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วเิคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)   

และ บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

Comparative Financial Analysis between Bank of Ayudhya  Public Company 

Limited and Thanachart Capital Public Company Limited 

ฐานิดา   คุณแสน1  ดร.พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ

ระหวา่ง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ทาํการศึกษาเฉพาะกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ผล

การศึกษาพบวา่ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

(Operation profit margin)  มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin) มากกวา่บริษทั ทุนธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม (ROA) มากกว่าบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) มากกวา่บริษทั 

ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)   

สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารพาณิชย ์ผูศึ้กษาพิจารณาจากอตัราส่วน

สินเช่ือต่อ เงินฝาก พบว่า ในช่วงปีพ.ศ.2551 – 2552 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน)ทั้งระบบมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจาก มีการใช้เงินฝาก

ปล่อยสินเช่ือใหม่ในปริมาณสูง ต่อมาในปีพ.ศ.2551 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก

ปรับตวัข้ึน และในปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา อตัราส่วนน้ีมีลักษณะทรงตวั แสดงว่า 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สภาพคล่องทางการเงินสูงข้ึนกวา่ปีพ.ศ. 2551 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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– 2552 และมีการใช้เงินฝากปล่อยสินเช่ือใหม่ไดน้้อยลง การชะลอตวัลงของการ

ปล่อยสินเช่ือใหม่น้ี เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขณะนั้ นอยู่ในช่วงทรงตัว  

ประกอบกับ การพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหม่ของธนาคารพาณิชย์มีหลักเกณฑ์ท่ี

เขม้งวดมากข้ึนเพื่อป้องกนัปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต อีกสาเหตุหน่ึงท่ี

ทาํให้อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึน และเร่ิมทรงตวัตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)แต่ละแห่งใชน้โยบาย

การตลาดดว้ยการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ียเพื่อระดมเงินทุนจากเงินฝาก ปริมาณเงินฝาก

มากข้ึนในขณะท่ีปริมาณสินเช่ือน้อยลง จึงมีผลทาํให้ธนาคารพาณิชยมี์สภาพคล่อง

มากข้ึน 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

ลดลง 0.145115  ลา้นบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

เพิ่มข้ึน 0.752580 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1

เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมใน

ไตรมาส ท่ี t  เพิ่มข้ึน 2212.679   ล้านบาท ปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

ธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้านบาท จะทาํให้ให้ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t  ลดลง 191017.3 ลา้นบาท โดยกาํหนด

ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 

คําสําคัญ: งบการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน),งบการเงิน บริษทั ทุนธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT  

 This study are on comparison the financial statements Bank of Ayudhya 

Public Company Limited and Thanachart Capital Public Company Limited from 

secondary data source the Securities Exchange of Thailand since 1998 - 2012 for a 

period of five years. The study found that Bank of Ayudhya Public Company 
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Limited has good operation the better in the operating margin, the net profit margin 

better, the rate of return on assets (ROA) and a return on equity (ROE) than 

Thanachart Capital Public Company Limited.  

The Liquidity of banks, Bank of Ayuhaya Public Company Limited which 

also found that the loans to deposits ratios during 1998 - 2012 have relatively low 

liquidity, anyway, the new bank lending less from slowing down of the new loan 

because the overall economy is in the tendency to stable and the bank's new lending 

rules are more stringent to prevent debt problems. For the policy market with 

competitive interest rates, Bank of Ayuhaya Public Company Limited raise funds 

from the deposit while the amount of credit less as a result, the banks have more 

liquidity. 

Non-performing loans has growth up one million in the quarter t -1 so the 

company's annual earnings from investments that have accumulated in the quarter 

down 0.145115 million, Allowance for doubtful accounts increase one million as a 

result to the company's annual earnings from investments that have accumulated 

increase 0.752580 million, interest rates of bank loans increase one million as a 

result to earnings of annual investment the company has accumulated increase 

2,212.679 million, in the amount of bank debt  increase one million as a result to 

make profitable investments annual company has accumulated in the last quarter 

191,017.3 million down by the other factors constant. 

Key words: The financial statements Bank of Ayudhya Public Company Limited 

, The financial statements Thanachart Capital Public Company Limited

บทนํา 

การดาํเนินกิจการจาํเป็นตอ้งมีการจดัหาเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีกิจการไดว้างแผนไว ้ซ่ึงสามารถจดัหาเงินทุนไดจ้ากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้ง
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แหล่งเงินทุนภายใน และแหล่งเงินทุนภายนอก แหล่งเงินทุนภายนอกท่ีสําคญัแหล่ง

หน่ึงก็คือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นกิจการในธุรกิจการเงิน   

เ ม่ือพิจารณาผลการดํา เ นินงานของธุรกิจต่างๆในปี  2555ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเห็นวา่ในกลุ่มธุรกิจการเงินมีผลการดาํเนินงานดีท่ีสุด 

รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สะท้อนให้เห็นว่าสถานะของ

สถาบนัการเงินไทยมีความแข็งแกร่ง แมว้า่ตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซ่ึง

แตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบักลุ่มธุรกิจการเงินต่างประเทศท่ีตอ้งด้ินรนใหรั้ฐบาลช่วยเหลือ 

ธุรกิจบางแห่งถึงขนาดประกาศลม้ละลายไป บางแห่งก็มีผลการดาํเนินงานขาดทุน  

ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจการเงินท่ีจะ

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ระหวา่ง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน)  และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2551-2555 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิด

ในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้นวคิดในการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

1.  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (Operation profit margin) = กาํไรจาก

การดาํเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES)  ยิง่สูงยิง่ดี 

2.  อตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin)  = กาํไรสุทธิ (Net Profit) /ขาย

สุทธิ (SALES) ยิง่สูงยิง่ดี แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัใน

การทาํกาํไร หลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้ 

3.  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)  กาํไรสุทธิ (Net Profit) /

สินทรัพยร์วม (Total Assets) ยิง่ สูงยิง่ดี เป็นการวดัความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั 

(มหาชน) 

-อตัรากาํไรจากการ    

ดาํเนินงาน  

-อตัรากาํไรสุทธิ  

-อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  

–อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของเจา้ของ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากดั (มหาชน) 

-อตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงาน  

-อตัรากาํไรสุทธิ  

-อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  

–อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของเจา้ของ 
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สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใชใ้นการดาํเนินงานวา่ใหผ้ลตอบแทนจากการดาํเนินงาน

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE)  = กาํไรสุทธิ (Net 

Profit) /ส่วนของผูถื้อหุ้น (Equity) ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของ

เจา้ของจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาจากการดาํเนินการของกิจการนั้นใอตัราส่วน

เท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากาํไรสูงดว้ย 

การวิ เคราะห์อัตราส่วนทางการเ งินตามแบบจําลอง CAMEL.  ซ่ึ ง

แบบจาํลองประกอบด้วยตวัแปรอิสระ 9 ตวั ได้แก่ อตัราส่วนหมุนเวียนของสินคา้

คงเหลือ อัตราส่วนรายได้ต่อหน้ีสินหมุนเวียน อัตราส่วนหมุนเวียนของรายได ้

อตัราส่วนรายได้จากการขายข้าวต่อตน้ทุน อตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุน อตัราส่วน

รายได้ต่อสินทรัพยห์มุนเวียน อตัราส่วนผลตอบแทนจากทุนประสิทธิภาพของการ

จัดการแบบผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี และประสิทธิภาพของการจัดการแบบ

ผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และคณะ (2552 )ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยักาํหนด

โครงสร้างเงินทุนซ่ึงประกอบด้วย หน้ีสินระยะสั้ น หน้ีสินระยะยาวและทุน (ตาม

มูลค่าทางบญัชี) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วง

ก่อน และภายหลงัเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ผลการศึกษา ยงัพบว่า ปัจจยัการเติบโตของ

ธุรกิจมีผลด้านบวกต่อโครงสร้างเงินทุนในรูปของสัดส่วนหน้ีระยะสั้ นต่อทุน 

ในขณะท่ีปัจจยัความสามารถในการทาํกาํไรมีผลดา้นลบต่อโครงสร้างเงินทุนในรูป

ของสัดส่วนหน้ีระยะสั้นต่อทุน 

 อจัฉรา  ลาภจตุรพิธ (2552) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัสภาวะทางเศรษฐกิจ และ

คุณลักษณะของบริษทัท่ีมีผลต่อการปรับโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้กิจการไม่สามารถหาสัดส่วน

โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมได้ตลอดเวลานอกจากน้ียงัพบปัญหาความขัดแยง้

ระหวา่งตวัแทน ในกลุ่มของกิจการท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรสูง และกลุ่มของ

กิจการท่ีจ่ายเงินปันผล สาเหตุมาจากการกระจุกตวัของผูถื้อหุ้นท่ีมีมาก ซ่ึงสามารถลด
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ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งตวัแทนไดด้ว้ยการกระจายการถือครองหุ้นให้มากข้ึน เพื่อ

เป็นการปรับปรุงผลประโยชน์และลดตน้ทุนการตรวจสอบ 

 กรชิต อุทยัจรูญ (2550)ไดศึ้กษาความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกลุ่มหลักทรัพย์ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ ในช่วงเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือน

ธันวาคม 2549 ได้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตลาด และมีความเส่ียงท่ีตํ่ ากว่าตลาด 

หลกัทรัพย ์VNT ไม่ควรเลือกลงทุน เพราะมีผลตอบแทนท่ีตํ่ากวา่ตลาด และมีความ

เส่ียงท่ีสูงกวา่ตลาด  

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) งบการเงินรายปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทาํการรวบรวมจากฐานขอ้มูลตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลมาจากงบการเงินของแต่ละ

บริษทั รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก็บรวบรวมจากเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ตาํราวชิาการ หนงัสือ วารสาร บทความ ผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล    

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี  

1.  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน(Operation profit margin) 

2.  อตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin) 

3.  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

4.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 

5.  อตัราส่วนตามแบบจาํลอง CAMEL 

หลงัจากนั้นเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั(มหาชน) 

กบั บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ผลการวจัิย 

1. การวเิคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน 

การเปรียบเทียบอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ระหวา่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555 พบว่า ส่วน

ใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

(Operation profit margin) มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้สมมุติฐานนตั้งไว ้

การเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิ ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) กับบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555พบว่า ส่วนใหญ่

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin)  มากกวา่

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานนตั้งไว ้

การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ระหว่างธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555 พบว่า 

ส่วนใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

(ROA) มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานตั้ง

ไว ้

การเปรียบเทียบอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ระหวา่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ปี 2551 – 2555 พบว่า ส่วน

ใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 

(ROE) มากกวา่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานตั้งไว ้

ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน 

 

Operat

ion  

Net  ROA ROE 

BAY 35.34 26.20 0.97 8.74 

 TCAP  42.83 16.12 0.45 5.34 
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2. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจําลอง CAMEL   

จากการศึกษา สามารถสรุปเสถียรภาพ ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพทั้ง

ระบบในแต่ละดา้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 - 2555 ไดด้งัน้ี 

คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)ตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2551 - 2555 พิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือ อตัราส่วนค่า

เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือ และอตัราดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือรวม พบวา่ ตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)ดี

ข้ึน เน่ืองจาก การลดลงของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยอาศยัการแกปั้ญหา

ดว้ยวิธีการต่างๆ และการพิจารณาสินเช่ือใหม่มีความเขม้งวดมากข้ึน เพื่อเป็นการ

ป้องกนัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้อาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

พิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ผลจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2552 ในปี

พ.ศ. 2551 ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนปีพ.ศ. 2553  มีแนวโนว้ปรับตวัลดลงอยา่ง

มาก ทั้งน้ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีวิกฤติการณ์ทางเมือง ทาํ

ใหน้กัทุนต่างชาติไดถ้อดทุน และจาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์

มีกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง และสินทรัพยข์องธนาคารมูลค่า 1 บาทสามารถ

ก่อให้เกิดกาํไรแก่ธนาคารได้ ทั้งน้ี แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีสามารถก่อให้เกิดกาํไรแก่

ธนาคารได ้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นตน้มา อตัรา ROA และ ROE 

ตํ่าลงดว้ย ไม่ไดสู้งข้ึนมากนกั  

สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารพาณิชย ์ผูศึ้กษาพิจารณาจากอตัราส่วน

สินเช่ือต่อ เงินฝาก พบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2551 – 2552  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน)ทั้งระบบมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจาก มีการใช้เงินฝาก

ปล่อยสินเช่ือใหม่ในปริมาณสูง ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก

ปรับตวัข้ึน และในปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา อตัราส่วนน้ีมีลักษณะทรงตวั แสดงว่า 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)สภาพคล่องทางการเงินสูงข้ึนกวา่ปีพ.ศ. 2551 – 

2552 และมีการใชเ้งินฝากปล่อยสินเช่ือใหม่ไดน้อ้ยลง การชะลอตวัลงของการปล่อย

สินเช่ือใหม่น้ี เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขณะนั้นอยู่ในช่วงทรงตวั ประกอบ
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กบั การพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหม่ของธนาคารพาณิชยมี์หลกัเกณฑ์ท่ีเขม้งวดมากข้ึน

เพื่อป้องกันปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้

อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนและเร่ิมทรงตวัตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2553 เป็นตน้มา  คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)แต่ละแห่งใช้นโยบาย

การตลาดดว้ยการแข่งขนัอตัราดอกเบ้ียเพื่อระดมเงินทุนจากเงินฝาก ปริมาณเงินฝาก

มากข้ึนในขณะท่ีปริมาณสินเช่ือน้อยลง จึงมีผลทาํให้ธนาคารพาณิชยมี์สภาพคล่อง

มากข้ึน 

ในการศึกษาน้ีเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1 (NPL t-1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญของธนาคาร ท่ี t -1 (RES t-1) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t 

-1 (INT t-1) และปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารในไตรมาสท่ี t-1 

(TDR t-1)มีลกัษณะอย่างไรกบัตวัแปรตาม คือ ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของ

บริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t (II t) โดยปรากฏผลดงัน้ี 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้าน

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

ลดลง 0.145115  ลา้นบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

เพิ่มข้ึน 0.752580 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1

เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมใน

ไตรมาส ท่ี t  เพิ่มข้ึน 2212.679   ล้านบาท ปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

ธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้านบาท จะทาํให้ให้ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t  ลดลง 191017.3 ลา้นบาท โดยกาํหนด

ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี  
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ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลอง CAMEL 

 CAMEL 

BAY 8.01 

 TCAP  7.56 

 

อภิปรายผล 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามแบบจาํลอง CAMEL  สามารถสรุป

เสถียรภาพ   ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพทั้งระบบในแต่ละดา้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 

- 2555 ไดด้งัน้ี 

พิจารณาจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ผลจากวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2552 ในปี

พ.ศ. 2551 ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนปีพ.ศ. 2553  มีแนวโนว้ปรับตวัลดลงอยา่ง

มาก ทั้งน้ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีวิกฤติการณ์ทางเมือง ทาํ

ใหน้กัทุนต่างชาติไดถ้อดทุน และจาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์

มีกาํไรจากการดาํเนินงานลดลง และสินทรัพย์ของธนาคารมูลค่า 1 บาทสามารถ

ก่อให้เกิดกาํไรแก่ธนาคารได้ ทั้งน้ี แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีสามารถก่อให้เกิดกาํไรแก่

ธนาคารได้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นตน้มา อตัรา ROA และ ROE 

ตํ่าลงดว้ย ไม่ไดสู้งข้ึนมากนกั  

ในการศึกษาน้ีเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1 (NPL t-1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญของธนาคาร ท่ี t -1 (RES t-1) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี 

t -1 (INT t-1) และปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารในไตรมาสท่ี t-1 

(TDR t-1)มีลกัษณะอยา่งไรกบัตวัแปรตาม คือ ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของ

บริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t (II t) โดยปรากฏผลดงัน้ี 

 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  
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ลดลง 0.145115  ลา้นบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ลา้น

บาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีได้สะสมในไตรมาส ท่ี t  

เพิ่มข้ึน 0.752580 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1

เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท จะทาํให้ผลกาํไรจากเงินลงทุนประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมใน

ไตรมาส ท่ี t เพิ่มข้ึน 2212.679 ล้านบาท ปริมาณการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ

ธนาคารในไตรมาส ท่ี t -1เพิ่มข้ึน 1 ล้านบาท จะทาํให้ให้ผลกาํไรจากเงินลงทุน

ประจาํปีของบริษทัท่ีไดส้ะสมในไตรมาส ท่ี t  ลดลง 191017.3 ลา้นบาท โดยกาํหนด

ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 

ข้อเสนอแนะ   

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)จะต้องระมัดระวงัในการบริหาร

เงินทุน ซ่ึงมาจากการกูย้ืมเงินและเงินรับฝากจากผูใ้ชบ้ริการ โดยจะตอ้งวางแผนการ

ส่งชาํระหน้ีภายนอกและมิให้ตน้ทุนทางการเงินสูงในภาวะอตัราดอกเบ้ียขาข้ึนดว้ย  

เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน)และเพื่อใหก่้อประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)และ

ผูใ้ชบ้ริการ 
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