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ระบบการเงนิของไทยในรอบ 20 ปที่ผานมา 
และสิ่งที่จะตองฟนฝาในอนาคต* 

ปกรณ  วิชยานนท 

                                                               
*    นําเสนอในการสัมมนาประจําป 2547 ของสถาบันเรื่อง เหลียวหลังแลหนา: ยี่สิบปเศรษฐกิจสังคมไทย เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2547  

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี  

1.  บทนํา 

หนาที่พ้ืนฐานของระบบการเงินในแทบทุกประเทศ คือ 
เปนชองทางหรือตัวกลางที่ชวยหมุนเวียนทรัพยากรจากฝายที่มี
เกินพอ (ไดแก ผูออม) ไปยังฝายที่ขาดแคลน (เชน ผูลงทุนและ
ผูบริโภค) ในการทําหนาที่พ้ืนฐานนี้ระบบการเงินตองพ่ึงสอง
องคประกอบที่สําคัญไดแก สถาบันการเงิน และตลาดเงินทุน 
ในกรณีของไทย ธนาคารพาณิชย (ธพ.) เอกชนมีอิทธิพลและ
สวนแบงตลาดมากกวาสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ในเกือบทุก
แงมุม เชน ขนาดของสินทรัพย การกระจายของสาขา การระดม
เงินออม และการปลอยสินเชื่อ รองลงไปจาก ธพ. ไดแก บริษัท
เงินทุน (บง.) ในชวงป 2533-40 สถาบันการเงินทั้งสองนี้มีสวน
แบงถึงรอยละ 88 ของเงินออมที่ครัวเรือนฝากไวกับระบบ
การเงิน (ตารางที่ 1)  ในขณะเดียวกันสินเชื่อจากสถาบันการเงนิ
ทั้งสองนี้มีจํานวนถึงรอยละ 92 ของสินเชื่อคงคางจากสถาบัน
การเงินทุกประเภท (ตารางที่ 2) นั่นแสดงถึงบทบาทหลักของ 
ธพ. และ บง.  นอกเหนือจากตลาดการเงินที่ทําหนาที่หมุนเวียน
ทรัพยากรมายาวนานแลว รัฐไดจัดต้ังตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) ในป 2518 แมวาทางการจะไดชวยสนับสนุน
ตลท.ในหลายดาน  เชน  จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ศูนยซื้อขายตราสารหนี้
ไทย สํานักหักบัญชี  ศูนย รับฝากหลักทรัพย นายทะเบียน
หลักทรัพย    และสมาคมหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
หลักทรัพย  เชน  สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางเครดิต 
(TRIS)   แตปริมาณเงินทุนที่ธุรกิจเอกชนระดมผาน ตลท. (ซึ่งได
ขยายตัวขึ้นเปนอันมากตั้งแตป 2540 เปนตนมา ตามที่แสดงใน
ตารางที่ 3) โดยเฉลี่ยก็ยังนอยเมื่อเทียบกับการปลอยสินเชื่อของ 

ธพ.  และ บง.    ดังนั้นในที่นี้จึงจะเพงเล็งความสนใจไปที่
ประสบการณของสถาบันการเงินทั้งสองประเภทนี้ โดยเฉพาะ
เมื่อประสบภาวะวิกฤติและมาตรการที่รัฐนําออกใชในชวง 20 ป
ที่ผานมา 

2. วิกฤติการณบริษัทเงินทุน (พ.ศ. 2522-26) 

วิกฤติการณ บง. ไดเกิดขึ้นสองครั้ง คือ ในป 2522 และป 
2526 สําหรับคร้ังแรก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย (บงล.) ขนาด
ใหญ (ราชาเงินทุน) ไดปลอยสินเชื่อแกบริษัทในเครือโดยไมมี
หลักประกันเพื่อจุดประสงคที่จะซื้อหรือปนหุนของตนเองใน 
ตลท.  ดวยเหตุนี้ความมั่นคงของกิจการบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับ
ราคาหุนของบริษัทฯ เอง เมื่อการบริหารงานของบริษัทฯ ไมมี
ประสิทธิภาพ จึงสงผลใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันในบริษัทฯ 
และราคาหุนตกต่ําลงเปนอันมากจนทั้งบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือประสบภาวะขาดสภาพคลองและขาดทุนอยางรุนแรง ใน
ที่สุดรัฐไดถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทราชาเงินทุน 
วิกฤติการณในระลอกแรกนี้ไดสรางความเสียหายคอนขางมาก
แกทั้งลูกคาและ ตลท.  รัฐไดพยายามใหความชวยเหลือหลาย
ประการ  เชน เสริมสภาพคลอง  ลดอัตรามารจินเพื่อฟนฟู ตลท. 
และจัดต้ังกองทุนพัฒนาตลาดทุน อยางไรก็ตาม ความเสียหาย
ก็ยังแฝงตัวและกัดกรอนฐานะการเงินของ บงล.จํานวนหนึ่งอยาง
ตอเนื่อง ธุรกิจเงินทุนสวนใหญประสบปญหามากขึ้นเพราะ
ความเชื่อม่ันของประชาชนไดเสื่อมคลายลงจนมีการขอไถถอน
ต๋ัวสัญญาใชเงินกอนกําหนดเปนอันมาก บริษัทสวนใหญจึงขาด
สภาพคลองอยูเสมอจนในที่สุดวิกฤติการณ บง. ไดเกิดขึ้นอีก
คร้ังหนึ่งในป 2526 
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สาเหตุสําคัญของวิกฤติการณ บง. ป 2526 มีสี่ประการ 
คือ ประการแรก ผลกระทบตอเนื่องจากวิกฤติการณ บง. ป 
2522 ประการที่สอง วิกฤติการณราคาน้ํามันผลักดันใหอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลกพุงสูงขึ้นมาก  การลดคาเงินบาทถึงสอง
คร้ังในป 2524 และมาตรการการเงินที่เขมงวดทําใหสภาพคลอง
ของระบบการเงินในประเทศยิ่งตึงตัวขึ้น ประการที่สาม สถาบัน
การเงินหลายแหลงบริหารงานอยางไมมีประสิทธิภาพและไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ใหกูยืมแกกรรมการและบริษัทในเครือ
เปนจํานวนมากโดยไมมีหลักประกัน ใหกูยืมแกลูกหนี้ที่มีฐานะ
การเงินไมม่ันคงพอ  และประการที่สี่ กลุมผูบริหารทุจริตเอง
เพ่ือใหไดเงินไปใชในกิจการที่ไมถูกตอง และมีการสรางลูกหนี้
ปลอม 

ในเดือนตุลาคม 2526 สถาบันการเงินเอกชนหลายแหง 
(เชน บง.เอราวัณทรัสต เยาวราชไฟแนนซ) ไดประสบภาวะขาด
สภาพคลองอยางรุนแรงจนไมสามารถชําระคืนต๋ัวสัญญาใชเงิน
ที่ครบกําหนดได ทําใหผูฝากเงินต่ืนตระหนกเปนอันมาก และมี
ผลกระทบกระเทือนตอ บง. และบริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.)  
 

อื่นๆ ไปทั้งระบบเพราะผูฝากเงินรีบเรงถอนตั๋วสัญญาใชเงินเปน 
จํานวนมากขึ้น ทําใหวิกฤติการณลุกลามเปนวงกวาง ภาวะ
วิกฤติของระบบสถาบันการเงินในครั้งนี้มีความรุนแรงกวาครั้ง
แรกในป 2522 มาก เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อม่ันใน บง. 
และ บค. ที่ไมอยูในเครือของ ธพ. จึงพยายามโยกยายเงินฝาก
กันขนานใหญเพ่ือสรางความปลอดภัยใหมากขึ้น นอกจากนั้น 
เงินสวนหนึ่งไดถูกนําไปหมุนเวียนในการเงินนอกระบบ เชน วง
แชรและ บง. เถื่อนตางๆ เปนตน 

รัฐไดดําเนินมาตรการทางการเงินสองประเภทเพื่อแกไข
ปญหามิใหลุกลามตอไป ประเภทที่หนึ่งคือ จัดหาเงินกูชั่วคราว
เพ่ือเสริมสภาพคลองโดยใชเงินจากทั้งทางการและสถาบัน
การเงินอื่นๆ ทั้งนี้เพ่ือฟนศรัทธาและความเชื่อม่ันของประชาชน
ใหกลับมาดังเดิม ประเภทที่สองคือ การปรับโครงสรางพื้นฐาน
ของ บง. ใหม่ันคงขึ้น พรอมทั้งปรับปรุงการบริหารงานใหมีกําไร
ในระยะเวลาอันควร ในประเภทที่สองน้ี รัฐไดดําเนินโครงการ 4 
เมษายน 2527 โดยมีจุดประสงคที่จะรวบรวม บง.ที่ประสบ
ปญหาใหเขามาอยูในความดูแลของทางการดวยความสมัครใจ  
 

ตารางที่ 1  เงินออมของภาคครวัเรือนที่ฝากไวกับสถาบันการเงิน (ยอดคงคาง ณ ส้ินป) 
(หนวย: พันลานบาท) 

  2528 2533 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547  
             Q1 Q2 
1. ธนาคารพาณิชย 453 1,149 2,372 2,642 3,061 3,338 3,321 3,529 3,720 3,770 3,894 3,928 3,957 

  (76.1) (77.3) (71.5) (70.5) (80.6) (79.0) (79.3) (78.2) (77.1) (76.2) (75.1) (75.2) (75.0) 
2. บริษัทเงินทุน 58 149 572 661 183 182 126 127 142 128 151 115 124 

  (9.8) (10.1) (17.2) (17.6) (4.8) (4.3) (3.0) (2.8) (2.9) (2.6) (2.9) (2.2) (2.4) 
3. บริษัทประกันชีวิต 16 34 99 117 140 154 166 197 234 277 334 357 373 

  (2.7) (2.3) (3.0) (3.1) (3.7) (3.6) (4.0) (4.4) (4.8) (5.6) (6.4) (6.8) (7.1) 
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร 2 2 5 6 5 3 3 3 4 4 2 1 1 

  (0.4) (0.1) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 
5. ธนาคารออมสิน 56 112 179 205 235 325 349 392 454 493 523 523 529 

  (9.4) (7.6) (5.4) (5.5) (6.2) (7.7) (8.3) (8.7) (9.4) (10.0) (10.1) (10.0) (10.0) 
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 3 14 45 57 65 86 93 112 128 153 160 173 169 

 สหกรณการเกษตร (0.4) (0.9) (1.4) (1.5) (1.7) (2.0) (2.2) (2.5) (2.7) (3.1) (3.1) (3.3) (3.2) 
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห 7 25 47 59 110 134 128 152 142 122 124 123 127 

  (1.2) (1.7) (1.4) (1.6) (2.9) (3.2) (3.1) (3.4) (2.9) (2.5) (2.4) (2.4) (2.4) 
 ยอดรวม 595 1,486 3,320 3,749 3,800 4,222 4,187 4,512 4,823 4,946 5,188 5,221 5,279 
  (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บคือสัดสวน (รอยละ) ของยอดรวม 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 2 สินเชื่อที่ปลอยโดยสถาบันการเงิน (ยอดคงคาง ณ ส้ินป) 
(หนวย: พันลานบาท) 

  2528 2533 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547  
             Q1 Q2 

1. ธนาคารพาณิชย 521 1,482 4,231 4,825 6,037 5,372 5,119 4,586 4,299 4,603 4,701 4,791 4,859 
  (77.6) (77.3) (70.8) (69.8) (73.9) (73.0) (79.0) (76.9) (75.6) (78.1) (76.5) (76.5) (76.2) 

2. บริษัทเงินทุน 98 315 1,301 1,488 1,284 1,120 498 450 360 178 237 239 255 
  (14.6) (16.4) (21.8) (21.5) (15.7) (15.2) (7.7) (7.5) (6.3) (3.0) (3.9) (3.8) (4.0) 

3. บริษัทประกันชีวิต 7 17 24 30 36 41 42 40 38 39 42 431 43 
  (1.1) (0.9) (0.4) (0.4) (0.4) (0.6) (0.6) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) 

4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร 3 3 7 7 6 6 4 3 4 5 1 1 1 
  (0.4) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 

5. ธนาคารออมสิน 1 11 39 56 118 145 130 149 229 261 286 297 305 
  (0.2) (0.6) (0.7) (0.8) (1.4) (2.0) (2.0) (2.5) (4.0) (4.4) (4.7) (4.7) (4.8) 

6. ธนาคารเพื่อการเกษตร 22 39 130 170 197 207 222 257 277 289 319 322 327 
 และสหกรณการเกษตร (3.2) (2.0) (2.2) (2.5) (2.4) (2.8) (3.4) (4.3) (4.9) (4.9) (5.2) (5.1) (5.1) 

7. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม  8 21 78 104 156 132 136 148 156 156 150 148 147 
 แหงประเทศไทย (1.2) (1.1) (1.3) (1.5) (1.9) (1.8) (2.1) (2.5) (2.7) (2.6) (2.4) (2.4) (2.3) 

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห 11 30 142 199 279 296 284 278 278 309 348 359 374 
  (1.7) (1.5) (2.4) (2.9) (3.4) (4.0) (4.4) (4.7) (4.9) (5.2) (5.7) (5.7) (5.9) 

9. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม - - 1 1 1 2 2 3 5 11 18 20 23 
 ขนาดยอม (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.2) (0.3) (0.3) (0.4) 

10. ธนาคารเพื่อการสงออก - - 27 33 58 40 42 48 42 41 43 43 44 
 และนําเขาแหงประเทศไทย (0.0) (0.0) (0.4) (0.5) (0.7) (0.5) (0.7) (0.8) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) 
 ยอดรวม 671 1,918 5,979 6,912 8,171 7,360 6,479 5,962 5,687 5,892 6,145 6,263 6,379 
  (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บคือสัดสวน (รอยละ) ของยอดรวม 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย 

ตารางที่ 3 การระดมเงินจากแหลงตางๆ โดยภาคเอกชน 
(หนวย: พันลานบาท) 

 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547  
             Q1 Q2 

1.  หลักทรัพยท่ีเอกชนออกใหม 93 132 272 226 214 163 432 871 381 340 346 831 191 127 
2.  สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย 373 507 761 800 595 1,212 -665 -253 -533 -287 304 99 90 68 
    (สวนตางจากปกอนหนา)               
3.  สินเชื่อจาก บง. บงล. 132 185 275 293 187 -205 -163 -622 -48 -90 -182 59 3 16 
 (สวนตางจากปกอนหนา)               
4.   = 2 + 3 505 693 1,036 1,093 781 1,008 -829 -875 -581 -377 122 158 92 83 
5.  = 4 - 1 412 561 764 867 567 844 -1,261 -1,747 -962 -718 -224 -673 -98 -43 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



6 ปกรณ วิชยานนท 

 

โครงการนี้เปนการรวมศูนยเพ่ือแกไขปญหาโดยมีบริษัทที่เขารวม
ในโครงการทั้งสิ้น 25 บริษัท  ในการบริหารโครงการ 4 เมษายน 
2527 ทางการไดดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือปรับปรุงระบบการ
บริหารงานของ บง. บงล. บค. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง
การหารายไดและการมีฐานะที่ม่ันคง ดังนั้นจึงเพิ่มทุนโดยใชเงิน
ชวยเหลือของทางการพรอมทั้งชักจูงสถาบันการเงินตางประเทศ
ใหเขามารวมลงทุนในบางบริษัท นอกจากนั้น ยังเสริมผูบริหาร
มืออาชีพใหแกบริษัทเหลานี้อีกดวย   อนึ่ง ในกรณีที่ทางการ
จําเปนตองเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทที่ประสบปญหาเกิน
แก ทางการก็ไดพยายามรักษาความเชื่อม่ันของประชาชนโดย
ทยอยชําระคืนผูฝากเงินในระยะเวลา 10 ป 

3. วิกฤติการณการเงินนอกระบบ (พ.ศ. 2527) 

ในระหวางที่รัฐกําลังพยายามแกไขปญหาของ บง. ในป 
2527 นั้น ก็ไดมีเอกชนบางกลุมจัดต้ังการเงินนอกระบบที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของรัฐ การเงินดังกลาวอยูในรูปวงแชร 
เชน แชรแมชมอย แชรชารเตอร และแชรน้ํามัน วงแชรเหลานี้
เปนการหมุนเงินบางสวนจากผูรวมลงทุนใหมไปตอบแทนผูรวม
ลงทุนเดิม  โดยมิได มีการนําไปลงทุนในกิจการใดๆ  ที่ ให
ผลตอบแทนสูงตามที่เจาของวงแชรไดกลาวอาง แทที่จริงแลว
เปนการใชอุบายหลอกลวงเพื่อนําเงินไปใชสวนตัวโดยเจตนา
ทุจริต ทางการไดพยายามชี้แจงตอประชาชนไมใหหลงผิดเขาไป
รวมลงทุนในกิจการดังกลาว แตไมไดผล จึงจําเปนตองออก 
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 
2527 เพ่ือปองกันและปราบปรามการกูยืมเงินดังกลาว 

4. ปญหาธนาคารพาณิชย (พ.ศ. 2527-30) 

ในชวงที่ บง. ประสบปญหา ธพ. หลายแหงก็ประสบ
ปญหาที่ คล ายคลึ งกัน ดัง เชน ตัวอยางตอไปนี้  ธนาคาร
เอเชียทรัสท (ในป 2527) ขาดการจัดองคกรที่เปนระบบและขาด
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ จึงเกิดการบริหารงานที่ขาดความ
รอบคอบ นอกจากนั้น ยังปลอยสินเชื่อมากเกินไปใหแกบริษัท
ในเครือ สงผลใหสินเชื่อที่ไมกอรายไดหรือ NPL พุงสูงขึ้นมาก 
ธนาคารมหานคร (ในป 2529) ขาดทุนเปนอันมากจากธุรกิจซื้อ
ขายและเก็งกําไรในการคาเงินตราตางประเทศ   ธนาคาร 
นครหลวงไทย (ในป 2530) ประสบปญหาอันเนื่องมาจากการ
ปลอยสินเชื่ออยางไมรอบคอบในเขตภูมิภาครวมทั้งความทุจริต

ของผูบริหาร รัฐไดพยายามเขาไปแกไขดวยหลายวิธี เชน ใช
แนวทางในทํานองเดียวกับโครงการ 4 เมษายน 2527 (กลาวคือ 
สงผูบริหารชุดใหมเขาไปบริหาร  ปรับปรุงระบบบริหารงาน  เพ่ิม
ทุนใหมโดยใชเงินของรัฐ แปลงสถานภาพเปนธนาคารของรัฐ 
และผนวกเขากับธนาคารแหงอื่นของรัฐ)      ตอมา รัฐไดเปลี่ยน
แนวทางแกไขปญหาไปจากเดิมโดยเนนใหธนาคารที่มีปญหาชวย
ตัวเองใหมากที่สุดกอนที่จะใชเงินชวยเหลือจากทางการ การเขา
ถือหุนและการใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่าของแหลงทางการจึงมีจํานวน
นอยลง โดยมีการวางเงื่อนไขกับ ธพ. ที่ไดรับความชวยเหลือให
แกไขสถานการณอยางเร็วที่สุด หลังจากนั้นยังมี ธพ. อีกบาง
แหงที่ถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทําใหฐานะทางการ
เงินทรุดลงจนอาจเกิดปญหารุนแรงขึ้นได ทางการจึงเขาไป
ปองกันปญหาของระบบ ธพ.โดยรวม โดยเรงรัดใหธนาคารเหลานี้
ปรับปรุงการบริหารงานและเสริมฐานะทางการเงินใหม่ันคงขึ้น 
พรอมทั้งสั่งใหมีการเพ่ิมทุนและกันเงินสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญอยางเพียงพอ ผลของการเขาแกไขปญหาเฉพาะหนาของ 
ธพ. การวางเงื่อนไข การปองกันปญหา และการเสริมสรางความ
ม่ันคงใหสูงขึ้นทําใหระบบ ธพ. โดยรวมมีความเขมแข็งขึ้นมาก 

สิ่งที่นาสังเกตประการหนึ่งคือ ในชวงที่รัฐเขาไปกํากับ 
ตรวจสอบ และชวยเหลือสถาบันการเงินบางแหงนี้ รัฐไดประสบ
อุปสรรคทางกฎหมายในบางแงมุม จึงไดมีการแกไขกฎหมาย
หลายฉบับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (คือความคลองตัวและรัดกุม)  
ใหแกรัฐในการกํากับดูแลและแกไขปญหาของสถาบันการเงิน  
ตัวอยางเชน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2528  
พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2528 และ พ.ร.บ. 
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2528 นอกจากนั้น 
ยังมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถใหแกธนาคารแหงประเทศ
ไทย (ธปท.) ในการชวยเหลือ ฟนฟู และพัฒนาสถาบันการเงินที่
ประสบปญหาใหมีฐานะมั่นคงและสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
พรอมทั้งใหความคุมครองแกผูฝากเงินในกรณีที่ตองปดกิจการ
ของสถาบันการเงิน 

5. การเปดเสรีทางการเงิน (พ.ศ. 2532-37) 

ปญหาที่สําคัญของระบบการเงินไทยในชวงป 2530 คือ  
ปญหาสภาพคลองสวนเกินที่เกิดจากภาวะการลงทุนยังไมฟน



ระบบการเงินของไทยในรอบ 20 ปที่ผานมาและสิ่งที่จะตองฟนฝาในอนาคต 7 

 

ตัวเต็มที่ และสถาบันการเงินในประเทศปลอยสินเชื่ออยาง
ระมัดระวังขึ้นสืบเนื่องมาจากวิกฤติการณสถาบันการเงินในชวง
ที่ผานมา ธปท.จึงไดใชมาตรการการเงินหลายประเภทเพื่อดูด
ซับสภาพคลองสวนเกิน เชน ออกพันธบัตร ธปท. เปนครั้งแรก 
(ป 2530) ขยายคํานิยามของอุตสาหกรรมขนาดยอมตาม
นโยบายสินเชื่อสูชนบท และกระตุนการเปดและกระจายสาขา
ของ ธพ. 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-34) เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวไดสูงกวาเปาหมายมากเพราะหลายปจจัย เชน การ
แกไขวิกฤติการณและเสริมสรางเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 
รวมทั้งการปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนไดเพ่ิมความมั่นใจ
ใหกับนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศจนทําใหมีการ
ลงทุนในประเทศสูง ภาวะเศรษฐกิจตางประเทศในชวงนั้นก็
เอื้ออํานวยเปนอยางยิ่ง ดังเห็นไดจากการที่ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกลดลงมาอยางรวดเร็ว และอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
ก็ทรงตัวอยูในระดับตํ่าเชนกัน ประกอบกับเศรษฐกิจของ
ประเทศอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหการคาของ
โลกรวมไปถึงการสงออกของไทยกระเตื้องขึ้นอยางเห็นไดชัด 
นอกจากนั้น การที่ธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรม
สําคัญไดเขาแทรกแซงตลาดเงินตราตางประเทศ เพ่ือกดคาเงิน
ดอลลาร สรอ. ใหตํ่าลงตามขอตกลงพลาซา ทําใหคาเงินบาทซึ่ง 
เคลื่อนไหวตามคาเงินดอลลาร สรอ. อยางใกลชิด ลดตํ่าลงเมื่อ 
เทียบกับคา เงินสกุลสํา คัญอื่นๆ   เชน   เยนญี่ปุ น   และ 
มารคเยอรมันนี จึงสงเสริมใหสินคาไทยสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกไดดีขึ้น 

จากการที่เศรษฐกิจของไทยไดขยายตัวในระดับสูงขึ้น
ต้ังแตป 2531 เปนตนมา โดยโครงสรางเศรษฐกิจแปรเปลี่ยน
ไปสูระบบที่มีภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนตัวนํานั้น ทําให
เกิดความตองการบริการทางการเงินในรูปแบบที่ซับซอนและมี
ความหลากหลายมากขึ้น ธปท.จึงไดวางแผนปรับปรุงระบบ
การเงินป 2533-35 โดยมุงหมายที่จะลดบทบาทของทางการใน
การแทรกแซงตลาดการเงิน เพ่ิมการแขงขันของสถาบันการเงิน 
ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือและบริการทางการเงินเพื่อตอบสนอง
รูปแบบความตองการดานตางๆ มากขึ้น มาตรการเปดเสรี
ทางการเงินจึงเริ่มตนดวยการยอมรับพันธะขอ 8 ของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) ในเดือนพฤษภาคม 2533 ซึ่งได
ยกเลิกมาตรการควบคุมปริวรรตสําหรับธุรกรรมในบัญชี

เดินสะพัด รัฐไดเปดเสรีการควบคุมปริวรรตเปนรอบที่สองใหแก
ธุรกรรมในบัญชีเงินทุนในเดือนเมษายน 2534 และในรอบที่
สามคือ เดือนกุมภาพันธ 2537 รัฐอนุญาตใหคนไทยใชจายใน
ตางประเทศมากขึ้นรวมทั้งการลงทุนโดยตรงและการทองเที่ยว 
นอกจากนั้น ธปท. เห็นวาประเทศในกลุมอินโดจีนกําลังดําเนิน
นโยบายเปดประเทศและระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จึงมีนโยบาย
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค เพ่ือ
สรางฐานบริการทางการเงินระหวางประเทศขึ้นในไทย พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการเงินไทย และชวยใหธุรกิจไทยระดม
ทุนไดสะดวกและในตนทุนที่ตํ่าลง โดยการอนุญาตใหสถาบัน
การเงินจัดต้ังกิจการวิเทศธนกิจ (International Banking 
Facilities-IBF) ขึ้นในประเทศไทยตั้งแตเดือนกันยายน 2535 
ทั้งนี้ไดใหสิทธิพิเศษทางภาษีหลายประการ เชน ลดภาษีเงินได
นิติบุคคล ยกเวนภาษีธุรกิจและภาษีดอกเบี้ย นอกจากนั้น ใน
เดือนมกราคม 2538 รัฐยังไดอนุญาตใหกิจการวิเทศธนกิจเปด
สาขาในตางจังหวัดไดอีกดวย 

ในแงดอกเบี้ย รัฐคอยๆ ยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
สงเสริมการระดมเงินออมและเพิ่มความคลองตัวใหแกระบบ
การเงิน โดยเริ่มจากเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวใน 
เดือนมิถุนายน 2532 เงินฝากระยะสั้นในเดือนมีนาคม 2533 
เงินฝากออมทรัพยในเดือนมกราคม 2535 และเงินกูในเดือน 
มิถุนายน 2535  ทั้งนี้ ในป 2535-36 ธปท.ไดเพ่ิมความยืดหยุน
ใหแก ธพ. โดยผอนผันเงื่อนไขของการเปดสาขา  ไดแก  การถือ
พันธบัตรรัฐบาลและการปลอยสินเชื่อทองถิ่น นอกจากนั้น ยังได
ขยายความหมายของเงินสํารองสภาพคลองใหครอบคลุมถึง
พันธบัตรของ ธปท. และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงตราสารหนี้ที่ออก
โดยสถาบันการเงินหรือหนวยงานของรัฐที่ผานการรับรองแลว 

ธพ.ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจใหมๆ  เชน  คํ้าประกัน
การจําหนายและซื้อขายตราสารหนี้ จดทะเบียนและรับฝาก
หลักทรัพย  ขายตราสารหนี้ของรัฐ บริหารกองทุนรวม ให
คําปรึกษาทางการเงิน และทําการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพยก็เชนกัน ตัวอยางของ
ธุรกิจใหมๆ ไดแก เชาซื้อ บริการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
สวนบุคคล กองทุนรวม บริการรับฝาก และธุรกิจปริวรรตเงินตรา 

ในขณะเดียวกัน รัฐก็ไดออกกฎหมายและจัดต้ังองคกร
ขึ้นมาใหมหลายประเภท เชน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ออกในเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งเปดทางใหบริษัท
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ทั่วไปออกตราสาร (หุนสามัญและตราสารหนี้) ระดมทุนจาก
ประชาชนโดยตรงได จากเดิมที่กฎหมายอนุญาตแตเฉพาะ
บริษัทมหาชนเทานั้น    พ.ร.บ.ฉบับนี้ไดกอต้ัง กลต.ขึ้นเปน
หนวยงานอิสระ  เ พ่ือทําหนาที่กํากับธุรกรรมของตลาดที่
เกี่ยวของกับหุนสามัญ พันธบัตร และตราสารอนุพันธในป 2536 
รัฐไดชี้แนะใหต้ัง TRIS และในป 2537 หนวยงานเอกชนก็จัดต้ัง
ศูนยซื้อขายตราสารหนี้เพ่ือเปนตลาดรองเพิ่มสภาพคลองใหแก
ตราสารหนี้ สวนทางดานระบบการชําระเงิน ธปท.ก็ไดปรับปรุง
วิธีการหักบัญชีและการตกลงชําระเงินโดยมีการใชเครื่องมือ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากการใชเงินสด ซึ่งไดชวยลดตนทุนและ
เอื้ออํานวยแกการขยายตัวของธุรกิจ ตัวอยางเชน  ระบบ 
BAHTNET และ THAICLEAR นอกจากนั้นยังไดเร่ิมใชการโอน
เงินผานเครื่องอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

จุดประสงคของการเปดเสรีทางการเงินที่รัฐไดดําเนินการ
ระหวางป 2531 ถึง 2539 คือ เพื่อเพ่ิมแรงแขงขันใหแกตลาด
การเงินภายในประเทศ เพ่ิมความคลองตัวใหแกสถาบันการเงิน
เพ่ือตอสูกับแนวโนมโลกาภิวัฒนทางการคาและบริการ และเพิ่ม
บทบาทของไทยใหเปนศูนยกลางทางการเงินของภูมิภาค 

6. ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540) 

สิ่งที่นาสังเกตประการหนึ่งคือ แมรัฐจะอนุญาตใหเงินทุน
จากตางประเทศไหลเขาออกไดอยางเสรีแลวก็ตาม แตรัฐกลับ
ยังผูกคาเงินบาทไวกับตะกราเงินเชนเดิมดังที่ไดกระทํามาตั้งแต
ป 2527 เนื่องจากเงินดอลลาร สรอ. มีน้ําหนักมาก (ประมาณ 
85%) ภายในตะกราเงินนั้น คาเงินบาทจึงไมเปลี่ยนแปลงเทาใด
เมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. สวนตางของอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ภายในและนอกประเทศไทยมิไดเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงทาง 
ดานอัตราแลกเปลี่ยน หนวยงานเอกชนเปนจํานวนมากรวมถึง
สถาบันการเงินจึงเขาพ่ึงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าจากตางประเทศ โดย
ไมไดซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง
ทางดานอัตราแลกเปลี่ยน 

มาตรการเปดเสรีทางการเงินที่กลาวขางตนไดดึงดูด
เงินทุนจากตางประเทศเขาสูไทยเปนอันมากในระหวางป 2533-
39 ซึ่งไปกระตุนการลงทุน การเก็งกําไร และสวนขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัดกับตางประเทศ ในขณะเดียวกัน การแขงขันที่รุนแรง
ขึ้นในระบบการเงินก็ผลักดันใหสถาบันการเงินภายในประเทศ
ปลอยสินเชื่ออยางหละหลวมและมากเกินควร กอใหเกิดความ

เสี่ยงเปนอันมาก คุณภาพสินทรัพยจึงเสื่อมลง ขอมูลในแงมห- 
ภาคยืนยันถึงขออางนี้ เงินทุนนําเขาสุทธิในแตละประหวางป 
2533 และ 2539 มีจํานวนเฉลี่ยสูงถึงประมาณรอยละ 10 ของ
รายไดประชาชาติตอป จึงเพิ่มหนี้ตางประเทศคงคางจาก 29 
พันลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 34 ของรายไดประชาชาติใน
ป 2533 ไปจนถึง 91 พันลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 51 ของ
รายไดประชาชาติในป 2539 ภายในหนี้ตางประเทศเหลานั้น
สัดสวนหนี้ระยะสั้นพุงขึ้นจากรอยละ 22 เปนรอยละ 50 จึงเพิ่ม
โอกาสที่จะประสบอันตรายทางดานสภาพคลองไดงาย ทางดาน
สถาบันการเงินก็ไดปลอยสินเชื่ออยางไมรอบคอบและเก็งกําไร 
ผลักดันใหเกิดสภาวะฟองสบูขึ้นในหลายภาคเศรษฐกิจ จึงไม
นาแปลกใจที่คุณภาพสินทรัพยของสถาบันการเงินลดลง แตการ
เสื่อมคุณภาพนั้นรวดเร็วเกินคาด ธปท. เกรงวาประชาชนจะตื่น
ตระหนกและกรูเขาถอนเงิน (ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะวิกฤติ) จึง
ยอมปลอยสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือ ธพ. และ บง. ที่ประสบปญหา 
ความชวยเหลือนั้นทําใหเศรษฐกิจของประเทศที่ขาดดุลยภาพ
อยูแลวยิ่งเลวรายลงไปอีก ตัวอยางเชน สวนขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดพุงขึ้นจากรอยละ 5 ของรายไดประชาชาติในป 2536 
เปนรอยละ 8 ของรายไดประชาชาติในป 2538-39 อีกสาเหตุ
หนึ่งที่เศรษฐกิจมหภาคของไทยขาดดุลยภาพมากขึ้นเชนนั้น คือ 
อัตราแลกเปลี่ยน ในชวงนั้นคาเงินดอลลาร สรอ. กําลังเพิ่มขึ้น
ในตลาดโลก จึงดึงคาเงินบาทใหสูงขึ้นดวย เพราะนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนของไทยในขณะนั้นผูกคาเงินบาทไวกับตะกราเงินซึ่ง
ประกอบดวยดอลลาร สรอ.เปนสวนใหญ (85%) ในขณะเดียวกัน 
อัตราเงินเฟอของไทยก็ไดพุงเกินอัตราเงินเฟอของสหรัฐอเมริกา
จนสวนตางเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.3 ในป 2536 เปนรอยละ 3.0 
ในป 2538-39  ดังนั้น ในชวงตนป 2540 ความเชื่อม่ันของนัก
ลงทุนจึงลดลงเปนอนัมาก ความเกรงกลัววาคาเงินบาทจะลดลง
และสถาบันการเงินหลายแหงอาจลมละลายไดกระตุนใหเงินทุน
ไหลออกจากประเทศเปนจํานวนมาก จึงผลักดันใหรัฐตองปลอย
ใหคาเงินบาทลอยตัวในกลางป 2540 หลังจากนั้น คาเงินบาทที่
ลดลงเปนอันมากกอใหเกิดวิกฤติการณทางการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าพรอมทั้งปญหาที่ยืดเยื้อหลายประการ 

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจของไทยในป 2540 นับไดวา
เปนผลจากการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดสามประการ คือ  
(1) เปดเสรีแกการไหลเขาออกของเงินทุนจากตางประเทศ แต
กลับไมปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยน (ซึ่งแสดงถึงราคาของเงินทุน
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เหลานั้น) ลอยตัวตามภาวะตลาด (2) ใหเสรีภาพแกสถาบัน
การเงินที่ยังไมพรอม (3) ไมสามารถกํากับและควบคุมสถาบัน
การเงินไดอยางรอบคอบ สาเหตุเหลานี้แสดงถึงความสําคัญ
ของความสอดคลองทางดานนโยบายของรัฐและความพรอม
ของสถาบันการเงิน ประสบการณในตางประเทศก็คลายคลึงกัน 
Kaminsky and Reinhart (1995)1 ต้ังขอสังเกตวาในจํานวน 25 
ประเทศที่เขาศึกษามีถึง 18 ประเทศที่เปดเสรีทางการเงินไดไม
ถึงหาปก็ประสบวิกฤติการณทางการเงิน (เชน ในบราซิล ชิลี 
อินโดนีเซีย เม็กซิโก เวเนซุเอลา)  แสดงวาวิกฤติการณของ ธพ. 
มีความสัมพันธเปนอยางมากกับการที่ยังเตรียมตัวไมพรอม
สําหรับการเปดเสรีทางการเงิน หากจัดอันดับปญหาที่ ธพ. และ
บง. ไทยประสบกอนวิกฤติการณในป 2540 จะเห็นไดชัดถึง 
จุดออนของระบบการเงินของไทยในขณะนั้น ประการแรกคือ 
ขาดการประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบ พ่ึงหลักประกัน 
(แทนที่จะวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน) และไมมี
มาตรฐานในการตีราคาหลักประกัน ประการที่สองคือ มักปลอย
สินเชื่อแกบริษัทในเครือ ผูถือหุน และผูบริหารของสถาบัน
การเงินนั้นๆ ประการที่สามคือ มักปลอยสินเชื่อไปในทิศทางที่
เก็งกําไร สินเชื่อจึงมักขยายตัวมากเกินเหตุในบางชวงเวลาและ/
หรือเกาะกลุมในบางภาคธุรกิจเปนพิเศษ กอใหเกิดความเสี่ยง
สูง สองสาเหตุหลักของปญหาเหลานั้นคือ บุคลากรที่ดอย
คุณภาพ และธุรกิจภาคการเงินของไทยได รับการปกปอง
คุมครองมานานเกินควร 

7. ผลกระทบตอระบบสถาบันการเงินและมาตรการ
ปฏิรูป (พ.ศ. 2541-45) 

หลังจากที่ ธปท. ประกาศใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
ในเดือนกรกฎาคม 2540 คาเงินบาทออนคาลงอยางรวดเร็ว
พรอมๆ กับราคาหุนและราคาอสังหาริมทรัพย เนื่องจากระบบ
การเงินมีความสัมพันธกับภาคเศรษฐกิจที่แทจริงอยางใกลชิด 
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทําใหผลผลิตรวมภายในประเทศ (ณ ราคา
คงที่) หดตัวลงถึงรอยละ 1.4  ในป 2540 และรอยละ 10.5 ในป 

                                                               
1  Kaminsky, Graciela, and Carmen Reinhart. 1995. The twin 

crisis: The causes of banking and balance of payments 
problems. Board of Governors of Federal Reserve System 
and the International Monetary Fund. Manuscript. 

2541 ควบคูกับสภาวะเชนนั้นระบบสถาบันการเงิน (ธพ. บง. 
บค.) ประสบผลขาดทุนสุทธิถึง 433 พันลานบาทในป 2541  
บง.เปนจํานวนมากอยูในสภาพใกลลมละลาย  รัฐจึงสั่งระงับ
กิจการ บง.58 แหงจากทั้งหมด 91 แหง  โดยประกาศมาตรการ
คํ้าประกันทั้งเงินฝากและเงินกูสําหรับ บง. และ ธพ. ทั้งหมด 
ทั้งนี้ในป 2540 นี้  รัฐไดจัดต้ังหนวยงานขึ้นหลายแหงเพื่อชวย
แกไขปญหาของสถาบันการเงิน ดังตอไปนี้ 

(ก) องคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพยหรือ อบส. 
(Property Loan Management Organization) เพ่ือเพ่ิมสภาพ
คลองใหแกสถาบันการเงิน โดยซื้อสินเชื่อที่มีปญหาและประคับ 
ประคองโครงการที่เกี่ยวของใหสําเร็จลุลวงไป ตอมาไดขยาย
ขอบขายงานใหรวมถึงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และ
การขายทอดตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย 

(ข) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (Secondary 
Mortgage Corporation) เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหแกสถาบัน
การเงิน โดยซื้อสินเชื่อผอนชําระที่อยูอาศัยรายยอย ลดภาระ
ดอกเบี้ย และแปรรูปสินเชื่อ 

(ค) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ 
ปรส. (Financial Sector Restructuring Authority) เพ่ือดูแล 
บง. ที่ถูกระงับกิจการ ใหความชวยเหลือแกผูฝากและเจาหนี้
ของ บง. เหลานั้น และขาย บง. ที่เห็นวาไมสามารถฟนฟูได 

(ง) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินหรือ บบส. 
(Asset Management Corporation) เพ่ือประมูลซื้อและบริหาร
สินทรัพยของ บง. ที่ ปรส. เห็นวาไมควรดําเนินงานตอไปหรือ
สถาบันการเงินอื่นๆ ที่กองทุนฟนฟูฯ เขาถือหุนและควบคุม
กิจการ 

หลังจากที่ ปรส. พิจารณาแบงแยก บง. โดยดูหลักเกณฑ
สามประการ ไดแก (1) ขนาดของการสนับสนุนสภาพคลองจาก
กองทุนฟนฟูฯ (2) ความเสื่อมของเงินกองทุน และ (3) ขนาด
ของสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได ในเดือนธันวาคม 2540 ปรส. 
และกระทรวงการคลังไดประกาศปดกิจการ บง. 56 แหง (ใน
จํานวน 58 แหงที่ถูกระงับกิจการ) โดยอนุญาตให บง. เพียง 2 
แหงเปดกิจการได 

ในเบื้องตน มาตรการแกไขปญหาสถาบันการเงินมีเปาอยู
ที่ บง. เปนหลัก  แตตอมาก็เร่ิมปรากฏหลักฐานวา ธพ. บางแหง
ก็มีปญหาเชนเดียวกัน คุณภาพสินทรัพยของ ธพ. เร่ิมเสื่อมลง
อยางรวดเร็วและประชาชนก็เร่ิมขาดความเชื่อม่ัน การแหถอน
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เงินของผูฝากในขณะที่เจาหนี้ตางประเทศเริ่มไมตออายุหนี้ที่
ครบกําหนดชําระ ทําให ธพ. เหลานี้ตองหันมาพึ่งกองทุนฟนฟูฯ 
ปญหาสภาพคลองดังกลาวรุนแรงถึงขนาดที่ ธพ. 7 แหงจาก 15 
แหง ตองเขาขอกูยืมเงินจากกองทุนฟนฟูฯ เปนรายวัน ในเดือน
ตุลาคม 2540 รัฐไดประกาศกลยุทธปรับโครงสราง ธพ. ดังนี้ 

1. ธพ. ตองปรับปรุงทุนของตน (คือลดทุนเกาแลวเพิ่ม
ทุนใหม) เพ่ือชดใชความเสียหายที่ไดเกิดขึ้น 

2. ธพ. ตองปฏิบัติตามระเบียบการจัดชั้นหนี้ และการ
กันสํารองที่เขมงวดขึ้น 

3. หาม ธพ. จายเงินปนผลในป 2540 และ 2541 
4. อนุญาตใหตางชาติถือหุนเกินรอยละ 49 ไดเปนเวลา 

10 ป 
หลังจากการแกไข พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย ในเดือน

ตุลาคม 2540 ธปท.ไดรับมอบอํานาจใหสั่งลดทุนและเปลี่ยน
ผูบริหารของสถาบันการเงินที่ มีปญหาได  ธปท .จึงได เขา
แทรกแซงกิจการของสาม ธพ. (ธ.มหานคร  ธ.ศรีนคร  และ  
ธ.นครหลวงไทย) ซึ่งมีสัดสวนเงินฝากประมาณรอยละ 10 ของ
ระบบ ธพ. (และในกลางเดือนพฤษภาคม 2541 ธปท. เขา
แทรกแซงใน บง. อีกเจ็ดแหง ทําใหทางการเปนเจาของธนาคาร
ทั้งสิ้นหกแหง บง. เกาบริษัท ซึ่งรวมแลวเปนประมาณหนึ่งใน
สามของยอดเงินฝากรวม) 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2541 ทางการไดปรับปรุงกฎเกณฑให
เขมงวดขึ้นเกี่ยวกับการจัดชั้นสินทรัพย การกันสํารองหนี้สูญ 
และการรับรูรายได โดยหวังวาจะยกระดับสถาบันการเงินใน
ประเทศใหเขาสูมาตรฐานสากลภายในป 2543 ทั้งนี้ไดจัดชั้นหนี้
เปนหาระดับ (แทนสามระดับเดิม) พรอมทั้งเพิ่มการกันสํารอง
หนี้สูญดวย ระบบใหมนําออกใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2541 นี้ 
บังคับใหสถาบันการเงินรายงานฐานะตอ ธปท.เปนรายไตรมาส
แทนรายป 

เมื่อถึงกลางป 2541 สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคที่ เลวลง  สงผลกระทบตอเนื่องถึง
คุณภาพสินทรัพยของสถาบันการเงิน กอใหเกิดความไมเชื่อม่ัน
ในประสิทธิผลของมาตรการปรับโครงสรางระบบการเงิน ความ
คืบหนาของ ธพ. ในการเพิ่มทุนนั้นกระจุกตัวอยูในเพียงบางสวน
ของระบบการเงินเทานั้น ทําใหระบบธนาคารโดยรวมยังไม
เขมแข็งพอ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2541 รัฐจึงตัดสินใจเขายึดหก 
ธพ. และหา บง. โดยควบกิจการบางแหงกับ ธพ. หรือ บง. ของ

รัฐและขายบางแหงใหแกหนวยงานที่สนใจ นอกเหนือจากนั้น 
รัฐยังใหความชวยเหลือแกสถาบันการเงินอื่นๆ ที่กําลังเพิ่มทุน
กลาวคือ ถาสถาบันการเงินยอมปฏิบัติตามการตั้งสํารองหนี้สูญ
ทันทีหรือกอนปเปาหมาย (2543) สถาบันการเงินเหลานั้นก็
สามารถเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยออกหุนบุริมสิทธิ์ขายใหแก
รั ฐ เ พ่ือแลก เปลี่ ยนกับ พันธบัตร รั ฐบาลที่ เปลี่ ยนมือ ได 
นอกจากนั้น เพ่ือกระตุนการปรับโครงสรางหนี้หรืออะลุมอลวย
กับลูกหนี้ที่มีปญหา รัฐใหทางเลือกแกสถาบันการเงินที่จะเพิ่ม
เงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยแลกหุนกูออกใหมของสถาบันการเงินกับ
พันธบัตรรัฐบาลที่เปลี่ยนมือไมไดเปนจํานวนเทากับสวนขาดทุน
ของสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ 

จุดประสงคเบื้องหลังของมาตรการ 14 สิงหาคม คือ เพ่ือ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงินจนสามารถนําระบบจัดชั้นสินทรัพย
และกันสํารองหนี้สูญใหมออกใชใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
พรอมๆ กับฟนฟูระบบเศรษฐกิจไปในเวลาเดียวกัน หากปลอย
ใหสถาบันการเงินพ่ึงตนเองก็จะไมสามารถปลอยสินเชื่อได 
เพราะจําเปนตองมีเงินกองทุนมารองรับ NPL ที่มีจํานวนมาก 
และเงินทุนในขณะนั้นมีจํานวนนอย ทั้งยังขยายไดลําบากมาก
ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา สภาวะการปลอยสินเชื่อที่ตึง
ตัวมิไดเปนเพราะขาดแคลนสภาพคลอง (ดังเห็นไดจากอัตรา
ดอกเบี้ยระหวางธนาคารที่ลดลงจาก 24% เหลือเพียง 1.5%) 
ปญหาที่แทจริงสืบเนื่องมาจากสถาบันการเงินไมมีเงินกองทุน
หนุนหลังสินเชื่อไดเพียงพอตามกฎเกณฑใหมที่กลาวขางตน 

สิ่งที่นาสังเกตคือ มาตรการเพิ่มทุน 14 สิงหาคมนั้นขึ้นอยู
กับความสมัครใจของสถาบันการเงิน เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงคือ 
ธพ.จํานวนนอยเขาพ่ึงโอกาสในการเพิ่มทุนที่ รัฐบาลเสนอ 
(โดยเฉพาะเงินกองทุนชั้นที่ 1) จึงแสดงใหเห็นวา ธพ.ไมเต็มใจท่ี
จะลดทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินจากรัฐและสูญเสียความเปน
เจาของกิจการลงบางสวน ในทางตรงกันขาม ธพ.เหลานั้นระดม
ทุนเองโดยออกหุนบุ ริมสิทธิ์ที่ เกี่ยวโยงกับหุนกูอันดับรอง 
(Stapled Limited Interest Preferred Stock หรือ SLIPS  และ 
Capital Augmented Preferred Securities หรือ CAPS)  ซึ่งใช
ผลตอบแทนเปนเครื่องลอใจผูออมทามกลางสภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ตํ่า 

นอกเหนือจากความพยายามที่จะปรับเปล่ียนสถานภาพ
ของสถาบันการเงินแลว การปรับโครงสรางหนี้ของธุรกิจเอกชนก็
เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูประบบ



ระบบการเงินของไทยในรอบ 20 ปที่ผานมาและสิ่งที่จะตองฟนฝาในอนาคต 11 

 

สถาบันการเงินและการฟนตัวทางเศรษฐกิจ เพราะความสําเร็จ
ของการปรับโครงสรางหนี้จะชวยแกปญหา NPL ของสถาบัน
การเงินพรอมทั้งผลักดันวงจรธุรกิจไปพรอมๆ กัน ดังนั้น รัฐจึง
จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้  
(คปน.) ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2541 เพื่อติดตอประสานงาน
ระหวางลูกหนี้ ผูที่อาจเขารวมถือหุน ธพ. และ บง.   กรอบการ
ดําเนินงานของการปรับโครงสรางหนี้นี้ใชแนวทาง “London 
Approach” ซึ่งเจาหนี้ประสานงานกัน แลกเปลี่ยนขอมูลที่
เกี่ยวของกับลูกหนี้ ยอมรับน้ําหนักของสิทธิในการเรียกรอง
ความเปนเจาของ หาทางออกโดยไมผานศาล และยังอนุญาต
ใหลูกหนี้เขาถึงสินเชื่อไดตามปกติ 

ตัวอยางของการแกไขปญหาไดแก ลดอัตราดอกเบี้ย ยืด
อายุการชําระคืน ยกเลิกหนี้บางสวน และแปลงหนี้เปนทุน 
อยางไรก็ตาม การเจรจาตอรองหนี้ไมใชเ ร่ืองงาย  เพราะ
นอกจากจะขึ้นกับแรงกดดันจากหลายฝายแลว (เชน ลูกหนี้ ผูที่
อาจเขาถือหุนรายใหม เจาหนี้ไทยและตางชาติ เจาหนาที่ ธปท. 
เจาหนาที่สรรพากร) ยังขึ้นกับกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ
อื่นๆ  ดวย  ในแงนี้ รัฐไดพยายามชวยโดยแกไขกฎหมาย
ลมละลายและกฎหมายยึดทรัพย พรอมทั้งยกเลิกขอกําหนด
ทางภาษีที่ไมเอื้ออํานวยตอการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ ถึง
กระน้ันก็ตาม  การปรับโครงสรางหนี้ภาคเอกชนก็ยังเปน
กระบวนการที่ยุงยากและใชเวลานาน จึงเปนอุปสรรคที่สําคัญ
ตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

เพ่ือใหเขาใจวาเหตุใดการปรับโครงสรางหนี้จึงยุงยากและ
ยืดเยื้อโดยเฉพาะในกรณีที่มีเจาหนี้รวมหลายราย ควรสังเกตขอ
แตกตางที่ชัดเจนระหวางสถาบันการเงินในประเทศไทยสี่
ประเภท อันไดแก ธพ.เอกชนไทย ธพ.ของรัฐ (รวมถึงสถาบัน
การเงินที่รัฐยึดมา) ธพ.ตางชาติ  และ บง.ที่ยังเหลืออยู ในแง
สินเชื่อคงคาง  ธพ.เอกชนไทยถือสวนแบงสูงสุด  ในขณะที่ บง.
ถือสวนแบงตํ่าสุด แตในแงคุณภาพของสินทรัพย NPL ของ บง.
กลับอยูในระดับสูงสุดในขณะที่ NPL ของ ธพ.ตางชาติอยูใน
ระดับตํ่าสุด (สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน) แมกระนั้นก็ตาม ธพ.ตางชาติกลับเต็มใจกวา 
ธพ.ไทยที่จะเจรจาตอรองกับลูกหนี้ภายหลังวิกฤติการณ เพราะ
มักปลอยสินเชื่อโดยไมพ่ึงหลักประกัน แตการที่ ธพ.ตางชาติถือ
สวนแบงตลาดที่นอย จึงทําใหความเต็มใจนั้นไมเปนประโยชน
เทาใดนัก 

ในทางตรงกันขาม ธพ.ไทยมักลังเลที่จะใหความชวยเหลอื
แกลูกหนี้ที่ประสบปญหา เพราะหลักทรัพยหรือสิ่งคํ้าประกัน
อื่นๆ ที่ ธพ.ถืออยูจูงใจใหพยายามยึดสินทรัพยเหลานั้นหรือ
ฟองรองผูคํ้าประกันแทนที่จะพยายามชวยเหลือ แมวามีการ
แกไขกฎหมายลมละลายของไทยในเดือนมิถุนายน 2541 แลว 
โดยเพิ่มชองทางการฟนฟูหรือใหความชวยเหลือ (คลายกับบทที่ 
11 ของกฎหมายประเภทเดียวกันที่ใชในสหรัฐอเมริกา) แตการ
ชวยเหลือยังตองไดรับประชามติของเจาหนี้ (หรืออยางนอย 
75% ของสิทธิการออกเสียง และครอบคลุมอยางต่ํา 50% ของ
หนี้คงคาง)  ขอจํากัดนี้ทําใหความลังเลของ ธพ.ไทยที่จะตอรอง
หนี้มีอิทธิพลมากขึ้น จึงไมนาแปลกใจที่ประมาณรอยละ 90 ของ
การปรับโครงสรางหนี้ที่ประสบปญหาสืบเนื่องมาจาก ธพ. ไทย 

ในหลายกรณี เจาหนี้พยายามยึดหลักประกัน แตขั้นตอน
ของการยึดทรัพยในประเทศมีความยืดเยื้อเปนอันมาก แมจะมี
การแก ไขกฎหมายยึดทรัพยแล วก็ตาม  ระยะเวลาการ
ดําเนินงานยังยาวนานทําใหเจาหนี้ไมคอยสนใจทางเลือกนี้
เทาใด อีกชองทางหนึ่งคือ การปรับโครงสรางหนี้ที่แทจริงอาจ
ใหผลเร็วกวาและหลีกเลี่ยงปญหาที่เกี่ยวโยงกับ NPL แตการ
ผอนคลายเงื่อนไขเงินกูก็ลดรายไดของเจาหนี้ เนื่องจาก ธพ. 
ไทยมักถือหลักประกัน จึงอยากเลื่อนกําหนดเวลาชําระหนี้
มากกวาที่จะยอมรับผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ตาง
จากการประนอมหนี้ในตางประเทศที่การชําระคืนเพียงรอยละ 
50-70 ก็ถือวาไดผลดีมากแลว 

อยางไรก็ตาม ธนาคารตางชาติบางแหง (เชน ธนาคาร
ญี่ปุน) ไมนิยมการตัดหนี้สูญบางสวนหรือทั้งหมดเพราะขัดกับ
นโยบายของสํานักงานใหญ ธนาคารอื่นๆ อาจลังเลดวยเพราะ
ถือหลักประกันและการตัดหนี้สูญทําใหจําเปนตองระดมทุน
เพ่ิมเติมซึ่งกระทําไดยาก ในขณะเดียวกัน ความลังเลของเจาหนี้
ที่จะปรับโครงสรางหนี้ก็กอใหเกิดตนทุนเชนกัน เพราะตาม
ขอบังคับใหมเกี่ยวกับการจัดชั้นสินทรัพยและการกันสํารองหนี้
สูญ ยิ่งหนี้เกินกําหนดชําระคืนนานขึ้นเทาใด เจาหนี้ยิ่งจําเปน
ตองกันสํารองหนี้สูญหรือมีเงินกองทุนรองรับมากขึ้นเทานั้น 

ลูกหนี้ก็ตกอยูในฐานะลําบากเชนกัน ความคุนเคยและ
สัมพันธที่ดีกับเจาหนี้บางราย ทําใหลูกหนี้อยากเขาขางเจาหนี้
เหลานั้นมากกวาเจาหนี้รายอื่นในการปรับโครงสรางหนี้ แต
ความลําเอียงเชนนั้นยอมยากที่จะเปนที่ยอมรับ ถาลูกหนี้เขาพ่ึง
ผูรวมกิจการรายใหม ผูรวมกิจการนั้นก็จะตองเปนที่ยอมรับของ
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เจาหนี้ ในขณะเดียวกัน ผูรวมกิจการรายใหมก็มีแนวโนมที่จะ
เรียกรองหลายเงื่อนไขเพื่อปกปองตนเองกอนเขารวมกิจการ 
ปญหาอีกประการหนึ่งของลูกหนี้ที่หาขอตกลงกับเจาหนี้ไดยาก
เกิดขึ้นเมื่อมีเจาหนี้รวมหลายราย และเจาหนี้ตางรายก็มีเงื่อนไข
หรือสินทรัพยคํ้าประกันที่ตางกัน 

วิธีการหนึ่งของการปรับโครงสรางหนี้คือแปลงหนี้เปนหุน
ทุนในบริษัทลูกหนี้ อยางไรก็ตาม ลูกหนี้บางรายลังเล เพราะ
ตองการรักษาสถานภาพของการบริหารธุรกิจใหอยูภายในแวด
วงของครอบครัวตน หรือเพราะวิธีการแปลงหนี้เปนทุนนี้บังคับ
ใหธุรกิจตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของและขอมูลดังกลาวเปน
ความลับของตระกูล 

เนื่องจากปญหาหลายประการที่กลาวขางตน คปน. จึงไม
ประสบผลสําเร็จมากตามที่ตองการ การปรับโครงสรางหนี้สวน
ใหญมักเปนการเลื่อนกําหนดชําระหนี้มิใชลดภาระหนี้หรือ 
ตัดหนี้สูญ นอกจากนั้นการปรับโครงสรางทางการเงินมักเปน
เ พียงองคประกอบเดียวของการแกปญหาหนี้  อีกสอง
องคประกอบที่สําคัญซึ่งมักถูกละเลย คือ การปรับโครงสรางการ
ปฏิบัติงานและการปรับโครงสรางองคกรของบริษัทลูกหนี้ หาก
ขาดสององคประกอบหลังนี้ การปรับโครงสรางทางการเงินอาจ
ไรประโยชนไดงาย ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่ปญหาในการชําระ
หนี้ยอนกลับมาอีก (re-entry NPL) เปนอันมากในหลายกรณีที่
ไดมีการปรับโครงสรางหนี้ไปแลวในอดีต 

อีกชองทางหนึ่งที่รัฐพยายามเขาชวยสรางความคลองตัว
ใหแกสถาบันการเงินในการจัดการ NPL คือ สนับสนุนให
สถาบันการเงินจัดต้ังและจัดสรรเงินทุนใหแกบริษัทบริหาร
สินทรัพยของตนเอง บริษัทเหลานี้มีสถานะคลายคลึงกับสถาบัน
การเงินในแงที่สามารถทําการกูยืมและใหกูยืมเงินแกลูกคาเกา
ไดโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยอยางอิสระ แตบริษัทเหลานี้รับฝาก
เงินไมได   ปลายเดือนพฤษภาคม 2545 มีบริษัทเหลานี้เปน
จํานวน 17 แหง    ดําเนินการบริหารสินทรัพยรวมประมาณ 1.2 
ลานลานบาท นอกจากนั้นรัฐยังไดจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย (บสท.) ขึ้นเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในเดือน
มิถุนายน 2544 เพ่ือรับโอนหนี้เสียจากสถาบันการเงิน  (โดย
เฉพาะที่เปนของรัฐ) มาบริหาร    ปรับโครงสรางหนี้    ปรับ
โครงสรางกิจการ รับโอนทรัพยสินแทนการชําระหนี้ และบังคับ 
 

จํานองเพื่อแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ จุดประสงคหลัก
ของ บสท. คือ เพ่ิมความคลองตัวใหแกสถาบันการเงินในการ
บริหารงาน 

ความพยายามของรัฐในการปรับโครงสรางระบบสถาบัน
การเงินในหลายรูปแบบ (เชน แทรกแซงกิจการ ควบรวมกิจการ 
ซื้อขายสินทรัพยดอยคุณภาพ จูงใจในการปรับโครงสรางหนี้
และเพิ่มทุน) ดังที่กลาวขางตน ไดใชทรัพยากรไปเปนอันมาก 
ตัวอยางเชน ในป 2541 IMF ประเมินวารัฐไดใชไปรอยละ 20 
ของ GDP เพ่ือสนับสนุนทางดานสภาพคลอง และอีกรอยละ 8 
เพ่ือการเพ่ิมทุน ตามประมาณการของธนาคารโลก (ตารางที่ 4) 
หนี้สาธารณะของสี่ประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นในอัตราที่นา
ตระหนกในชวงป 2539-43 โดยเฉพาะของอินโดนีเซียและไทย 
ภาระหนี้สินของรัฐ (ที่พยายามหนุนการปรับโครงสรางทาง
การเงิน) เหลานี้ ควรสรางบทเรียนหลายประการใหแกทั้งเจาหนี้
และลูกหนี้ เพ่ือจะไดไมกอภาวะวิกฤติอีกครั้งในอนาคต 
บทเรียนแกเจาหนี้ - แขงขันกันปลอยสินเชื่อโดยไมรอบคอบ 

มีหลั กท รั พย คํ้ าป ระกั น ไม คุ มหนี้ 
หรือไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 

- ไมมีระบบเตือนภัยลวงหนาเกี่ยวกับ
คุณภาพของหนี้ 

- ขาดการติดตามสินเชื่ออยางใกลชิด 
- ขาดแคลนบุคลากรที่ เชี่ยวชาญและ

ขาดหน วยงานกํ ากับ ติดตามการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

บทเรียนแกลูกหนี้ - ขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
โปร ง ใส  และธรรมาภิบาล  (good 
governance) 

- ขาดระบบบัญชีมาตรฐาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องกระแสเงินสด 

- เขา พ่ึง เงินตราตางประเทศโดยไม
ปองกันความเสี่ ยงทางดานอัตรา 
แลกเปลี่ยน 

- ดําเนินธุรกิจที่ไมเชี่ยวชาญหรือทําตาม
กระแสตลาด กอใหเกิดความเสี่ยงมาก 
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ตารางที่ 4 หนี้สินของรฐัเปนรอยละของรายไดประชาชาติ 

 2539 2542ป 2543ป 
อินโดนีเซีย 51.1 93.0 98.3 
   หน้ีภายในประเทศ 25.1 57.0 64.3 
   หน้ีตางประเทศ 26.0 36.0 34.0 
มาเลเซีย 47.7 59.5 63.3 
   หน้ีภายในประเทศ 31.7 36.5 39.3 
   หน้ีตางประเทศ 16.0 23.0 24.0 
เกาหลีใต 28.2 41.3 40.7 
   หน้ีภายในประเทศ 19.2 25.3 24.7 
   หน้ีตางประเทศ 9.0 16.0 16.0 
ไทย 11.0 55.4 52.7 
   หน้ีภายในประเทศ 2.0 26.4 24.7 
   หน้ีตางประเทศ 9.0 29.0 28.0 

ที่มา:  ธนาคารโลก   ป  =  ประมาณการ 

8. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (พ.ศ. 2545-47) 

ในป 2545 สถิติจากการสํารวจสถานการณทางการเงิน
ภายในประเทศไทยมิไดแสดงภาพที่นาประทับใจตามที่สอใน
กฎเกณฑรูปแบบตางๆ ของรัฐ ระบบการเงินของไทยไดเนนการ
ใหบริการสวนใหญไปยังกลุมธุรกิจที่มีรายไดสูงโดยไมคอยให
ความสนใจแกผูมีรายไดนอย ประมาณรอยละ 23 ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ไมสามารถเขาถึงสินเชื่อจาก
ระบบการเงินและรอยละ 58 ของผูมีรายไดนอยก็เชนกัน กิจการ
และประชาชนเหลานี้ตองเขาพ่ึงแหลงเงินนอกระบบเปนสวน
ใหญ ซึ่งมักเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากเปนราคาของ
บริการทางการเงินเหลานั้น ทางฝายสถาบันการเงินในระบบนั้น
แมจะดูเหมือนใหบริการรับฝากเงินอยางกวางขวาง แตก็ยังไม
คอยยินดีที่จะใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูดอยโอกาสเทาใดนัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในตางจังหวัดและธุรกิจขนาดยอม 
ยกเวนวามีหลักทรัพยมาคํ้าประกันอยางเพียงพอ นอกจากนั้น 
วิกฤติการณทางการเงินในป 2540 ก็แสดงใหเห็นไดชัดวาระบบ
สถาบันการเงินของไทยควรไดรับการปรับปรุงในหลายแงมุม 
ดังนั้น ธปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดจัดทําแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ)  ต้ังแตตนป 2545 และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในตนป 2547 แผน
พัฒนาฯ นี้มีวิสัยทัศนสามประการคือ 

1. ระบบสถาบันการเงินควรใหบริการทางการเงินอยาง
ทั่วถึงทั้งในแงคุณภาพและปริมาณแกผูที่มีศักยภาพทั้งในและ
นอกเมืองโดยไมมีการกีดกัน 

2. ระบบสถาบันการเงินตองมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ 
ความสามารถแขงขันได และองคประกอบที่สมดุล (ระหวาง
สถาบันการเงิน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุน) 

3. ผูบริโภคจะตองไดรับความคุมครองและความเปน
ธรรม 

จากวิสัยทัศนที่กลาวขางตน ธปท.ไดวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของปญหาในระบบสถาบันการเงิน และไดกําหนดแนวทางใน
ดานตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนี้ 

1. กระจายบริการทางการเงินใหทั่วถึงโดย 
 1.1 สนับสนุนการใหบริการทางการเงินระดับราก

หญาเพื่อแกไขปญหาของผูมีรายไดนอยที่ขาดโอกาสเขาถึง
บริการทางการเงิน 

 1.2 ขยายบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธกส.) ใหเปนสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนาชนบท 

 1.3 สงเสริมสถาบันการเงินให เ พ่ิมบริการทาง
การเงินแกผูมีรายไดนอย 

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการเงิน โดย 
2.1 แปรรูปและบทบาทของสถาบันการเงินให

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และลดความซ้ําซอนที่ไมจําเปน 

สําหรับสถาบันการเงินไทย จะมีเพียงสองรูปแบบของ
สถาบันการเงินที่ รับเงินฝากจากประชาชน   ธพ .สามารถ
ใหบริการแกลูกคาไดทุกกลุมและทําธุรกรรมไดเกือบทุกประเภท 
(ยกเวนการออกกรมธรรมประกันภัยหรือประกันชีวิต การค้ํา
ประกันการจําหนาย/การเปนนายหนา/การคาตราสารทุน) ทั้งนี้ 
แตละ ธพ.จะตองมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไมตํ่ากวา 5,000 ลานบาท 
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย (ธย.) จําเปนตองถือเงินกองทนุชัน้
ที่ 1 นอยกวาคือไมตํ่ากวา 250 ลานบาท เพราะ ธย.จะใหบริการ
ทางการเงินแกประชาชนรายยอยและ SME ภายใตเงื่อนไขที่ 
ธปท.กําหนด  แต ธย.ไมสามารถทําธุรกิจเงินตราตางประเทศ
และตราสารอนุพันธ (เวนแตจะเปนการปองกันความเสี่ยง
สําหรับตนเอง)     ในชวงสามปแรก บง. และ บค.ที่เขมแข็งและ 
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มีความสามารถเพียงพออาจขอสมัครเปน ธพ. หรือ ธย. ได   แต
ตองมีแผนที่จะควบรวมกับ บง./บค. อยางนอยอีก 1 แหง  แสดง
ถึงนโยบายของ ธปท. ที่จะสรางปกแผน (consolidate) ใหแก
สถาบันการเงินภายในประเทศ 

สําหรับสถาบันการเงินตางประเทศ จะมีเพียงสองรูปแบบ 
ธพ .ที่ เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ  (subsidiary) 
สามารถประกอบธุรกิจไดเหมือน ธพ. สามารถเปดสาขาไดหนึ่ง
สาขาใน เขตกรุ ง เทพฯ  และปริมณฑล  และสามสาขา
นอกเหนือจากนั้น   ทั้งนี้แตละ subsidiary จะตองมีทุนจด
ทะเบียนซึ่งชําระแลวไมตํ่ากวา 4,000 ลานบาท ทางฝายสาขา
ของธนาคารพาณิชยตางประเทศ (full branch)  สามารถ
ประกอบธุรกิจไดเหมือน ธพ. แตไมสามารถเปดสาขาได โดย
จะตองมีเงินกองทุนไมตํ่ากวา 3,000 ลานบาท ในชวงสามปแรก 
สํานักงานวิ เทศธนกิจที่ ไม มีสํานักงานอื่นในประเทศไทย 
(stand-alone BIBF) อาจขอปรับฐานะเปน subsidiary หรือ 
full branch แตก็ตองยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับ 
ธุรกรรม out-in คงเหลือแตเฉพาะสําหรับธุรกรรม out-out ทั้งนี้ 
stand-alone BIBF ที่ตองการยกฐานะเปน subsidiary จะตอง
มีเงินกองทุนเพียงพอพรอมทั้งแผนที่จะควบกิจการสถาบัน
การเงินไทยอยางนอยหนึ่งแหง นอกจากนั้น full branch ใน
ปจจุบันก็สามารถขออนุญาตปรับฐานะไปเปน subsidiary  

ในอดีต กลุมธุรกิจการเงินเอกชนแตละกลุมอาจระดมเงิน
ฝากจากประชาชนไดผานหลายชองทางที่อยูภายในกลุมธุรกิจ
เดียวกัน (เชน ธพ. บง. บค.) แตภายใตแผนพัฒนาฯ เนื่องจากมี
การแปรรูปหรือสรางปกแผนใหแกสถาบันการเงินดังกลาว
ขางตน กลุมธุรกิจการเงินแตละกลุมจึงจะมีสถาบันการเงินที่รับ
เงินฝากจากประชาชนไดเพียงหนึ่งรูปแบบ (one presence) 
เทานั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกระบบสถาบันการเงิน เพ่ือให
ไดรับประโยชนจากการประหยัดตนทุนเนื่องมาจากขนาด 
(economy of scale) อยางเต็มที่ และเพื่อลดความซ้ําซอนใน
ระบบสถาบันการเงิน นโยบายนี้สงผลกระทบตอทั้ง ธพ. ไทยที่มี 
บง. บค. ในเครือขายและ ธพ. ตางชาติที่เขาชวยอุม ธพ. ไทย
หลังภาวะวิกฤติและดําเนินกิจการสาขาไปดวยในขณะเดียวกัน 

อนึ่ง ธปท.จะจูงใจใหสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อแก
ลูกคารายยอยและ SME โดยกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงที่ลดลง
และสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยงของสินเชื่อประเภท 
รายยอย 

2.2 ขัดเกลากฎเกณฑเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงิน ดังนี้ 

2.2.1 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของภาค
การเงิน: 

- สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงาน
ที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน 

- แกไขปญหาทางดานขอมูลเครดิตของ
ศูนยขอมูลเครดิต (Credit Bureau) 

- ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (Foreclosure Law)   และ
กฎหมายลมละลาย (Bankruptcy Law) 

2.2.2 แกไขอุปสรรคทางดานภาษีใหแกการควบ
รวมกิจการ 

2.2.3 ผอนปรนกฎเกณฑที่ขัดขวางประสิทธิภาพ
ของสถาบันการเงิน: 

- ยกเลิกกฎเกณฑที่บังคับ ธพ.ที่ตองการ
เปดสาขาในเขตที่มี ธพ.หนาแนนใหกระจายการเปดสาขาไปยัง
อําเภอรอบนอก 

- ปรับเงื่อนไขการปดสาขาแหงสุดทาย
ในเขตอําเภอหนึ่งๆ ใหยืดหยุนขึ้น   โดยให ธพ.เสนอชองทาง 
การใหบริการทางการเงินทดแทน 

- ยกเลิกเงื่อนไขที่กําหนดใหสาขา ธพ.ใน
ภูมิภาคตองใหสินเชื่อในภูมิภาคนั้นไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
เงินฝาก 

- ผอนปรนขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวน
บุคลากรชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานใน ธพ. 

- ยกเลิ ก เ งื่ อนไขที่ กํ าหนดใหสาขา
ธนาคารตางประเทศใหสินเชื่อและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ไมตํ่ากวารอยละ 70 ของเงินฝากและเงินกูยืมในประเทศ 

- ปรับขบวนการพิจารณาอนุญาตให
สถาบันการเงินประกอบธุรกรรมใหมใหรวดเร็วขึ้น โดยจะ
อนุญาตเปนรายกลุมธุรกรรมแทนการอนุญาตเปนรายธุรกรรม 

2.2.4 สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการเงิน: 
- พัฒนาความสามารถในการบริหาร

ความเสี่ยง 
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- สงเสริมหลักการธรรมาภิบาล 
- เพ่ิมความยืดหยุนใหแกสถาบันการเงิน

ในการประกอบธุรกิจ 
- สนับสนุนใหสถาบันการเงินเลือกใช

ชองทางการประกอบธุรกิจทดแทนที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

2.2.5 สงเสริมกลไกตลาดใหงานอยางมีประ- 
สิทธิภาพ: 

- จัดให มีขบวนการเลิกกิจการ  (exit 
procedure) ที่ชัดเจนเพ่ือแกไขปญหาสถาบันการเงินอยาง
ทันทวงที 

- พัฒนาตลาดทุนอยางตอเนื่อง เพ่ือให
เปนทางเลือกในการระดมทุนเทียบเทากับการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน 

3. มาตรการดูแลผูบริโภค 
- ใหสถาบันการเงินแตละแหงจัดกระบวนการ

รองเรียนของผูบริโภคอยางชัดเจน 
- สงเสริมการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริการทาง

การเงินในลักษณะที่งายตอการเขาใจและการเปรียบเทียบของ
ผูบริโภค 

- ติดตามการเปดเผยขอมูลสถานะและผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินใหเปนไปตามระบบสากล 

- พิจารณานําระบบประกันเงินฝากมาใช ใน
ประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือทดแทนการประกันเงินฝาก
แบบทั่วไป (blanket) ในปจจุบัน 

9. แนวโนมในอนาคตและขอคิดเห็น 

9.1 แนวโนมที่เดนชัดในวงการเงินของตลาดโลก (และที่
ไทยตองวางมาตรการรับมืออยางรอบคอบ) คือ การเปดเสรี
ทางการเงินที่ รุนแรงขึ้น ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกาไดออก
กฎหมาย Financial Services Act of 1999 ซึ่งมีผลบังคับใช
แทน Glass-Steagall Act of 1933 กฎหมายป 1999 นี้ได
เปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินในสหรัฐอเมริกา โดย
อนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบธุรกิจการเงินประเภทที่ไม
เคยทํามากอน   เชน   ให ธพ.  บริษัทหลักทรัพย   และบริษัท
ประกันภัยทําหนาที่คาบเกี่ยวกัน ซึ่งจะชวยเพิ่มแรงแขงขัน 
ประสิทธิภาพ (หรือลดตนทุน) นวัตกรรมและความหลากหลาย

ของบริการทางการเงิน การเปดเสรีทางการเงินที่รุนแรงขึ้นนี้ไม
เปนที่นาแปลกใจ   เพราะเปนผลสืบเนื่องมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน การเปดเสรีที่มากขึ้นนี้ชักนําใหเกิดการรวมกลุมใน
หลายรูปแบบ เชน การรวมกิจการ (mergers) การซื้อกิจการ 
(acquisitions) การทํากิจกรรมรวมกัน (joint ventures) และผู
รวมลงทุน (strategic alliances) ทั้งภายในและขามประเทศ 
เพราะเปนชองทางที่สําคัญอันหนึ่งที่จะชวยใหผูประกอบกิจการ
ตอสูกับการแขงขันในตลาดการเงินที่เขมขนขึ้นอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง บริษัทตางชาติระดับนานาชาติ (MNC) เปนตัวอยางที่
เห็นไดชัดวาพยายามแผอํานาจเขาสูตลาดการเงินของประเทศ
กําลังพัฒนาในหลายรูปแบบ เชน รวมถือหุนและมีสวนรวมใน
การบริหาร ธพ.  เปดกิจการบัตรเครดิต  ปลอยสินเชื่อในรูปเยี่ยง
ธนาคาร (non-bank) 

9.2 ชองทางที่สองที่บริษัท MNC หรือสถาบันการเงิน
ตางชาติคงจะใชเปนเครื่องมือที่จะสูกับแรงแขงขันในตลาด
การเงิน  คือ  การขออนุญาตเปดบริ ษัทลูกของธนาคาร
ตางประเทศ และ/หรือ เปดสาขาของธนาคารตางประเทศ  
ชองทางนี้ตรงกับที่ระบุในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ 
ธปท. ที่ตองการจัดระเบียบใหสถาบันการเงินตางประเทศอยูใน
สองรูปแบบนี้เทานั้น โดยแปลงสภาพกิจการวิเทศธนกิจผานการ
ควบหรือรวมกับสถาบันการเงินแหงอื่น แผนพัฒนาฯ ไดระบุ
อยางชัดเจนวาภายหลังสามปแรก (คือหลังจากป 2549) จะเปด
โอกาสใหผูลงทุนตางประเทศสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
ธพ. ได เพ่ือสงเสริมการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน อันจะ
ชวยกระตุนใหสถาบันการเงินพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ใหบริการทางการเงิน 

9.3 ชองทางที่สามที่บริษัทตางชาติอาจจะใชเปนแรง
กดดันเพื่อบุกตลาดของประเทศกําลังพัฒนา คือ ขอตกลง
ระหวางประเทศ อันไดแก องคการการคาโลก (WTO) และ
ขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) สําหรับขอผูกพันการเปดตลาด
การคาบริการธนาคาร (banking services) ของไทยภายใต 
WTO นั้น เปนผลของการเจรจาในป 2540 และนําออกใชบังคับ
ต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ 2541 ภายใตขอตกลงนี้ ไทย
จําเปนตองเปดตลาดใหแกบริการประเภทใหคําปรึกษาทางการ
เงิน (financial advisory) และประเภทประมวลผลขอมูลทาง
การเงิน (financial data processing) ในดานรูปแบบกิจการนั้น 
ไทยมิไดระบุขอจํากัดเปนพิเศษในขอตกลง WTO สําหรับการ
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เปดสํานักงานผูแทน ธพ.ตางชาติ สาขา ธพ.ตางชาติ ธพ.ที่จด
ทะเบียนในไทย กิจการวิเทศธนกิจ บง. และ บค. สวนใหญตอง
ขอใบอนุญาตและได รับการอนุ มั ติจาก รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลัง ในบางกิจการ เชน สาขา ธพ.ไทย   บง.   และ 
บค. มีขอจํากัดหามบุคคลตางชาติถือหุนเกินรอยละ 25 ของ
เงินทุนจดทะเบียน ประเภทกิจการที่นาสังเกตคือ องคกรที่จะ
ใหบริการบัตรเครดิต/เดบิต (credit, charge and debit cards) 
ในประเทศไทยนั้นจะตองเปนบริษัท (ที่มีตางชาติถือหุนไดไม
เกิน 49%) หรือ ธพ.ไทย หรือสาขา ธพ.ตางชาติ โดยจะตองขอ
ใบอนุญาตและอยูภายใตกฎระเบียบที่ทางการไทยจะเปนผูออก
ประกาศ 

สวน FTA หรือขอตกลงเขตการคาเสรีนั้น ไทยไดทํา
ขอตกลงแบบทวิภาคีไปแลวกับจีน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และชิลี 
โดยขอตกลงเหลานี้ก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงนิ
อยูบาง แตในที่นี้จะกลาวถึงรายละเอียดของการเจรจาเปดเสรี
ทางการเงินกับสหรัฐอเมริกา (ที่ไดเร่ิมตนในเดือนมิถุนายน 
2547 และจะเจรจาครั้งตอไปในเดือนธันวาคม 2547) เพราะ
เปนขอผูกพันทางการเงินที่จะสงผลกระทบตอตลาดการเงินของ
ไทยอยางรุนแรงหากฝายไทยยินยอม สหรัฐฯ ไดมีขอเรียกรองสี่
ประการ ไดแก (1) ใหทั้งธนาคารและผูใหสินเชื่อเยี่ยงธนาคาร 
ตลอดจนบริษัทประกันของสหรัฐฯ สามารถเขารวมในองคกร
หรือระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเงินตางๆ (เชน  ตลท.  ศูนย
ขอมูลเครดิต กลุมเอทีเอ็ม (ATM pool) ระบบการชําระเงิน) ได
เทาเทียมกับสถาบันการเงินไทย ตามหลักการไมกีดกันทางเชื้อ
ชาติ    (2) อนุญาตผูใหบริการทางการเงินของสหรัฐฯ สามารถ
ใหบริการทางการเงินในลักษณะขามพรมแดน  โดยไมจําเปน 
ตองมาตั้งศูนยปฏิบัติการในไทย    (3) ใหสถาบันการเงินของ
สหรัฐฯ สามารถเสนอบริการและผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ที่
ยังไมมีในไทย  (4) ในกรณีที่ประเทศคูสัญญาตองการควบคุมเงิน
ไหลเขาออกประเทศ (capital controls) เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ   ใหประเทศนั้นๆ ใชวิธีกลไกราคา 
(เชน การขึ้นภาษี เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย) เพ่ือควบคุมการ
เคลื่อนยายเงินทุน แทนที่จะเปนการควบคุมทางดานปริมาณ
โดยตรง 

ทางฝายไทยยังลังเลอยูมากกับขอเรียกรอง FTA จาก
สหรัฐฯ ที่กลาวขางตน เพราะสหรัฐฯ จะมีความไดเปรียบในการ
ทําธุรกิจมากขึ้น สามารถเขาถึงระบบขอมูลตางๆ โดยไมมีภาระ

การลงทุนในเบื้องตน ในแงของการแขงขันฝายไทยจะตกเปน
ฝายเสียเปรียบเปนอยางมาก เพราะสถาบันการเงินในไทยยังไม
คุนเคยหรือชํานาญในผลิตภัณฑใหมๆ เชน ตราสารอนุพันธ 
นอกจากนั้น การที่ทางการของไทยยังไมมีความชํานาญหรือ
ประสบการณที่เพียงพอในการกํากับและตรวจสอบธุรกิจบริการ
ของการเงินใหมๆ เหลานั้น อาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ในการควบคุมดูแล ซึ่งอาจกระทบตอเสถียรภาพของระบบ
การเงินไทยในวงกวางได ขอเรียกรองเกี่ยวกับการควบคุม
ปริวรรตเงินตราก็เชนกัน กลไกราคาอาจไมเพียงพอตอการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหแกประเทศกําลังพัฒนาขนาดเล็กๆ 
เทาไทยได โดยสรุป ขอเรียกรองจากสหรัฐฯ จะสงผลกระทบตอ
ระบบการเงินของไทยอยางแนนอน เพราะเปดขอบขายการ
แขงขันมากขึ้น ประเด็นที่ควรไตรตรองอยางรอบคอบคือ องคกร
เอกชนของไทยพรอมที่ จะแข งขันมากนอย เ พียงไร  ใน
ขณะเดียวกัน หนวยงานของรัฐมีความพรอมเพียงไรที่จะกํากับ
ดูแลธุรกิจใหมๆ คําตอบของทั้งสองคําถามนี้จะชี้แนะถึงการ
กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดเสรี (คือ เปดแบบคอย
เปนคอยไป เพ่ือใหสถาบันการเงินไทยและหนวยงานของรัฐ
เตรียมพรอมและปรับตัวทัน โดยคํานึงถึงเสถียรภาพของระบบ
การเงินและประโยชนแกผูใชบริการทางการเงินเปนสําคัญ) 

9.4 ชองทางที่ตางชาติอาจใชเปนเครื่องมือในการบุก
ตลาดการเงินของไทยสามชองทางที่กลาวขางตน (รวมกลุม เปด
สาขาธนาคาร และขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ) ยอม
เพ่ิมการแขงขันในระบบการเงินของไทยในอนาคตอยางแนนอน 
ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ การที่บริษัทตางชาติหลาย
บริษัทในภาคเยี่ยงธนาคาร (เชน ธนสินทรัพยหรือ AEON, Easy 
Buy, GE Capital, General Card Service, Capital OK, 
Cetelem, TESCO Card) ไดเขามาจัดต้ังในประเทศไทยเพื่อ
ใหบริการบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อเพ่ือผูบริโภค 
ธุรกิจเชาซื้อ ฯลฯ อยางแพรหลาย เนื่องจากไมมีขอจํากัด
เชนเดียวกับกลุมสถาบันการเงิน ธุรกิจของภาคเยี่ยงธนาคาร
เหลานี้จึงไดขยายกิจการบัตรเครดิตและสินเชื่อเพ่ือผูบริโภค
อยางรวดเร็ว (ตัวอยางเชน สินเชื่อเพ่ือการแตงงาน ซอมบาน 
ซอมรถ การศึกษา ฯลฯ)   ในป 2545 คาใชจายบัตรเครดิตของ
ธุรกิจเยี่ยงธนาคารทุกคายมีอัตราเพิ่มสูงถึงรอยละ 200 ในขณะ
ที่ธุรกิจบัตรเครดิตของ ธพ.เติบโตเพียงรอยละ 40  ฐานลูกคา
บัตรเครดิตในประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่คลุมเฉพาะ
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กลุมผูมีรายไดสูง มาเปนกลุมชนชั้นกลางและผูมีรายไดนอยที่
กลายเปนผูครองตลาดในปจจุบัน เพราะสินเชื่อเงินดวนโดยไม
ตองใชหลักทรัพยคํ้าประกันไดรับความนิยมในวงกวางอยาง
รวดเร็ว สงผลกระทบตอทั้ง ธพ. และโรงรับจํานํา บาง ธพ.ถึงกับ
เปดบริษัทบัตรเครดิตในเครือ (เชน บริษัทบัตรกรุงไทย บริษัท
บัตรกรุงศรี) มาแขงขันกับธุรกิจเยี่ยงธนาคารบาง มิเชนนั้นก็จะ
เสียสวนแบงตลาดอยางเร็วเกินไป การแขงขันที่รุนแรงขึ้นมากนี้
สงผลใหสถาบันการเงินแทบทุกประเภท (รวมถึงธนาคารออมสิน 
(ธอ.) และโรงรับจํานําของรัฐ) ลดคาบริการหรือดอกเบี้ยลง
หลายรูปแบบ 

9.5 อีกวิธีหนึ่งที่ ธพ.ใชตอสูกับแรงแขงขันในตลาด
สินเชื่อบัตรเครดิตนี้ คือ เขารวมโครงการและอนุมัติสินเชื่อใหแก
บริษัทเยี่ยงธนาคารเหลานั้น ตัวอยางเชน ธนาคาร DBS ไทยทนุ, 
Standard Chartered นครธน, Credit Agricole Indosuez, 
Sumitomo Mitsui, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย ไดอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อใหกับ Capital OK ไปแลวเปนวงเงินถึง 4,500 ลานบาท 
ทั้งนี้เปนเพราะบริษัทเยี่ยงธนาคาร (เชน Capital OK) เหลานี้
มักสามารถเขาเปนพันธมิตรไดอยางกวางขวางในกลุมธุรกิจ 
(เชน AIS, เซ็นทรัล, สามารถ, J-Mart) ซึ่งสรางตลาดสินเชื่อ
ผูบริโภค (consumer finance) ใหไดเปนอยางดี 

9.6 การเปดเสรีทางการเงินมากขึ้นในตลาดโลก การ
ควบรวมกลุมธุรกิจเพ่ือขยายเครือขาย และการเพิ่มหรือกระจาย
บริการทางการเงินไปยังผูมีรายไดตํ่า (ซึ่งเปนแนวโนมของตลาด
การเงินทั้งของโลกและไทยดังที่กลาวขางตน) จะเพิ่มความเสี่ยง
ใหแกสถาบันการเงินอยางแนนอน (ควบคูไปกับความเสี่ยงตอ
ดุลยภาพของเศรษฐกิจมหภาค) สองคําถามที่รัฐควรไตรตรอง
หาคําตอบอยางรอบคอบ คือ (ก) สถาบันการเงินของไทยพรอม
ที่จะบริหารความเสี่ยงเหลานั้นหรือไมและอยางไร  (ข) รัฐควร
กํากับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจเยี่ยงธนาคารเหลานั้นอยางไร 

9.7 แมแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินอาจดูนา
เลื่อมใสในหลายแง เชน ขยายบริการทางการเงินไปสูผูมีรายได
ตํ่า อนุญาตให บง. และบริษัทตางชาติจัดต้ัง ธพ. แหงใหมหาก
มีคุณสมบัติพรอม แตการกระจายสินเชื่อและการยกระดับหรือ
เพ่ิมจํานวน ธพ. เชนนั้นก็มีโอกาสเปนอันมากเชนกันที่จะเพิ่ม
ความไมแนนอนหรือความเสี่ยงใหแกระบบการเงิน ประชาชน
โดยทั่วไปคงตองปรับภาพพจนที่เคยมีเกี่ยวกับระบบการเงินของ
ไทย ในอดีตสถาบันการเงินในประเทศไมมีวันลมละลายแมจะ

ประสบปญหารุนแรงเทาใดก็ตาม ธนาคารกลางหรือหนวยงาน
ในเครือจะเขามาอุมชูอยูเสมอ แตในอนาคตรัฐจะอนุญาตใหทั้ง
สถาบันการเงินและธุรกิจเยี่ยงธนาคารมีการแขงขันกันมากขึ้น 
ประกอบธุรกิจประเภทใหมๆ พรอมทั้งกระจายบริการทาง
การเงินไปสูคนยากจนมากขึ้น การอนุมัติเชนนั้นอาจลดคุณภาพ
สินทรัพยของทั้งสถาบันการเงินและธุรกิจเยี่ยงธนาคารไดงาย 
ดังนั้น รัฐควรใหความยุติธรรมแกผูฝากบาง ในแงที่วาผูฝากควร
ทราบวาสถาบันการเงินที่ตนจะฝากเงินนั้นปลอดภัยเพียงไร 
ทั้งนี้ รัฐคงตองปรับปรุงระบบและกฎเกณฑในการกํากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงิน พรอมทั้งการแกไขปญหาสถาบัน
การเงินและการคุมครองผูฝากเงินในหลายแงมุม ดังตอไปนี้ 

9.7.1 เนื่องจากสถาบันการเงินจะมีเสรีภาพมากขึ้น 
คือ สามารถประกอบธุรกิจไดหลายประเภท กฎเกณฑที่รัฐใช
ควบคุมควรเปลี่ยนจากการควบคุมตามประเภทของสถาบัน 
(institution) ไปเปนการควบคุมตามประเภทของกิจกรรม 
(functionn) 

9.7.2 การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑดังที่กลาวในขอ 
9.7.1 คงทําใหตองเปลี่ยนแปลงหนาที่ของหนวยงานของรัฐดวย 
ตัวอยางเชน  กรมการประกันภัยจะมีหนาที่ควบคุมดูแล
หนวยงานทุกประเภทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย มิใชแตเพียง
บริษัทประกันภัย 

9.7.3 เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนธนาคารกลางผูมี
หนาที่ดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ควรยาย
หนาที่การกํากับ ตรวจสอบ และแกไขปญหาสถาบันการเงิน
ออกจากธนาคารกลาง โดยจัดต้ังสถาบันคุมครองผูฝากเงินขึ้น 
และบังคับใหสถาบันการเงินทุกแหงที่รับเงินฝากจากประชาชน
เขาเปนสมาชิกสถาบันคุมครองผูฝากเงินนี้ เพ่ือชวยกระจาย
ความเสี่ยงใหแกสถาบันคุมครองผูฝากเงิน  พรอมทั้งปกปองผู
ฝากอยางทั่วถึง 

9.7.4 สถาบันคุมครองผูฝากเงินทําหนาที่ครบวงจร 
คือ ตรวจสอบสถาบันการเงิน วินิจฉัยปญหา ยึดถือหลักการของ
ความโปรงใสและกลไกตลาด โดยประกาศเครื่องชี้ความรุนแรง
ของปญหาสถาบันการเงิน (ตัวอยางเชน อัตราสวนสินทรัพย
สภาพคลองตอเงินฝาก เงินกองทุนสุทธิตอสินทรัพยเสี่ยงสุทธิ 
และสินทรัพยจัดชั้นตอสินทรัพยรวม) ใหสาธารณชนไดทราบ
อยางทั่วกันและสม่ําเสมอ (เชน ทุกเดือนหรือทุกไตรมาส) เพ่ือ
เปดโอกาสใหทั้งผูฝากเงินและสถาบันการเงินปรับตัวอยางคอย
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เปนคอยไป หรือชวยหลีกเลี่ยงสภาพวิกฤติในตลาดการเงิน 
นอกจากนั้น สถาบันคุมครองผูฝากเงินก็ควรมีหลักเกณฑในการ
แกไขปญหาสถาบันการเงินที่เปนระบบอยางชัดเจนและโปรงใส 
โดยไมขึ้นกับวิจารณญาณสวนบุคคล และไมหลีกเลี่ยงการปด
กิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน โดยในกรณี
เชนนั้นสถาบันคุมครองผูฝากเงินก็จะจายเงินชดเชยแกผูฝาก 
ทั้งนี้ สถาบันคุมครองผูฝากเงินก็จะประสานงานอยางใกลชิดกับ
หนวยงานที่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินในแตละประเภท
กิจกรรม เชน กลต. กรมการประกันภัย กรมสหกรณ 

9.8 แมวาตางชาติจะเพิ่มแรงแขงขันในระบบการเงินของ
ไทยไดหลายชองทางดังกลาวขางตน วิธีปองกันตนเองวิธีหนึ่งที่
ไทยไมควรมองขามคือ บริการทางการเงินในระดับจุลภาคของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เชน ธกส. และ ธอ. จุดเดนของ 
ธกส. และ ธอ. คือ มีสาขาครอบคลุมพ้ืนที่ในแตละเขตทั่วประเทศ 
จึงใกลชิดกับลูกคาจํานวนมาก  ดังนั้นทางการควรพิจารณา
สรางเสริมเครือขาย (network)   และความเชื่อมโยง (linkage) 
ของบริการทางการเงินจากสาขาเหลานี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการใหบริการทางการเงินและตอสูกับแรงแขงขันจาก
ตางประเทศ 

9.9 ในป ค.ศ. 1999 ผูแทนของรัฐจากนานาประเทศได
ยืนยันรับขอตกลง Basel II แทนขอตกลง Capital Accord I 
(ค.ศ. 1988) ขอตกลง Basel II นี้เปนกฎเกณฑควบคุมความ
เพียงพอของเงินกองทุนโดยเปรียบเทียบเงินกองทุนกับสินทรัพย
เสี่ยงของ ธพ. ตามแนวทางเดิม แตน้ําหนักความเสี่ยงของ
สินทรัพยนั้นไมคงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ความนาเชื่อถือทางเครดิต (credit rating) หรือฐานะความ
นาเชื่อถือทางเครดิตของลูกคาในแตละชวงเวลา สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปไดเร่ิมใชกฎ Basel II นี้แลวต้ังแตป 2546 สวน
ไทยคงจะตองเริ่มใชในชวงป 2548-50 กฎ Basel II นี้จะสงผล
กระทบตอระบบการเงินของไทยอยางแนนอน เพราะสถาบัน
การเงินจะตองรอบคอบและใหความสนใจมากขึ้นแกฐานะและ
การเปลี่ยนแปลงของความนาเชื่อถือทางเครดิตของลูกคา ทั้งนี้ 
ธพ .ของไทยคงเปนฝายที่ตองปรับตัวมากกวาสาขา  ธพ .
ตางประเทศและธนาคารลูกครึ่ง เพราะตามปกติสํานักงานใหญ
ของธนาคารตางชาติมักใหความสําคัญแกการเปลี่ยนแปลงของ
ความนาเชื่อถือทางเครดิตของลูกคาอยูแลว นอกจากนั้น ระบบ
การเงินของไทยคงตองการใชบริการจัดอันดับเครดิตของบริษัท 
เอกชนมากกวาที่ TRIS และ ธพ.ทําดวยตนเองอยูในปจจุบัน 
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