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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้ ของ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บัญชีลูกหนี้ สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชําระของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2559 ทั้งสิ้ น 2,838 บัญชี โดยมีสมมติฐานในการวิจยั คือ ขนาดของธุรกิจ ประเภทสิ นเชื่อ
การปรับโครงสร้างหนี้ ยอดหนี้ ณ วันที่ ผิดนัดชําระ ภูมิภาค ประเภทหลักประกัน ประเภทธุ รกิ จ อันดับความเสี่ ยง
(Rating) อัตราการใช้วงเงิน อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และอัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการ
ได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery Rate) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย ซึ่ งผลที่ได้จากงานวิจยั นี้
ทําให้เกิ ดประโยชน์แก่ สถาบันการเงิ นในการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการกําหนดนโยบายในการ
ป้ องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)
ผลการวิจัย พบว่า ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จที่ มี ขนาดเล็ก มี ก ารใช้ห ลัก ประกัน ประเภทที่ ดิน ประเภทธุ รกิ จ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ และมีการใช้วงเงินที่สูง นอกจากนี้ ผลการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืน
เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) พบว่า มีปัจจัยจํานวน 8 ปั จจัย จาก
ทั้งหมด 11 ปั จจัยที่ ส่งผลต่ออัตราการได้รับชําระคืน ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 คื อ ขนาดของสิ นเชื่ อธุ รกิ จ ประเภท
สิ นเชื่อ ประเภทหลักประกัน ประเภทธุรกิจ อันดับความเสี่ ยง (Rating) อัตราการใช้วงเงิน อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)
คําสําคัญ: อัตราการได้รับชําระคืน, หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, สิ นเชื่อ, ธนาคาร

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the factors that impact on the Recovery Rate upon the default
account of a commercial bank. The sample used in this research is accounts receivable of business loans defaulted
from 2009 to 2016 totally 2,838 accounts. Under the hypothesis that the business size, the loan type, the restructuring
debt, the exposure at default, the region, the collateral type, the business type, the risk rating, the utilization, the gross
domestic product (GDP), and the inflation have relationship with the Recovery Rate using regression analysis. The
results of this research will be make benefit to the financial institution for making decision in policy setting in order
to prevent Non Performing Loan (NPL)
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The result show that the default accounts of business loans have the characteristics as follows: have small
loan size, use land collateral, run business in agriculture and livestock industries and have high utilization. In
regression analysis, there are 8 significant factors out of 11 input factors that impact on the Recovery Rate at 95%
confidence level. That are the business size, the loan type, the collateral type, the business type, the risk rating, the
utilization, the Gross Domestic Product (GDP) and the inflation.
Keywords: Recovery rate, NPL
1. บทนํา

การดําเนิ นธุรกิจของธนาคารพาณิ ชย์จะต้องเผชิญกับความเสี่ ยงหลายประการ เช่น ความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจาการดําเนิ นงาน หรื อความเสี่ ยงจากการผิดนัดชําระ เป็ นต้น ดังนั้น การ
บริ หารความเสี่ ยงและลดทอนความเสี่ ยงดังกล่าวโดยที่ไม่กระทบต่อธุรกิจและรายได้ของธนาคารถือเป็ นหัวใจสําคัญ
ธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่งจะต้องตระหนักถึง
การให้สินเชื่อถือเป็ นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของธนาคาร ข้อมูลจากธนาคารแห่ งประเทศไทย พบว่า
รายได้สูงสุ ดของธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งระบบเฉลี่ยมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแต่การปล่อยสิ นเชื่อให้กบั ลูกค้า
จํานวนมากไม่ได้ส่งผลดีต่อธนาคารเสมอไป เพราะธนาคารจําเป็ นที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ หรื อความ
เสี่ ยงที่ลูกหนี้ จะผิดนัดชําระ ซึ่ งอาจจะร้ายแรงถึงขึ้นสิ นเชื่อที่ปล่อยไปเปลี่ยนแปลงสภาพเป็ นหนี้ สินที่ ไม่ก่อให้เกิ ด
รายได้ (NPL) ข้อมูลจากธนาคารแห่ งประเทศไทยพบว่า ภาพรวมของหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร
พาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศมีอตั ราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งหากธนาคารเกิดปั ญหาหนี้ เสี ยสะสมต่อไปเรื่ อยๆ
อาจจะส่ งผลกระทบต่อสถาบันการเงินทั้งระบบหรื ออาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได้ ดังนั้น แต่ละ
ธนาคารจึงต้องตระหนักในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีและมีมาตรฐานซึ่ งจะช่วยป้ องกันความเสี่ ยงจากการเกิดหนี้
เสี ยหรื อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ได้
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การกันเงิ นสํารอง เพื่อให้สถาบันการเงิ นมีเงิ นสํารองที่ มี
คุ ณภาพดี และเพียงพอและสามารถรองรั บความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ และเพื่อรั กษา
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิ นโดยรวม โดยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลลกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์หรื อการ
การเงินสํารองอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel ซึ่ งจะใช้วิธี IRB หรื อ Internal-Based Approach ในการคํานวณสิ นทรั พย์
เสี่ ยงด้านเครดิต โดยธนาคารจะต้องประมาณค่าพารามิเตอร์ 3 ค่า คือ (1) ความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้ จะผิดนัดชําระ หรื อ
Probability of default (PD) (2) ยอดหนี้ หรื อประมาณการยอดหนี้ เมื่ อ ลู ก หนี้ ผิ ด นัด ชํา ระหนี้ หรื อ Exposure at
default(EAD) (3) ร้อยละความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระต่อยอดหนี้ หรื อ Loss given default (LGD)
ซึ่ งคํานวณมาจากอัตราการได้รับชําระคือเมื่อเกิ ดการผิดนัดชําระ (Recovery Rate) หรื อ LGD = 1 – Recovery Rate
การประมาณความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้นเมื่อลูกหนี้ ผิดนัดชําระต่อยอดหนี้ (LGD) จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าการกัน
สํารองซึ่ งจะถือเป็ นต้นทุนของการให้สินเชื่อ หากเรามีเครื่ องมือหรื อวิธีที่แม่นยํานอกจากจะช่วยปิ ดความเสี่ ยงแล้วยัง
ช่วยลดต้นทุนการกันสํารองให้กบั ธนาคารได้อีกด้วยดังนั้น ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา
ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้ สินเชื่อ โดยใช้ขอ้ มูลลูกค้าที่มีการผิดนัดชําระตั้งแต่
ปี 01/2552 – 12/2559 ซึ่ งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพื่อนําผลศึกษาที่ได้ไปเป็ นแนวทางให้แก่
ธนาคารพาณิ ชย์น้ นั นําไปใช้ควบคุม ป้ องกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
- เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูลอัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้
- เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้
3. การดําเนินการวิจยั
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัด
ชําระ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องของลูกหนี้ที่มีการผิดนัดชําระในช่วงเวลา 8 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ.
2559) โดยศึกษาและนําเสนอในรู ปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตัวแปรต้น มีดงั ต่อไปนี้
ตัวแปรที่ 1 จํานวนลูกหนี้จาํ แนกตามขนาด
ตัวแปรที่ 2 จํานวนลูกหนี้จาํ แนกตามประเภทสิ นเชื่อ
ตัวแปรที่ 3 จํานวนลูกหนี้จาํ แนกตามการปรับโครงสร้างหนี้
ตัวแปรที่ 4 จํานวนลูกหนี้จาํ แนกตามขนาดของยอดหนี้ ณ วันผิดนัดชําระ
ตัวแปรที่ 5 จํานวนลูกหนี้จาํ แนกตามภูมิภาค
ตัวแปรที่ 6 จํานวนลูกหนี้จาํ แนกตามหลักประกัน
ตัวแปรที่ 7 จํานวนลูกหนี้จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
ตัวแปรที่ 8 อันดับความเสี่ ยง (Rating)
ตัวแปรที่ 9 ลักษณะของอัตราการใช้วงเงิน ณ วันผิดนัดชําระเทียบกับอัตราการได้รับชําระคืน
ตัวแปรที่ 10 อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และจํานวนบัญชีที่ผิดนัดชําระในแต่ละปี
ตัวแปรที่ 11 อัตราเงินเฟ้อ และจํานวนบัญชีที่ผิดนัดชําระในแต่ละปี
ตัวแปรตาม
- อัตราการได้รับชําระคืนสะสมตามช่วงเวลาหลังผิดนัดชําระ
- การกระจายของอัตราการได้รับชําระคืนหลังผิดนัดชําระ
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เป็ นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery rate) โดยใช้วธิ ี
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เราสามารถเขียนแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา
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4. ผลการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การศึ กษาถึงปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืน (Recovery Rate) เมื่อเกิดการผิด
นัดชําระหนี้ สินเชื่อ โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือนภายในธนาคาร 8 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559) รวมข้อมูลที่นาํ มา
ศึกษาทั้งหมด 2,838 บัญชี ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนาของอัตราการได้ รับชําระคืนและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตัวแปรที่ 1 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามขนาดธุรกิจ
75%

จํานวนบัญชี

2,500

64%

2,000

46%

1,500
1,000

1,918

500
0

Size M

544

376

Size L

Size CBC

จํานวนบัญชีทผี� ิดนัดชําระ

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

อั ตราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน

ลูกหนีท� � ผี ิดนัดชําระจํา แนกตามขนาดธุรกิจ

อั ตราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน

ตัวแปรที่ 2 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามประเภทสิ นเชื่อ

81%

จํานวนบัญชี

1200
1000

89%

87%

63%

800

40%

600

21%

400
200
0

132
Over Draft

436
169
Term Loan

Loan Bill

จํานวนบัญชีทผี� ิดนัดชําระ
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893

1,153

55
Trade
Finance

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

อัตราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน

ลูกหนีท� � ีผิดนัดชําระจํา แนกตามประเภทสินเชื�อ
1400

ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง
Size M มีการผิดนัดชําระมากที่ สุด
จํา นวน1,918 บัญ ชี คิ ด เป็ น 68%
และมี อตั ราการชําระคืนมากที่ สุด
ถึง 75%

ลู ก ห นี้ ที่ ข อ สิ น เ ชื่ อ ป ร ะ เ ภ ท
Advancement มี ก ารผิ ด นั ด ชํ า ระ
มากที่ สุ ด จํา นวน 1,153 บัญ ชี คิ ด
เป็ น 41% นอกจากนี้ พบว่า ลูกหนี้
สิ นเชื่ อธุ รกิ จประเภท Loan Bill มี
อั ต ราการชํ า ระคื น มากที่ สุ ด ถึ ง
89%

Contingent Advancement

อัตราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน
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ตัวแปรที่ 3 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามการปรับโครงสร้างหนี้
3,000

79%

2,722

จํานวนบัญชี

2,500
2,000
1,500

69%

1,000
500
0

116
ไม่ เคยปรั บโครงสร้ างหนี �

เคยปรั บโครงสร้ างหนี �

จํานวนบัญชีทผี� ิดนัดชําระ

80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%

อัตราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน

ลูกหนี ท� � ผี ิ ดนั ดชํ าระจําแนกตามการปรั บโครงสร้ างหนี �

ลู ก หนี้ ที่ มี ก ารผิ ด นั ด ชํา ระส่ ว น
ใหญ่ ย งั ไม่ เ คยมี ป ระวัติ ก ารปรั บ
โครงสร้ า งหนี้ ซึ่ งมี จ ํ า นวนถึ ง
2,722 บัญชี หรื อคิดเป็ น 96% และ
มี อ ัต ราการได้รั บ ชํา ระคื น เฉลี่ ย
69%

อั ตราเฉลี�ยการได้รับชําระคืน

จํานวนบัญชี

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

ตัวแปรที่ 4 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามขนาดของยอดหนี้ ณ วันผิดนัดชําระ
จํานวนลูกหนีท� � ีผิดนัดชําระจําแนกตามขนาดของยอดหนี � ณ วันผิดนัดชําระ
ลูกหนี้ที่มียอดหนี้ ณ วันผิดนัด
ชําระขนาดเล็ก (0 – 10,000,000
70%
69%
3,000
70%
บาท) มีการผิดนัดชําระมากที่สุด
2,541
51%
2,500
50%
จํานวน 2,541 บัญชี คิดเป็ น 90%
2,000
และมีอตั ราการชําระคืนประมาณ
1,500
30%
1,000
70%
10%
500
0

0 - 10 ล้ าน

247

50

>10 ล้ าน - 100 ล้ าน

> 100 ล้ าน

จํานวนบัญชีที�ผิดนัดชํา ระ

-10%

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

1,200
1,000
800
600
400
200
0

จํานวนลู กหนี ท� �ผี ิ ดนั ดชําระจําแนกตามภู มิภาค
1,003

74%

62%

70%

76%
428

185

185

71%

287

82%

422

100%
80%
60%
40%
20%
0%

จํานวนบัญชีที�ผิดนัดชํา ระ
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อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

จํานวนบัญชี

ตัวแปรที่ 5 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามภูมิภาค

ลูกหนี้ ที่มีการผิดนัดชําระมากที่สุด
อยูใ่ นกลุ่มภาคกลาง มีจาํ นวนบัญชี
ที่ ผิดนัดชําระจํานวน 1,003 บัญชี
นอกจากนี้ พบว่ า ลู ก หนี้ กลุ่ ม
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
และภาคตะวันตกมีอตั ราการได้รับ
ชําระคืนหลังผิดนัดชําระสูงที่สุด

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน
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จํานวนบัญชี

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

จํานวนลู กหนี ท� � ผี ิดนัดชํ าระจําแนกตามหลัก ประกัน
95% 85% 92%
94%
89%
1,205
80%
77%
58%

12

7

จํานวนบัญชีที�ผิดนัดชํา ระ

80%
60%
40%

403
24

100%

47

1

43

20%

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

ตัวแปรที่ 6 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามหลักประกัน

0%

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

ลู ก ห นี้ มี ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น เ ป็ น
หลัก ประกันมากที่ สุ ด นอกจากนี้
พบว่า ลูกหนี้ ที่มีมีหลักประกันทุ ก
ประเภทมีอตั ราการได้รับชําระคืน
เฉลี่ ย หลัง ผิด นัด ชํา ระค่อ นข้างสู ง
ตั้ ง แ ต่ 8 0 % ถึ ง 9 5 % ย ก เ ว้ น
หลัก ประกัน ประเภทเครื่ องจัก ร
ในขณะที่ลูกหนี้ ที่ไม่มีหลักประกัน
จะมี อตั ราการได้รับชําระคื นเฉลี่ย
หลังผิดนัดชําระเพียง 45%

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

จํานวนลูกหนีท� � ผี ิดนัดชําระจําแนกตามประเภทธุรกิจ
89%
94% 413 94%
91% 95% 94% 92% 91%
93%87%
87% 83%

295

109
34

65%

49

6 13 22 14

จํานวนบัญชีที�ผิดนัดชํา ระ

47 27

97

38%

20

14

100%
90%
80%
70%
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10%
0%

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

จํานวนบัญชี

ตัวแปรที่ 7 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามประเภทธุรกิจ

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

จํานวนบัญชี

จํานวนลูกหนีท� � ีผิดนัดชําระจําแนกตามอันดับความเสี�ยง (Rating)

1,858

1,500

73%

980

1,000
500
0

75%

63%

มากกว่ า BBB

น้ อยกว่า BBB

จํานวนบัญชีที�ผิดนัดชํา ระ
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70%
65%
60%
55%

อัตราเฉลี� ยการได้ ร ับชํ าระคืน

ตัวแปรที่ 8 จํานวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระจําแนกตามอันดับความเสี่ ยง (Rating)
2,000

ธุรกิจประเภทเกษตรกรรมและปศุ
สัตว์มีการผิดนัดชําระมากที่สุด คิด
เป็ น 15% ลู ก หนี้ ที่ มี ก ารผิ ด นั ด
ชําระทุกประเภทธุ รกิ จมีอตั ราการ
ได้ รั บ ชํา ระคื น เฉลี่ ย หลัง ผิ ด นั ด
ชํา ระค่ อ นข้า งสู ง ตั้ง แต่ 80% ถึ ง
95% ยกเว้น ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน

ลู กห นี้ ที่ มี ค วาม เ สี่ ย งในกลุ่ ม
Investment Grade มี ก า ร ผิ ด นั ด
ชํา ระ 1,858 บัญ ชี คิ ด เป็ น 65%
นอกจากนี้ พบว่า ลูกหนี้ ที่มีความ
เสี่ ยงในกลุ่ ม Investment Grade
แ ล ะ ก ลุ่ ม Speculative Grade มี
อัตราการได้รับชําระคืนเฉลี่ยหลัง
ผิดนัดชําระไม่แตกต่างกันมาก
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ตัวแปรที่ 9 ลักษณะของอัตราการใช้วงเงิน ณ วันผิดนัดชําระ
อัตราการใช้ วงเงิน (Utilization)

120%

Recovery Rate

100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ลูกหนี้ ส่วนใหญ่มีอตั ราการวงเงิน
ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง เฉลี่ ย 92% ทั้ งนี้
พบว่า ลูกหนี้ที่มีอตั ราการใช้วงเงิน
สู งๆจะมีอตั ราการได้รับชําระคืนที่
สู งเช่นกัน ซึ่ งกลุ่มลูกหนี้ ที่ตอ้ งเฝ้า
ระวัง คื อ ลู ก หนี้ ที่ มี ก ารใช้ว งเงิ น
สูงๆแต่มีอตั ราการได้รับชําระคืนที่
ค่อนข้างตํ่า

อัตราการใช้ วงเงิน (ยอดหนี �/วงเงิน)

ตัวแปรที่ 10 อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ปี ที�ผิดนัดชําระ

GDP

จํานวนบัญชีที�ผิดนัด
ชําระ

เปอร์เซ็นต์ (%)

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
Total

-0.5
11.9
4.6
9.3
4.6
0.9
2.9
3.2

362
670
828
206
206
217
198
151
2,838

13%
24%
29%
7%
7%
8%
7%
5%
100%

ในปี 2553 มี GDP สูงที่สุดถึง
11.9% ซึ่งในปี นั้นมีลูกหนี้ที่ผิดนัด
ชําระสูงเป็ นอันดับสอง มีจาํ นวน
670 บัญชี คิดเป็ น 24%

ตัวแปรที่ 11 อัตราเงินเฟ้อ
ปี ที�ผิดนัดชําระ อัตราเงินเฟ้ อ
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
Total

-0.9
3.3
3.81
3.02
2.18
1.89
-0.9
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จํานวนบัญชีที�
ผิดนัดชําระ
362
670
828
206
206
217
198
2,838

เปอร์เซ็นต์
(%)
13%
24%
29%
7%
7%
8%
7%
100%
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ในปี 2554 มีอตั ราเงินเฟ้อ สู งที่สุด
ถึง 3.81% ซึ่ งในปี นั้นมีลูกหนี้ที่ผิด
นัดชําระสู งที่ สุดเช่นกัน มีจาํ นวน
828 บัญชี คิดเป็ น 29%
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ตัวแปรตาม คือ อัตราการได้รับชําระคืน
- อัตราการได้รับชําระคืนสะสมตามช่วงเวลาหลังผิดนัดชําระมีความนิ่งประมาณปี ที่ 5 หลังผิดนัดชําระ ซึ่งมีอตั รา
การได้รับชําระคืน ประมาณ 68.4%

อัตราการได้ รับชําระคืน

อัตราการได้ รับชําระคืนสะสมตามช่ วงเวลาหลังผิดนัดชําระ
70%

66.8%

60%
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จํานวนเดือนหลังจากผิดนัดชําระ

-

การกระจายของอัตราการได้รับชําระคืนหลังผิดนัดชําระ

อัต ราการได้รั บ ชํา ระคื น พบว่า มี
การแจกแจงแบบ 2 หาง (Bimodal)
กล่ า วคื อ ลู ก หนี้ จะมี ล ัก ษณะ 2
ป ร ะ เ ภ ท ห ลั ก ๆ คื อ ลู ก ห นี้ ที่
ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ห นี้ ไ ด้ เ พี ย ง
เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น และลู ก หนี้ ที่
สามารถติดตามการชําระได้เกื อบ
เต็มจํานวน

4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงเส้ น
จากการนําตัวแปรอิสระทั้งสิ้ น 11 ปั จจัยมาทดสอบปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิ ดการผิดนัด
ชําระหนี้ สินเชื่ อธุ รกิ จ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น (Linear regression analysis) พบว่า มีปัจจัยที่ไม่มี
นัยสําคัญจํานวน 3 ปั จจัย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่
1. ปั จจัย TDR หรื อ การปรับโครงสร้างหนี้
2. ปั จจัย EAD หรื อ ยอดหนี้ ณ วันผิดนัดชําระ
3. ปั จจัย Region หรื อ ภูมิภาคของลูกหนี้ที่มาขอสิ นเชื่อ
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จากผลการทดสอบปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการได้รับชําระคื นเมื่ อเกิ ดการผิดนัดชําระเพียง 8 ปั จจัยที่ เหลื อ ซึ่ ง
สามารถสรุ ปผลเป็ นสมการถดถอย เพื่อใช้ในการทํานายปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนตามสมการที่ (4.1)
Y =+
0.787 0.187 ( Size _ M ) + 0.151( Size _ L ) − 0.240 ( GROUP _1)
− 0.009 ( GROUP _ 2 ) + 0.020 ( GROUP _ 3 ) – 0.614 ( GROUP _ 4 )
– 0.247 ( GROUP _ 5 ) + 0.212 ( Coll _1) + 0.191( Coll _ 2 ) + 0.080 ( Coll _ 3 )
+ 0.094 ( Coll _ 4 ) + 0.091( Coll _ 5 ) + 0.330 ( Coll _ 6 ) − 0.221( Coll _ 7 )
+ 0.195 ( Coll _ 8 ) + 0.142 ( ISIC _1) + 0.195 ( ISIC _ 2 ) + 0.056 ( ISIC _ 3 )
+ 0.191 ( ISIC _ 4 ) − 0.070 ( ISIC _ 5 ) + 0.126 ( ISIC _ 6 ) + 0.073 (ISIC _ 7 )
+ 0.276 ( ISIC _ 8 ) + 0.125 ( ISIC _ 9 ) + 0.093 ( ISIC _10 ) + 0.038 ( ISIC _11)
+ 0.193 ( ISIC _12 ) − 0.101( ISIC _13 ) + 0.211( ISIC _14 ) + 0.037 ( Rating )
– 0.176 ( UTIL ) + 0.023 ( GDP ) – 0.061( Inf )

โดยที่

Y
Size
GROUP
Coll
ISIC
Rating
UTIL
GDP
Inf

คือ อัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้
คือ ตัวแปรหุ่นของขนาดของสิ นเชื่อธุรกิจ
คือ ตัวแปรหุ่นของประเภทของสินเชื่อ
คือ ตัวแปรหุ่นของประเภทหลักประกัน
คือ ตัวแปรหุ่นของประเภทธุรกิจ
คือ ตัวแปรหุ่นของอันดับความเสี่ยง (Rating)
คือ ตัวแปรของอัตราการใช้วงเงิน
คือ ตัวแปรของอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
คือ ตัวแปรของอัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อมูลพื้นฐานทีเ่ กีย่ วข้ องกับลูกหนีท้ ผี่ ดิ นัดชําระ
จากผลการศึกษาข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชําระจํานวน 2,838 บัญชี พบว่า ลูกหนี้ขนาดเล็กมีการผิด
นัดชําระมากกว่าลูกหนี้ขนาดใหญ่ กล่าวคือ ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size M มีการผิดนัดชําระมากที่สุด คิดเป็ น
68% รองลงมาคือสิ นเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size L คิดเป็ น 19% และที่นอ้ ยที่สุดคือสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่คิดเป็ น 13%
ลูกหนี้ ที่มีประเภทสิ นเชื่ อเงิ นทดรองจ่ายล่วงหน้า (Advancement) มีการผิดนัดชําระมากที่ สุดถึง 41% และสิ นเชื่ อ
ต่างประเทศ (Trade Finance) มีการผิดนัดชําระน้อยที่ สุดเพียง 2% ลูกหนี้ ที่มีการผิดนัดชําระส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยมี
ประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ คิดเป็ น 96% เมื่อพิจารณาขนาดยอดหนี้ ณ วันผิดนัดชําระพบว่าลูกหนี้ ที่มียอดหนี้ ณ
วัน ผิ ด นัด ชํา ระขนาดเล็ก (0 – 10,000,000 บาท) ผิ ด ชํา ระมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น 90% รองลงมาคื อ ลู ก หนี้ ขนาดกลาง
(10,000,000 – 100,000,000 บาท) คิดเป็ น 9% และสุ ดท้ายคือลูกหนี้ ขนาดใหญ่ (มากกว่า 100,000,000 บาท) คิดเป็ น
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2% ลูกหนี้ที่มีการผิดนัดชําระมากที่สุดอยูใ่ นกลุ่มภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และ ภาคใต้ คิดเป็ น 35%, 15%
และ 15% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาประเภทของหลักประกันลูกหนี้ ที่มาขอสิ นเชื่อ พบว่า ลูกหนี้ ที่มีการผิดนัดชําระมี
การใช้ที่ดินเป็ นหลักประกันมากที่สุด คิดเป็ น 42.5% รองลงมาคือหลักประกันประเภทสิ นค้าคิดเป็ น 14.2% ในขณะที่
มีลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระแต่ไม่ได้ระบุหลักประกันถึง 38.6% นอกจากนี้ ประเภทธุรกิจของลูกหนี้ที่มาขอสิ นเชื่อประเภท
เกษตรกรรมและปศุสัตว์มีการผิดนัดชําระมากที่ สุดคิดเป็ น15% รองลงมาคือธุรกิจประเภทการบริ การ คิดเป็ น 10%
ในขณะที่มีลูกหนี้ ที่ไม่ได้ระบุประเภทธุรกิจมี 59% ลูกหนี้ ที่มีความเสี่ ยงในกลุ่ม Investment Grade มีการผิดนัดชําระ
คิดเป็ น 65% ลูกหนี้ ส่วนใหญ่มีอตั ราการวงเงิ นที่ ค่อนข้างสู ง โดยค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้วงเงิ นของบัญชี ที่ผิดนัด
ชําระอยูท่ ี่ 92%
5.2 ข้ อมูลอัตราการได้ รับชําระคืนของลูกหนีท้ ผี่ ดิ นัดชําระ
ธนาคารสามารถติดตามให้ลูกหนี้มาชําระคืนได้อย่างรวดเร็ วในช่วง 1 ปี แรก หลังจากนั้นอัตราการชําระคืน
สะสมจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เริ่ มนิ่ งตั้งแต่ประมาณช่วงปี ที่ 4 หลังผิดนัดชําระเป็ นต้นไป ธนาคารควรหยุดติดตามหนี้ใน
เดือนที่ 60 หรื อ 5 ปี หลังจากมีการผิดนัดชําระ ซึ่ งธนาคารจะสามารถเรี ยกเก็บชําระหนี้ คืนได้ประมาณ 68.4% ของ
ยอดหนี้ ณ วันผิดนัดชําระ
นอกจากนี้ การกระจายตัวของอัตราการได้รับชําระคืนพบว่ามีการแจกแจงแบบ 2 หาง (Bimodal) กล่าวคือ
ลูกหนี้ จะมีลกั ษณะ 2 ประเภทหลักๆ คือ ลูกหนี้ ที่สามารถติดตามหนี้ ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และลูกหนี้ ที่สามารถ
ติดตามการชําระได้เกือบเต็มจํานวน
5.3 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ ออัตราการได้ รับชําระคืนของลูกหนีท้ ผี่ ดิ นัดชําระ
จากการทดสอบปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิ ดการผิดนัดชําระโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) พบว่า มีปัจจัยจํานวน 8 ปั จจัย จากทั้งหมด 11 ปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการได้รับชําระคืน
ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่
5.3.1) ปัจจัยด้ านขนาดของสิ นเชื่ อธุรกิจ พบว่า ลูกหนี้ สินเชื่อขนาดเล็กมีอตั ราการได้รับชําระคืนมากกว่า
ลูกหนี้สินเชื่อขนาดใหญ่
5.3.2) ปั จจัยประเภทของสิ นเชื่ อ พบว่า สิ นเชื่ อประเภท Loan Bill มีอตั ราการได้รับชําระคืนสู งที่สุด และ
สิ นเชื่อประเภท Contingent มีอตั ราการได้รับชําระคืนน้อยที่สุด
5.3.3) ปัจจัยประเภทหลักประกัน พบว่า หลักประกันประเภทอาคารสิ่ งปลูกสร้างมีอตั ราการได้รับชําระคืน
เมื่อเกิดการผิดนัดชําระมีมูลค่าสูงที่สุดและหลักประกันประเภทเครื่ องจักรมีอตั ราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัด
ชําระมีมูลค่าน้อยที่สุด
5.3.4) ปัจจัยประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจประเภทภาครัฐและสหกรณ์มีอตั ราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิด
นัดชําระมีมูลค่าสูงที่สุดและธุรกิจประเภทเกษตรกรรมและปศุสตั ว์มีอตั ราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระมี
มูลค่าน้อยที่สุด
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5.3.5) ปัจจัยประเภทอันดับความเสี่ยง (Rating) พบว่า ธุรกิจที่มีอนั ดับความเสี่ ยงในกลุ่ม Investment Grade
(ตั้งแต่ BBBขึ้นไป) มีอตั ราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระมีมูลค่าสูงที่สุดและธุรกิจที่มีอนั ดับความเสี่ ยงใน
กลุ่ม Speculative Grade (น้อยกว่า BBB) มีอตั ราการได้รับชําระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระมีมูลค่าน้อยที่สุด
5.3.6) ปัจจัยอัตราการใช้ วงเงิน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราการได้รับชําระคืนเมื่อ
เกิดการผิดนัดชําระหนี้
5.3.7) ปัจจัยอัตราผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (GDP) พบว่า มีความสัมพันธ์กบั อัตราการได้รับชําระคืน
เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้
5.3.8) ปัจจัยอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราการได้รับชําระ
คืนเมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ จํากัดเรื่ องข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลลูกหนี้ ที่ผิดนัดชําระของธนาคารพาณิ ชย์แห่ง
หนึ่ ง เนื่ องจากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของธนาคารยังมีจาํ นวนไม่มากนัก ทําให้ขอ้ มูลที่นาํ มาวิเคราะห์มีความ
หลากหลายไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีบางข้อมูลที่ค่อนข้างสูงจากปกติหรื อน้อยกว่าปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผลการศึกษามี
ความคลาดเคลื่อนได้
เนื่องจากแบบจําลองจากการศึกษานี้มี 8 ปั จจัย จาก 11 ปั จจัย ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ อัตราการได้รับชําระ
คืน แสดงว่า อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทางผูศ้ ึกษายังไม่ได้รวมเข้าไปในการศึกษานี้ ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงขอเสนอให้มีการศึกษา
ปั จจัยอื่นๆเพิม่ เติมสําหรับการศึกษาในอนาคต เช่น พฤติกรรมการชําระหนี้ของลูกหนี้ วิธีการติดตามหนี้ เป็ นต้น เพื่อ
จะได้ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายในการเร่ งรัดและติดตามหนี้ คา้ งชําระให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ป้ องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
หัวข้อนี้ มีหรื อไม่ก็ได้ ถ้ามี จะเป็ นการกล่าวขอบพระคุณบุคคลหรื อหน่ วยงานที่ สนับสนุ นการทําวิจยั นี้
การศึ ก ษาค้น คว้า อิ สระฉบับ นี้ สํา เร็ จ ได้ด้ว ยความกรุ ณ าจากบุ ค คลหลายท่ า นที่ ใ ห้ค วามอนุ เ คราะห์ ท่ า นผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ปั่ นโภชา อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึ กษาค้นคว้าอิ สระ ที่ ได้กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการชี้ แนะ
แนวทางและตรวจตราแก้ไข ตลอดระยะเวลาที่ ได้ทาํ การศึ กษาค้นคว้ารวมถึ งคณะอาจารย์หลักสู ตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงินทุกท่านที่ได้อบรมสัง่ สอนประสิ ทธิประสาทวิชาความรู ้ให้แก่ขา้ พเจ้า
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ ได้อบรมสั่งสอนให้มีความคิดความอ่าน และมีความอดทน และให้การ
สนับ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโท ซึ่ ง ทํา ให้เ กิ ด ความพยายามในการศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ จนสํา เร็ จ และ
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มอบมิตรภาพ กําลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ขา้ พเจ้าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
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