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วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เป็นวันครบรอบ 25 ปี ที่ทางการไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อ
ปี 2540 และเปล่ียนมาใช้ระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวแบบมีการจัดการ (Managed Float Exchange 
Rate Regime) โดยการตัดสินใจในคร้ังน้ัน นับเป็นจุดเปล่ียนคร้ังส าคัญของนโยบายอัตราแลกเปล่ียน
ของไทย จากเดิมที่ใช้นโยบายอัตราแลกเปล่ียนแบบผูกติดกับตะกร้าเงิน (ท ำใหค่้ำเงินไม่สอดคลอ้งกบั
พืน้ฐำนเศรษฐกิจที่แทจ้ริง จนท ำใหเ้กิดกำรโจมตีค่ำเงินบำท) มาเป็นการลอยตัวแบบมีการจัดการ1 ซึ่งท ำ
ใหก้ำรเคลื่อนไหวของค่ำเงินบำทมีควำมยืดหยุ่น สอดคลอ้งไปกบัปัจจยัพืน้ฐำนของเศรษฐกิจไทยมำกขึน้ 

 
เงินบาทในปัจจุบันถูกกระทบจากปัจจัยของเงินดอลลารฯ์ แต่ธปท. ยังช่วยดูแลและลด
ความผันผวนของค่าเงนิ 

เงินบำทในปีนีม้ีทิศทำงอ่อนค่ำ2 สอดคลอ้งกับหลำยสกุลเงินในเอเชีย ซึ่งลว้นไดร้บัผลกระทบจำก
ปัจจยัของเงินดอลลำรฯ์ โดยเฉพำะกำรเร่งขึน้ดอกเบีย้ของธนำคำรกลำงสหรฐัฯ ขณะที่มมุมองกำรคำดกำรณ์
ของตลำด สะทอ้นว่ำ ดว้ยขอ้จ ำกัดที่เศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ ท ำให้แมว้่ำธนำคำรกลำงของประเทศแถบ

 
1 อตัรำแลกเปลี่ยนจะถกูก ำหนดมำจำกกลไกตลำด และทำงกำรไทย โดยธปท. จะเขำ้ดแูลหำกค่ำเงินบำทมีผนัผวนมำกเกินไป 
2 ในเดือนมิถนุำยน 2565 เงินบำทอ่อนค่ำสดุในรอบ 5 ปีครึง่ ขณะที่เงินรูเปียหอิ์นโดนีเซียอ่อนค่ำสดุในรอบกว่ำ 1 ปีครึง่ เงินริงกิตมำเลเซียอ่อนค่ำ
สดุในรอบกวำ่ 5 ปี เงินวอนอ่อนค่ำสดุในรอบ 13 ปี เงินเปโซฟิลิปปินสอ่์อนค่ำสดุในรอบ 16 ปีครึง่ และเงินเยนอ่อนค่ำหนกัสดุในรอบ 24 ปี   
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• วันท่ี 2 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท 

ดังน้ันในช่วงเวลาน้ีของทุกปีจึงนับเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะย้อนกลับไปทบทวนสิ่งท่ี

ถือว่าเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยในเวลาน้ันเพ่ือเป็นการ

ป้องกันไม่ให้เกิดการเดินซ ้ารอยอดีต และเปรียบเทียบเพ่ือประเมินจุดเหมือน

หรือแตกต่างกับบริบทปัจจุบันเพ่ือให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถปรับ

แนวทางเพ่ือช่วยประคองเศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เส้นทางการฟื้ นตัวท่ีมีความ

ต่อเน่ืองและม่ันคงขึ้นในระยะข้างหน้า 

• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บริบทเศรษฐกิจและการเงินไทยปัจจุบันไม่

เหมือนกับในปี 2540 เพราะตอนน้ันสาเหตุของปัญหามาจากการลงทุนและใช้

จ่ายเกินตัว และมีการผูกค่าเงินกับดอลลาร์ฯ แต่ตอนน้ีสาเหตุของปัญหามา

จากวิกฤตโควิด สงครามยูเครน-รัสเซีย ราคาน ้ามันสูง และการปรับขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่  

ครบรอบ 25 ปี

วิกฤตต้มย ากุง้...

สถานการณ์

เศรษฐกิจปัจจบุันไม่

ย้อนรอยอดีต  



 

 

2 เอเชียเหลำ่นีจ้ะเริ่มวฏัจกัรดอกเบีย้ขำขึน้ แต่จงัหวะกำรปรบัขึน้ดอกเบีย้ก็จะยงัคงตำมหลงัดอกเบีย้ของสหรฐัฯ 
อยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะพบว่า สถานการณใ์นปัจจุบันมีความแตกต่างจากปี 2540 
เพราะในปี 2540 เงนิบาททีอ่่อนค่าเป็นผลมาจากการปรับอ่อนค่าหลังมีการลอยตัวค่าเงนิเพ่ือสะท้อน
ปัจจัยพืน้ฐานทีอ่่อนแอของไทยในเวลาน้ัน 

นอกจากนี้ หากดูในเร่ืองความผันผวนของค่าเงิน จะพบว่า แม้เร่ิมมีภาพการไหลออกของ
กระแสเงินลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทยหลังจากที่สหรัฐฯ เร่งขึน้ดอกเบีย้ แต่ค่าความ
ผันผวนของเงินบาทในปี 2565 ก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับภาพรวมของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ซึ่งมี
ค่าความผันผวนอยู่ที่ประมาณ 4-6% ซึ่งสะทอ้นว่ำ ธปท. ยงัคงช่วยดูแลควำมเคลื่อนไหวและลดควำมผัน
ผวนของค่ำเงินบำทท่ำมกลำงปัจจยัไม่แน่นอนรอบดำ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจงัหวะกำรขึน้ดอกเบีย้ของสหรฐัฯ 
ควำมเสี่ยงเศรษฐกิจโลก ควำมกังวลเรื่องเงินเฟ้อและรำคำน ำ้มัน ตลอดจนสถำนกำรณ์ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ทิศทำงเงินทุนเคลื่อนย้ำยในตลำดกำรเงิน และแนวโน้มกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ไทย อย่างไรก็ดี
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจก็ควรที่จะเลือกใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมมาช่วยบริหารความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนด้วยเช่นกัน   

 

 

วิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี 2540 ที่มีต้นตอมาจากความไม่สมดุลภายในและการผูก
ค่าเงิน แต่สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความแตกต่าง เพราะต้องรับมือกับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก   

โดยปี 2540 เศรษฐกิจไทยมีปัญหำควำมไม่สมดลุหลำยดำ้น ภำคเอกชนและสถำบนักำรเงินขำดกำร
ตระหนกัถึงควำมเสี่ยง มีกำรใชจ้่ำยและกูย้ืมเกินตัวเปิดควำมเสี่ยงดำ้น Maturity and Currency Mismatch มี
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3 กำรก่อหนีต่้ำงประเทศสูง และมีกำรเก็งก ำไรอย่ำงกวำ้งขวำงในตลำดอสงัหำริมทรพัย์ เศรษฐกิจภำพรวมมี
ปัญหำขำดดลุบญัชีเดินสะพดัเรือ้รงั ขณะที่อตัรำแลกเปลี่ยนตรงึไวก้บัตะกรำ้เงิน ซึ่งท ำใหถู้กโจมตีค่ำเงิน และ
ทำงกำรไทยจ ำเป็นตอ้งน ำทนุส ำรองระหว่ำงประเทศไปใชด้แูลเสถียรภำพค่ำเงินบำท โดยในเวลำนัน้ เงินส ำรอง
ระหว่ำงประเทศสทุธิลดลงเหลือเพียง 2.8 พนัลำ้นบำท ณ มิ.ย. 2540  

กลับมามองทีส่ถานการณใ์นปัจจุบัน จุดทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างเหน็ได้ชัดเจน ก็คือ ทุนส ารอง
ระหว่างประเทศที่สูงและแข็งแกร่งกว่าในอดีตมาก โดยระดบัเงินส ำรองระหว่ำงประเทศสทุธิ (เงินส ำรองฯ 
และ Net Forward Position) ของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมำณ 2.51 แสนล้ำนบำท ณ 24 มิ.ย. 2565 ซึ่ง
สำมำรถรองรบัภำระหนีต่้ำงประเทศระยะสัน้ กำรน ำเขำ้ 3 เดือน และหนุนหลงักำรพิมพธ์นบตัรไดเ้ต็มจ ำนวน 
ขณะที่สดัส่วนหนีต่้ำงประเทศลดลงมำอยู่ที่ระดับ 38.2% ต่อจีดีพี ณ สิน้ปี 2564 นอกจากนี้ทางการได้เข้า
มาดูแลการเก็งก าไรในตลาดอสังหาริมทรัพยเ์ป็นระยะผ่านมาตรการ อาท ิการก าหนดเกณฑ ์LTV ท า
ให้คลายกังวลต่อปัญหาดังกล่าวลงบางส่วน ซึ่งภาพเหล่านี้สะท้อนการเรียนรู้บทเรียนจากอดีตและ
การวางแนวทางเพ่ือไม่ให้ไทยซ า้รอยเดิม  

อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่า สถานการณเ์ศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีโจทยจ์ากปัจจัยภายนอก 
ซึ่งไม่เหมือนกับในอดีต โดยปัจจุบันมีต้นตอของปัญหามาจากโควิด-19 สงครามยูเครน-รัสเซียซึ่ง
กระทบราคาน ้ามัน รวมถึงการปรับขึน้ดอกเบีย้ของสหรัฐฯ ท าให้มีทั้งประเด็นเฉพาะหน้าและโจทย์
เชิงโครงสร้างทีย่ังต้องติดตาม 

• หนี้ต่างประเทศ จากบทเรียนในอดีตสะท้อนว่าประเด็นที่ต้องระมัดระวัง คือ ความผันผวน
ด้านอ่อนค่าของเงินบาทที่จะท าให้ภาระหนี้เพ่ิมขึน้ และเมื่อดเูฉพำะในส่วนของหนีต่้ำงประเทศ
ระยะสัน้ที่มียอดคงคำ้งที่ 7.42 หมื่นลำ้นดอลลำรฯ์ พบว่ำ รำว 58.8% หรือ 4.37 หมื่นลำ้นดอลลำรฯ์ 
เป็นหนีข้องภำคธุรกิจ ซึ่งคงต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในวิธีที่
เหมาะสมกับกระแสรายรับ-รายจ่ายในรูปเงนิตราต่างประเทศของแต่ละราย 

• หนี้ของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐขยับ
สูงขึ้น เมื่อรวมกันแล้ว คิดเป็นสัดส่วน 228.4% 
ต่อจีดีพี (หนีค้รวัเรือน 90% หนีธุ้รกิจ 78.8% และหนี ้
สำธำรณะ 59.6% ต่อจีดีพี) ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่ำ 
149.8% ต่อจี ดีพี ในช่ ว ง ปี  2540 อย่ า ง ไ รก็ ดี  
สถานการณ์ในปัจจุบันมีความแตกต่างและมี
สาเหตุที่ไม่เหมือนกับช่วงวิกฤตปี 2540 โดยในปี 
2540 ตน้ตอปัญหำมำจำกกำรก่อหนีต่้ำงประเทศและ
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4 มำปล่อยกูผ้่ำน BIBF ขณะที่สถานการณ์ในปัจจุบัน หนี้ของภาคเอกชนและภาครัฐส่วนใหญ่

เป็นหนี้สกุลเงินบาทจากสภาพคล่องในประเทศเป็นหลัก นอกจำกนีค้งตอ้งยอมรบัว่ำ สำเหตุ
ส่วนหนึ่งของหนีท้ี่เพิ่มขึน้ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนมำจำกกำรที่ตอ้งเผชิญกับวิกฤตซอ้นวิกฤตหลำย
ระลอกในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ดังน้ัน แม้ปัญหาหนี้สินที่เพ่ิมสูงขึน้ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ในภาคครัวเรือน จะเป็นโจทย์ระยะยาวที่ต้องมีการเข้าไปดูแล แต่ก็ไม่น่าจะสร้างปัญหาใน
ระยะส้ันเหมือนกับหนี ้BIBF ในช่วงวิกฤต 2540 

• เมื่อมองลึกลงไปในมิติของเศรษฐกิจ ก็จะพบว่า เศรษฐกิจไทยปัจจุบันมีข้อจ ากัดการเติบโต
ด้านรายได้ในระยะข้างหน้า โดยเศรษฐกิจที่พึ่งพิงกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่ เก่ียวเนื่องเป็นสดัส่วน
สงู ดงันัน้แมไ้ทยเริ่มเปิดประเทศ แต่กำรฟ้ืนตวัยงัไม่ทั่วถึงและขึน้อยู่กบัเงื่อนไขกำรควบคมุสถำนกำรณ์
ของโรค ท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรหำรำยได ้โดยเฉพำะของธุรกิจเอสเอ็มอีและประชำชนรำยย่อยยัง
ไม่กลับมำเป็นปกติ นอกจำกนี ้กำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะขำ้งหน้ำยังมีขอ้จ ำกัดจำกปัญหำดำ้น
ทกัษะแรงงำน ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจขนำดกลำงและเล็ก กำรปรบัโครงสรำ้งสู่ธุรกิจ
แห่งอนำคตซึ่งยังคงอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร แต่ไทยตอ้งเผชิญกับสนำมกำรคำ้โลกที่ปรบัเปลี่ยนอย่ำง
รวดเร็ว และกำรกำ้วเขำ้สู่สงัคมผูสู้งอำยุ ซึ่งจะยิ่งซ  ำ้เติมปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและภำระดำ้น
สำธำรณสขุในระยะยำว  

 

แบงก์ไทยในวันนี้มีสถานะแข็งแกร่งกว่าปี 2540 แต่ก็มีโจทย์ในเร่ืองการประคอง
ความสามารถในการท าก าไรให้กลับมาเทียบเคียงระดับก่อนโควิด พร้อมๆ กับการดูแล
ปัญหาสินเช่ือด้อยคุณภาพ และการเร่งช่วยปรับโครงสร้างหนีใ้นระยะยาวให้กับลูกหนี ้ 

จุดอ่อนในภาคธนาคารที่เคยเป็นชนวนของวิกฤตสถาบันการเงินในช่วงปี 2540 ได้รับการ
แก้ไขมาอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีทีผ่่านมา โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่อง กำรบรหิำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำ
กำรและครอบคลมุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ในระยะขำ้งหนำ้ รวมถึงกำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินที่สอดคลอ้ง
ตำมมำตรฐำนสำกล (Basel III) ท ำใหร้ะบบธนำคำรพำณิชยไ์ทยในปัจจุบนั มีควำมเขม้แข็งมำกขึน้กว่ำในปี 
2540 มำก สะทอ้นจำกควำมมั่นคงของระดับเงินกองทุนและสภำพคล่องที่อยู่ในระดับสงู รวมถึงมีกำรจดักำร
ปัญหำหนีเ้สียในเชิงรุก โดยสดัส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี่ยงอยู่ที่  19.79% (ณ เมษำยน 2565) ซึ่งสูงกว่ำ
ในช่วงปี 2540 สดัส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำกอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ 100% และสดัส่วน NPL ณ ไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 
2.93% ต่อสินเชื่อรวมของระบบธนำคำรพำณิชย ์



 

 

5 อย่างไรก็ดี การประคองรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชยภ์ายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทีฟ้ื่นตัวช้า ยังคงเป็นสถานการณท์ีม่ีความท้าทาย ในขณะทีอ่ีกด้านหน่ึง ธนาคารพาณิชยก์็
มีภารกิจในการดูแลช่วยเหลือลูกหนี ้ (ณ เมษำยน 2565 ยงัมีลกูหนีท้ี่อยู่ภำยใตม้ำตรกำรช่วยเหลืออีก
ประมำณ 12.1% ของสินเชื่อรวม) และเร่งปรับโครงสร้างหนี ้ โดยเฉพาะในกลุ่มทีม่ีความเปราะบาง 
เพื่อใหภ้ำระในกำรช ำระคืนหนีเ้หมำะสมกบัศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดข้องลกูหนีใ้นระยะยำว    

 

โดยสรุป ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยมองว่า จากประเด็นเศรษฐกิจการเงนิต่างๆ ทีย่กมาเปรียบเทยีบ
ข้างต้นสะท้อนว่า ปัญหาของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันจะไม่เหมือนกับในปี 2540 และไทยก็ไดม้ีกำร
เรียนรูแ้ละปรบัมำตรกำรและกฎเกณฑม์ำป้องกันกำรซ ำ้รอย จนท ำใหม้ีควำมเขม้แข็งมำกขึน้ในหลำยๆ ดำ้น 
อำทิ ระดับทุนส ำรองระหว่ำงประเทศ สถำนะของสถำบนักำรเงิน และไม่มีภำวะเก็งก ำไรในวงกวำ้งแบบในปี 
2540 อย่างไรก็ดี จากผลกระทบของปัจจัยภายนอก ทั้งวิกฤตโควิด สงครามยูเครน-รัสเซีย ปัญหา
ราคาน ้ามันสูง และการปรับขึน้ดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ท าให้โจทยท์ี่ส าคัญ คือ การช่วยประคองภาค
ครัวเรือนและธุรกิจให้สามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า อำทิ แรงกดดนัเงินเฟ้อ ค่ำครองชีพ/ตน้ทนุที่สงู 
และดอกเบีย้ในประเทศที่ก ำลงัจะขยับขึน้ พร้อมๆ กับการวางแนวทางรับมือกับโจทยเ์ชิงโครงสร้าง ทั้ง
ระดับหนี้ที่เพ่ิมสูงขึน้ การยกระดับทักษะแรงงาน การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเร่งผลักดันการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือลดอุปสรรคที่เป็นข้อจ ากัดการเติบโตของ
เศรษฐกิจและรายได้ในอนาคต  

 

สรุปเปรียบเทียบสถานการณเ์ศรษฐกิจการเงนิปี 2540 และปัจจุบัน 
 ก่อนวกิฤตปี 2540 วิกฤตปี 2540-2541 ปี 2564-ปัจจุบัน 

สถานการณ์
เศรษฐกิจ 

* เกิดภำวะฟองสบู่และเก็ง
ก ำไรในตลำด
อสงัหำรมิทรพัย ์
*เศรษฐกิจปี 2534-2539 
เติบโตเฉลี่ยปีละ 8.0%   

* เศรษฐกิจหดตวัปี 2540-2541  
* เศรษฐกิจหดตวั 2.8% ปี 
2540 และหดตวั 7.6% ในปี 
2541  
 

* เศรษฐกิจเผชิญวิกฤตโตวิดปี 2563-2564 
* เศรษฐกิจหดตวั 6.1% ในปี 2563 และขยำยตวั
เพียง 1.5% ในปี 2564 
* ปี 2565 คำดว่ำจะขยำยตวัตอ่เนื่องท่ี 2.9%  

ดุลบัญชี
เดินสะพดั 

* ขำดดลุเรือ้รงัติดต่อกนั 
เฉลี่ยปีละ -5.4% ต่อจีดีพี
ใน ปี 2530-2539  

* ปี 2540 ขำดดลุ 2.0% ตอ่จีดี
พี 
* ปี 2541กลบัมำเกินดลุ 12.7% 
ต่อจีดีพี โดยเงินบำทท่ีอ่อนค่ำ
หนนุกำรส่งออก 

* ปี 2564-2565 ไทยขำดดลุจำกผลกระทบโควิด
ท่ีกระทบภำคกำรท่องเที่ยว 
* ปี 2564 ขำดดลุ 2.1% ตอ่จีดีพี และคำดว่ำ จะ
ขำดดลุต่อในปี 2565 เพรำะกำรท่องเที่ยวยงัฟ้ืน
ไม่เต็มท่ี และผลกระทบจำกรำคำน ำ้มนัท่ียืนใน
กรอบสงู   



 

 

6  ก่อนวกิฤตปี 2540 วิกฤตปี 2540-2541 ปี 2564-ปัจจุบัน 

หนี้
ต่างประเทศ  

*ปี 2522-2539 หนี้
ต่ำงประเทศรวมสงูกว่ำทนุ
ส ำรองฯ  
*ปี 2538-2540 หนี้
ต่ำงประเทศ 66.2% ต่อจีดี
พีโดยเฉลี่ย 

* ปี 2540-2541 หนีต้่ำงประเทศ
รวมสงูกว่ำทนุส ำรองฯ 
ประมำณ 3.8 เท่ำ  
* หนีต้่ำงประเทศคิดเป็นสดัส่วน 
72.8% และ 92.5% ตอ่จีดีพีใน
ปี 2540 และ 2541 ตำมล ำดบั 

* ทนุส ำรองฯ อยูส่งูกว่ำหนีต้่ำงประเทศรวมถึง
ประมำณ 1.3 เท่ำ 
* ปี 2564 หนีต้่ำงประเทศ 38.2% ต่อจีดีพี 
ขณะท่ีสดัส่วนหนีต้่ำงประเทศระยะสัน้อยู่ท่ี 
37.5% ต่อหนีต้่ำงประเทศรวม 

ทุนส ารอง
ระหวา่ง
ประเทศ 

* ปี 2535-2539 เงินส ำรอง
ระหว่ำงประเทศอยู่ท่ี 3.05 
หมื่นลำ้นดอลลำรฯ์ ต่อปี
โดยเฉลี่ย 

* เงินส ำรองระหว่ำงประเทศ
สทุธิ ลดลงจำก 3.04 หมื่นลำ้น
ดอลลำรฯ์ ณ สิน้เดือนม.ค. 
2540 มำอยู่ท่ี 2.8 พนัลำ้น
ดอลลำรฯ์ ณ ม.ิย. 2540    

* เงินส ำรองระหว่ำงประเทศสทุธิ อยู่ท่ี 2.50 แสน
ลำ้นดอลลำรฯ์ ณ 17 มิ.ย. 65 โดยสำมำรถ
รองรบักำรภำระหนีต้่ำงประเทศระยะสัน้ กำร
น ำเขำ้ 3 เดอืน และหนนุหลงักำรพิมพธ์นบตัร
เต็มจ ำนวน 

สัดส่วน
สินเช่ือต่อ
เงินฝาก 

* สดัส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำก 
เฉลี่ยอยู่ท่ี 109.81% 
ในช่วงปี 2536-2539 

* สดัส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำกอยู่ท่ี 
109.88% ในปี 2540 แต่ปรบัตวั
ลงมำอยู่ต  ่ำกว่ำ 100% ตัง้แต่ปี 
2541    

* สดัส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำกชะลอลงไปท่ี 92.3% 
ในปี 2563 ช่วงวิกฤตโควิด ขณะท่ีสดัส่วนสินเชื่อ
ต่อเงินฝำกในเดือนเม.ย. 2565อยูท่ี่ 92.8%  

สัดส่วน
เงินกองทนุ
ต่อสินทรัพย์
เส่ียง  

* BIS Ratio เฉลี่ยอยู่ท่ี 
9.6% ในช่วงปี 2537-2539 

* BIS Ratio อยู่ท่ี 9.23% ในปี 
2540 และ 10.46% ในปี 2541 

* BIS Ratio ของธนำคำรพำณิชยท์ัง้ระบบ (29 
แห่ง) อยู่ท่ี 19.79% ณ สิน้ เม.ย. 2565 สงูกว่ำ
เกณฑท่ี์ทำงกำรก ำหนด 

% สัดส่วน 
NPL ต่อ
สินเช่ือรวม 

n.a. * สดัส่วน NPL ขยบัขึน้ไปท่ี 
52% ในช่วงหลงัปี 2540  

* สดัส่วน NPL ขึน้ไปอยู่เหนือ 3.00% ในช่วง
วิกฤตโควิด แต่ปรบัตวัลงมำท่ี 2.93% ณ ไตร
มำส 1/65 จำกอำนิสงสข์องกำรผอ่นปรนเกณฑ์
กำรจดัชัน้หนีแ้ละกำรเรง่ปรบัโครงสรำ้งหนี ้แต่
ยงัตอ้งดแูลลกูหนีภ้ำยใตม้ำตรกำรช่วยเหลืออีก 
12.1% ของสินเชื่อรวม 

ท่ีมำ: ธปท. สศช. และศนูยว์ิจยักสกิรไทย                                                                                                   
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