ปที่ 13 ฉบับที่ 1981 วันที่ 3 กรกฎาคม 2550

10 ปวิกฤติเศรษฐกิจไทย 2540: บทเรียนของสถาบันการเงินไทย
นับจากเดือนกรกฎาคม 2540 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2550 ก็เปนระยะเวลาครบรอบ 10 ปแลว ที่
ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน หนึ่งในองคประกอบหลักที่นํามาสูปญหาวิกฤติ และ
การขาดความเชื่อมั่นจากตางชาติครั้งใหญในชวงนั้น ไดแก ความออนแอของระบบสถาบันการเงิน ปญหา
การดําเนินงานของสถาบันการเงินที่ไมโปรงใส ตลอดจนมาตรฐานการกํากับ ตรวจสอบ และดูแสสถาบัน
การเงินที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ปมปญหาตางๆ เหลานี้ สะทอนออกมาในรูปของการขาดสภาพ
คลองทางการเงิน ของสถาบันการเงิน บางแหงที่ลุก ลามจนกลายเปนปญ หาสภาพคลองของทั้งระบบ
สถาบันการเงินและของประเทศในที่สุด โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดรวบรวมความเปนมา เหตุการณสําคัญ
และบทเรียนจากปญหาของระบบสถาบันการเงินไทยตางๆ ไวดังนี้:
จุดเริ่มตนของปญหา
ในช ว งก อ นวิ ก ฤติ ที่ เ ศรษฐกิ จ ไทยกํ า ลั ง อยู ใ นช ว งภาวะฟองสบู โดยมี ก ารเก็ ง กํ า ไรภาค
อสังหาริมทรัพยอยางกวางขวางนั้น สถาบันการเงินไทยหลายแหงก็ไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว
ผานการสนับสนุนดานเงินทุนจากตางประเทศของกิจการวิเทศธนกิจ (BIBFs) เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
แบบคงที่ ทําใหไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยไทยยังใหน้ําหนักกับการ
ขยายสินเชื่อในบางประเภทมากเปนพิเศษ เชน ภาคอสังหาริมทรัพย ประกอบกับกระบวนการดําเนินงาน
ในดานตางๆ ของธนาคารพาณิชยไทย โดยเฉพาะการพิจารณาเครดิตและการอนุมัติสินเชื่อ ในชวงกอน
วิก ฤติ ยังเนน การกระจายอํานาจออกจากศูน ยก ลาง ปจ จัย ดังกล าว ผนวกกับ ขอจํากัดในระบบการ
ตรวจสอบ จึงทําใหก ารขยายสิน เชื่อในชวงดัง กลาวไดรับอิทธิพลจากความสัมพันธสวนตัวระหวางผูมี
อํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ (ผูจัดการสาขา ผูจัดการเขต ผูจัดการภาค และผูมีอํานาจใน สนง.ใหญ) กับ
ลูกคา และในบางกรณี ก็อาจขาดความโปรงใส กอใหเกิดการปลอยสินเชื่อในลักษณะเอื้อประโยชนใหกับ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
อยางไรก็ต าม ภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชยไทยยังคงสดใส เพราะสามารถขยายสินเชื่อ
เฉลี่ยตอปไดในระดับสูงถึงกวา 18-20% ในชวง 5 ปกอนวิกฤติ อีกทั้งมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอปสูงกวา 5 หมื่น
ลานบาท ตลอดจนมีอัตราการทํากําไรสูง ไมวาจะเปนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิตอสินทรัพยสุทธิ
เฉลี่ยตอป (NIM) ที่อยูเหนือระดับ 3% ตอป และกําไรสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ยตอป (ROA) ที่ 1.5% ตอป
µ
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญของธนาคารพาณิชยไทย
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ดังนั้น เมื่อปญหาระดับมหภาคของประเทศปะทุขึ้นจากการโจมตีคาเงินบาท ซึ่งทําใหธุรกิจหลาย
แหงที่มีภาระหนี้ตางประเทศตองประสบปญหาในการชําระหนี้และปญหาสภาพคลองเพราะเงินบาทออน
คาลงอยางรวดเร็ว ความมัน่ คงของระบบธนาคารพาณิชยไทยจึงถูกทาทายตามไปดวย โดยเอ็นพีแอลไดพงุ
ขึ้น จากที่ร ะดับ ต่ํากวา 20% ในชวงก อนวิก ฤติ มาแตะระดับ สูงสุ ด ที่ 52.3% ของสิ น เชื่อรวมในเดือ น
พฤษภาคม 2542 นอกจากนี้ จํานวนสถาบัน การเงิน ก็ลดลงอยางมาก และโครงสรางผูถือหุน ใหญใ น
ธนาคารพาณิช ยไ ทยหลายแหง เปลี่ย นแปลงไปสูผูถื อหุน ใหญ ที่เ ปน ชาวตางชาติและกองทุน ฟน ฟู ฯ
เนื่องจากธนาคารพาณิชยไทยจะตองใชเงินทุนจํานวนมหาศาล มากันสํารองหนี้เสียใหไดตามเกณฑใหม
ของ ธปท. ขณะที่แมจะยังคงมีธนาคารพาณิชยที่มีเอกชนไทยยังคงเปนผูถือหุนใหญอยู แตความจําเปน
ดานเงิน ทุนดังกลาว ทําใหธปท.จําเปน ตองอนุญาตใหมีก ารเพิ่มเพดานการถือหุน ของชาวตางชาติใ น
ธนาคารหลายแหงจาก 25% เปนสูงสุดถึง 49% ทั้งนี้ ในชวงป 2541-2543 ธนาคารพาณิชยไทยไดเพิ่มทุน
ไปแลวเปนจํานวนเงินสูงกวา 8 แสนลานบาท
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เปรียบเทียบขอมูลสําคัญของระบบสถาบันการเงินไทยในชวงกอน-หลังวิกฤติ
กอนวิกฤติ
(ป 2535-39)
ขอมูลทั่วไป
จํานวนสถาบันการเงิน
(นับเฉพาะ ธพ.ไทยและบง.)

•

หลังวิกฤติ
(ป 2540-46 หรือตามทีร่ ะบุ)

ปจจุบัน
(ป 2550 หรือตามที่ระบุ)

ธพ.ไทย 12 แหง (ป 2546) -- ไมรวม • ธพ.ไทย 14 แหง (10 เดิม + 1 ธพ.ที่จํากั ด
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ขอบเขตธุรกิจ + 3 ธพ.ใหมที่ปรับสถานะมา
ในป 2546 ยั ง คงอยู ใ นช ว งเริ่ มต น
จาก บง.)
ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะธนาคารที่ จํ า กั ด • ธย.ไทย 3 แห ง (ปรั บ สถานะมาจาก บง.
ขอบเขตธุรกิจ
และบค.)
• บง. 18 แหง
• ธพ.ที่ เป นบริษั ทลู กของธพ.ตา งชาติ 1 แห ง
(จดทะเบียนในไทย)
• บง. 5 แหง
โครงสรา งผูถื อหุ นใหญใ น ธพ. • 14 ใน 15 แห ง มี • 5 ใน 12 แห ง มี เ อกชนไทย หรื อ • ธพ.ขนาดใหญ 2 แห ง + ธพ.ขนาดกลาง 1
ไทย
เอกชนไทยเปนผูถือ
กระทรวงการคลัง เปนผูถือหุนใหญ
แหง + ธพ.ที่มี FIDF เปนผูถือหุนใหญ 2 แหง
หุนใหญ
ไดบรรลุข อตกลง/อยูระหวางการเจรจาเพื่ อ
• 4 แหง มีธพ.ตางชาติถือหุนใหญ
รวมทุนกับ ธพ.ตางชาติ
• 3 แหง มี FIDF ถือหุนใหญ
ความสามารถในการทํากําไร และขอมูลทางการเงินที่สําคัญของธพ.ไทย
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิเฉลี่ยตอปสูง
ขาดทุนสุทธิเฉลี่ย 1.94 แสนลานบาท
กําไรสุทธิเฉลี่ย 7.5 หมื่นลานบาท
กวา 5 หมื่นลานบาท
ในป 2540-2543
ในป 2547-2549 (เติบโตเฉลี่ย 25.2%)
ในชวง 5 ปกอนวิกฤติ จากภาระการกันสํารองหนี้เสียสูงถึงเฉลีย่
ขณะที่ในไตรมาส 1/50 กําไรสุทธิอยูที่ 2.0 หมื่น
(เติบโตเฉลี่ย 24.1%)
2.19 แสนลานบาทตอป
ลานบาท (ลดลง 23.1% จากไตรมาส 1/49)
รายได ด อกเบี้ ย และเงิ น ป น ผล
3.8%* เฉลี่ย
1.4%
2.9% เฉลี่ยในป 2547-2549
สุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ยตอป ในชวง 5 ปกอนวิกฤติ
เฉลี่ยในป 2540-2543
โดยในไตรมาส 1/50 อยูที่ 3.19%
(NIM)
ลดลงจาก 3.29% ในป 2549
กําไรสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย
1.5%* เฉลี่ย
-3.5%
1.1% เฉลี่ยในป 2547-2549
ตอป (ROA)
ในชวง 5 ปกอนวิกฤติ
เฉลี่ยในป 2540-2543
สวนไตรมาส 1/50 ก็ยงั คงอยูที่ 1.1%
กํ า ไรสุ ท ธิ ต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น
17.0%* เฉลี่ย
-60.1%
13.9% เฉลี่ยในป 2547-2549
เฉลี่ยตอป (ROE)
ในชวง 5 ปกอนวิกฤติ
เฉลี่ยในป 2540-2543
สวนไตรมาส 1/50 อยูที่ 12.2%
เ อ็ น พี แ อ ล ต อ สิ น เ ชื่ อ ร ว ม คาดวาจะต่ํากวา 20%
36.6% โดยแตะระดับสูงสุด
9.6% เฉลี่ยในป 2547-2549 โดยในไตรมาส 1/50
(NPLs)
ที่ 52.3% เมื่อ พ.ค.2542
อยูท ี่ 8.14%เพิ่มขึ้นจาก 8.03% สิ้นป 2549
สํารองตอเอ็นพีแอล (LLR)
n.a.
36.4% เฉลี่ยในป 2541-2543
68.0% เฉลี่ยในป 2547-2549
เงิ น กองทุ น รวมต อ สิ น ทรั พ ย
9.1%*
10.8% เฉลี่ยในป 2540-2543
13.2% เฉลี่ยในป 2547-49 กอนที่จะเพิ่มขึ้นมาที่
เสี่ยง
14.1% ณ สิ้นไตรมาส 1/50 จากการเพิ่มทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1
7.5%*
7.8% เฉลี่ยในป 2540-2543
10.0% เฉลี่ยในป 2547-2549
การขยายตัวของสินเชื่อ
-4.8% เฉลี่ยในป 2540-2543 **
6.8% เฉลี่ยในป 2547-2549
≥ 19-20%
ธพ.ไทย 15 แหง
• บง.
91 แหง

•

การขยายตัวของเงินฝาก

≥ 16-17%

4.6% เฉลี่ยในป 2540-2543

5.2% เฉลี่ยในป 2547-2549

สินเชื่อตอเงินฝาก (L/D)

≥ 110%

101.0% เฉลี่ยในป 2540-2543

88.4% เฉลี่ยในป 2547-2549

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย และศูนยวิจัยกสิกรไทย หมายเหตุ: * รวมธนาคารตางชาติ ** ไดรับผลกระทบสวนหนึ่งจากการโอนขายหนี้เสีย
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การแกไขปญหา
การแกไขปญหาวิกฤติของประเทศในชวงดังกลาว ไดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยในสวนของภาครัฐนั้น ธปท.ไดออกมาตรการตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่งในระยะแรก จะเนนไปที่การ
แกปญหาที่สืบเนื่องจากชวงวิกฤติ อาทิ
• การปดสถาบันการเงินที่มีปญหา สงผลใหบริษัทเงินทุนลดจํานวนลงจาก 91 แหงในชวงกอน
วิกฤติ มาเหลือเพียง 18 แหงในชวงป 2546 เชนเดียวกับจํานวนธนาคารพาณิชยไทยที่ลดลงจาก
15 แหง มาที่ 12 แหง
• การเขาไปชวยเพิ่มทุน โดยในระหวางป 2539-2542 กองทุนฟนฟูฯ ไดเพิ่มทุนใหกับสถาบัน
การเงินที่ขาดสภาพคลองทางการเงินเปนจํานวนเงินประมาณ 4.7 แสนลานบาท ขณะที่หากรวม
ภาระจากการใหความชวยเหลืออื่นๆ (เชน การรับซื้อหนี้เสีย) และภาระจากการคุมครองเงินฝาก
ใหผูฝากเงินดวยแลว ประมาณการความเสียหายทั้งสิ้นที่กองทุนฟนฟูฯ รับภาระจะเพิ่มขึ้นมาที่
1.4 ลานลานบาท นอกจากนี้ ทางการยังออกมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 เพื่อเพิ่มเงินกองทุนทั้ง
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ใหกบั สถาบันการเงินที่ย่นื ขอเขารวมโครงการ ทําใหตองใชเงินเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ทั้งสิ้นประมาณ 7.4 หมื่นลานบาท
• การเพิ่ มความเข ม งวดของมาตรฐานการกํ ากั บดู แ ลด า นต างๆ เช น ความเพี ยงพอของ
เงินกองทุน การปลอยสินเชื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของกัน ขนาดการปลอยสินเชื่อตอราย การจัดชัน้ หนี้
เสีย และการกันสํารองตามเกณฑหนี้จัดชั้น เปนตน ซึ่งอิงกับมาตรฐานสากล
• การเรงรัดการแกไขปญหาหนี้เสีย ดวยการจัดตั้งองคกรพิเศษ และปรับปรุงกระบวนการ
ทางกฎหมาย เชน การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) และ
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน.)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลล ม ละลายกลางในป 2542 เพื่ อ ดู แ ลคดี ล ม ละลาย
โดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน ก็ไดปรับปรุงกฎหมายลมละลายหลายครั้งนับจากป 2541 เพื่อทําให
กระบวนการปรับ ปรุงโครงสรางหนี้ใ หมีความรวดเร็ว และทัน สมัย มากขึ้น ตลอดจนมีความ
ยุติธรรมระหวางลูกหนี้และเจาหนี้ เชน เดียวกับการปรับปรุงกระบวนการยึดทรัพย/ขายทรัพย
ทอดตลาดใหรวดเร็วขึ้น สงผลใหระยะเวลาที่ใชในกระบวนการทางศาล (ตั้งแตเตรียมเอกสาร
จนถึงขั้นตอนขายทรัพยทอดตลาด) ประมาณวาจะลดลงจากอยางนอย 42-60 เดือน มาเหลือ
ราวอยางนอย 26-35 เดือนในปจจุบัน

µ
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ระยะเวลาเฉลี่ยของขั้นตอนทางกฎหมาย
การเตรียมการ

กอนเขาสูกระบวนการศาล

กระบวนการทางศาล

การตอรอง การเตรียมเอกสาร
และขัน้ ตอนของทนายตางๆ
อยางนอย 2 เดือน
ยื่นจดหมายทวงถามลูกหนี้ & สงฟองศาล
อยางนอย 2 เดือน

รอคําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาล
อยางนอย 9-18 เดือน (ในกรณีมกี ารอุทธรณ)

การพิพากษา

ศาลมีคาํ สัง่ ใหจายชําระหนี้
หรือออกหมายบังคับคดี เพือ่ ยึดทรัพย
อยางนอย 3 เดือน

การบังคับคดี

ยึดทรัพย
อยางนอย 1 เดือน

ขายทรัพยทอดตลาด

กระบวนการขายทรัพยทอดตลาด
อยางนอย 9 เดือน

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย
•

การจัดระบบการเก็บขอมูลลูกหนี้ โดยมีการจัดตั้งเครดิตบูโรครั้งแรกในป 2542 ตามมาดวย
การออก พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2546 ทําให
สถาบันการเงินมีศูนยกลางที่ใชในการตรวจสอบประวัติการชําระหนี้ของลูกหนี้ กอนที่จะมีการ
อนุมัติสินเชื่อ ซึ่งชวยลดโอกาสเกิดเอ็นพีแอล

ขณะที่ตอมาในระยะหลัง มาตรการของทางการจะเนนไปที่การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให
กวางขวางมากขึ้น ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน และเพิ่มความสามารถในการแขงขันในระยะยาว อาทิ
• การอนุญาตให ธพ.ประกอบธุรกิจใหมตางๆ เชน การประกอบธุรกิจเรียกเก็บหนี้ (มิ.ย.43)
แบงกแอสชัวรันช (ธ.ค.44) การใหเชาซื้อและใหเชาแบบลีสซิ่ง แฟกเตอริง (ต.ค.47) การอนุญาต
ใหเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและจัดจําหนายหนวยลงทุน (พ.ค.48) และการออกตั๋วแลกเงิน
เพื่อกูยืมเงินจากประชาชน (6 ก.ย.49) เปนตน
• การออกแผนพั ฒนาระบบสถาบั นการเงิน (ประกาศในป 2547) เพื่ อจั ดระเบี ยบสถาบั น
การเงินและโครงสรางระบบการเงิน สงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เทาเทียมกันมากขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการทางการเงิน ซึ่งแนวทางของแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ไดกระตุนใหมี
การควบรวมกิจการระหวางธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร เพื่อปรับ
สถานะมาเป น ธนาคารพาณิ ช ย เ ต็ ม รู ป แบบ และธนาคารพาณิ ช ย เ พื่ อ รายย อ ย (ธย.)
ขณะเดียวกัน ก็อนุญาตใหสาขาของธนาคารตางชาติสามารถปรับเลื่อนสถานะมาเปนบริษัทลูก
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•

ของธนาคารตางชาติ (Subsidiary) ที่สามารถเปดสาขาไดมากกวา 1 แหง แตตองจดทะเบียนใน
ไทยและปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ธปท.กําหนด
การยกระดับมาตรฐานในการกํากับดูแลดานอื่นๆ ใหมีความสอดคลองกับหลักปฎิบัติ
สากลที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เชน นโยบายการกัน สํารองหนี้ดอยคุณ ภาพตามมาตรฐาน
IAS 39 (บั ง คับ ใช ป 2549-2550) นโยบายการกํ า กับ ดู แ ลแบบรวมกลุ ม Consolidated
Supervision (บังคับใชป 2550) และมาตรฐานเงินกองทุนใหม Basel II (บังคับใชป 2551)

ในสวนของธนาคารพาณิชยไทยนั้น ไดป รับปรุงการดําเนินงานหลากหลายดานเพื่อปองกัน
โอกาสการเกิดปญหาซ้ํารอย โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเครดิต และการปรับปรุงบทบาท
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับลูกคาใหมีความชัดเจนมากขึ้น เชน
• มีการวางนโยบายเครดิตจากฝายบริหารของธนาคารที่ชัดเจนขึ้น โดยคํานึงถึงตัวแปรดาน
การกระจุ ก ตั ว ของเงิ น ให สิ น เชื่ อ ในมิ ติ ต า งๆ อาทิ กลุ ม ลู ก ค า กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ และกลุ ม
อุตสาหกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งนาจะชวยลดโอกาสที่ธนาคารพาณิชย
ไทยจะปลอยสินเชื่อให Segment ใดมากเกินไปจนกอใหเกิด ความเสี่ยงดานเครดิตตอพอรต
สินเชื่อในภาพรวม
• มีการแยกกระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิตออกมาจากขั้นตอนการหาลูกคา ซึ่งแต
เดิม ผูจัดการสาขามักจะเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้ การแยกกระบวนการพิจารณาและ
อนุมัติเครดิต ดัง กลาว ทําใหเ กิด การคานอํานาจ และลดปญ หาการขาดความโปรง ใสในการ
ปลอยสินเชื่อ ขณะที่การหาลูกคา จะเปนของหนวยงานใหมอยางผูดูแลความสัมพันธลูกคา หรือ
ทีมขาย ซึ่งจะมีการวัดผลงานจากทั้งปริมาณและคุณภาพสินเชื่อ เพื่อกระตุนใหมีการติดตาม
สถานการณความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกคาภายใตความดูแลของตน กอนที่จ ะ
กลายเปนเอ็นพีแอล
• มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยวัดความเสี่ยงอัตโนมัติ เชน Credit Scoring, Credit Rating
และ Qualitative Risk Score ทําใหลดความจําเปนที่จะตองพึ่งพิงการพิจารณาเครดิตจากตัว
บุคคล หรือเจาหนาที่วิเคราะหเครดิต ซึ่งจะทําใหการประเมินความเสี่ยงและการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ย ที่ใ หกับ ลูก คาอยูภายใตมาตรฐานเดีย วกัน มากขึ้น เชน เดีย วกับ ขอมูลที่ใ ชใ นการ
พิจารณาและอนุมัติเครดิต ซึ่งจะอางอิงจากฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และความสามารถ
ในการชําระคืนหนี้ นอกเหนือไปจากการดูมูลคาหลักประกันแตเพียงอยางเดียวเหมือนในชวง
กอนวิกฤติเศรษฐกิจ
• มีระบบในการตรวจสอบการชําระหนี้และติดตามหนี้ ทําใหทราบไดทันทีวาลูกคารายใดเริ่ม
ชําระหนี้ชา แมจะชาไปเพีย ง 1 วันจากขอตกลงในสัญ ญาก็ตาม ดังนั้น ธนาคารพาณิช ยจึง
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สามารถรับ มือกั บ ปญ หาหนี้เ สีย ไดดี ยิ่งขึ้ น ดวยแนวทางที่ชั ด เจนมากขึ้น โดยลูก หนี้ที่ ยัง มี
ศักยภาพในการชําระหนี้ ก็จะเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อลด
โอกาสเกิดหนี้เสีย แตหากปญหาซับซอนมากขึ้นและไมสามารถตกลงกันได ก็จะถูกผลักดันเขาสู
กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งการดําเนินการดังกลาว นอกจากจะเพื่อใหไดรับชําระหนี้คืนแลว ก็
ยังจะชวยปองกันภาระการกันสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่จะทยอยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
หากธนาคารพาณิชยไมไดดําเนินการใดใดกับลูกหนี้เปนระยะเวลานานเกินกวาที่ธปท.กําหนด
นอกเหนือจากการที่ธนาคารพาณิชยไทยไดนําบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในป 2540
มาพัฒนางานดานการบริหารความเสี่ยงเครดิตขางตนแลว ธนาคารพาณิชยยังไทยไดพัฒนารูปแบบ
การทําธุรกิจในดานอื่นๆ เชน การสรางรายไดคาธรรมเนียมผานการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ การดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะกลุมธุรกิจการเงิน (ดังจะเห็นไดจากการที่ธนาคารพาณิชยหลายแหงไดเพิ่มสัดสวนการถือ
หุนในบริษัท หลัก ทรัพย บริษัทลิสซิ่ง บริษัทแฟคเตอริ่ง บริษัทหลักทรัพยจัด การกองทุน รวม หรือบริษัท
ประกันชีวิต เปนตน) ตลอดจนการพัฒนาชองทางการขายและใหบริการ เพื่อใหสามารถเขาถึงลูกคาและ
ตอบโจทยความตองการของลูก คาไดอยางมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น อัน จะชวยเสริมสรางศัก ยภาพการ
แขงขันในระยะยาวดวย
เสนทางในอนาคต
ถึงแมวาผลตอบแทนสําหรับความพยายามในการแกไขปญหาที่สืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและ
การเงินในป 2540 และการปรับปรุงศักยภาพในการแขงขันของทั้งธนาคารพาณิชยไทยเองและทางการไทย
จะสะทอนออกมาในรูปของผลการดําเนินงานและศักยภาพในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยไทยที่ฟน ตัว
ขึ้นชัดเจนจากชวงวิกฤติ แตการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจตั้งแตตนป 2550 ที่นํามาสูก ารเพิม่ ขึน้
อีกครั้งของปญหาเอ็นพีแอล กําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิตอสินทรัพยสุทธิ (NIM) ที่ลดลงในไตรมาส 1/2550 ตลอดจน
ขาวความจําเปนในการเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชยบางแหงนั้น ไดตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของ
การแกไขปญหาของระบบสถาบันการเงินในชวง 10 ปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม ศูนยวิจัยกสิก รไทยมีความเห็นวา ปญ หาความออนแอทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยไทยที่ปรากฎขึ้นในไตรมาส 1/2550 นั้น มีสาเหตุและองคประกอบที่แตกตางจาก
ชวงวิกฤติป 2540 เนื่องจากการชะลอตัวของผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยไทยในครั้งนี้ มี
สาเหตุหลักจากการชะลอตัวของวัฏจักรเศรษฐกิจตามปกติ (หลังจากที่ประเทศไทยเพิ่งผานพนชวงของการ
เปลี่ยนผานทางการเมือง ไมใชการชะลอตัวจากปญหาฟองสบูแตกเหมือนในชวงกอนวิกฤติ) ประกอบกับ
ธนาคารพาณิชยไทยบางแหงยังอยูในชวงที่ตองกันสํารองหนี้เสียใหครบตามเกณฑใหมของ ธปท.ที่เพิ่ง
ประกาศใชเมื่อปลายป 2549 ที่ผานมา จึงทําใหมีคาใชจายดังกลาวสูงกวาปกติ ขณะที่ เชื่อวาธนาคาร
µ
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พาณิชยไทยมีประสบการณจากชวงวิกฤติ และมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของ
เอ็นพีแอลในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งสัด สวนการกัน สํารองหนี้ตอเอ็น พีแอล คงจะเพิ่มขึ้น อยาง
ตอเนื่องจากระดับ 63.2% ณ สิ้นไตรมาส 1/50 เมื่อธนาคารพาณิชยไทยสํารองครบถวนตามเกณฑธปท.
ดังนั้น การชะลอตัวลงของผลการดําเนินงานและปญหาเอ็นพีแอลของธนาคารพาณิชยไทยใน
ระยะนี้ จึงนาจะเปนปญหาเพียงชั่วคราว และคงจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟน
ตัวขึ้น ถึงแมวาในระหวางนี้ ธนาคารพาณิชยไทยยังจําเปนที่จะตองประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง
มากกวาปกติ ประกอบกับธนาคารพาณิชยบางแหงยังจําเปนที่จะตองมีแกไขปญหาเฉพาะภายในองคกร
เพื่อความมั่นคงในการทําธุรกิจในระยะยาวก็ตาม
หากมองไปในระยะถัด ไป ศูนยวิจัย กสิก รไทยเชื่อวา จุดเปลี่ยนที่สําคัญสํา หรับระบบ
สถาบันการเงินไทย นาจะเปนแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่สอง (ซึ่งนาจะเปนรูปเปนราง
และมีรายละเอียดออกสูสาธารณชนในชวงตนปหนา) ตลอดจน การเปดเสรีทางการเงิน (ซึ่งการเจรจา
ระหวางไทย-สหรัฐฯ นาจะกลับมาเปนประเด็นอีกครั้ง หลังจากที่ไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในชวง
ตนป 2551 และสหรัฐ ฯ เสร็จสิ้นการเลือกตั้งในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2551) ซึ่ง นาจะตอกย้ําความ
จําเปนที่ธนาคารพาณิชยไทยจะตองมุงเสริมสรางศักยภาพทางธุรกิจภายใตแนวคิด “ธนาคารเต็มรูปแบบ”
(Universal Bank) โดยบริการทางการเงินคงจะมีความหลากหลายมากขึ้น สอดคลองกับความตองการ
ทางการเงินและความรูของผูบริโภคที่ซับซอนขึ้น การแขงขันจะรุนแรงขึ้นในทุกกลุมลูกคาและผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะจากธนาคารพาณิชยที่มีสถาบันการเงินตางชาติถือหุนคอนขางมาก และในประเภทบริการที่
ธนาคารตางชาติมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
นอกจากนี้ ยังอาจมีก ารควบรวมกิจการระหวา งธนาคารมากขึ้ นในอนาคต เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากกลยุทธการแขงขันที่เนนการแสวงหาตลาดเฉพาะ (Niche Market) นั้น
อาจไมสามารถรับรองถึงความอยูรอดของธุรกิจในระยะยาวได ทามกลางขยายธุรกิจของธนาคารพาณิชย
เต็ ม รู ป แบบ และความจริ ง ที่ ว า ผลิต ภั ณ ฑแ ละบริก ารทางการเงิ น เปน สิ น ค าที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น
(Homogenous) ไมสามารถสรางความแตกตางไดชัดเจนเหมือนสินคาเพื่อการบริโภคประเภทอื่นๆ ดังนั้น
จึงทําใหสินคาและบริการจากธนาคารพาณิชยแตละแหงมีความคลายคลึงและลอกเลียนแบบกันไดงาย ซึ่ง
กอใหเกิดคําถามตามมาวา Niche Market ในธุรกิจสถาบันการเงินนั้น มีอยูจริงหรือ? Ë

-------------------------Disclaimer
รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณ
เพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความ
ระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจาก
การใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

