เรื องหน ง
ั สือ แจ้ง ความจํา นงขอร ับความช่ว ยเหลื อ ทางวิช าการและการเงิน จาก

กองทุน การเงิน ระหว่า งประเทศ ฉบ ับที 4
ฉบ ับที 45/2541

ว ันที 26 พฤษภาคม 2541

ตามทีรัฐบาลไทยได้ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ และได้มก
ี ารเบิกจ่ายเงินกูไ้ ปแล้ว 3 งวด เป็ นจํานวนเงินทังสิน10.232 พันล้านเหรียญ สหรัฐ
โดยงวดแรกเบิกเมือเดือนสิงหาคม 2540 จํานวนทังสิน 6.103 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็ น จากกองทุนการ
เงินระหว่างประเทศ
จํานวน 1.621 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจากธนาคารกลางของ มิตรประเทศ และสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ จํานวน 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ งวดทีสองเบิกเมือเดือนธันวาคม 2540 จํานวนทังสิน 3.211 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็ นจากกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ จํานวน 0.809 พันล้านเหรียญสหรัฐ
และจากธนาคารกลางของมิตรประเทศ และสถาบันการเงิน ระหว่างประเทศ จํานวน 2.402 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ และงวดทีสามเบิกเมือเดือนมีนาคม 2541 จํานวนทังสิน 0.968 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็ นจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ จํานวน 0.27 พันล้าน เหรียญสหรัฐ และจากธนาคารกลางของมิตรประเทศ
และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ จํานวน 0.698 พันล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับการเบิกจ่ายเงินกูง้ วดต่อ ๆ
ไปนัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีการประเมินทุก ๆ 3 เดือน ว่ารัฐบาลไทยได้ปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไขข้อ
กําหนดทางการเงินการคลัง และการปฏิรูประบบการเงินทีตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศไว้หรือไม่
ระหว่างวันที 4-18 พฤษภาคม 2541 คณะเจ้าหน้าทีกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ดาํ เนินการประเมินผล
การปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไข ครังที 3 ณ สินเดือนมีนาคม 2541 ซึงปรากฎว่ารัฐบาลไทยสามารถดําเนินมาตรการ
ได้ตามเกณฑ์ปฏิบตั ท
ิ ก
ุ ประการ นอกจากนี เจ้าหน้าทีกองทุน การเงินระหว่างประเทศร่วมกับกระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รว่ มกันจัดทํา หนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและ
การเงิน ฉบับที 4เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเมือวันที 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบในหลัก
การและเงือนไขการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามหนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 4 และมอบหมายให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง
และผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นผูล้ งนาม ในหนังสือแจ้งความจํานงฯ ดังกล่าว เพือจะได้จดั ส่งให้
คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศพิจารณาอนุมตั ก
ิ ารเบิกจ่ายเงินกูง้ วดที 4 ให้กบั ประเทศไทย
โดยได้มก
ี ารปรับปรุงในสาระสําคัญต่าง ๆ 6 ประการ ได้แก่
1. ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รัฐบาลจะปรับลดอัตราดอกเบียลงอย่างระมัด ระวัง
และดูแลให้ปริมาณเงินเพิมขึนสอดคล้องกับความต้องการเงินทีเพิมสูงขึน การบิดเบือนในตลาดเงิน
ซึงเกิดจากการระดมทุนของกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะลดลงโดยการระดม ทุน
ระยะยาวแทนการกูย้ ม
ื เงินระยะสันมากขึน ทังหมดนีจะช่วยให้สภาพคล่องปรับตัวดีขน
ึ นอกจากนี รัฐบาลจะนํา
เงินทีระดมได้จากการออกพันธบัตรในต่างประเทศมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเพิมขีดความสามารถของสถาบันเหล่านีในการสนองความต้องการ สินเชือ
ของภาคเศรษฐกิจสําคัญ ในการนีจําเป็ นต้องมีการปรับปรุงกรอบนโยบายการดําเนินงานของ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจด้วย
2. เนืองจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงขึนจึงสามารถปรับเป้ าหมายทางการคลัง ซึงจะช่วยบรรเทาภาวะการ
ถดถอยของเศรษฐกิจได้โดยตรง ดังนัน
ภายใต้แผนฟื นฟูฯ จึงมีการปรับ เป้ าหมายรวมของการขาดดุลภาครัฐบาล สําหรับปี งบประมาณ 2540/41 จาก
การขาดดุลร้อยละ 2 เป็ น ร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
3. รัฐบาลได้ดาํ เนินมาตรการทีเป็ นรูปธรรมเพือเสริมสร้างศักยภาพของโครงการบรรเทา ผลกระทบทางสังคม
และเพิมโครงการสาธารณู ปโภคทีมีเป้ าหมายชัดเจน
โดยได้จดั สรรงบประมาณ สําหรับปี 2540/41 เพิมขึนร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
สําหรับการดําเนินงาน ภายใต้โครงการนี

4. เนืองจากการฟื นตัวทางเศรษฐกิจขึนอยูก
่ บั ประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างหนีของ ภาคเอกชน
จึงได้มก
ี ารดําเนินการตามขันตอนทีสําคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกรอบกฎหมาย และโครงสร้าง
สถาบัน เพือให้เอือต่อกระบวนการดังกล่าวมากขึน ทังนี
โดยการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย กระบวนการบังคับหลักประกัน และกฎหมายอืน ๆ นอกจากนี ยังได้เปิ ดเสรี
และลดข้อจํากัดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคเศรษฐกิจทีสําคัญเพือเพิมแหล่งเงินทุนสําหรับกระบวนการ
ปรับโครงสร้าง
5. การปฏิรูปภาคการเงิน ยังคงมุง่ ให้ความสําคัญกับการเพิมทุนของระบบธนาคาร พาณิชย์อย่างต่อเนือง โดย
การอิงหลักเกณฑ์การกันสํารองสินทรัพย์จดั ชัน
ซึงเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ สากลทีได้มก
ี ารประกาศใช้แล้ว โดยจะมีการประกาศแนวทางการปฏิบตั เิ พิมเติม
ภายในกลางปี นี
6. องค์การเพือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) มีกาํ หนดจะดําเนินการประมูล สินทรัพย์หลักในเร็ว ๆ
นี
รัฐบาลจะพัฒนากลยุทธเพือเพิมความแข็งแกร่งแก่ภาค ธุรกิจเงินทุน และแก้ไขสถานภาพของธนาคารพาณิชย์
4 แห่งทีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซง การดําเนินการ
เหล่านีมีความสําคัญมากต่อการลดการพึงพาการสนับสนุนจากกองทุนฟื นฟูฯ ในอนาคต รายละเอียดใน
ประเด็นต่าง ๆ ของหนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 4 สรุปได้ดงั นี
1. ภาพรวมและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รัฐบาลร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ เนืองจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจมากกว่าทีได้คาดการณ์
โดยได้ปรับตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2541 ทีสําคัญ ได้แก่ การปรับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจาก
ติดลบร้อยละ 3 ถึง 3.5 เป็ นติดลบ ร้อยละ 4 ถึง 5.5 การปรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อลดลงจากร้อยละ 11.6 เป็ น
ร้อยละ 10.5 การปรับตัวเลข ของดุลบัญชีเดินสะพัดจากเกินดุล 4.4 พันล้านเหรียญ สรอ. หรือเท่ากับร้อยละ
3.9 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ เป็ นเกินดุล 8.5 พันล้านเหรียญ สรอ. หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 6.9
ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสําหรับตัวเลขทุนสํารองระหว่างประเทศได้ปรับเพิมขึนจากระดับ 23
ถึง 25 พันล้านเหรียญ สรอ. เป็ น 26 ถึง 28 พันล้านเหรียญ สรอ.
1.1 นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลียน
การปรับตัวของอัตราแลกเปลียนทีมีเสถียรภาพมากขึนตังแต่ชว่ งเดือนมกราคม 2541 ประกอบกับการที
ทุนสํารองระหว่างประเทศเพิมขึนในระดับทีมีเสถียรภาพ
ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย ระยะสันอาจสามารถปรับลดลงได้เพือเป็ นเสริมสภาพคล่องให้กบั ภาคธุรกิจ ทังนี รัฐบาล
จะยังคงให้ความ
สําคัญกับเสถียรภาพของอัตราแลกเปลียนเป็ นอันดับแรก การปรับลดอัตราดอกเบียดังกล่าวจึงต้อง ดําเนินการ
อย่างระมัดระวัง
และรัฐบาลพร้อมทีจะใช้นโยบายการเงินทีเข้มงวดขึนหากอัตราแลกเปลียน ขาดเสถียรภาพอีก
นอกจากนี รัฐบาลมีนโยบายในการนํารายได้สว่ นหนึงจากการออกพันธบัตร รัฐบาลในต่างประเทศมาสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพือให้สถาบันการเงิน ดังกล่าวสามารถมีสว่ นร่วมในการเสริมสภาพคล่องให้กบั ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง
ธุรกิจส่งออก
1.2 นโยบายการคลัง
รัฐบาลได้ดาํ เนินมาตรการการคลังอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด
แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจในระยะทีผ่านมาคาดว่าจะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลตํากว่าทีได้เคย
ประมาณการไว้ นอกจากนี รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อสังคมและแรงงานจาก
วิกฤตการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบน
ั

จึงได้จดั สรรงบประมาณเพิมเติมให้กบั โครงการเพือบรรเทาผลกระทบ ต่อสังคมและแรงงาน
การลดลงของรายได้และการเพิมขึนของรายจ่ายด้านสังคมจะส่งผลให้ฐานะการคลัง ของรัฐบาลในปี 2541
ขาดดุลเพิมขึนจากร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยแยกเป็ นการขาดดุล
ของรัฐบาลกลางร้อยละ 2.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการ
ขาดดุลของรัฐวิสาหกิจร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยการขาดดุลของรัฐบาล
กลางทัง..ปี ไม่รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการแก้ปญ
ั หาระบบสถาบันการเงิน
สําหรับฐานะการคลังในปี งบประมาณ 2542 นัน รัฐบาลและกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศคาดว่าเศรษฐกิจ
จะมีการฟื นตัว
ซึงจะส่งผลให้ฐานะการคลังขาดดุลลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยแยก
เป็ นการขาดดุลของรัฐบาลกลางร้อยละ 1.5 ซึงการขาดดุล
ดังกล่าวรัฐบาลได้รวมค่าใช้จา่ ยในการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินไว้เรียบร้อยแล้ว และการขาดดุล ของ
รัฐวิสาหกิจร้อยละ 1 ทังนี การคาดการณ์ ดงั กล่าวจะมีการทบทวนอีกครังในช่วงเดือนสิงหาคม 2541
1.3 นโยบายด้านต่างประเทศ
รัฐบาลจะรักษาระดับทุนสํารองระหว่างประเทศให้ได้ตามเป้ าหมายทีได้ตกลงไว้ กับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยคาดว่าระดับของทุนสํารองระหว่างประเทศ
ณ สินปี 2541 จะสูง กว่าการประเมินครังทีแล้ว ในขณะทีดุลบัญชีเดินสะพัดได้มก
ี ารเกินดุลอย่างต่อเนือง และ
คาดการณ์ วา่ ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลสูงถึง 8.5
พันล้านเหรียญ สรอ. หรือเทียบเท่าร้อยละ 6.9 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ ณ สินปี 2541 ซึงสูง
กว่าทีคาดการณ์ ไว้ในการประเมินครังทีแล้วอย่างมาก
2. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
2.1 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบธนาคารพาณิชย์
รัฐบาลจะดําเนินการอย่างต่อเนืองในการให้สถาบันการเงินทังหมดต้องเพิมทุน ตามเกณฑ์การจัดชันสินเชือ
และกันสํารองตามมาตรฐานทีเข้มงวดขึน
ซึงได้ประกาศไปแล้วเมือปลาย เดือนมีนาคม 2541 ปรากฎว่าธนาคารพาณิชย์ใหญ่หลายแห่งประสบความ
สําเร็จในการเพิมทุนแล้ว และธนาคารขนาดเล็กลงมากําลังอยูใ่ นขันตอนในการตกลงกับผูร้ ว่ มทุนต่างชาติ ซึง
ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2540 เป็ นต้นมา
ได้มเี งินทุนไหลเข้ามาในระบบเพือการนีประมาณ 3 พันล้านเหรียญ สรอ. โดยส่วนใหญ่ จะมาจากนักลงทุน
ต่างประเทศ
สําหรับธนาคารพาณิชย์ทรั
ี ฐบาลเข้าแทรกแซงทัง 4 แห่ง ยังคงดําเนินการตาม ปกติ ภายใต้การกํากับดูแลที
เข้มงวดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนีแล้ว
รัฐบาลกําลังพัฒนา แนวทางทีจะแก้ปญ
ั หา และการแปรรูปโดยได้มก
ี ารว่าจ้างสถาบันการเงินเป็ นทีปรึกษา
ดําเนินการเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาทีมีคา่ ใช้จา่ ยน้อยทีสุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2541 และรัฐบาลจะ
ดําเนินการปฏิบตั ต
ิ ามแนวทางทีเหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2541
2.2 แนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งสําหรับสถาบันการเงินทีเปิ ดดําเนินกิจการอยู่
บริษท
ั เงินทุน 35 แห่ง ทียังเปิ ดดําเนินการอยูถ
่ ก
ู จัดอยูใ่ นแผนการเพิมทุน การจัดชันสินเชือ และการกันสํารอง
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์
ซึงบางบริษท
ั ได้ดาํ เนินการบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังมีอก
ี หลายบริษท
ั ทีต้องมีการควบกิจการ ซึงเมือวันที
18 พฤษภาคม 2541 รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงบริษท
ั เงินทุนอีก 7 แห่ง ทีไม่สามารถดําเนินการเพิมทุนได้ โดย
มีบริษท
ั เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) เป็ นแกนนําในการควบกิจการ นโยบายการควบ
กิจการนีจะถูกใช้กบั บริษท
ั เงินทุนอืนๆ
ทีไม่สามารถดําเนินการได้ตามบันทึกความเข้าใจกับธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี รัฐบาลจะเพิมบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้มส
ี ว่ น ในการเพิมวงเงินสินเชือใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึน
โดยอยูภ
่ ายใต้การควบคุมดูแลทีเหมาะสมจากภาครัฐ และจะมีการเสนอแนวทางการปฏิบตั ข
ิ องสถาบันการเงิน
เหล่านี ภายใต้ความช่วยเหลือจากธนาคารโลก
2.3 การจําหน่ ายจ่ายโอนสินทรัพย์ของบริษท
ั เงินทุน 56 แห่งทีถูกปิ ดกิจการ
องค์การเพือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ได้ดาํ เนินการจัดระเบียบ และกฎเกณฑ์การประมูลเสร็จ
แล้วภายใต้ความช่วยเหลือของธนาคารโลก
ซึงทีผ่านมาได้มค
ี วามคืบหน้า ในการจําหน่ ายสินทรัพย์บางส่วนไปแล้วจํานวนมาก และจะได้มก
ี ารดําเนินการ
ประมูลลูกหนีเช่าซือและ ลูกหนีสินเชือต่อไป โดยในเบืองต้นคาดว่าจะมีมลู ค่าในชันแรกไม่น้อยกว่า 1.2 พัน
ล้านเหรียญ สรอ.
และมีการจ้างตัวแทนสถาบันการเงินทําการตลาดเพือทีจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทังจากสถาบัน
การเงินทีดําเนินกิจการในเมืองไทยรวมไปถึงกิจการวิเทศธนกิจ
นอกจากนีแล้วจะมีการแก้ไขกฎหมายทีเป็ นอุปสรรคต่อการโอนสินทรัพย์โดยจะออกเป็ นพระราชกําหนด
ภายในเดือนพฤษภาคม 2541
ในส่วนของการจัดองค์กรและขันตอนการทํางานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน (บบส.) สามารถ
สรุปได้วา่ มีความคืบหน้า โดยสามารถเพิมทุนเป็ น 1 หมืนล้านบาทได้ นอกจากนีแล้ว บบส. และธนาคารรัตน
สินจะดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าประมูลและจัดหา แหล่งเงินทุน นอกจากนี
เพือให้เกิดความมีประสิทธิภาพและเป็ นทียอมรับในกระบวนการประมูล สินทรัพย์ รัฐบาลจะให้บค
ุ คลทีสาม
ทบทวนขันตอนทีเกียวข้องกับการประมูลของ
ปรส./บบส./รัตนสิน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2541
2.4 นโยบายและการดําเนินงานของกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รัฐบาลได้ตดั สินใจรับภาระความเสียหายทีผ่านมาทังหมดของกองทุนฟื นฟูฯ โดยการแปลงหนีของกองทุนฟื น
ฟูฯ เป็ นหนีของรัฐบาล
ซึงรัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาลจํานวนไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ในปี 2541/42 โดยดอกเบียจะมาจากงบ
ประมาณประจําปี และการชําระคืนต้นเงิน ส่วนหนึงจะจัดสรรจากกําไรในอนาคตของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในอัตราร้อยละ 90 ของกําไรดังกล่าว
และอีกส่วนหนึงจะจัดสรรจากรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังกําลังทําการศึกษา ถึง
รายละเอียดของการออกพันธบัตรนี ซึงหวังว่าจะเป็ นการแยกความต้องการกูเ้ งินของกองทุนฟื นฟูฯ ให้ออกจาก
การจัดการอัตราดอกเบียระยะสันของธนาคารแห่งประเทศไทย
และในอนาคตกองทุนฟื นฟูฯ จะกลายเป็ นผูใ้ ห้กแ
ู้ หล่งสุดท้ายแก่สถาบันการเงิน ซึงจะคิดอัตราดอกเบียสูงทีสุด
ในระบบการเงินสําหรับ การปล่อยกูร้ ายใหม่ นอกจากนี รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างมากในการเร่งจัดทํากลไก
ประกันเงินฝาก เพือนํามาใช้แทนการคําประกันผูฝ
้ ากเงินและเจ้าหนีในปัจจุบน
ั ของกองทุนฟื นฟูฯ
2.5 การปรับปรุงระบบกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
สําหรับมาตรการในการกํากับและควบคุมดูแลสถาบันการเงินนัน
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ความสําคัญกับมูลค่าสินเชือและความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการ
เงิน โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์และบริษท
ั เงินทุนทีมีเงินทุน ไม่
เพียงพอ นอกจากนี
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้สถาบันการเงินทุกแห่งลงนามในบันทึกความเข้าใจ เกียวกับการเพิมทุนใหม่
เป็ นระยะ ๆ
เพือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์การกันสํารองตามมาตรฐานสากลทีจะ มีการบังคับใช้อย่างเป็ นขันตอนและแล้ว
เสร็จภายในปี 2543
สําหรับสินเชือด้อยคุณภาพทีจะต้องได้รบั การปรับโครงสร้างใหม่ ก็มค
ี วาม
จําเป็ นทีจะต้องมีแผนรายละเอียดแนวทางปฏิบตั เิ พือทีจะทําให้เกณฑ์การจัดชันสินเชือและการกันสํารอง ใหม่มี
ประสิทธิภาพ

และสร้างแรงจูงใจต่อสถาบันการเงินในการปรับโครงสร้างสินเชือ แนวทางปฏิบตั น
ิ ี จะมีความเป็ นมาตรฐาน
สากล
ซึงมีความสําคัญต่อการหมุนเวียนของสินเชือในระบบการเงินอย่างยิง โดยเฉพาะในขณะทีผูข
้ อสินเชือไทยยัง
คงประสบความยากลําบากในวิกฤตการณ์ นี
โดยรัฐบาลไทย คาดว่าแนวทางปฏิบตั น
ิ ีจะเริมสินเดือนมิถน
ุ ายน 2541 นอกจากนี จะมีการนําแนวทางในการ
ประเมินมูลค่าหลักประกันมาใช้สนเดื
ิ อนมิถน
ุ ายน 2541
เช่นกัน รัฐบาลกําลังทบทวนกฎหมายด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน เพือทีจะนํา ไปสูก
่ ารปฏิรูปกฎหมาย
และข้อบังคับทีเกียวข้องต่อไปภายในปี นี
ขณะนีรัฐบาลได้ขอความช่วยเหลือจาก ผูเ้ ชียวชาญจากธนาคารกลางของกลุม
่ ประเทศ G-7 เพือให้คาํ แนะนํา
ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงรวมถึงงานด้านกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน นอกจากนี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะเพิมความแข็งแกร่งให้กบั พนักงานด้านการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน โดยการ จัดฝึ ก
อบรมและสรรหาพนักงานเพิมขึน
3. การสนับสนุนและการฟื นฟูเศรษฐกิจโดยรวม
รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเพือสนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวม และบรรเทาผลกระทบต่อ สังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิงผูใ้ ช้แรงงานจากวิกฤตการณ์ ทเกิ
ี ดขึนโดยมาตรการต่าง ๆ ประกอบด้วย
3.1 การปรับโครงสร้างของธุรกิจและการปฏิรูปกฎหมาย
รัฐบาลได้ดาํ เนินการและอํานวยความสะดวกในการปรับโครงสร้างหนีภาค เอกชน โดยผ่านกระบวนการด้าน
การปฏิรูปโครงสร้างภาษี และกฎหมาย
ซึงรวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ล้มละลาย การแก้ไขกฎระเบียบเกียวกับการบังคับหลักประกัน นอกจากนี ยัง
สนับสนุนให้ธนาคารและ
ธุรกิจจัดตังคณะกรรมการเพือปรับปรุงโครงสร้างหนี โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึงประกอบด้วย เจ้าหนี
ภายในประเทศ และลูกหนีต่าง ๆ
ได้เสนอข้อแนะนําเบืองต้นให้มก
ี ารจัดทํากฎเกณฑ์ของการลง บัญชี
และการกันสํารองให้ชดั เจนสําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี
ซึงรัฐบาลเห็นว่ามาตรการดังกล่าว จะช่วยลดอุปสรรคในการปรับปรุงโครงสร้างหนี โดยเฉพาะอย่างยิงเพือ
เป็ นการสนับสนุนให้มก
ี ารเจรจา
ผ่อนผันการชําระหนีมากกว่าทีจะให้มก
ี ารฟ้ องล้มละลาย รัฐบาลได้ประกาศว่ายังคงยืนยันทีจะไม่นําเงิน ของ
ภาครัฐมาโอบอุม
้ ธุรกิจเอกชน
เพือเป็ นการปรับปรุงการบริหารและการดําเนินธุรกิจ รัฐบาลโดยสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนดให้บริษท
ั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดําเนินการ
เปิ ดเผยข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดทําระบบบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ภายใน สินปี 2541 นอกจากนี
รัฐบาลจะออกมาตรการทีให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ มีสว่ นรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจมากขึน
โดยมาตรการดังกล่าวจะเสริมสร้างให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ซึงมาตรการ ดังกล่าว
จะแล้วเสร็จภายในวันที 30 มิถน
ุ ายน 2541
3.2 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการส่งเสริมการแข่งขัน
จากการทีรัฐบาลได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความจํานง ฉบับที 3 เกียวกับการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในฉบับนีรัฐบาลได้วางมาตรการเกียวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไว้อย่างชัดเจน และ รัฐบาลกําลังเจรจากับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง
เพือจูงใจให้เห็นพ้องต้องกันในการ แปรรูปดังกล่าว ทังนี แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องแล้ว
เสร็จภายในการประเมินผล ครังหน้า
ในด้านการแข่งขัน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากในการเปิ ดเสรี โดย เฉพาะอย่างยิงการลงทุนจากต่าง
ประเทศ

ซึงจะช่วยในการเสริมสภาพคล่องให้กบั ภาคเศรษฐกิจทีสําคัญ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึงปี
หลังรัฐบาลจะเสนอให้มก
ี ารแก้ไขกฎหมาย ปว.281 และ
กฎหมายต่าง ๆ เพือเป็ นการเอืออํานวยต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ หลักทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์
3.3 โครงการด้านสังคม
รัฐบาลจะดําเนินมาตรการด้านสังคม เพือช่วยเหลือผูท
้ ประสบปั
ี
ญหาจาก วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
ต่อไป โดยในหนังสือแจ้งความจํานง ฉบับที 4
ได้ระบุถงึ มาตรการ ต่าง ๆ ทีเกียวกับโครงการทางด้านสังคมทีเป็ นรูปธรรมมากขึน ซึงโครงการดังกล่าวได้รบั
การสนับสนุน จากธนาคารพัฒนาเอเซีย ธนาคารโลก
และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล นอกจากนัน รัฐบาลจะกระตุน
้ ให้เกิดการจ้างงานในโครงการ
สาธารณู ปโภคพืนฐานขนาดเล็กในภาคการเกษตร
และ มีการเพิมเงินสนับสนุนในโครงการด้านการพัฒนาฝี มือแรงงานและการให้เงินกูก
้ บั แรงงานทีว่างงาน เพือ
ช่วยในการสร้างงานให้กบั แรงงานดังกล่าว
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของนโยบายเศรษฐกิจ
การเปิ ดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็ นสิงสําคัญในการสร้าง ความเชือมัน และประกัน
เสถียรภาพของการฟื นฟูเศรษฐกิจ
ซึงรัฐบาลได้เริมใช้มาตรฐานการเผยแพร่ ข้อมูลภายใต้กรอบของ Special Data Dissemination
Standard (SDDS) ของกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศแล้ว
และจะให้มก
ี ารปฏิบตั ต
ิ ามมาตรฐานดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบภายในสินปี 2541 นอกจากนี รัฐบาลมีนโยบายที
จะพัฒนาระบบข้อมูลและการเผยแพร่ขอ
้ มูล
โดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลทางเศรษฐกิจ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มค
ี วามโปร่งใส รวดเร็ว และ
ครอบคลุมขอบเขตทีกว้างมากขึนอีกด้วย

หนังสือถึงนายคองเดอซู กรรมการจัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
บันทึกแนวทางดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
ตารางเศรษฐกิจมหภาคของไทยภายใต้โครงการ IMF 1996-98
Box A-E
เป้ าหมายด้านการเงิน
เป้ าหมายด้านการคลัง
เป้ าหมายภาคต่างประเทศ
สมมติฐานและอัตราแลกเปลียนภายใต้แผนฟื นฟูฯ
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