เรือง หนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก
กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ ฉบับที 3
ฉบับที
15/2541

วัน
ที 24 กุมภาพันธ์ 2541

ตามทีรัฐบาลไทยได้ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ และได้มก
ี ารเบิกจ่ายเงินกูไ้ ปแล้ว 2 งวด เป็ นจํานวนเงินทังสิน 8.7 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยงวดแรกเบิกเมือเดือนสิงหาคม 2540 จํานวนทังสิน 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็ นจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ จํานวน 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจากธนาคารกลางของมิตร
ประเทศ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ จํานวน 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และงวดทีสองเบิก
เมือเดือนธันวาคม 2540 จํานวนทังสิน 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็ นจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ จํานวน 0.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจากธนาคารกลางของมิตรประเทศ และสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ จํานวน 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับการเบิกจ่ายเงินกูง้ วดต่อไปนัน กองทุน
การเงินระหว่างประเทศได้กาํ หนดไว้วา่ รัฐบาลไทยจะต้องปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไขข้อกําหนดทางการเงิน
การคลัง ซึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีการประเมินทุก ๆ 3 เดือน ก่อนทีจะมีการอนุมตั เิ บิกจ่าย
เงินกูง้ วดต่อไป
ระหว่างวันที 2-14 กุมภาพันธ์ 2541 คณะเจ้าหน้าทีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ได้ดาํ เนินการประเมินผลการปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไข ครังที 2 ณ สินเดือนธันวาคม 2540 ซึงปรากฎว่า
รัฐบาลไทยสามารถดําเนินมาตรการได้ตามเกณฑ์ปฏิบตั ท
ิ ก
ุ ประการ นอกจากนี เจ้าหน้าทีกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รว่ มกันจัดทํา
หนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที 3 เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2541 เห็นชอบในหลักการและเงือนไข
การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศตามหนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 3
และมอบหมายให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นผูล้ งนาม
ในหนังสือแจ้งความจํานงฯ ดังกล่าว เพือจะได้จดั ส่งให้คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
พิจารณาอนุมตั ก
ิ ารเบิกจ่ายเงินกูง้ วดที 3 ให้กบั ประเทศไทย โดยสาระสําคัญของหนังสือแจ้งความจํานง
ฉบับนี รวมทังเงือนไขทีรัฐบาลจะต้องดําเนินการต่อไป สรุปได้ดงั นี
1. ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค
รัฐบาลได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ เนืองจากการลดลงของอุปสงค์และอุปทาน
ของประเทศ ขณะทีเงินลงทุนจากต่างประเทศยังไม่มากพอ อันเป็ นผลจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ
ของภูมภ
ิ าคทีทวีความรุนแรงขึน ดังนัน จึงได้มก
ี ารปรับปรุงภาพเศรษฐกิจโดยรวมเพือสะท้อนถึงข้อ
เท็จจริงทีเกิดขึน โดยการปรับตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจทีสําคัญ ได้แก่ การปรับอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ จากร้อยละ 0.6 เป็ นติดลบร้อยละ 0.4 ในปี 2540 และจากร้อยละ 0-1 เป็ นติดลบร้อยละ
3-3.5 ในปี 2541 การปรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อ จากร้อยละ 6.0 เป็ นร้อยละ 5.6 ในปี 2540
และจากร้อยละ 10.0 เป็ นร้อยละ 11.6 ในปี 2541 ขณะทีการปรับดุลบัญชีเดินสะพัด จากขาดดุลร้อยละ
6.4 เป็ นขาดดุลร้อยละ 3.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี 2540 และจากขาดดุลร้อยละ
2.5 เป็ นเกินดุลร้อยละ 4.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี 2541 สําหรับตัวเลขเงินสํารอง
ระหว่างประเทศได้ปรับจาก 23.0 พันล้านเหรียญ เป็ น 27.0 พันล้านเหรียญ ในปี 2540 และจาก 24.8
พันล้านเหรียญ เป็ น 23-25 พันล้านเหรียญ ในปี 2541
2. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
2.1 การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินทีถูกสังปิ ดกิจการเป็ นการถาวร
เมือเดือนธันวาคม 2540 องค์การเพือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
ได้สงปิ
ั ดกิจการของสถาบันการเงิน 56 แห่ง เป็ นการถาวร โดยได้กาํ หนดให้มก
ี ารดําเนินการประมูลขาย
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินดังกล่าวให้เสร็จสินภายในปี 2541 และเพือให้เกิดความเป็ นธรรมในการ
กําหนดราคาสินทรัพย์ดงั กล่าว รัฐบาลได้จดั ตังสถาบันการเงินของรัฐขึน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร รัตนสิน
เพือเข้าทําการประมูลซือสินทรัพย์ทมี
ี คณ
ุ ภาพดี และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
เพือเข้าประมูลซือสินทรัพย์ดอ
้ ยคุณภาพเพือนําไปบริหารต่อ ทังนี หนังสือแสดงความจํานงฯ ฉบับที 3
ได้กาํ หนดวิธก
ี ารแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินอย่างเป็ นขันตอน อาทิเช่น การกําหนดให้บรรษัท
บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) แต่งตังเจ้าหน้าทีระดับบริหารให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2541 การกําหนดกรอบและกฎระเบียบของ บบส. เพือให้สามารถเข้าประมูลซือสินทรัพย์ดอ
้ ยคุณภาพ
ภายในวันที 15 มีนาคม 2541 และการกําหนดให้กรรมการธนาคาร รัตนสิน อนุมตั ข
ิ นตอนและแนวทาง
ั
ในการเลือกประมูลเฉพาะสินทรัพย์ทดี
ี ให้แล้วเสร็จภายในวันที 31 มีนาคม 2541 เป็ นต้น
2.2 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินทีเปิ ดกิจการอยู่

2.2.1 สถาบันการเงินทีรัฐบาลได้เข้าแทรกแซง
ทีผ่านมารัฐบาลได้เข้าแทรกแซงในธนาคารขนาดกลาง จํานวน 4 แห่ง
โดยการเปลียนผูบ
้ ริหารลดทุนและเพิมทุนของธนาคาร ซึงทําให้กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่ในธนาคารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมุง่ มันทีจะลดสัดส่วนการถือหุน
้
ของภาครัฐในสถาบันการเงินดังกล่าวให้เร็วทีสุด โดยในหนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 3 ได้กาํ หนดให้
จัดทําวิธก
ี ารแปรรูปสถาบันการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที 30 มิถน
ุ ายน 2541
2.2.2 สถาบันการเงินทีเปิ ดดําเนินกิจการอยูท
่ งหมด
ั
(รวม 2.2.1)
รัฐบาลจะกําหนดกรอบการจัดชันสินเชือและกันสํารองทีได้มาตรฐาน
สากล โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2543 และจะมีการทยอยประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ โดยจะเริมในเดือน
มีนาคม 2541 นอกจากนี รัฐบาลจะกําหนดให้สถาบันการเงินทีเปิ ดดําเนินการอยูเ่ พิมทุนให้ได้ตาม
มาตรฐานการจัดชันสินเชือทีเข้มงวดขึน โดยสาถบันการเงินจะต้องลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุขนตอนในการเพิ
ั
มทุน ภายในวันที 15 สิงหาคม 2541
2.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเชือมันของกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
ในส่วนของกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนัน รัฐบาลจะ
คําประกันการออกพันธบัตรระยะสันและระยะปานกลางของกองทุนฯ และจะบรรจุภาระดอกเบียของหนี
ของกองทุนฯ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2542 และจะสามารถเริมชําระดอกเบียของหนีสิน
ทังหมดจากงบประมาณได้ภายในปี 2543 สําหรับการใช้คน
ื ภาระหนีเงินต้นนันส่วนหนึงจะนํารายได้
จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาใช้
2.4 การปรับปรุงระบบกํากับและตรวจสอบของภาครัฐ
เพือเป็ นการปรับปรุงระบบกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินของภาครัฐ
รัฐบาลจะจัดตังคณะทํางานซึงประกอบด้วย ผูเ้ ชียวชาญทังในและต่างประเทศเพือจัดทําแผนการปรับ
การดําเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงคาดว่าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทยภายในปี
2541 นอกจากนี จะมีการทบทวนบทบาทและภาระหน้าทีในการตรวจสอบและกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
กรมการประกันภัย ซึงจะส่งผลให้ระบบการกํากับมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นโยบายการเงิน
1. รัฐบาลจะดําเนินนโยบายอัตราดอกเบียให้มค
ี วามยืดหยุน
่ มากขึน อย่างไรก็ดี
ในขณะนีอัตราดอกเบียระหว่างธนาคารระยะสันจําเป็ นทีจะต้องอยูใ่ นระดับสูง เพือช่วยให้อตั ราแลก
เปลียนมีเสถียรภาพ และเมืออัตราแลกเปลียนมีเสถียรภาพแล้ว อัตราดอกเบียดังกล่าวและอัตราดอกเบีย
ทัวไปจะลดลงในทีสุด
2. รัฐบาลจะให้ความมันใจว่าภาคธุรกิจทีไม่ใช่ภาคการเงิน โดยเฉพาะผูส
้ ง่ ออก
ผูผ
้ ลิต ทางการเกษตร และธุรกิจขนาดเล็กจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ โดยธนาคารเพือการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทาํ การเจรจาขอเงินกู้
ดอกเบียตํากับธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าของประเทศญีปุ่ น และธนาคารพัฒนาเอเซีย โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะสมทบเงินทุนดอกเบียตําประมาณร้อยละ 60 เพือช่วยเหลือด้านการส่งออก
นอกจากนี จะมีการปล่อยสินเชือดอกเบียตําผ่านธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรเพือ
เกษตรกร ผ่านบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพือธุรกิจขนาดเล็ก และผ่านธนาคารอาคาร
สงเคราะห์เพือการซือทีอยูอ
่ าศัยของผูท
้ มี
ี รายได้ตาํ
นโยบายการคลัง
รัฐบาลไทยได้ดาํ เนินมาตรการการคลังอย่างเข้มงวด และปฏิบตั ไิ ด้ตามเงือนไข
ในช่วงวิกฤตการณ์ ทผ่
ี านมา อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจทีถดถอยและผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ของค่าเงินบาทส่งผลให้รายรับของรัฐบาลคาดว่าจะตํากว่าเป้ าหมายประมาณร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ และรายจ่ายคาดว่าจะเพิมขึนร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดังนัน หาก
ปราศจากมาตรการรองรับแล้วคาดว่าดุลการคลังจะขาดดุลร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เมือเปรียบเทียบกับการทีกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กาํ หนดเป็ นเกณฑ์ปฏิบตั ิ
ให้รฐั บาลเกินดุลร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี งบประมาณ 2541
นอกจากนี รัฐบาลจะเพิมมาตรการการจัดเก็บรายได้เพิมเติม ซึงจะทําให้รายได้จาก
การเก็บภาษี เพิมขึนประมาณร้อยละ 0.25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี งบประมาณ 2541
และจะมีการตัดทอนงบประมาณในส่วนของการลงทุนทีมีความสําคัญตําของรัฐวิสาหกิจ รวมทังจะมีการ
เพิมค่าใช้จา่ ยของรัฐบาลในโครงการเพือสังคม การดําเนินมาตรการเพิมเติมดังกล่าวคาดว่าจะทําให้ดลุ
การคลังของรัฐบาลในปี งบประมาณ 2541 ขาดดุลประมาณร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (เกณฑ์ปฏิบตั ใิ หม่ภายใต้หนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 3) โดยจะชดเชยการขาดดุลด้วยการ
ระดมเงินจากต่างประเทศและในประเทศอย่างเหมาะสม

ในส่วนของฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจทังระบบนัน เนืองจากรัฐวิสาหกิจมีความ
จําเป็ นต้องเบิกจ่ายเงินกูใ้ นโครงการต่อเนือง จึงกําหนดให้รฐั วิสาหกิจสามารถดํารงฐานะขาดดุลได้
ประมาณร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากเดิมทีกําหนดให้ฐานะการเงินโดยรวม
สมดุล ซึงในส่วนทีขาดดุลนีจะได้รบั การชดเชยจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ และเพิมค่าธรรมเนียม
ราคาสินค้า และบริการทีไม่กระทบต่อคนยากจนในสังคม
นโยบายด้านต่างประเทศ
รัฐบาลยังคงรักษาเป้ าหมายทุนสํารองระหว่างประเทศไว้ตามทีกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศกําหนด ทังนีคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2541 จะเกินดุลประมาณร้อยละ 4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มากกว่าทีคาดการณ์ ไว้เดิม แต่ในทางเดียวกันการไหลออกของ
เงินทุนต่างประเทศคาดว่าจะมีมากกว่าทีคาดการณ์ ไว้เดิม เนืองจากธุรกิจภาคเอกชนบางประเภทไม่
สามารถต่ออายุสญ
ั ญากูย้ ม
ื ระยะสันจากต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี การเพิมขึนของดุลบัญชีเดินสะพัด
คาดว่าจะสามารถชดเชยการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศดังกล่าวได้
4. การสนับสนุนและฟื นฟูเศรษฐกิจโดยรวม
รัฐบาลจะออกมาตรการเพือบรรเทาผลกระทบต่อคนยากจนซึงเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
รุนแรงทีสุด ในขณะเดียวกันจะออกมาตรการเพือเสริมสร้างโอกาสในอนาคต ซึงประกอบด้วย
4.1 โครงการด้านสังคม รัฐบาลได้รว่ มมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร
โลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญีปุ่ น เพือดําเนินการ
จัดทําโครงการเพือแก้ไขปัญหาสังคมทีเกิดขึน โดยได้รบั เงินสนับสนุนจากธนาคารโลกธนาคารพัฒนา
เอเซีย และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญีปุ่ น การดําเนินการโครงการดังกล่าวจะต้อง
ตรงตามเป้ าหมาย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ทังนี โครงการด้านสังคม ประกอบด้วย การจัดทํา
โครงการเพือช่วยเหลือคนจนและคนว่างงาน โครงการด้านการศึกษา และสาธารณสุขพืนฐาน และการ
ตรึงอัตราค่าบริการคมนาคมพืนฐาน เป็ นต้น
4.2 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลจะเร่งรัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยมีแผนการที
เป็ นรูปธรรมมากขึน โดยธนาคารโลกจะให้คาํ ปรึกษาแก่รฐั บาลไทยในการจัดตังหน่ วยงานเพือดูแลเกียว
กับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization Secretariat) รวมถึงเสนอและแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เช่น
กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ (Corporatization Law) และการจัดทํากรอบในการกํากับดูแลการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายในวันที 30 มิถน
ุ ายน 2541 อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีแผนการในการแปรรูป
บริษท
ั การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษท
ั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษท
ั ผลิตไฟฟ้ า
จํากัด (มหาชน) ภายในปี 2541 และจะดําเนินการแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย องค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการสือสารแห่งประเทศไทย ในปี 2542 หากภาวะตลาดเอืออํานวย
4.3 การปฏิรูปกฎหมาย เพือเอืออํานวยต่อการปรับปรุงโครงสร้างระบบสถาบัน
การเงินและภาคธุรกิจ รัฐบาลได้ดาํ เนินการแก้ไขกฎหมายล้มละลายและปรับปรุงกฎหมายทีเกียวข้อง
เพือให้กระบวนการพิจารณาในคดีฟ้องบังคับหลักประกันเสร็จสินโดยเร็วตามคําแนะนําของธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยกฎหมายล้มละลายจะให้มผ
ี ลบังคับใช้ภายในวันที 31 มีนาคม
2541 ขณะทีการปรับปรุงกฎหมายทีเกียวข้องเพือให้กระบวนการพิจารณาในคดีฟ้องบังคับหลักประกัน
เสร็จสินโดยเร็ว จะมีผลใช้บงั คับภายในวันที 31 ตุลาคม 2541
ทังนี รัฐบาลมีนโยบายทีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยให้ดข
ี น
ึ รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัตเิ งินตราให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของธนาคารกลางทัวโลก
นอกจากนันเพือเป็ นการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลจะเสนอแก้ไขกฎหมายเพืออนุญาตให้
มีการถือครองอย่างเสรีขน
ึ รวมทังปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ประกาศ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที 281)
หนังสือแสดงเจตจํานงฉบับที 3
บันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
ตารางเศรษฐกิจมหภาค
แผนการดําเนินงานต่างๆ
เป้ าหมายด้านการเงิน
เป้ าหมายด้านการคลัง
เป้ าหมายภาคต่างประเทศ
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