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                 ฉบบัที� 94/2542                                                                                               วนัที� 13 สงิหาคม 2542

เรื�อง ความคบืหนา้ของการดําเนนิการตามแผนฟื�นฟรูะบบสถาบนัการเงนิ(14 สงิหาคม 2541) 

                 ตามที�คณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบตอ่แผนฟื�นฟรูะบบสถาบนัการเงนิที�กระทรวงการคลงัเสนอเมื�อ
วนัที� 14 สงิหาคม 2541 นั�น บดันี�กระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทย กองทนุเพื�อการฟื�นฟแูละพัฒนา
ระบบสถาบนัการเงนิ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งไดดํ้าเนนิการตามแผนดงักลา่วผา่นไปหนึ�งปีแลว้ จงึขอ
รายงานความคบืหนา้ใหท้ราบโดยทั�วกนัดงัตอ่ไปนี� 

1.                  หลกัการและเหตผุลของการออกมาตรการ 14 สงิหาคม 2541 

                 ในชว่งกลางปี 2541ระบบสถาบนัการเงนิไทยไมส่ามารถทํางานได ้และมคีวามเสี�ยงตอ่การลม้ลง
เนื�องจากธนาคารพาณชิยแ์ละบรษัิทเงนิทนุมผีลขาดทนุสงู และไมส่ามารถเพิ�มทนุไดด้ว้ยตนเอง เพราะนักลงทนุ
ทั �งในและตา่งประเทศขาดความมั�นใจในเศรษฐกจิไทย และเศรษฐกจิโลกซึ�งยงัคงมคีวามผันผวนสงู นักลงทนุ
จํานวนมากเชื�อวา่สถาบนัการเงนิไทยสว่นใหญจ่ะตอ้งถกูทางการแทรกแซง ถกูลดทนุ และกลายเป็นสถาบนัการ
เงนิของรัฐบาลในที�สดุ จงึไม ่ตอ้งการลงทนุในสถาบนัการเงนิเหลา่นี� ดงัจะเป็นไดจ้ากดชันตีลาดหลกัทรัพยข์อง
หมวดธนาคารและหมวดเงนิทนุและหลกัทรัพยท์ี�ปรับตวัลดลงอยา่ง รวดเร็ว (แผนภาพที�1) ผูฝ้ากเงนิกข็าดความ
มั�นใจ สง่ผลใหเ้กดิการเคลื�อนยา้ยเงนิฝากระหวา่งสถาบนัการเงนิอยา่งตอ่เนื�อง ทําใหส้ถาบนัการเงนิไมส่ามารถ
ทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การที�ระบบสถาบนัการเงนิไทยไมส่ามารถทํางานไดน้ี� กอ่ใหเ้กดิปัญหาการขาด
สภาพคลอ่งของผูผ้ลติและผูบ้รโิภค การใชจ้า่ย ภาคเอกชนหยดุชะงัก และสภาพคลอ่งกไ็มส่ามารถถา่ยเทไปสู่
ภาคเศรษฐกจิจรงิ เป็นอปุสรรคสําคญัตอ่การฟื�นตวัของเศรษฐกจิ 

                 ในวนัที� 14 สงิหาคม 2541 คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตใิหค้วามเห็นชอบตอ่แผนฟื�นฟรูะบบสถาบนัการเงนิ
ตามที�กระทรวงการคลงัเสนอ โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกั 3 ประการคอื (1) ใหรั้ฐบาลชว่ยเพิ�มทนุแกส่ถาบนัการเงนิ
เอกชน ใหม้ทีนุเพยีงพอตอ่การปลอ่ยสนิเชื�อ และรองรับความเสยีหายที�เกดิขึ�นจากสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ (2) สรา้ง
หลกัประกนัวา่ระบบสถาบนัการเงนิไทยจะไมล่ม้ลงเพราะมแีหลง่เงนิทนุทางการรองรับ และ (3) กําหนดแนวทาง
แกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงนิที�ถกูธนาคาร แหง่ประเทศไทยแทรกแซง 

                 มาตรการ 14 สงิหาคม 2541 เป็นเพยีงสว่นหนึ�งของมาตรการแกไ้ขปัญหาระบบสถาบนัการเงนิที�รัฐบาล
ไดดํ้าเนนิมาอยา่งตอ่เนื�อง โดยมาตรการ 14 สงิหาคม 2541มุง่ที�จะแกปั้ญหาการขาดเงนิกองทนุของสถาบนัการ
เงนิ สว่นปัญหาดา้นอื�นๆ ของระบบสถาบนัการเงนินั�น รัฐบาลไดดํ้าเนนิมาตรการอื�น ไปพรอ้มกนั อาทเิชน่ ในสว่น
ของการแกปั้ญหาสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ รัฐบาลไดส้นับสนุนการปรับปรงุโครงสรา้งหนี�ผา่นการยกเวน้ภาษีอากรและ
คา่ธรรม เนยีมสําหรับธรุกรรมที�เกี�ยวเนื�อง การจัดตั �งคณะกรรมการเพื�อสง่เสรมิการปรับปรงุโครงสรา้งหนี�ซ ึ�ง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากทั �งภาครัฐและเอกชน การดํา เนนิการออกกฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัหลกัประกนั และการ
ดําเนนิการกระตุน้เศรษฐกจิใหฟั้�นตวัโดยเร็ว ในสว่นของการกํากบัดแูละสถาบนัการเงนินั�น ธนาคารแหง่
ประเทศไทยกไ็ดป้รับปรงุกฎเกณฑ ์และระบบการตรวจสอบ และกํากบัดแูละสถาบนัการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพเพิ�ม
ขึ�นตามลําดบั 

2.                  องคป์ระกอบของมาตรการ 14 สงิหาคม 2541 และความคบืหนา้ของการดาํเนนิการ 

                 มาตรการ 14 สงิหาคม 2541 ประกอบดว้ยมาตรการสองกลุม่หลกั คอื (1) มาตรการชว่ยเพิ�มทนุสถาบนั
การเงนิ และ (2) การแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงนิที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแทรกแซง และการปรับปรงุโครงสรา้ง
การบรหิาร ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) โดยมคีวามคบืหนา้ของการดําเนนิการตามาตรการขา้งตน้ดงันี� 
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                 2.1 มาตรการชว่ยเพิ�มทนุสถาบนัการเงนิ 

                 มาตรการาชว่ยเพิ�มทนุสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ยโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�งและเงนิ
กองทนุชั �นที�สองสําหรับ สถาบนัการเงนิที�เหลอือยู ่ในวงเงนิ 300,000 ลา้นบาท โดยมรีะยะเวลาขอรับความชว่ย
เหลอืประมาณสองปีเศษ คอืจนถงึ สิ�นปี 2543 โดยสถาบนัการเงนิที�สนใจจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กระทรวง
การคลงั และคณะกรรมการที�ปรกึษาเพื�อการ ปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิกําหนดเพื�อป้องกนัความเสยีหายที�อาจจะ
เกดิขึ�นแกรั่ฐบาล 

                 สถาบนัการเงนิที�อยูใ่นขา่ยไดรั้บความชว่ยเหลอืตามมาตรการนี�ประกอบดว้ย ธนาคารพาณชิยแ์ละ
บรษัิทเงนิที�ที�เหลอือยู ่โดยในสว่นของธนาคารพาณชิยนั์�น โครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�ง มจีดุประสงคท์ี�
จะชว่ยธนาคารพาณชิยเ์อกชน 8 แหง่1 ตั �งแตว่นัที� มาตรการ 14 สงิหาคม 2541 ถงึวนัที� 11 สงิหาคม 2542 นั�น
กระทรวงการคลงัไดช้ว่ยเพิ�มทนุใกแ้ก ่สถาบนัการเงนิตามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�ง และชั �นที�สอง
รวมทั �งหมด 4 แหง่(รวม 9 คําขอ) คดิเป็นวงเงนิ 38,396 ลา้นบาท(ตารางที� 1) โดยแบง่เป็นเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�ง
35,500 ลา้นบาท และเงนิกองทนุชั �นที�สอง 2,896 ลา้นบาท และในขณะนี� มสีถาบนัการเงนิที�ไดย้ื�นขอรับความชว่ย
เหลอืจากกระทรวงการคลงัแลว้ และอยูร่ะหวา่งการพจิารณาอกี 11 แหง่(รวม 23 คําขอ) รวม เป็นวงเงนิประมาณ
42,417 ลา้นลาท โดยแบง่เป็นการขอรับความชว่ยเหลอืตามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�ง 20,924 ลา้น
บาท และตามโครงการขว่ยเพิ�มเงนิกองทนุขั �นที�สอง 21,493 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงนิที�กระทรวงการคลงัไดช้ว่ย
เพิ�มแลว้ และวงเงนิที�อยูร่ะหวา่งการพาิจารณา ทั �งสิ�นประมาณ 80,813 ลา้นบาท 

                 แมว้า่ การใหค้วามชว่ยเพิ�มทนุ โดยตรงของรัฐบาลในชว่งที�ผา่นมาจะคดิเป็นเพยีงงบประมาณรอ้ยละ
27 ของวงเงนิ 300,000 ลา้นบาท ที�ไดเ้ตรยีมไวสํ้าหรับระยะเวลา 2 ปีเศษ แตม่าตรการ 14 สงิหาคม 2541 ไดส้รา้ง
ความมั�นใจใหแ้กนั่กลงทนุทั �งในและตา่งประเทศ วา่ระบบสถาบนัการเงนิไทยจะไมล่ม้ลง เนื�องจากมแีหลง่เงนิทนุ
ทางการรองรับ ดงัจะเห็นไดช้ดัเจนจากดชันตีลาดหลกัทรัพยข์องหมวดธนาคาร และหมวดเงนิทนุและหลกัทรัพย์
ที�ไดป้รับตวัเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�องตากจดุตํ�าสดุในเดอืนสงิหาคม 2541(แผนภาพที� 1) ความมั�นใจที�เพิ�มขึ�นนี� ได ้
ชว่ยใหส้ถาบนัการเงนิเอกชนสามารถเพิ�มทนุไดด้ว้ยตนเอง โดยธนาคารพาณชิยแ์ละบรษัิทเงนิทนุเอกชนสามารถ
เพิ�มทนุไดท้ั �งสิ�นถงึ 250,771 ลา้นบาท นับตั �งแตว่นัที� 14 สงิหาคม 2541 ถงึสิ�นเดอืนกรกฎาคม 2542 และกําลงัอยู่
ในระหวา่งการเพิ�มทนุอกึถงึ 67,995 ลา้นบาท (ตารางที�2) 

                 การที�ธนาคารพาณชิยเ์อกชนสว่นใหญส่ามารถเพิ�มทนุไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งขอรับความชว่ยเหลอื
จากรัฐบาลนี� นับเป็นผลสําเร็จที�ดกีวา่การเพิ�มทนุ โดยอาศยัความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล เนื�องจากไมเ่ป็นภาระตอ่
ประชาชนผูเ้สยีภาษีอากร อยา่งไรกด็ ีกระทรวงการคลงั ยงัคงเปิดโอกาสให ้

                 1 ในวนัที� 14 สงิหาคม 2541 มธีนาคารพาณชิยท์ั �งสิ�น 16 แหง่ แบง่เป็นธนาคารพาณชิยข์องรัฐแตเ่ดมิ 6
แหง่ ธนาคารพาณชิยท์ี�ถกู ธนาคารแหง่ประเทศไทยแทรกแซงเพิ�มเตมิในวนัที� 14 สงิหาคม 2541  2 แหง่ และ
ธนาคารพาณชิยเ์อกชนที�เหลอือยู ่8 แหง่ ซึ�งในขณะนี�ม ี2 ธนาคารที�มธีนาคารพาณชิยต์า่งประเทศเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ ่และอกี 1 ธนาคารไดถ้กูธนาคารแหง่ประเทศไทยแทรกแซงภายหลงัจากออกมาตรการ 14 สงิหาคม 2541
และอยูร่ะหวา่งการดําเนนิการขาย ดงันั�น จงึเหลอืเพยีงธนาคารพาณชิยเ์อกชน 5 แหง่ที�จะขอรับความชว่ยเหลอื
ตามโครงการชว่ยเพิ�ม เงนิกองทนุชั �นที�หนึ�งของรัฐบาลไดห้ากตอ้งการ ทั �งนี�มธีนาคารขนาดใหญห่นึ�งแหน่งไดรั้บ
ความชว่ยเหลอืเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�งแลว้ และอกีหนึ�งแหง่ไดย้ื�น ขอรับความชว่ยเหลอืเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�งแลว้
และกําลงัอยูง่ระหวา่งการพจิารณาสถาบนัการเงนิที�สนใจขอใชว้งเงนิที�เหลอือยูต่ามโครงการชว่ยเพิ�มทนุ ชั �นที�
หนึ�ง และชั �นที�สองไดจ้นกวา่จะสิ�นสดุระยะเวลาที�กําหนดไวเ้ดมิ 

ตารางที� 1 สรปุการใหค้วามชว่ยเหลอืตามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุของรฐับาล
ณ วนัที� 11 สงิหาคม 2542

ตารางที� 2 สรปุการเพิ�มทนุของธนาคารพาณชิยแ์ละบรษิทัเงนิทนุ
1 มกราคม 2541-31 กรกฎาคม 2542
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                 ในสว่นของการเพิ�มทนุตามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�ง และชั �นที�สองนั�น รัฐบาลไดพ้ยายาม
รักษาผลประโยชนข์องประชาชนมากที�สดุ โดยใน โครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที�สองรัฐบาลจะไดรั้บผล
ตอบแทนรอ้ยละ 1 จากการเขา้ชว่ยเพิ�มทนุ สว่นโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุชั �นที�หนึ�งนั�น รัฐบาล จะเพิ�มทนุในรปู
หุน้บรุมิสทิธิ�และสถาบนัการเงนิที�ขอรับความชว่ยเหลอืจะตอ้งตั �งเงนิสํารองเผื�อหนึ�สงสยัจะสญูใหค้รบถว้นใน
ทนัทตีามเกณฑปี์ 2543 ของ ธนาคารแหง่ประเทศไทยกอ่น เพื�อรองรับความเสยีหายที�ไดเ้กดิขึ�นมาแลว้ นอกจาก
นี� เมื�อระบบสถาบนัการเงนิมคีวามมั�นคงและราคาหุน้ของสถาบนั การเงนิเหลา่นี�มรีาคาสงูขึ�น รัฐบาลกจ็ะไดรั้บเงนิ
คนืโดยเร็ว ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของธนาคารไทยพาณชิยฯ์ ที�มผีูร้ว่มลงทนุมาขอซื�อหุน้คนืจากรัฐบาลแลว้
ประมาณ 1,000 ลา้นบาทนับถงึสิ�นเดอืนกรกฎาคม 2542 เนื�องจากรัฐบาลเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มลงทนุสามารถซื�อหุน้
ในสว่นของรัฐบาลไดใ้นราคาตน้ทนุ ภายในระยะเวลา 3 ปีแรกของการรว่มลงทนุ 

                 2.2 การแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงนิที�ถกูธนาคารแหง่ประเทศไทยแทรกแซง และการปรับปรงุ
โครงสรา้งการบรหิารธนาคารกรงุไทย จํากดั(มหาชน) 

                 ในวนัที� 14 สงิหาคม 2541 นอกจากคณะรัฐมนตรจีะใหค้วามเห็นชอบในมาตรการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุ
ใหแ้กส่ถาบนัการเงนิแลว้ ยงัใหค้วามเห็นชอบ กบัแนวทางแกปั้ญหาสถาบนัการเงนิที�ถกูธนาคารแหง่ประเทศไทย
แทรกแซง ซึ�งประกอบดว้ยธนาคารพาณชิย ์6 แหง่ และบรษัิทเงนิทนุอกี 12 แหง่ โดย มจีดุประสงคห์ลกัที�จะขาย
สถาบนัการเงนิสว่นใหญค่นืใหแ้กภ่าคเอกชน เพื�อลดบทบาทของรัฐบาลในการประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ และ
เนื�องจากการ แกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงนิที�ถกูแทรกแซงสว่นหนึ�งไดอ้าศยัธนาคารกรงุไทยฯ เป็นเครื�องมอืสําคญั
จงึเห็นควรใหม้กีารปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิาร ธนาคารกรงุไทยฯ ดว้ยโดยมรีายละเอยีดและความคบืหนา้ของ
การดําเนนิการดงัตอ่ไปนี� 

                 2.2.1 ธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์าร จํากดั (มหาชน) 

                 เนื�องจากธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ มสีนิเชื�อดว้ยคณุภาพในสดัสว่นที�สงูมากตั �งแตช่ว่งกลางปี
2542 จนฐานะการดําเนนิงานของธนาคารไมอ่ยูใ่น วสิยัที�จะประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยไ์ดอ้ยา่งมั�นคง จงึเห็น
ควรใหโ้อนทรัพยส์นิสว่นที�ด ีเงนิฝาก และหนี�สนิของธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ ไปยงั ธนาคารกรงุไทยฯ
และใหแ้ปลงสถานะธนาคารกรงุกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ เป็นบรษัิทบรหิารสนิทรัพยส์ถาบนัการเงนิ (Asset
Managment Company-AMC) เพื�อบรหิารสนิทรัพยด์อ้ยคณุภาพที�เหลอือยู ่

                 ธนาคารกรงุกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ และธนาคารกรงุไทยฯ ไดดํ้าเนนิการโอนทรัพยส์นิสว่นที�ดี
(7,679.8 ลา้นบาท) และเงนิฝาก (24,260.0 ลา้นบาท) ของธนาคารกรงุกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ ไปยงัธนาคารกรงุ
ไทยฯ เรยีบรอ้ยแลว้ตั �งแตเ่ดอืนธนัวาคม 2541 และไดจั้ดตั �งบรษัิทบรหิารหลกัทรัพย ์กรงุกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ
(กบส.) ขึ�น เมื�อวนัที� 28 มกราคม 2542 โดยมทีนุจดทะเบยีน 54,700 ลา้นบาท และไดรั้บโอนสนิทรัพยด์อ้ย
คณุภาพ ประมาณ 154,670 ลา้นบาทจากธนาคารกรงุกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ เรยีบรอ้ยแลว้เมื�อวนัที� 12
กมุภาพันธ ์2542 เมื�อธนาคารกรงุกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ ดําเนนิการโอนหลกัประกนัสนิทรัพยใ์ห ้กบส. เรยีบรอ้ย
แลว้ จะคนืในอนุญาตปิระกอบการธนาคารพาณชิยใ์หแ้กก่ระทรวงการคลงัภายในวนัที� 31 สงิหาคม 2542 

                 2.2.2 ธนาคารแหลมทอง จํากดั (มหาชน) 

                 เนื�องจากธนาคารรัตนสนิ จํากดั (มหาชน) ไมม่เีครอืขา่ยสาขารองรับการบรหิารงานเพยีงพอ จงึเห็นควร
ใหค้วบรวมกจิการธนาคารแหลมทองฯ กบัธนาคารรัตนสนิฯ แลว้ใหเ้พิ�มทนุแกธ่นาคารรัตนสนิฯ กอ่นที�จะดําเนนิ
การขายใหผู้ส้นใจรว่มลงทนุตอ่ไป 

                 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดดํ้าเนนิการควบรวมกจิการธนาคารแหลมทองฯ และธนาคารรัตรสนิฯ เขา้ดว้ย
กนัเรยีบรอ้ยแลว้ตั �งแตว่นัที� 16 พฤศจกิายน 2541 โดยรวม ทรัพยส์นิ หนี�สนิ เงนิฝาก พนักงาน ระบบสาขา ระบบ
คอมพวิเตอร ์ฐานขอ้มลู และอื�นๆ เขา้ดว้ยกนั และกองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู ไดเ้พิ�มทนุใหธ้นาคารรัตนสนิฯ แลว้
จํานวน 15,065 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 31 สงิหาคม 2541 
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                 ภายหลงัการควบรวมกจิการ ธนาคารรัตรสนิฯ ไดจ้า้งที�ปรกึษาทางการเงนิ เพื�อดําเนนิการขายกจิการ
ธนาคารรัตนสนิฯ ใหแ้กผู่ส้นใจรว่มลงทนุ และในวนัที� 16 มนีาคม 2542 คณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบแนวทาง
การขาย และแนวทางการชดเชยลกูหนี�ดอ้ยคณุภาพใหแ้กธ่นาคารรัตนสนิฯ และไดเ้ปิดประมลูธนาคาร รัตนสนิฯ
รอบแรกระหวา่งวนัที� 25 มนีาคม ถงึ 4 พฤษภาคม 2542 

                 คณะกรรมการเพื�อเพจารณาคดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุในธนาคารรัตนสนิฯ ซึ�งมผีูว้า่การธนาคารแหง่
ประเทศไทยเป็นประธาน ไดค้ดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุที�มศีกัยภาพ รองแรกใหเ้ขา้ทําการตรวจสอบและประเมนิมลูคา่
สนิทรัพยอ์ยา่งละเอยีด (Due diligence) เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2542 และใหย้ื�นคําเสนอซื�อรอบสดุทา้ย แลว้เมื�อ
วนัที� 26 กรกฎาคม 2542 ในขณะนี�คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุฯ กําลงัเจรจากบัผูท้ี�ไดย้ื�นคําเสนอ
ซื�อรอบสดุทา้ย และควดวา่จะคดั เลอืกผูช้นะการประมลูไดภ้ายในสิ�นเดอืนสงิหาคม 2542 

                 2.2.3 ธนาคารศรนีคร จํากดั (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

                 เนื�องจากธนาคารศรนีคร จํากดั (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) มเีครอืขา่ยสาขา
และฐานเงนิฝากที�กวา้งขวาง ซึ�งจะเป็นที�สนใจของผู ้ลงทนุเอกชน จงึเห็นควรใหเ้พิ�มทนุธนาคารศรนีครฯ และ
ธนาคารนครหลวงไทย แลว้ขายใหแ้กผู่ร้ว่มลงทนุที�สนใจ ซึ�งกองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู ไดเ้พิ�มทนุให ้ธนาคารศรี
นครฯ แลว้จํานวน 39,190 ลา้นบาทเมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2541 และเพิ�มทนุใหธ้นาคารนครหลวงไทยฯ แลว้จํานวน
31,400 ลา้นบาท เมื�อ วนัที� 15 กนัยายน 2541 

                 ในการดําเนนิการขายนั�น ธนาคารทั �งสองแหง่ไดจ้า้งที�ปรกึษาทางการเงนิตั �งแตว่นัที� 13 มกราคม 2542
และหลงัจากคณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบใน แนวทางการขาย และแนวทางการชดเชยลกูหนี�ดอ้ยคณุภาพให ้
แกธ่นาคารทั �งสองแหง่ เมื�อวนัที� 30 มนีาคม 2542 แลว้ จงึไดเ้ปิดประมลูธนาคารทั �งสองแหง่ รอบแรก ระหวา่งวนัที�
12 พฤษภาคม ถงึ 14 มถินุายน 2542 

                 คณะกรรมการเพื�อพจิารณาคดัเลอืกผูร้ว่มลงทนุในธนาคารนครหลาวงไทยฯ และธนาคารศรนีครฯ ซึ�งมี
ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นประธาน ไดค้ดั เลอืกผูล้งทนุที�มศีกัยภาพรอบแรกแลว้ เมื�อวนัที� 23 มถินุายน
2542 เพื�อใหเ้ขา้ตรวจสอบและประเมนิมลูคา่สนิทรัพยข์องธนาคารทั �งสองแหง่อยา่งละเอยีด กอ่นที�จะยื�นคําเสอน
ซื�อรอบสดุทา้ยภายในวนัที� 4 ตลุาคม 2542 ทั �งนี� คาดวา่จะปิดการเจรจาและใหค้วามเห็นขอบผูช้นะการประมลู
ธนาคารทั �งสองแหง่ไดใ้น เดอืนพฤศจกิายน 2542 

                 2.2.4 ธนาคารมหานคร จํากดั (มหาชน) 

                 เนื�องจากฐานเงนิฝากของธนาคารมหานครฯ ไดล้ดลงมากตั �งแตช่ว่งกลางปี 2541 ธนาคารมหานครฯ
จงึอาจจะไมเ่ป็นที�ตอ้งการของผูล้งทนุเอกชน อยา่งไรกด็ ีธนาคารมหานครฯ มสีาขาสว่นใหญอ่ยูใ่นกรงุเทพ ซึ�งจะ
ชว่ยลดเครอืขา่ยสาขาของธนาคารกรงุไทยฯ ซึ�งสว่นใหญอ่ยูใ่นตา่งจังหวดั ธนาคารกรงุไทนฯ จงึตกลงรับโอน
ทรัพยส์นิ เงนิฝาก และหนี�สนิทั �งหมด รวมทั �งพนักงานและระบบสาขาของธนาคารมหานครฯ 

                 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดดํ้าเนนิการรวมกจิกรรมธนาคารมหานครฯ เขา้กบัธนาคารกรงุไทยฯ แลว้โดย
ธนาคารกรงุไทยฯ ไดรั้บโอนทรัพยส์นิ(284,532 ลา้นบาท) เงนิฝาก (96,692 ลา้นบาท) และหนี�สนิทั �งหมด
(187,840 ลา้นบาท) เมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน 2541 และไดรั้บโอนพนักงานธนาคารฯ จากทั �งสํานักงานใหญ ่และ
สาขาทั �งหมด 101 สาขา รวม 3,468 คนมาเป็นพนักงานธนาคารกรงุไทยฯ เชื�อมโยงระบบคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย
ระหวา่ง สองธนาคาร และปรับระบบงานของธนาคารมหานครฯ เขา้สูร่ะบบของธนาคารกรงุไทยฯ เรยีบรอ้ยแลว้
ตั �งแตว่นัที� 8 มนีาคม 2542 

                 2.2.5 ธนาคารสหธนาคาร จํากดั (มหาชน) และบรษัิทเงนิทนุที�ถกูธนาคารแหง่ประเทศไทยแทรกแซง
12 แหง่ 

                 เพื�อใหบ้รษัิทเงนิทนุที�ถกูแทรกแซง และบรษัิทเงนิทนุหลกัทรัพยก์รงุไทยธนกจิ จํากดั (มหาชน)
สามารถแขง่ขนักบัธนาคารพาณชิยอ์ื�นได ้จงึเห็นควรให ้ควบรวมกจิกรรมบรษัิทเงนิทนุที�ถกูแทรกแซงทั �ง 12 แหง่
เขา้กบั บงล.กรงุไทยธนกจิฯ และธนาคารสหธนาคารฯ ในลกัษณะเดยีวกบัการควบกจิการของ ธนาคารแหลม
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ทองฯ กบัธนาคารัตนสนิฯ โดยใหม้สีถานะเป็นธนาคารพาณชิยใ์หมภ่ายใตก้ารบรหิารของผูบ้รหิาร บงล.กรงุไทย
ธนกจิฯ 

                 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดดํ้าเนนิการจัดตั �งธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) โดยแปรสภาพมาจาก
ธนาคารสหธนาคารฯ เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2541 และได ้รวมกจิการของบรษัิทเงนิทนุที�ถกูแทรกแซงทั �ง 12 แหง่
และ บงล. กรงุไทยธนกจิฯ เขา้กบัธนาคารไทยธนาคารฯ เมื�อวนัที� 1 กมุภาพันธ ์2542 โดยธนาคาร ไทยธนาคารฯ
ไดรั้บโอนพนักงานมาทั �งสิ�น 2,899 คน 

                 เพื�อใหธ้นาคารไทยธนาคารฯ มเีงนิกองทนุเพยีงพอตอ่สนิทรัพยท์ี�รับโอนมาทั �งหมด 157,578 ลา้นบาท
กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู จงึไดเ้พิ�มทนุใหธ้นาคารไทยธนาคารฯ จํานวน 37,068 ลา้นบาทเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2542
และธนาคารกรงุไทยฯ ไดเ้พิ�มทนุจํานวน 8,500 ลา้นบาทใหแ้ก ่บงล.กรงุไทยธนกจิฯ แลว้ดว้ยเมื�อวนัที� 22
มกราคม 2542 

                 2.2.6 การปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิารธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

                 เนื�องจากการโอนกจิการของธนาคารมหานครฯ ทั �งหมด และการโอนสนิทรัพยด์ ีหนี�สนิ และเงนิฝาก
ของธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ ไปยงัธนาคาร กรงุไทยฯ สง่ผลใหธ้นาคารกรงุไทยฯ มขีนาดใหญข่ึ�นมาก
และมผีลกระทบตอ่โครงสรา้งการบรหิารงานของธนาคาร ธนาคารกรงุไทยฯ จงึไดดํ้าเนนิการ ปรับปรงุโครงสรา้ง
การบรหิารและปรับโครงสรา้งองคก์รมาอยา่งตอ่เนื�องไปพรอ้มๆ กบัการรับโอนกจิการและทรัพยส์นิจากธนาคาร
ทั �งสองแหง่ 

                 ในชว่งระยะเวลาประมาณหนึ�งปีที�ผา่นมา ธนาคารกรงุไทยฯ ไดแ้ตง่ตั �งคณะกรรมการธนาคารใหม ่โดย
กรรมการทั �งหมดมาจากภาคเอกชน นอกจากกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั มกีารแตง่ตั �งคณะกรรมการบรหิาร
และกรรมการผูจั้ดการใหม ่จัดตั �งคณะกรรมการสนิเชื�อ (Credit Committee)และคณะกรรมการ ตรวจสอบ (Audit
Committee) ปรับระบบงานออกเป็น 7 สายหลกั และจัดตั �งฝ่ายบรหิารสนิทรัพยด์อ้ยคณุภาพ (Asset Management
Department) เพื�อ บรหิารลกูหนึ�ดอ้ยคณุภาพของธนาคาร และในขณะนี�กําลงัดําเนนิการจัดตั �งบรษัิทบรหิาร
สนิทรัพยส์ถาบนักรเงนิ (AMC) เพื�อบรหิารสนิทรัพยด์อ้ยคณุภาพของ ธนาคารอกีทางหนึ�งดว้ย 

                 ทั �งนี� เพื�อใหธ้นาคารกรงุไทยฯ มเีงนิกองทนุเพยีงพอรองรับสนิทรัพยท์ี�รับโอนมาจากทั �งธนาคารมหา
นครฯ และธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยก์ารฯ และรองรับการ แกปั้ญหาหนี�ดอ้ยคณุภาพของธนาคารเอง กองทนุเพื�อ
การฟื�นฟฯู จงึไดเ้พิ�มทนุใหธ้นาคารกรงุไทยฯ จํานวน 77,000 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2541 และกําลงัอยู่
ระหวา่งการดําเนนิกรเพิ�มทนุอกี 108,000 ลา้นบาท ซึ�งคาดวา่จะเพิ�มทนุไดเ้สร็จสิ�นภายในเดอืนสงิหาคม 2542 

                 โดยสรปุ การดําเนนิการแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงนิที�ถกูธนาคารแหง่ประเทศไทยแทรกแซง ตาม
แนวทางขา้งตน้นั�น มคีวามคบืหนา้ไปมาก แมว้า่จะลา่ชา้กวา่กําหนด การเดมิอยูบ่า้ง ทั �งนี�เพราะเป็นการดําเนนิงาน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยส์นิ หนี�สนิ และบคุคลากรจํานวนมาก ซึ�งตอ้งมกีารดําเนนิการตามขั �นตอนทางบญัช ีและ
กฎหมาย ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งรอบคอบ ในสว่นของการดําเนนิการขายสถาบนัการเงนินั�น หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งได ้
กําหนดขั �นตอน และวธิกีารดําเนนิงานอยา่งละเอยีด และเปิดโอกาส ใหนั้กลงทนุที�สนใจมเีวลาตรวจสอบสถาบนั
การเงนิเหลา่นี�เพยีงพอ เพื�อใหท้างการไดรั้บผลตอบแทนสงูสดุ และใหก้ารดําเนนิงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใส จงึ
ทําใหล้า่ชา้จาก กํานหดการเดมิบา้ง เชน่เดยีวกนั 

3.                  ผลของการดาํเนนิการตามมาตรการ 14 สงิหาคม 2541 ตอ่ระบบสถาบนัการเงนิไทยใน
ปจัจบุนั 

                 ภายหลงัจากการออกมาตรการ 14 สงิหาคม 2541 ผูฝ้ากเงนิและนักลงทนุทั �งในและตา่งประเทศมคีวาม
มั�นใจตอ่ระบบการเงนิไทยเพิ�มสงูขึ�นมาก โครง การชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุของรัฐบาลไดช้ว่ยลดความเสี�ยงที�ระบบ
สถาบนัการเงนิไทยจะลม้ลง ผูฝ้ากเงนิและนักลงทนุกลบัมามคีวามมั�นใจในอนาคตของระบบ สถาบนัการเงนิไทย
อกีครั �งหนึ�ง สง่ผลใหผู้ฝ้ากเงนิหยดุเคลื�อนยา้ยเงนิฝากระหวา่งสถาบนัการเงนิ และสถาบนัการเงนิเอกชนสว่น
ใหญส่ามารถเพิ�มทนุไดจ้าก ตลาดดว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งขอรับความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล โดยสถาบนัการเงนิ

�
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เอกชนไดเ้พิ�มทนุไปแลว้ 250,771 ลา้นบาท ตั �งแตว่นัที� 14 สงิหาคม 2541จนถงึสิ�นเดอืนกรกฎาคม 2542(ตารางที�
2) และกําลงัอยา่งระหวา่งการเพิ�มทนุอกีประมาณ 67,995 ลา้นบาท ซึ�งคาดวา่ จะดําเนนิการเสร็จภายในระยะเวลา
1-2 เดอืนขา้งหนา้นี� และถา้นับรวมถงึสถาบนัการเงนิที�รัฐบาลเป็นผูถ้อืหุน้ใหญด่ว้ยแลว้ สถาบนัการเงนิไทยทั �ง
ระบบ ไดเ้พิ�มทนุถงึ 504,614 ลา้นบาท ในอกี 1-2 เดอืนขา้งหนา้นี� รวมเป็นเงนิทนุที�เพิ�มไปแลว้และกําลงัอยูใ่น
ระหวา่งการเพิ�มทนุตั �งแต ่14 สงิหาคม 2541 เป็น ตน้มาถงึ 685,522 ลา้นบาท 

                 นอกจากจะดคูวามมั�นใจตอ่ระบบสถาบนัการเงนิไทยไดจ้ากจากความสําเร็จในการเพิ�มทนุแลว้ ยงัจะ
สามารถดไูดจ้ากดชันตีลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งไดต้กลงถงึจดุตํ�าสดุในเดอืนสงิหาคม 2541 และได ้
ปรับตวัเพิ�มขึ�นกวา่ 3 เทา่ในชว่งหนึ�งปีที�ผา่นมา(แผนภาพที�1) ในขณะนี� มลูคา่หลกัทรัพยข์องหมวดธนาคาร
พาณชิย ์และหมวดเงนิทนุและหลกัทรัพยม์สีดัสว่นสงูกวา่รอ้ยละ 30 ของมลูคา่หลกัทรัพยท์ั �งตลาด ดงันี� ถา้นัก
ลงทนุไมม่ ีความมั�นใจในระบบสถาบนัการเงนิ และคดิวา่ราคาหลกัทรัพยก์ลุม่นี�จะยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื�องแลว้
คงจะเป็นการยากที�ดชันตีลาดหลกัทรัพยข์องทั �งตลาด จะสามารถปรับตวัขึ�นไดใ้นชว่งครื�งปีแรกของปีนี� 

                 ความสามารถในการเพิ�มทนุของสถาบนัการเงนิไทยตลอกชว่งหนึ�งปีที�ผา่นมานั�น ทําใหส้ถาบนัการเงนิ
มเีงนิกองทนุเพยีงพอตอ่การแกไ้ขปัญหาหนี�ดอ้ยคณุภาพ โดยธนาคารพาณชิยเ์อกชนไทยไดต้ั �งสํารองเผื�อหนี�
สงสยัจะสญู ณ สิ�นเดอืนมถินุายน 2542 ไวก้วา่รอ้ยละ 70 ของเกณฑก์ารตั �งสํารองเต็มจํานวน ณ สิ�นปี 2543 ซึ�งสงู
กวา่เกณฑร์อ้ยละ 40 สําหรับสิ�นเดอืนมถินุายน 2542 ตามที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด2 เงนิกองทนุ ของ
สถาบนัการเงนิที�เพิ�มขึ�นนี� ยงัไดช้ว่ยใหส้ถาบนัการเงนิสามารถรับความเสยีหายจากการประนอมหนี�ไดเ้พิ�มขึ�นดว้ย
สง่ผลใหม้กีารประนอมหนี�ของธนาคาร พาณชิยเ์อกชน สําเร็จเพิ�มขึ�นมากในชว่งที�ผา่นมา(แผนภาพที�2) และเมื�อ
สถาบนัการเงนิสามารถประนอมหนี�ไดสํ้าเร็จเพิ�มขึ�นความ จําเป็นที�จะตอ้งตั �งสํารองเผื�อหนี�สงัสยัจะสญูกจ็ะลดลง
ตามลําดบั 

                 เงนิกองทนุที�เพิ�มขึ�นของสถาบนัการเงนิยงัมผีลสําคญัชว่ยใหส้ถาบนัการเงนิกบัมาทําหนา้ที�ไดอ้กีครั �ง
หนึ�ง ใหส้ามารถปลอ่ยสนิเชื�อแกล่กูหนี�ที�ด ีเพื�อสนับ สนุนการฟื�นตวัของเศรษฐกจิ ดงัจะเห็นไดช้ดัจากการแขง่ขนั
ใหส้นิเชื�อที�อยูอ่าศยั การใหส้นิเชื�อการคา้เพิ�มขึ�นซึ�งสง่ผลใหท้ั �งการนําเขา้และสง่ออกเพิ�มขึ�น อยา่งตอ่เนื�อง
ตั �งแตช่ว่งไตรมาสที� 2 ของปีนี� นอกจากนี� ยอดการอนุมตัสินิเชื�อของธนาคารพาณชิยไ์ทยกไ็ดเ้พิ�มขึ�นมาเป็น
ลําดบั( แผนภาพที� 3)3 

                 แมว้า่มาตรการ 14 สงิหาคม 2541 จะชว่ยใหร้ะบบสถาบนัการเงนิไทยไมล่ม้ลง และสามารถเพิ�มทนุได ้
ตามจดุประสงคท์ี�ตั �งไวก้ต็าม แตร่ะบบสถาบนัการ เงนิไทยกย็งัมปัีญหาซึ�งรัฐบาลจะดําเนนิการแกไ้ขตอ่ โดยเฉาะ
ปัญหาหนี�ดอ้ยคณุภาพซึ�งยงัคงอยูใ่นอตัรสงู โดยกระทรวงการคลงัจะรว่มกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เรง่ใหเ้กดิการ
ประนอมหนี�มากขึ�นโดยเร็ว เพื�อใหล้กูหนี�ดอ้ยคณุภาพกลบัมาเป็นลกูหนี�ที�มคีณุภาพครั�งหนึ�ง 

2 ธนาคารพาณชิยข์องรัฐที�อยูร่ะหวา่งการดําเนนิการขายนั�น ไมจํ่าเป็นตอ้งตั �งสํารองครบเต็มจํานวน เนื�องจาก
รัฐบาล จะทยอยชดเชยความเสยีหายใหภ้ายหลงัจากที�ไดข้ายใหแ้กนั่กลงทนุไหมแ่ลว้
3ขอ้มลูสนิเชื�อคงคา้งของธนาคารพาณชิยท์ี�ลดลงถงึรอ้ยละ 7.7 ในเดอืนมถินุายน 2542 (เมื�อคดิในอตัราปีตอ่ปี
นั�น) เป็นขอ้มลูที�รวมการปลอ่ยสนิเชื�อของกจิการวเิทศธนกจิ (BIBF) ซึ�งลดลงเนื�องจากคา่เงนิบาทที�แข็งขึ�น
นอกจากนี� ยงัเป็นผลมาจากความสามารถในการ ออกตราสารหนี�ในประเทศโดยตรงของภาคธรุกจิ โดยไมต่อ้งใช ้
สนิเชื�อจากธนาคารพาณชิย ์ซึ�งรวมกนัถงึประมาณ 35,000ลา้นบาท ในชว่งครึ�งปีแรกของ ปี 2542 เมื�อเทยีบกบั
เพยีง 8,600 ลา้นบาทตลอดปี 2541 

Posted 17 Aug 1999
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