ฉบับที่ 12/2545
เรื่อง การรวมกิจการของธนาคารศรีนคร กับ ธนาคารนครหลวงไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดมีประกาศ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 ใหความเห็นชอบ ใหมีการ
รวมกิจการของธนาคารศรีนครจํากัด (มหาชน) กับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) การรวมกิจการ
ดังกลาวจะไมมีการหยุดดําเนินการของธนาคารใดเลย แตจะใหธนาคารนครหลวงไทยเปนแกนหลักเพราะมี
ขนาดที่ใหญกวา และใหโอนกิจการของธนาคารศรีนคร ใหแกธนาคารนครหลวงไทย ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545
เปนตนไป โดยสาขาและสํานักงานทุกแหงของธนาคารศรีนครเดิมและธนาคารนครหลวงไทย จะเปดดําเนินการ
ตามปกติในชือ่ ธนาคารนครหลวงไทย ไปกอน รวมทั้งพนักงานของธนาคารทั้งสองจะรวมเขาดวยกันเปนหนึง่
เดียว
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ชี้แจงวา หลังจากที่ธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทย ได
โอนลูกหนี้ดอยคุณภาพไปยังบริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํากัด เปนจํานวนสูง สินเชื่อของธนาคารทั้งสองมี
จํานวนนอยลงเหลือประมาณแหงละ 60,000 ลานบาทเศษ แมจะมีคณ
ุ ภาพสินทรัพยที่ดขี ึ้น แตกจ็ ะเผชิญปญหา
การแขงขันในเชิงธุรกิจในระยะยาว ซึ่งธนาคารที่มีความแข็งแกรงทั้งดานขนาด คุณภาพสินทรัพย การจัดการ
บริหารที่ดีจึงมีโอกาสไดเปรียบสูงกวา ซึ่งแนวโนมในระดับสากลไดเกิดการรวมตัวของสถาบันการเงิน หรือ
บริษัทขนาดใหญดวยกันมากขึ้น เปนแรงกดดันใหสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นของไทยควรเรงมีการรวมตัวกัน
ใหมากขึน้ และเร็วขึ้นเพื่อพรอมรับการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
โ
ดยหลักการควบรวมกิจการอาจทําไดหลายรูปแบบ แบบหนึ่งคือ ตั้งธนาคารแหงใหมขึ้นมาแลวโอน
กิจการของธนาคารทั้งสองไปใหธนาคารใหมนั้น แตการปฏิบัติดังกลาวมีขั้นตอนทีย่ งุ ยากและใชเวลานานกวา
เชนจะตองดําเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม ตองขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยใหม
รวมทั้งมีคาใชจายเพื่อดําเนินการดังกลาวทีเ่ พิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน นอกจากนี้ การดําเนินการใดๆที่ใชเวลายอม
กอใหเกิดความสับสนทําใหขั้นตอนตางๆสะดุดลงได จึงหันไปใชแบบที่สอง

ในแบบที่สองการรวมกิจการแบงออกเปน 3 ขั้นตอน

•

•

•

ขั้นตอนแรก เปนขั้นตอนของการรวมทางบัญชี และการบริหาร โดยในวันที่ 1 เมษายน 2545 ธนาคาร
ศรีนครจะโอนสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันทั้งหมดในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 ให
ธนาคารนครหลวงไทย รวมทั้งเปลี่ยนสาขาและสํานักงานทั้งหมดเปนสาขาและสํานักงานธนาคารนคร
หลวงไทย พนักงานทั้งหมดของธนาคารศรีนครจะรวมเปนพนักงานธนาคารนครหลวงไทยและ
ปฏิบัติงานทุกอยางตามปกติ ณ สาขาหรือสํานักงานเดิม แตใชชื่อธนาคารนครหลวงไทยในการดําเนิน
ธุรกิจ
ขั้นตอนที่สอง เปนการดําเนินการเชื่อมโยงหรือรวมระบบการปฏิบัติงานตางๆ ของธนาคารทั้งสองเขา
ดวยกัน เชน ระบบโอนเงิน ระบบชําระเงิน ระบบบัตรเครดิต และระบบบัญชีหรือขอมูลจนสามารถ
ปฏิบัติรวมเปนหนึ่งเดียวกันไดอยางสมบูรณ ซึ่งบางระบบสามารถกระทําไดโดยเร็ว และบางระบบ
ตองใชเวลา คาดวากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ป
ขั้นตอนที่สาม เปนการปรับปรุงนโยบายและกลยุทธของการดําเนินธุรกิจรวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณ
ใหมของธนาคาร ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถเตรียมการควบคูไปไดทันทีในขณะนี้ เพื่อใหพรอมที่จะปฏิบัติ
ไดทันทีเมื่อการรวมระบบตาง ๆ ตามขั้นตอนที่สองคืบหนาไปมากพอแลว

การรวมกิจการดวยวิธีนี้ ไมมีการปดกิจกรรมหรือหยุดการใหบริการใดๆ ที่ธนาคารศรีนครเคยปฏิบัติอยู
ลูกคา ผูฝากเงิน และเจาหนี้ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ใชบริการทั้งจากธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวง
ไทย ยังคงสามารถใชบริการและดําเนินธุรกรรมทางการเงินกับทุกสํานักงานและทุกสาขาของธนาคารศรีนคร
เดิม และธนาคารนครหลวงไทย ไดเปนปกติและตอเนื่องตามเดิมทุกประการ ในชื่อธนาคารนครหลวงไทยไป
กอน สําหรับพนักงานทั้งหมดของธนาคารศรีนครจะรวมเขาเปนพนักงานของธนาคารนครหลวงไทย และยังคง
ปฏิบตั ิงานตอเนื่องในสํานักงานหรือสาขาเดิมของธนาคารศรีนครตอไป รวมทั้งยังคงใหบริการตอประชาชน
เปนปกติเหมือนเดิม และเมื่อดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่สองและขัน้ ตอนที่สามแลว ก็จะพัฒนาขึ้นเปน
ธนาคารที่มั่นคง แข็งแรง สําหรับรองรับความเจริญของเศรษฐกิจตอไปได
ผลดีของการรวมกิจการ
เมื่อรวมกันแลวจะกลายเปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 5 ของระบบธนาคารพาณิชยไทย โดยมี
สินทรัพยรวมประมาณ 490 พันลานบาท เมื่อประกอบกับการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการจึงมัน่ ใจไดวาจะสามารถยกระดับการแขงขันของธนาคารใหทัดเทียมกับธนาคารอื่นได
•

การรวมกิจการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การประหยัดตอขนาด รวมทัง้ ลดหรือใชตนทุน
รวมกันในการวางระบบงานตางๆ เชน การลงทุนดานคอมพิวเตอร เปนตน ทําใหสามารถปรับปรุง หรือ

•

•

ขยับขยาย และเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนไดดยี ิ่งขึน้ เปนผลดีแกลูกคา
และผูใชบริการ
การรวมกิจการมิไดเปนการปดกิจการของธนาคารศรีนครเดิม และพนักงานยังคงไดรับการวาจางอยู
ตอไปโดยรวมเปนพนักงานของธนาคารนครหลวงไทย จึงไมมีผลกระทบตอลูกคาและผูใชบริการของ
ธนาคารศรีนครเดิมเพราะยังคงใชบริการหรือติดตอทําธุรกรรมทางการเงิน ที่ผูกพันกันอยู ณ ที่ทําการสาขา
หรือสํานักงานทุกแหงของธนาคารศรีนครเดิมไดตามปกติ
เมื่อคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น ในอนาคต หากทางการประสงคจะเปลี่ยนใหเปนธนาคารของ
เอกชนอยางสมบูรณก็จะสามารถหาผูรวมลงทุนไดงาย หรือการขายหุน ที่กองทุนเพือ่ การฟนฟูฯ ถืออยูก็
จะทําไดงายและเปนประโยชนตอกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มากขึ้น และชวยลดภาระของทางการใน
อนาคต

ผลกระทบตอผูเกี่ยวของ
•

•

•

•

ผูฝากเงิน ลูกหนี้ และเจาหนี้ของธนาคารศรีนคร ไมไดรับผลกระทบจากการรวมกิจการเพราะยังคง
ติดตอดําเนินธุรกรรมทุกอยางตามปกติโดยใชบัญชี และวงเงินตามสัญญาเดิมไดกับสาขาหรือสํานักงาน
เดิมของธนาคารศรีนครเดิมไดทุกแหง ทั้งนี้ หากประสงคจะยายธุรกรรมไปยังสาขา หรือสํานักงานของ
ธนาคารนครหลวงไทยก็สามารถกระทําไดโดยติดตอกับสาขาหรือสํานักงานของธนาคารศรีนครเดิมทีม่ ี
บัญชีอยู ภาระผูกพันใดๆที่ธนาคารศรีนครมีอยูทั้งภายในและตางประเทศธนาคารนครหลวงไทยจะเขา
รับผิดชอบตามภาระผูกพันดังกลาว การใชเช็คของธนาคารศรีนครเดิมยังคงใชไดอยูเปนปกติโดย
สถาบันการเงินทุกแหงยังคงรับเช็คธนาคารศรีนครเพื่อเขาระบบเคลียริ่งหรือระบบการชําระเงินเชนเดิม
อยางไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆจะเปลีย่ นมาใชอัตราเดียวกันกับของธนาคาร นคร
หลวงไทยเมื่อครบกําหนดทีต่ กลงไวเดิม
ผูถือหุนรายยอยของธนาคารศรีนคร เนื่องจากธนาคารศรีนครมีผูถือหุนรายยอยรวมกัน 1,818 ราย เปน
จํานวนเงิน 21,660 บาท เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหุนรายยอย หากประสงคจะขายหุนที่ถืออยู
ออกไป กองทุนเพื่อการฟน ฟูฯยินดีรับซื้อหุนธนาคารศรีนคร จากผูถือหุนรายยอยทุกราย หรือหาก
ประสงคจะเปลี่ยนเปนหุนของธนาคารนครหลวงไทย ก็สามารถนําหุนธนาคารศรีนครที่ถืออยู มาแลก
หุนธนาคารนครหลวงไทยกับกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ได การรับซื้อหรือแลกหุนดังกลาวจะพิจารณาใช
มูลคาตามบัญชีของธนาคารศรีนคร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 เปนเกณฑ
พนักงานของธนาคารศรีนคร รวมเปนพนักงานของธนาคารนครหลวงไทยทุกคนและปฏิบัติงานทุก
อยางไปตามปกติในชื่อของธนาคารนครหลวงไทย
สาขาและสํานักงานธนาคารศรีนครเดิม ยังเปดใหบริการตามปกติในชือ่ ธนาคารนครหลวงไทย

สรุป
การรวมกิจการของธนาคารศรีนครกับธนาคารนครหลวงไทยเขาดวยกันนี้ เปนการเสริมสรางความ
แข็งแกรงและศักยภาพของการดําเนินธุรกิจในระยะยาว และเปนการสงเสริมการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ไทยใหมีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้ ทัดเทียมและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ซึ่งธุรกิจตางๆมี
แนวโนมในการรวมตัวกันมากขึ้น เชนสถาบันการเงินในประเทศญี่ปนุ หรือในยุโรป เปนตน สําหรับผูฝากเงิน
ทั้งของธนาคารศรีนครเดิม ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารพาณิชยไทยทุกแหงจะไมมีผลกระทบใดๆ
เพราะกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ยังคงรับประกันและใหความคุมครองผูฝากเงินทุก
รายเหมือนเดิม
ธนาคารแหงประเทศไทย
29 มีนาคม 2545
ศูนย HOTLINE การรวมกิจการของธนาคารศรีนคร กับ ธนาคารนครหลวงไทย

