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยได้ท าการประเมินผลจากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีมาเป็น 
TFRS9 ในปี 2563 และการรับรู้ดอกเบี้ยตามสิทธ์ิจากหนี้ที่เข้ามาตรการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิอันมีผลเพิ่มดอกเบีย้ค้างรับ (หกัการตัง้ส  ารองฯ สะสมที่เพิ่มขึน้จากช่วงก่อนโควิดในปี 2562) อาจมี
สัดส่วนไม่เกิน 10% ของก าไรสุทธิ บนสมมติฐานว่า อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอรต์สินเชื่อที่เขา้มาตรการ
ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินก าหนดไวท้ี่ประมาณ 3%  

• การลดลงของหนีท้ีเ่ข้ามาตรการความช่วยเหลือทางการเงนิทีช้่า
กว่าประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อดอกเบี้ยค้างรับและการรับรู้
ดอกเบี้ยรับตามสิทธ์ิ โดยแม้มาตรฐานบัญชีสากลนี ้บังคับใช้กับ
ประเทศเพื่อนบา้นอื่นๆ เช่นกัน อาทิ มาเลเซีย และสิงคโปร ์แต่ความ
แตกต่างที่อาจท าให้ธนาคารไทยเสียเปรียบ คือ สัดส่วนลูกค้าเข้า
มาตรการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินที่สงูกว่าและลดลงชา้กว่า โดย 
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 15.4% เทียบกับของสิงคโปรท์ี่  3% 
(ม.ค.64) และมาเลเซียที่ 15% (ก.พ.64) ตามล าดบั2  

• ปัญหาที่ปรากฎขึ้นกับลูกหนี้ ยังกระทบต่อหนี้ด้อยคุณภาพของระบบธนาคารพาณิชยใ์ห้ด้อยกว่า
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปรแ์ละมาเลเซีย ขณะที่ความสามารถในการท าก าไรที่วดัผ่านอตัราก าไร
ต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) มีระดบัต ่ากว่าประเทศเหล่านัน้ เนื่องจากความกังวลต่อปัญหาคณุภาพหนีท้  าใหย้งั
ตอ้งคงภาระการตัง้ส  ารองหนีฯ้ ในระดบัสงู3 เป็นส าคญั 

 
1 ทัง้นี ้แมก้ารรบัรูด้อกเบีย้ล่วงหนา้ตามสิทธิ์ดงักล่าว หากมาจากลกูหนีท้ี่ดแูลว้มีแนวโนม้จะช าระหนีไ้ม่ไดใ้นอนาคต ธนาคารพาณิชยส์ามารถตัง้
ส  ารองฯ เพื่อใหค้รอบคลุมภาระของลูกหนีล้่วงหนา้ไดเ้ช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ ธนาคารพาณิชยก์็คงไม่ไดต้ั้งส ารองฯ ครอบคลุมลูกหนีท้ี่เข้า
มาตรการทัง้กอ้น เพราะจะกลายเป็นค่าใชจ้่ายที่สงูมาก 
2 อา้งอิงขอ้มลูมาเลเซียและสิงคโปรจ์ากบริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ S&P 
3 อย่างไรก็ตาม การวดัในมติิของ NIM ไทยจะยงัสงูกว่ามาเลเซียและสิงคโปร ์แต่ไม่สามารถสะทอ้นปัญหาในระยะนีไ้ดด้ีนกั เนื่องจากไม่ได้
ครอบคลมุปัญหาคณุภาพหนีท้ี่ท  าใหธ้นาคารไทยตอ้งตัง้ส ารองหนีฯ้ สงูกว่า 
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• ด้วยสถานการณโ์ควิดทีท่ าให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวช้า ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งจึงง่วนอยู่กับกิจกรรม
ช่วยเหลือลูกค้าและดูแลประเด็นคุณภาพหนี้ที่เก่ียวข้อง จึงส่งผลตามมาให้ระบบธนาคารพาณิชยค์ง
เห็นทิศทางผลประกอบการที่ฟ้ืนตัวช้ากว่าประเทศอ่ืนเช่นกัน โดยการเห็นตวัเลขที่กลบัสู่ระดบัก่อนโควิด 
คงยากจะเกิดขึน้ภายใน 1-2 ปีนี ้ขณะที่ ฝ่ังสิงคโปร ์และสหรฐัฯ น่าจะเริ่มเห็นการฟ้ืนตัวของผลประกอบการที่
กลบัสู่ระดับก่อนโควิดแลว้ในปี 2564  
ดงันั้น การสะสมก าไรและเงินกองทุน
ของระบบธนาคารพาณิชย์ก็เป็นไป
เพื่ อ รองรับความ ไม่ แน่ น อนทาง
เศรษฐกิจที่ยงัอยู่ในระดับสงู ซึ่งจนถึง
ปัจจุบันนี ้ก็ยังไม่มีใครบอกไดแ้น่ชัด
ว่าปัญหาโควิดจะจบจริงหรือไม่และ
เม่ือใด 

• แรงกดดันต่อภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชยด์ังกล่าว กระทบให้อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทาง
บัญชี (Price to Book Ratio) อยู่ในระดับที่ต ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสะทอ้นนัยต่อความสามารถใน
การท าก าไรในเชิงเปรียบเทียบที่ยงัดอ้ยกว่า จึงส่งผลกระทบต่อราคาหุน้กลุ่มนีเ้ม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบา้น
ตามไปดว้ย 
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ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ยู่ในระดับต ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 
หมายเหต:ุ ค านวณจากขอ้มลูของธนาคารขนาดใหญ่ 

 
 
จากภาพแบงก.์..ย า้ปัญหาลูกค้าและเศรษฐกิจไทยในหลายด้านทีต้่องกลับมาจัดการอย่างจริงจังหลังโควิด 

ทัง้ผลประกอบการระบบธนาคารพาณิชยข์องไทยที่คงจะฟ้ืนตวัชา้ ปัญหาคณุภาพหนี ้รวมถึงพอรต์หนีท้ี่
เขา้มาตรการรบัความช่วยเหลือทางการเงินที่ลดลงชา้กว่าประเทศเพื่อนบา้นนัน้ เป็นกระจกสะทอ้นปัญหาเศรษฐกิจ
ไทยหลายดา้น ดงันี ้

• โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีธุรกิจทีเ่ผชิญผลกระทบหนักจากโควิดในสัดส่วนสูง อาทิ โรงแรมและที่พกั ขนส่ง 
ก่อสรา้ง อสงัหาริมทรพัย ์คา้ส่งคา้ปลีก ซึ่งมีสดัส่วนประมาณ 33.1% ต่อจีดีพี (ปี 2562) อันเป็นธุรกิจภาค
บริการส าคัญทีขั่บเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงทีผ่่านมา ท าใหฝ่ั้งธนาคารพาณิชย ์ก็มีสินเชื่อในธุรกิจดงักลา่วใน
สดัส่วนที่สูงเช่นกัน โดยมีสดัส่วนถึง 49.0% ของสินเชื่อธุรกิจทัง้หมด (ไม่รวมกิจการดา้นการเงิน) ในปี 2562 
แมว่้าจะทยอยลดลงเล็กนอ้ยมาอยู่ที่ 48.1% ณ สิน้ไตรมาส 2/2564 ขณะที่ หากเจาะเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีใน 5 
หมวดนี ้จะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้มาที่ 60.5% ณ สิน้ปี 2562 และ 64.0% ณ สิน้ไตรมาส 2/2564  

• ปัญหาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ที่ท  าใหห้ลายธุรกิจมีปัญหาอยู่ก่อนแลว้ ถูกซ า้เติม
ดว้ยโควิดในปี 2563 ยกตัวอย่างธุรกิจในภาคบริการ เผชิญบริบทที่ทา้ทายอยู่แลว้และจะทา้ทายเพิ่มขึน้จาก
พฤติกรรมลกูคา้ทัง้ในแนะนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขนัจากดิจิทลัแพลตฟอรม์และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ซึ่งจะท าให้ผูป้ระกอบการดั้งเดิมตอ้งปรบัเป้าหมายและวิธีการท าธุรกิจใหม่ รวมถึงฉีกบริการดว้ยการสรา้ง
มลูค่าเพิ่มและหาจดุขายที่แตกต่างจากเดิม เป็นตน้ ซึ่งกระแส Disruption ในรูปแบบต่างๆ ขา้งตน้นี ้จะกระทบ
มากต่อธุรกิจเอสเอ็มอี  
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พอรต์สินเช่ือธนาคารพาณิชยไ์ทย จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า 
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ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจ SMEs รายยอ่ย

ที่มา: ธปท  รวบรวมโดยศนูยว์ิจยักสกิรไทย 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูสนิเช่ือ SMEs มีการปรบัตามนิยามใหมข่องกระทรวงอตุสาหกรรมตัง้แตไ่ตรมาส       

สดัส่วนสินเช่ือ

 
 

ขณะที่ พอรต์ของระบบธนาคารไทย เทน า้หนกัไปที่ธุรกิจเอสเอ็มอีในสดัสว่นที่สงูขึน้หลงัวิกฤตปี 2540 เพื่อ
ลดการกระจกุตวัของพอรต์ลกูคา้รายใหญ่ โดยมีสดัสว่นสินเชื่อเอสเอ็มอีเพิ่มขึน้ไปเกือบ 50% ในปี 2548 ก่อนที่
จะทยอยลงลงมาอยู่ที่ 35.6% ในไตรมาส 1/2562 (ส่วนตัง้แต่ไตรมาส 2/2562 มีการเปลี่ยนนิยามขนาดธุรกิจ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงกระทบสดัส่วนของพอรต์เอสเอ็มอีใหล้ดลงค่อนขา้งมาก) สดุทา้ยแลว้ จึงท าให้
สถานะของระบบธนาคารไทยไดร้บัผลกระทบจากปัญหาขีดความสามารถทางการแข่งขนัของลกูคา้ทัง้ทางตรง
และทางออ้มตามไปดว้ย 

• ครัวเรือนมีสถานะทางการเงินที่ด้อยลงอีกหลัง
โควิด จาก 1) ปัญหาหนีค้รัวเรือนที่เพิ่มขึน้ 2) การ
ฟ้ืนตัวในตลาดแรงงานมีแนวโน้มล่าช้า  เพราะ
นอกจากการฟ้ืนตวัของธุรกิจจะไม่เท่ากันแลว้ ก็ยังมี
ประเด็นดา้นทกัษะแรงงานที่ตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนฟู
หลังจากเผชิญปัญหาว่างงาน หรือท างานต ่าระดับ
มาหลายปี โดยเฉพาะในภาคบริการ 3) รูปแบบการ
จา้งงานที่จะเปลี่ยนไปสู่การเป็นลูกจา้งประจ าลดลง 
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หรือมีสวสัดิการสว่นเพิ่มที่ลดลง เพื่อลดภาระตน้ทุนของภาคธุรกิจ 4) แนวโนม้ความตอ้งการแรงงานลดลง หลงั
ธุรกิจมีการใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้จากขอ้มลูล่าสดุจากพอรต์สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย ์ลกูคา้รายย่อยมี
สดัสว่น 39.9% ของสินเชื่อทัง้หมด ณ สิน้ไตรมาส 2/2564 

  
โดยสรุปแล้ว มองไปข้างหน้า แม้ว่าระบบธนาคารพาณิชยจ์ะมีการฟ้ืนตัวของผลการด าเนินงานหรือ

ปัญหาคณุภาพหนีท้ี่คงจะลา่ชา้กว่าประเทศเพื่อนบา้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณโ์ควิดในรอบนีท้ี่ยงั
มีอยู่  แต่โจทย์ที่ส าคัญและน่ากังวลมากกว่า จะเป็นความอยู่รอดของธุรกิจและครัวเรือนที่ต้องฝ่าฟัน
ปัญหาด้านรายได้ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมไปถึงหนี้สินที่เพิ่มขึน้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป ประกอบกับยังต้องเร่งหาค าตอบว่า ไทยจะอาศัยจุดแข็งของธุรกิจใดใน
การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศท่ามกลางขอ้จ ากัดดา้นเทคโนโลยีที่ไทยเก่งแต่เป็นเทคโนโลยีในโลกเก่า 
เพราะจะหมายความถึงความยั่งยืนของทิศทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ครวัเรือน ตลอดจนธุรกิจของธนาคารพาณิชยไ์ทยใน
ระยะยาว  

ขณะที่ ในระหว่างนี ้ฝ่ังธนาคารพาณิชยก์็คงแกปั้ญหาและเร่งปรบัตัวเฉพาะหนา้เพื่อหาวิธียืนยันรายได้
ทางเลือกของลกูคา้ การหาลกูคา้ศกัยภาพ (ที่มีจ  านวนนอ้ยลง) การลดตน้ทุนในมิติต่างๆ รวมถึงการหาโอกาสจาก
โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่มากไปกว่าโลกการเงินแบบเดิม ซึ่งแมจ้ะช่วยเพิ่มการเขา้ถึงบรกิารทางการเงินใหล้กูคา้ไดก้วา้ง
และหลากหลายขึน้กว่าเดิม และพอจะมีส่วนช่วยใหเ้ศรษฐกิจประคองการเติบโตไวไ้ด ้แต่คงไม่สามารถเปลี่ยนให้
กลายเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนได ้หากไม่ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจหลงัจากโควิดจบอย่างจรงิจงั 

 

 

  


