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เรื อง

ว ันที 1 ธ ันวาคม 2541

หนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที 6

ตามทีรัฐบาลไทยได้ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
โดยประเทศไทยจะได้รบั เงินกูจ้ าํ นวนทังสิน 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศไทยได้มก
ี ารเบิกจ่ายเงินกูไ้ ปแล้ว
5 งวด เป็ นเงินจํานวนทังสิน 11.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทังนี ประเทศไทยยังคงเหลือการเบิกจ่ายเงินกูอ
้ ก
ี จํานวน 7 งวด
สําหรับการเบิกจ่ายเงินกูง้ วดต่อ ๆ ไปนัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีการประเมินทุก ๆ 3 เดือน ว่ารัฐบาลไทย
ได้ปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไขข้อกําหนดต่าง ๆ ทีตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศไว้หรือไม่
ระหว่างวันที 9-23 พฤศจิกายน 2541 คณะเจ้าหน้าทีกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ดาํ เนินการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามเงือนไข ครังที 5 ณ สินเดือนกันยายน 2541 นอกจากนี กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้รว่ มกันจัดทํา
หนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที 6 โดยได้รว่ มปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเมือวันที 1 ธันวาคม 2541 เห็นชอบในหลักการและเงือนไขการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามหนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 6 และมอบหมายให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
และผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผูล้ งนามในหนังสือแจ้งความจํานงฯ ดังกล่าว เพือจะได้จดั ส่งให้คณะกรรมการกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศพิจารณาอนุมตั ก
ิ ารเบิกจ่ายเงินกูง้ วดที 5 ให้กบั ประเทศไทย โดยในการเบิกจ่ายเงินกูง้ วดที 6 นี ประเทศไทย
จะได้รบั เงินกูจ้ าํ นวนประมาณ 480 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทิศทางของนโยบายทีระบุในหนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 6 นี จะเน้นการกระตุน
้ เศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคม
โดยใช้มาตรการด้านการคลังเป็ นกลไกสําคัญ รัฐบาลมีความมันใจว่าการดําเนินมาตรการเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยการสนับสนุน
จากประชาชนไทยจะสามารถนําพาเศรษฐกิจไทยให้ฟืนตัวและเติบโตอย่างยังยืน

สารบัญรายละเอียด
หนังสือถึงนายคองเดอซู กรรมการจัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
บันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
Box A แผนปฏิบตั ก
ิ ารตามประกาศวันที 14 สิงหาคม 2541 ว่าด้วยการปรับโครงสร้างระบบการเงิน1/
Box B ประเทศไทย : แผนปฏิรูปภาคการเงินเพิมเติม 1/
Box C ประเทศไทย : กลยุทธ์เพือสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนีธุรกิจเอกชน
ภาคผนวก
- เป้ าหมายด้านการคลัง
- เป้ าหมายด้านการเงิน
- เป้ าหมายภาคต่างประเทศ
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ฉบับแปล*
กรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2541
นายมิเชล คองเดอซู
กรรมการจัดการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1. หนังสือฉบับนีตรงกับวาระครบรอบ 1 ปี ของรัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย ซึงในระยะเวลาสันๆ ดังกล่าว
ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยสามารถฟื นฟูฐานะด้านต่างประเทศ
รักษาอัตราเงินเฟ้ อให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม และวางรากฐานเพือรองรับการฟื นตัวทางเศรษฐกิจในปี 2542
ความสําเร็จเหล่านีสะท้อนให้เห็นถึงความเชือมันทีสูงขึนของตลาดทีมีตอ
่ แผนฟื นฟูเศรษฐกิจ
แม้วา่ หลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ได้ประสบปัญหาอย่างรุนแรงเป็ นระลอก นับตังแต่หนังสือแสดง
เจตจํานงฉบับวันที 25 สิงหาคม 2541 เป็ นต้นมา
2. อย่างไรก็ตาม ทางการไทยตระหนักดีวา่ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตแบบยังยืนหลังจากเสริมสร้างเสถียรภาพเป็ น
สิงทีท้าทายมาก และขณะนีทางการใช้ความพยายามทังหมดในการดําเนินการเพือให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ดังนัน
ในการทบทวนแผนฟื นฟูฯ ประจํา ไตรมาสครังที 5 นี ทางการได้ปรับปรุงกรอบนโยบายของแผนฟื นฟูฯ ดังนี
ประการแรก การดําเนินมาตรการทางตรงเพือส่งเสริมการฟื นตัวของภาคเศรษฐกิจจริง ด้วยการเพิมสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจและสนับสนุนภาคเศรษฐกิจทีสําคัญให้มากขึน
ซึงมาตรการดังกล่าว
สอดคล้องกับแผนฟื นฟูฯ โดยรวม
ประการทีสอง ภายใต้กรอบเศรษฐกิจมหภาค ได้ปรับให้นโยบายการคลังสนับสนุนการใช้จา่ ย
ในประเทศมากขึน โดยฐานะการคลังภาครัฐโดยรวมสําหรับปี งบประมาณ 2541/42 จะขาดดุลประมาณร้อยละ 5
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิมจากเป้ าหมายเดิมประมาณร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(นอกจากนี ยังมีภาระดอกเบียจากการปรับโครงสร้างระบบการเงินจํานวนร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ โดยรัฐบาลคาดว่าจะรับภาระไม่เกินร้อยละ 1.5 ในปี งบประมาณ 2541/42
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ตามทีได้ระบุไว้ในบันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจฉบับวันที 25 สิงหาคม 2541) ทางการได้ดาํ เนินมาตรการการคลังเพิมเติมอย่างระมัดระวัง
เพือให้การกระตุน
้ เศรษฐกิจเกิดประโยชน์ตอ
่ การใช้จา่ ยและโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมมากทีสุด
ทางการมันใจว่าการขาดดุลการคลังจะลดลงได้โดยเร็วหลังจากทีเศรษฐกิจเริมฟื นตัว
ซึงจะสามารถรักษาฐานะการคลังของไทยให้แข็งแกร่งในระยะปานกลางได้
ประการทีสาม ความเชือมันของตลาดทีเพิมขึนและค่าเงินบาททีแข็งตัวขึน
ส่งผลให้อตั ราดอกเบียในตลาดเงินลดลงอย่างต่อเนืองสูร่ ะดับทีตํากว่าก่อนวิกฤตการณ์ ดังนัน
นโยบายการเงินในขณะนีกําลังเอือประโยชน์ตอ
่ การฟื นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที
อัตราดอกเบียเงินให้กยู้ ม
ื ของธนาคารกําลังลดลงและภาวะสภาพคล่องดีขน
ึ ภาวะการณ์ ดงั กล่าวผนวกกับความ
คืบหน้าในกระบวนการเพิมทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ จะช่วยให้ภาวะการขาดแคลนสินเชือ
คลีคลายลงได้
ประการทีสี ทางการประเมินว่าขณะนีการปรับโครงสร้างระบบการเงินมีความคืบหน้ามาก โดยเฉพาะอย่างยิง
การดําเนินมาตรการอย่างต่อเนืองตามแผนฟื นฟูระบบสถาบัน
การเงินทีประกาศเมือวันที 14 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ต
ิ ามแผนดังกล่าวอาจต้องช้ากว่ากําหนดเดิมไปบ้าง
เนืองจากความหลากหลายของขันตอนในการแก้ปญ
ั หาสถาบันการเงินทีทางการเข้าแทรกแซง โดยการ
ควบรวมหรือขายกิจการ จึงจําเป็ นต้องปรับเงือนเวลาดําเนินการเล็กน้อย
การเพิมทุนของสถาบันการเงินยังคงเป็ นแผนงานหลัก มาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงินในการเพิมเงินกองทุน
ชันที 1 และ 2 สะท้อนถึงความมุง่ มันของรัฐบาลในการช่วยให้ระบบธนาคารเพิมทุนและปล่อยสินเชือได้ตามปกติ
ซึงขณะนีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้แสดงความจํานงเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวแล้ว
ประการทีห้า ในการปรับโครงสร้างหนีธุรกิจเอกชน ทางการได้วางกรอบ
นโยบายให้เป็ นไปโดยความสมัครใจตามกลไกตลาด ดังปรากฏในหนังสือแสดงเจตจํานงฉบับวันที
25 สิงหาคม ทางการกําลังปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้การหารือร่วมกับธนาคารโลก โดยการพัฒนาระบบติดตามทีมี
ประสิทธิภาพและทบทวนแนวทางดําเนินการเพือให้เกิดความสมดุล ทังในแง่มาตรการ
จูงใจ บทลงโทษ และ การไกล่เกลียข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนีมาตรการดังกล่าวควรจะช่วย
เร่งให้กระบวนการปรับโครงสร้างหนีเป็ นไปอย่างรวดเร็วขึน ซึงในขณะนีได้มก
ี ารบรรลุขอ
้ ตกลงปรับ
โครงสร้างหนีรายสําคัญไปบ้างแล้ว และมีแนวโน้มจะสําเร็จเพิมขึนอีก
ประการทีหก ทางการได้ดาํ เนินมาตรการเพิมเติมเพือบรรเทาผลกระทบทางสังคม
ซึงปรากฏในการปรับเป้ าหมายทางการคลังสําหรับปี งบประมาณ 2541/42 ตามทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
มาตรการเหล่านีสอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจทีสําคัญทังในเมืองและชนบท
โดยผ่านโครงการใช้จา่ ยทีได้มก
ี ารวางแผนและตังเป้ าหมายไว้อย่างระมัดระวัง
และหลีกเลียงการอุดหนุนการว่างงานโดยไม่มก
ี ารทํางานซึงจะมีผลบิดเบือนตลาดแรงงานของไทย
ประการสุดท้าย แม้วา่ จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายทีเกียวข้องกับแผนฟื นฟูฯ ของทางการอีกมาก
แต่ทางการมันใจว่าจะสามารถแก้ไขกฎหมายสําคัญทีเอือต่อการปรับโครงสร้างระบบการเงินและธุรกิจ
เอกชนได้ในไม่ชา้ เนืองจากมีความเห็นพ้องทัวไปถึงความจําเป็ นของการปฏิรูป ทังนี หากการปฏิรูป
ประสบผลสําเร็จ ประเทศไทยจะสามารถสร้างบรรยากาศทีเอือต่อการลงทุนใหม่
ทังจากภายในและภายนอกประเทศ และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต
3. แผนฟื นฟูฯ ได้รบั การสนับสนุนอย่างต่อเนืองจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (รวมธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาเอเชีย) และองค์กรทวิภาคี (รวมธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าของประเทศญีปุ่ น
และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล) ตลอดจนประเทศต่างๆ ทีร่วมให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ ทงในภู
ั
มภ
ิ าคและอืนๆ ทางการจะติดตาม
และทบทวนการสนับสนุนทางการเงินตามแผนฟื นฟูฯ นี เพือให้สามารถมันใจได้วา่ แผนฟื นฟูฯ
จะได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างเพียงพอต่อสถานการณ์
4. ประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการเสริมสร้างรากฐานทีมันคงเพือการฟื นฟูเศรษฐกิจ
ดังนัน ทางการพร้อมทีจะดําเนินมาตรการเพิมเติมทีจําเป็ นโดยจะปรึกษากับกองทุนการเงินฯ
เพือให้แผนฟื นฟูเศรษฐกิจประสบผลสําเร็จต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

หม่อมราชวงศ์จตั ม
ุ งคล โสณกุล

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง

ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

นายมิเชล คองเดอซู
กรรมการจัดการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ วอชิงตัน ดีซี 20431

บ ันทึก แนวทางการดํา เนิ น นโยบายเศรษฐกิจ
ของร ัฐบาลไทย
1 ธ ันวาคม 2541

1. ภาวะการเงินของไทยทีปรับตัวดีขนต่
ึ อเนือง และความเชือมันของตลาดทีสูงขึน
สะท้อนให้เห็นได้จากอัตราแลกเปลียนทีแข็งขึนแล้ว ยังเป็ นผลให้อตั ราดอกเบียลดลง ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึน
รวมทังเครืองชีด้านการผลิตและอุปสงค์เริมทรงตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟืนตัว แต่รฐั บาลไทยมีความเชือมันว่า
ภายใต้ภาวะการเงินทีมีเสถียรภาพมากขึน ประกอบกับการดําเนินมาตรการต่าง ๆ รวมทังการเร่งปรับโครงสร้าง
หนีภาคเอกชนและโครงสร้างระบบการเงินจะช่วยผลักดันให้การฟื นตัวของเศรษฐกิจเป็ นไปได้เร็วขึน
2. การปรับโครงสร้างระบบการเงินและโครงสร้างหนีภาคเอกชนถือเป็ นหลักสําคัญของแผนการฟื นฟูเศรษฐกิจ
นอกจากนียังได้มก
ี ารดําเนินมาตรการเพือฟื นฟูภาคเศรษฐกิจจริงอีกหลายประการ อาทิ (1) เพิมการขาดดุลภาครัฐ
โดยเพิมรายจ่ายด้านการบรรเทาผลกระทบต่อสังคม การลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเร่งรัดดําเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ (2) เร่งคืนภาษี แก่ผส
ู้ ง่ ออกและธุรกิจ
และการเลือนกําหนดการชําระภาษี เงินได้นิตบ
ิ ค
ุ คลออกไปชัวคราว (3) ให้การช่วยเหลือด้านสินเชือ
โดยเฉพาะแก่อต
ุ สาหกรรมขนาดย่อมและผูส
้ ง่ ออกโดยอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ (4) ขยายโครงการลงทุนสาธารณู ปโภคพืนฐาน
ในชนบท และสนับสนุนการให้สน
ิ เชือแก่ภาคเกษตร (5) ยกเลิกภาษี ทเป็
ี นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างหนีภาคเอกชน และ (6)
ปรับโครงสร้างการกูย้ ม
ื ของกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพือยืดอายุการกูย้ ม
ื และลดการบิดเบือนในตลาดเงิน
I. ภาพรวมเศรษฐกิจ มหภาคและนโยบายสํา หร ับปี 2541-2542

3. กรอบภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและแนวนโยบายในช่วงทีเหลือของปี 2541 และ
ปี 2542 ปรากฏดังตารางข้างล่าง โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะฟื นตัวเล็กน้อยในปี 2542 ขณะนี
มีสญ
ั ญาณเบืองต้นทีบ่งชีว่าระดับการใช้จา่ ยภายในประเทศเริมทรงตัว ดังนันภายใต้กรอบนโยบายทีปรับปรุงใหม่นี
ผลผลิตจะฟื นตัวขึนอย่างต่อเนืองในปี 2542 ถึงแม้วา่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมทังปี จะอยูใ่ นระดับประมาณร้อยละ 1
โ

ใ ไ

แต่ระดับดังกล่าวนีสะท้อนถึงการฟื นตัวค่อนข้างรวดเร็ว โดยอัตราการขยายตัวในไตรมาสที 4 เพิมขึนประมาณร้อยละ 3-4
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน เงินสํารองระหว่างประเทศจะเพิมขึนอีก ขณะทีอัตราเงินเฟ้ อจะลดลงอย่างต่อเนือง
ตารางที 1. เศรษฐกิจ มหภาคของไทย 2541-2542

2541

2542

เดิม

ใหม่

แนวโน้ม
(ร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตามราคาคงที

-7

อัตราเงินเฟ้ อ (เฉลียทังปี )

9.2

-7 ถึง -8

1

8

2.5 ถึง 3
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)

ดุลบัญชีเดินสะพัด
(% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
เงินสํารองระหว่างประเทศ (ณ สินปี )
(จํานวนเดือนของมูลค่าการนําเข้า)
(% ของหนีต่างประเทศระยะสัน)
ยอดส่งมอบภาระเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

11 ถึง 12

13 .5

11

10

11.5

8.5

26 ถึง 28

28.5

32 ถึง 34

7 ถึง 7.5

8.25

8.5

771/

113

178

9

10

1/ ณ สินปี 2540
นโยบายการคล ัง

4. การชะลอตัวลงอย่างต่อเนืองของภาคต่างประเทศและการใช้จา่ ยภาคเอกชนในประเทศเป็ นเหตุผลสําคัญให้
ภาครัฐต้องเพิมบทบาทในการกระตุน
้ การใช้จา่ ยรวมมากกว่าทีคาด
ไว้เดิม โดยต้องขยายเป้ าหมายการขาดดุลเงินสดของรัฐบาลประจําปี งบประมาณ 2541/2542
เพิมขึนอีกร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึงได้นํามาใช้เป็ นกรอบในการกําหนด
เป้ าหมายแนวทางและเกณฑ์ปฏิบตั ริ ายไตรมาสของการขาดดุลของรัฐบาลกลางและสินเชือสุทธิทระบบธนาคาร
ี
ให้แก่ภาครัฐดังปรากฏในภาคผนวก ก ทังนี องค์ประกอบหลักของการขาดดุลทีสูงขึน ได้แก่
หนึ ง การใช้จา
่ ยของรัฐบาลในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมและโครงการ
ลงทุนทีเน้นการจ้างงาน (ย่อหน้า 20) มูลค่ารวมประมาณร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ โครงการดังกล่าวจะใช้เงินกูจ้ ากต่างประเทศมากทีสุดเท่าที
จะเป็ นไปได้
สอง การเพิมรายจ่ายจริงอีกประมาณร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายของโครงการทีอนุมตั ไิ ปแล้วและสรรหาโครงการด้านสังคมใหม่ทสามารถดํ
ี
าเนินการได้เร็ว
โดยทางการคาดว่าจะใช้เงินกูจ้ ากต่างประเทศเพือการดังกล่าว
สาม เป้ าหมายการคลังใหม่ได้รองรับการลดลงของรายได้รฐ
ั บาลประมาณร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาปัจจุบน
ั ) ทีลดลง และมาตรการรายได้ในอนาคต

5. นอกจากนี มาตรการการขาดดุลภาครัฐทังสินครอบคลุมถึง (1) การขาดดุลของ
ราชการส่วนท้องถินและรัฐวิสาหกิจ ยังคงการขาดดุลในระดับร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ (2)
รายจ่ายดอกเบียทังสินทีเกิดจากการปรับโครงสร้างสถาบันการเงินคาดว่าจะมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตํากว่าการคาดการณ์ ครังก่อนเล็กน้อย
เนืองจากการลดลงของอัตราดอกเบียภายในประเทศ ในจํานวนนีรัฐบาลคาดว่าจะรับภาระประมาณร้อยละ 1.5
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี งบประมาณ 2541/42 โดยประมาณร้อยละ 1
ได้รวมอยูใ่ นงบประมาณรายจ่ายแล้ว และอีกร้อยละ 0.5 จะจัดสรรเบืองต้นไว้เพือเป็ นรายจ่าย
ดอกเบียสําหรับมาตรการทีประกาศเมือวันที 14 สิงหาคม และของพันธบัตรทีออกให้กองทุนเพือ
การฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินทีอาจเพิมขึน
นโยบายการเงิน และอ ัตราแลกเปลี ยน

6. การดําเนินนโยบายการเงินในช่วงทีผ่านมาส่งผลดีอย่างมาก ทําให้อตั ราแลกเปลียนแข็งขึนและมีเสถียรภาพ อัตราดอกเบีย
ในตลาดเงินลดลงมาก และอัตราเงินเฟ้ อลดลง รัฐบาลยังคงยืนยันทีจะดําเนินนโยบายอัตราดอกเบียทียืดหยุน
่ เพือรักษาเสถียรภาพ
ค่าเงินบาท ในปัจจุบน
ั อัตราดอกเบียตลาดเงินอยูท
่ ระดั
ี บร้อยละ 4-6 ต่อปี ซึงทําให้นโยบายการเงินเอืออํานวยต่อการฟื นฟูเศรษฐกิจ
ได้มากทีสุด สําหรับอัตราดอกเบียเงินให้กยู้ ม
ื ของธนาคารพาณิชย์ได้เริมปรับตัวลดลง
แต่การทีจะลดอัตราดอกเบียและช่วงต่างระหว่างอัตราดอกเบียเงินฝากและเงินให้กยู้ ม
ื (spread)
ให้ได้นน
ั ขึนอยูก
่ บั ความสามารถในการเพิมทุนของธนาคารพาณิชย์เป็ นสําคัญ
7. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทบทวนกรอบปริมาณเงินและขยายต่อไปถึงไตรมาสแรกของปี 2542 เพือใช้เป็ นแนวทางดําเนิน
นโยบายการเงินต่อไป ทังนีการทบทวนเป้ าหมายและข้อจํากัดสําหรับฐานเงินและสินทรัพย์ในประเทศสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทีปรากฏในภาคผนวก ข นัน จะยังคงกําหนดเป็ นเกณฑ์ขนสู
ั งมากกว่าทีจะเป็ นเป้ าหมายเฉพาะ กรอบการเงินดังกล่าว
สอดคล้องกับการเริมฟื นตัวของความต้องการถือเงินตามความหมายกว้าง และค่าตัวทวีคณ
ู ทางการเงิน (money multiplier)
ทีเพิมขึนจากความเชือมันทีมีตอ
่ ระบบการเงินมากขึน ซึงทําให้ฐานเงินอยูใ่ นระดับตํากว่าประมาณการในครังทีผ่านมา
8. จากการทีธนาคารพาณิชย์ยงั ลังเลในการให้สน
ิ เชือ ทางการได้ดาํ เนินการหลายประการเพือเอืออํานวยต่อการ
ปล่อยสินเชือให้แก่ธรุ กิจทียังมีศกั ยภาพ รวมทังได้ขจัดอุปสรรคในการใช้เงินกูร้ ว่ มของ
ธนาคารพัฒนาเอเชียทีให้แก่ภาคส่งออก โดยการปรับปรุงเงือนไขและกลไกการใช้เงินกูด
้ งั กล่าว นอกจากนี
ทางการได้รว่ มมือกับธนาคารโลกจัดทําแผนการเพิมทุนและสร้างความแข็งแกร่งให้กบั สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในปี 2542 เพือรองรับการขยายการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้านทีอยูอ
่ าศัยของผูม
้ รี ายได้น้อย และผูก
้ ยู้ ม
ื รายย่อย (ย่อหน้า 14)
นโยบายด้า นต่า งประเทศ

9. ดุลการชําระเงินในปี 2541 โดยรวมมีแนวโน้มดีกว่าทีคาดไว้ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิมขึน
สะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศทีอ่อนตัว ส่งผลให้ประมาณการเงินสํารองระหว่างประเทศสูงขึนเป็ นประมาณ

3 ถึง 4

28 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ณ สินปี 2541
10. จากการพิจารณาอย่างระมัดระวังยังเชือมันว่า สถานะด้านต่างประเทศของไทยจะปรับตัวดีขนในปี
ึ
2542
แม้วา่ ยังคงมีความเสียงจากตลาดการเงินโลก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูค
่ า้ โดยการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดแม้วา่ จะมีแนวโน้มลดลงตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจ แต่คาดว่าจะ
สามารถชดเชย
ได้จากการทีบัญชีเงินทุนเคลือนย้ายขาดดุลลดลงมากกว่า ทีสําคัญได้แก่ในเดือนทีผ่านมาได้มก
ี ารชําระคืนภาระเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าสุทธิกบั สถาบันการเงินต่างประเทศเสร็จสินลงแล้ว (นับตังแต่ครึงหลังของปี 2540 เป็ นต้นมาได้ชาํ ระคืนทังสินประมาณ
20 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ทําให้ไม่เป็ นภาระแก่บญ
ั ชีเงินทุนเคลือนย้ายอีกต่อไป ประกอบกับคาดว่าจะมีการสนับสนุนทางการเงิน
จากทางการของต่างประเทศเพิมเติม ทําให้เงินสํารองระหว่างประเทศอาจจะปรับตัวสูงขึนเป็ นไม่ตากว่
ํ า 32 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ณ สินปี 2542 ในขณะเดียวกัน คาดว่าภาระการชําระคืนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยทีมีตอ
่ สถาบัน
การเงินในประเทศจะลดลงเป็ นลําดับ ทังนีได้ปรับเกณฑ์ปฏิบตั ข
ิ นตํ
ั าของฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศสุทธิให้สงู ขึนดังปรากฏใน
ภาคผนวก ค
II การปร ับโครงสร้า งสถาบ ันการเงิน

11. รัฐบาลได้พจิ ารณาทบทวนความคืบหน้าในการดําเนินงานปรับโครงสร้างระบบสถาบันการเงินตามมาตรการ 14 สิงหาคม
และการปฏิรูปทางการเงินอืน ๆ ตามทีระบุในบันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ฉบับวันที 25 สิงหาคมแล้ว โดยได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับโครงสร้าง ธปท.
ซึงประกอบด้วยคณะผูเ้ ชียวชาญจากต่างประเทศ และคณะกรรมการทีปรึกษาเพือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (FRAC)
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
12. ผลของการพิจารณาทบทวนดังกล่าวทําให้รฐั บาลเชือมันว่า โดยภาพรวมแล้ว
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ทวางไว้
ี
เป็ นไปด้วยดี ถึงแม้วา่ การดําเนินการกับสถาบันการเงินทีถูก
แทรกแซงอาจต้องใช้เวลามากกว่าทีเคยคาดไว้บา้ ง เนืองจากความหลากหลายของขันตอนในการ
แก้ไขปัญหา ขณะนีรัฐบาลได้ให้อาํ นาจหน้าทีแก่กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
ในการดําเนินการควบรวมกิจการและการขายสถาบันการเงินทีถูกแทรกแซงให้เสร็จสินสมบูรณ์ ตารางเวลาทีได้
ทบทวนแก้ไขใหม่อยูใ่ น Box A
13. การดําเนินการตามกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความมันคงให้ระบบธนาคารได้ดาํ เนินมาถึงขันตอนทีชัดเจนแล้วดังนี
ธปท. จะเจรจาตกลงกับธนาคารและบริษท
ั เงินทุนทุกแห่งอีกครัง ภายในวันที 31 มกราคม 2542
เพือให้มนใจว่
ั
าสถาบันการเงินดังกล่าวจะมีเงินกองทุนเพียงพอ
จนถึงสินเดือนมิถน
ุ ายน 2542 โดยจะดําเนินการให้มก
ี ารลงนามในบันทึกความ
เข้าใจร่วมกัน (MOUs) กับสถาบันการเงินทีจําเป็ นต้องเพิมทุนตามมาตรฐานทีตังไว้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
สถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถใช้เงินทุนของ
ทางการภายใต้โครงการเพิมเงินกองทุนชันที 1 และชันที 2 ทีเพิงจัดตังขึนได้
การพิจารณาทบทวนกรอบของกฎหมายทีดําเนินการอยูจ่ ะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน
วันที 31 มีนาคม 2542 โดยรวมเวลาในการขอความเห็นจากผูป
้ ระกอบการเกียวกับร่างกฎหมายใหม่ดว้ ยแล้ว และคาดว่ารัฐสภาจะผ่านร่างกฎหมายการ
ธนาคารพาณิชย์และบริษท
ั เงินทุนประมาณกลางปี 2542 การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
จะเสริมสร้างกลไกการกํากับดูแลสถาบันการเงินของ ธปท. ให้มป
ี ระสิทธิภาพ
โดยเริมมีผลในไตรมาส 3 ของปี 2542
รายละเอียดกลยุทธ์แก้ไขล่าสุดในเรืองเหล่านีอยูใ่ น Box B
14. รัฐบาลคาดว่าการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเสร็จสินภายในวันที 31 ธันวาคม 2541
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล คือ เพือปรับปรุงสถานะทางการเงิน ประเมินเป้ าหมายระยะยาวและเพิมทุนให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าว
ในปี 2542 โดยอาศัยผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและจากความช่วยเหลือด้านวิชาการจากธนาคารโลก
15. กระบวนการจําหน่ ายสินทรัพย์ของคณะกรรมการปฏิรูประบบสถาบันการเงินได้ดาํ เนินไปตามกําหนดการ และเป็ นทีคาดว่าจะมี
การประมูลขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ของ 56 บริษท
ั เงินทุนทีถูกปิ ดกิจการในกลางเดือนธันวาคม
ขณะนีคณะทํางานอิสระซึงเป็ นบุคคลภายนอกกําลังตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานดังกล่าวอยู่
16. รัฐบาลคาดว่าแผนฟื นฟูระบบสถาบันการเงินทีครบถ้วนนีจะช่วยฟื นฟูภาคการเงิน เพิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ดึงดูดการลงทุนใหม่ ๆ เข้าสูร่ ะบบสถาบันการเงิน พร้อมทังสร้างความมันใจว่าปัญหาของภาคการเงินจะไม่เกิดขึนอีกในอนาคต
III การปร ับโครงสร้า งหนี ธุ ร กิจ เอกชน

17. ในการประเมินผลครังล่าสุด ทางการได้จดั ทําหลักการปรับโครงสร้างหนีโดยความสมัครใจตามกลไกตลาด (Bangkok Approach)
นอกจากนี รัฐบาลได้ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ของการปรับโครงสร้างหนี (อาทิเช่น อุปสรรคทางภาษี ตา่ ง ๆ)
และมีการจัดตังองค์กรเพือสนับสนุนกระบวนการปรับโครงสร้างหนีและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับโครงสร้างหนี
(โดยเฉพาะอย่างยิงการแก้ไขกฎหมายล้มละลาย ซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ชา้ )
18. การดําเนินการดังกล่าว มีความคืบหน้าและเริมมีผลสําเร็จเป็ นลําดับ โดยขณะนีคณะกรรมการเพือส่งเสริมการปรับปรุง
โครงสร้างหนีกําลังติดตามดูแลโครงการปรับโครงสร้างหนีสําคัญ 200 ราย ซึงประกอบด้วย 353 บริษท
ั คิดเป็ นมูลหนีประมาณ 674 พันล้านบาท
ซึงในจํานวนนีกว่าครึงหนึงได้เริมดําเนินการปรับโครงสร้างหนีตามหลักการปรับโครงสร้างหนี (Bangkok Approach) แล้ว
ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตด
ิ ตามดูแลอย่างใกล้ชด
ิ นอกจากนี ยังมีการปรับโครงสร้างหนีทีไม่ได้อยูภ
่ ายใต้กระบวนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ เช่น มีโรงงานนําตาลจํานวนมากทีได้มก
ี ารลงนามในข้อตกลงการประนอมหนีกับธนาคารเจ้าหนีในประเทศ เป็ นมูลหนี
ทังสินประมาณ 33 พันล้านบาท นอกจากนี การปรับโครงสร้างหนีโครงการใหญ่และสลับซับซ้อนหลายโครงการได้มค
ี วามคืบหน้าไปมากแล้ว
19. อย่างไรก็ดี เนืองจากหนีทีมีปญ
ั หายังคงมีจาํ นวนมาก จึงยังมีความจําเป็ นต้องมีมาตรการเพิมเติมเพือให้เกิดการ
ปรับโครงสร้างหนีมากขึน ทางการจึงได้พจิ ารณาปรับปรุงหลักการปรับโครงสร้างหนีภายใต้ Bangkok Approach อย่างครบถ้วนอีกครัง
เพือสนับสนุนให้เกิดการฟื นตัวของภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง (Box C) ซึงการดําเนินการนีเป็ นความร่วมมือกับธนาคารโลก
ภายใต้โครงการเงินกูเ้ พือช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน (EFAL) ครังที 2 หลักการ
ปรับโครงสร้างหนีจะถูกปรับปรุงให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ โดยหลักการทีสําคัญจะเริมมีผลบังคับใช้ภายในสินเดือนธันวาคม 2541 ดังนี
สนับสนุนให้มก
ี ารยอมรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างสถาบันการเงินทีเป็ นเจ้าหนี
เพือแก้ไขข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี
ประการทีสอง ปรับปรุงกลไกการติดตามดูแลความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างทีละเอียดถีถ้วนขึนเพือให้
คณะกรรมการฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนีได้ดข
ี น
ึ
ประการทีสาม คณะกรรมการฯศึกษาและพิจารณาแนวทางทีเป็ นไปได้ในการดําเนินการกับลูกหนี และเจ้าหนี
ทีไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการปรับโครงสร้างหนี
ประการทีสี ออกกฎหมายจัดตังศูนย์ขอ
้ มูลเครดิต (Credit Bureau) เพือรองรับการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างเจ้าหนี
ประการทีห้า ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมทีจะรับภาระค่าใช้จา
่ ยต่าง ๆ ทังทีเกียวข้องกับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ เช่นการฝึ กอบรมการปรับโครงสร้างหนีสําหรับลูกหนี การเพิมประสิทธิภาพระบบการติดตามผลของ
การปรับโครงสร้างหนีของคณะกรรมการเพือส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี การว่าจ้างผูเ้ ชียวชาญด้านบัญชีและ
กฎหมาย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพือสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน
ประการแรก

IV. โครงการบรรเทาผลกระทบทางส ังคม

20. ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น รายจ่ายเพิมเติมของรัฐบาลในปี งบประมาณ 2541/42
จะเน้นการใช้จา่ ยในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคม ซึงรวมถึงโครงการพัฒนาฝี มือแรงงานและโครงการทีใช้แรงงาน
เป็ นหลัก โครงการดังกล่าวเกิดขึนภายใต้ความร่วมมือจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี
ประการแรก โครงการมีเป้ าหมายเพิมการจ้างงานโดยภาครัฐแก่ผวู้ า่ งงานไม่น้อยกว่า 200,000 คน
ทังนีเพือให้สอดคล้องกับลักษณะความยากจนและการว่างงานในชนบท โดยมี
ไ ไ
ใ
ใ

การกําหนดระยะเวลาการจ้างงานไว้ไม่เกิน 2 ปี เพือหลีกเลียงมิให้เพิมภาระขาดดุลงบประมาณในอนาคต
ประการทีสอง รัฐบาลจะพัฒนาฝี มือแรงงานของกลุม
่ ผูเ้ ข้าสูต
่ ลาดแรงงานใหม่
ประการทีสาม ขยายขอบเขตการให้เงินช่วยเหลือแก่ผท
ู้ เดื
ี อดร้อนตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนด (mean-test) โดยมุง่ ช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจนและผูส
้ งู อายุ
ประการทีสี เนืองจากอัตราการออกจากโรงเรียนของนักเรียนเพิมขึนอย่างมาก
รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการเงินกูย้ ม
ื เพือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพิมขึน
โครงการนีจะเสริมโครงการให้เงินช่วยเหลือเพือการศึกษาระดับชันประถมศึกษา โดยได้รบั เงินสนับสนุนจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชีย ขณะเดียวกันได้ขยายโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนเพิมขึนมาก
ประการทีห้า รัฐบาลได้เสริมสร้างโอกาสแก่ผวู้ า่ งงานให้สามารถเป็ นผูป
้ ระกอบ
กิจการได้ โดยการขยายสินเชือรายย่อยและโครงการฝึ กฝี มือแรงงาน
ประการสุดท้าย โครงการทีกล่าวมาข้างต้นจะเป็ นพืนฐานแก่โครงการลงทุนเพือสังคมขันที 2 (SIP II)
ซึงจะอาศัยแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ
นอกจากนี รัฐบาลจะจัดตังกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างสําหรับลูกจ้างทีไม่ได้รบั เงินชดเชยการถูกเลิกจ้างภายใต้
พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2541 ภายในสินปี นี โดยมี
รายได้จากค่าปรับทีได้จากการลงโทษผูก
้ ระทําผิดตามพระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองแรงงาน
V. การปฏิรู ป กฎหมาย การแปรรู ป ร ัฐวิส าหกิจ และการเปิ ดตลาดเสรี

21. รัฐบาลยังคงยึดมันในการดําเนินมาตรการปรับปรุงกฎหมายในเรืองสําคัญ ๆ เพือเร่งรัดการปรับโครงสร้างธุรกิจ
และสถาบันการเงิน และเพือสนับสนุนการฟื นตัวของเศรษฐกิจ มาตรการดังกล่าวรวมถึงการแก้ไข
พระราชบัญญัตลิ ม
้ ละลาย ประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(ซึงรวมถึงกฎหมายทีเกียวข้องเพือผ่อนปรนข้อจํากัดในการถือครองกรรมสิทธิทีดินและสิงปลูกสร้าง)
การดําเนินการทีผ่านมาต้องใช้ระยะเวลานานกว่าทีได้คาดหมายไว้ เนืองจากมีรา่ งพระราชบัญญัตอิ น
ื ๆ จํานวนมากอยู่
ในการพิจารณาของรัฐสภา อย่างไรก็ดี ทางการมีความมันใจว่า สภาผูแ
้ ทนราษฎรจะให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขเพิมเติม
พระราชบัญญัตลิ ม
้ ละลายและกฎหมายว่าด้วยวิธพ
ี จิ ารณาความแพ่งของศาลและการบังคับคดีในไม่ชา้ หลังจากนัน
รัฐบาลจะร่วมมือกับวุฒสิ ภาเพือให้กฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านการอนุมตั ใิ นสมัยประชุมนี
โดยทีการแก้ไขพระราชบัญญัตลิ ม
้ ละลายเป็ นส่วนหนึงของเกณฑ์ปฏิบตั ท
ิ มี
ี กาํ หนดให้แล้วเสร็จภายในวันที 31 ตุลาคม 2541
จึงขอยกเลิกเงือนไขดังกล่าว รัฐบาลยังคงมีเจตนาทีจะดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเพือเพิมประเภทหลักประกันในขันตอนต่อไป
(การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) โดยคาดว่ารัฐสภาจะให้ความเห็นชอบภายหลังจากการทีคณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าวในกลางปี 2542
22. แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมีความคืบหน้าอีกระดับหนึงแล้ว โดยได้กาํ หนดขันตอนสําคัญ ๆ ไว้ใน
แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และทีสําคัญทีสุด การพิจารณาปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพือกํากับให้มก
ี ารแข่งขันเพิมขึน
ในภาคสําคัญ ๆ เช่น โทรคมนาคมและพลังงาน ขณะนีได้กา้ วหน้าไปมาก และคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมตั ภ
ิ ายในไตรมาส
แรกของปี 2542 หลังจากนัน จะเสนอเข้าสูก
่ ารพิจารณาเพือรัฐสภาให้ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ริ า่ ง
พระราชบัญญัตท
ิ น
ุ รัฐวิสาหกิจแล้วและรัฐบาลกําลังดําเนินการติดตามให้ออกเป็ นกฎหมายในไม่ชา้ ซึงจะรวมถึงการแก้ไข
พระราชบัญญัตก
ิ ารเดินอากาศด้วย ดังนัน จึงคาดว่าไม่มค
ี วามจําเป็ นต้องเปลียนแปลงตารางเวลา
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจทีกําหนดไว้ในบันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจฉบับวันที 25 สิงหาคม
มาตรการในการเปิ ดตลาดดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการค้าเสรีททางการยึ
ี
ดมัน และสอดคล้องกับพันธกรณี ภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
Box A แผนปฏิบ ัติก ารตามประกาศว ันที 14 สิง หาคม 2541 ว่า ด้ว ยการปร ับโครงสร้า งระบบการเงิน

1/

มาตรการ

กํา หนดว ัน

I. ธนาคารทีทางการเข้า แทรกแซง : กํา หนดการชํา ระบ ัญชี การควบรวมและขายกิจ การ

ธนาคารศรี น ครและธนาคารนครหลวงไทยแปรรู ป เป็ นสถาบ ันการเงิน เอกชน

เพิมเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงให้ถงึ ร้อยละ 8.5 หลังจากทีกันสํารองเต็ม
จํานวนแล้ว โดยใช้ผลตรวจสอบของ ธปท. เป็ นเกณฑ์
คัดเลือกทีปรึกษาทางการเงินเพือดําเนินการประมูลขายให้ภาคเอกชน
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แนวทางแก้ปญ
ั หาสินเชือทีไม่กอ
่ ให้เกิดรายได้ของ
ธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวงไทย
ประเมินคําขอประมูลซือกิจการ
คัดเลือกผูช
้ นะการประมูล

ดําเนินการแล้ว
1 ธ.ค. 41
31 ธ.ค. 41
ก.พ.-มี.ค. 42
31 มี.ค. 42

ธนาคารกรุ ง เทพฯ พาณิ ช ย์ ก าร แปรสภาพเป็ นสถาบ ันการเงิน ทีมิใ ช่ธ นาคาร (บริษ ท
ั บริห ารสิน ทร ัพย์ ) และชํา ระบ ัญชี ธ นาคาร

จํากัดขอบเขตการประกอบกิจการของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ ตามทีระบุไว้กอ
่ นหน้านี
กระทรวงการคลัง / ธปท. ประกาศแนวทางการโอนสินทรัพย์ดี เงินฝาก และหนีสินอืนให้ธนาคารกรุงไทย
ยกเลิกสัญญาว่าจ้างบริหารทีทําไว้กบั บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โอนสินทรัพย์ดี เงินฝาก และหนีสินอืนให้ธนาคารกรุงไทย
จัดตังบริษท
ั บริหารสินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ ภายในปี 2541 และยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชย์
จัดทําแผนการหยุดดําเนินการของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ ภายใน 31 ธันวาคม 2542 ซึงรวมถึงแผนการดําเนินงานที
เกียวกับพนักงาน สํานักงานสาขา และการจัดการสินทรัพย์ทไม่
ี กอ
่ ให้เกิดรายได้

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
31 ม.ค. 42
31 ธ.ค. 41

มาตรการ

กํา หนดว ัน

ธนาคารมหานคร รวมกิจ การก ับธนาคารกรุ ง ไทย

ผูบ
้ ริหารธนาคารกรุงไทยเข้าดูแลการปฏิบตั งิ านของธนาคารมหานคร
กระทรวงการคลัง / ธปท. ประกาศแนวทางการรวมธนาคารมหานครเข้ากับธนาคารกรุงไทย
ธนาคารมหานครรวมกิจการเข้ากับธนาคารกรุงไทยโดยสมบูรณ์ และรวมงบการเงินเข้าด้วยกัน
เพิมทุนให้ธนาคารกรุงไทยในรอบแรกเพือรองรับการรวมสินทรัพย์ของธนาคารมหานคร
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนการชดเชยผลขาดทุนแก่ธนาคารกรุงไทย

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
15 ธ.ค. 41

ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ของธนาคารมหานคร

31 ม.ค. 42
31 มี.ค. 42

ธนาคารสหธนาคาร รวมกิจ การก ับบริษ ท
ั เงิน ทุน หล ักทร ัพย์ ก รุ ง ไทยธนกิจ (ซึงรวมกิจ การก ับ 12 บริษ ท
ั เงิน ทุน ทีถู ก แทรกแซง
แล้ว )

ดําเนินการแล้ว

เพิมเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงของธนาคารสหธนาคารให้ถงึ ร้อยละ 8.5 โดยใช้ผลตรวจสอบของธปท. เป็ นเกณฑ์
กระทรวงการคลัง / ธปท. สรุปแผนการเพิมทุนให้บริษท
ั เงินทุนหลักทรัพย์
กรุงไทยธนกิจและแผนควบรวมกิจการกับ 12 บริษท
ั เงินทุนทีถูกแทรกแซง
รวมกิจการบริษท
ั เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจกับ 12 บริษท
ั เงินทุน
รวมกิจการธนาคารสหธนาคารเข้ากับ บริษท
ั เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ

31 ธ.ค. 41
15 ม.ค. 42
28 ก.พ. 42

(ซึงรวมกิจการกับ 12 บริษท
ั เงินทุนแล้ว) รวมทังเพิมเงินกองทุนให้กบั องค์กร
ทีเกิดจากการควบรวมหลังจากทีได้กน
ั สํารองเต็มจํานวนแล้ว

ธนาคารแหลมทอง รวมกิจ การก ับธนาคารร ัตนสิน และแปรรู ป เป็ นธนาคารเอกชน

เพิมเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงของธนาคารแหลมทองให้ถงึ ร้อยละ 8.5 หลังจากทีกันสํารองเต็มจํานวนแล้วโดยใช้ผลตรวจสอบ
ของ ธปท. เป็ นเกณฑ์
จัดทําแผนการรวมกิจการของธนาคารแหลมทองเข้ากับธนาคารรัตนสินให้เสร็จสินภายในสินปี 2541
เพิมทุนหลังจากการรวมกิจการเสร็จสินและแผนปฏิบตั ก
ิ ารได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว

แปรรูปธนาคารรัตนสินเป็ นธนาคารเอกชน
31 มี.ค. 42

มาตรการ

กํา หนดว ัน

II. การปร ับโครงสร้า งธนาคารกรุ ง ไทย

แต่งตังคณะกรรมการชุดใหม่
จัดทําแผนการปรับโครงสร้างการดําเนินงานของธนาคารทีได้ควบรวมกิจการแล้ว ให้เสร็จสมบูรณ์
โดยมีผเู้ ชียวชาญภายนอกทีมีชือเสียงเป็ นทียอมรับในระดับสากลเป็ นทีปรึกษาด้วย
โดยแผนการจะครอบคลุมการดําเนินงานในเรืองต่าง ๆ เช่น เครือข่ายสาขา
ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสียง การวิเคราะห์จาํ นวน
และคุณสมบัตพ
ิ นักงานทีต้องการใช้และการฝึ กอบรมบุคลากร
รวมถึงรายละเอียดการเตรียมการแปรรูปเป็ นเอกชนภายใน 2 ปี
เพิมเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงของธนาคารกรุงไทย (ทีได้ควบรวมกิจการกับธนาคารมหานครแล้ว)

ดําเนินการแล้ว
31 มี.ค. 42

หลังจากทีธปท.
ให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานแล้ว

ให้ถงึ ร้อยละ 8.5 หลังจากทีกันสํารองเต็มจํานวนแล้ว โดยใช้ผลการตรวจสอบของธปท. เป็ นเกณฑ์

III. การรวมกิจ การบริษ ท
ั เงิน ทุน

ธปท. ออกหลักเกณฑ์การปรับฐานะบริษท
ั เงินทุนให้เป็ นธนาคารพาณิชย์

31 ธ.ค. 41

IV. แผนการเพิมเงิน กองทุน ช นที
ั
1 และ 2

แต่งตังคณะกรรมการทีปรึกษาเพือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (FRAC) เพือ
ดูแลแผนการเพิมเงินกองทุนชันที 1 และ 2 และการดําเนินการด้านอืน ๆ ใน
การปรับโครงสร้างภาคการเงิน
FRAC กําหนดรายละเอียดสําหรับการเข้าร่วมในโครงการเพิมทุน

ดําเนินการแล้ว

ดําเนินการแล้ว

V. มาตรการทางกฎหมายทีเกี ยวข้อ ง

ออกพระราชกําหนดเพือแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพือให้การควบกิจการ

ดําเนินการแล้ว

ธนาคารและการโอนสินทรัพย์เป็ นไปได้โดยสะดวก

ดําเนินการแล้ว

ออกพระราชกําหนดเพือให้อาํ นาจรัฐบาลในการออกพันธบัตรจํานวน 300

ดําเนินการแล้ว

พันล้านบาทเพือใช้ในโครงการสนับสนุนการเพิมทุน

ดําเนินการแล้ว

ออกกฎหมายเพือรองรับการจัดตังบริษท
ั บริหารสินทรัพย์เอกชน
ธปท. เปลียนแปลงแก้ไขกฎเกณฑ์เกียวกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงิน
กองทุนต่อสินทรัพย์เสียง
ธปท. เปลียนแปลงเกณฑ์การจัดชันสินทรัพย์ การกันสํารอง และการประนอมหนี

ดําเนินการแล้ว

Box B ประเทศไทย : แผนปฏิรู ป ภาคการเงิน เพิมเติม

1/

มาตรการ

กํา หนดว ัน

I. ระบบธนาคารพาณิ ช ย์

1. จัดทําบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOUs) กับธนาคารทุกแห่งทีมีความจําเป็ นต้องเพิมทุนภายในสินเดือนมิถน
ุ ายน
2542 โดยอาศัยมาตรฐานการกํากับดูแลทีใช้อยู่
2. จัดตังบริษท
ั บริหารสินทรัพย์เอกชน (AMCs)

31 ม.ค. 42
(เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

ดําเนินการแล้ว

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง
ห้ามการโอนย้ายสินทรัพย์งวดใหม่ไปยัง อบส. เอกชน
ธปท. ออกประกาศแนวทางปฏิบตั ิ

ดําเนินการแล้ว
31 ธ.ค. 41

II. สถาบ ันการเงิน เฉพาะกิจ (SFIs)

3. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและศักยภาพองค์กรให้กบั SFIs
เริมการตรวจสอบสํานักงาน SFIs ทุกแห่งภายใต้การดูแลของ ธปท.
กระทรวงการคลังเพิมทุนให้ SFIs แล้วเสร็จ

ดําเนินการแล้วไตรมาส
ที 3 ของ
ปี 2542

III. บริษ ท
ั เงิน ทุน

4. จัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOUs) ร่วมกับบริษท
ั เงินทุนทุกแห่งทีมีความจําเป็ นต้องเพิมทุนภายในเดือน
มิถน
ุ ายน 2542 โดยอาศัยมาตรฐานการกํากับดูแลทีใช้อยู่

31 ม.ค. 42

IV. กฎระเบี ย บการกํา ก ับดูแ ล

5. ทบทวนกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายธุรกิจเงินทุน

31 ม.ค. 42

6. กําหนดมาตรการเพิมพูนทักษะความเชียวชาญในการกํากับดูแล รวมทังการฝึ กอบรมและคัดเลือกบุคลากร

ดําเนินการ

7. แก้ไขพระราชบัญญัตเิ งินตรา

ต่อเนือง

8. ออกกฎหมายสถาบันการเงินใหม่ (ครอบคลุมทังธนาคารพาณิชย์และบริษท
ั เงินทุน)

ผูเ้ ชียวชาญทางกฎหมายและตัวแทนจากภาคเอกชนพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิรา่ งกฎหมาย

31 มี.ค. 42
28 ก.พ. 42
31 มี.ค. 42

เสนอรัฐสภา
30 เม.ย. 42
9. ออกประกาศใหม่เกียวกับเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน ให้ครอบคลุมเรืองความเสียง
จากอัตราแลกเปลียนและการให้กยู้ ม
ื แก่ผเู้ กียวข้อง โดยอาศัยกฎหมายสถาบันการเงินฉบับใหม่

กลางปี 42

10. กําหนดมาตรฐานบัญชีและการตรวจสอบสถาบันการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
โดยครอบคลุมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล โดยอาศัยกฎหมายสถาบันการเงินฉบับใหม่

กลางปี 42

V. ภาษี

11. ให้หกั ลดหย่อนภาษี จาํ นวนเงินทีกันสํารองตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้สาํ หรับปี 2543 ได้เต็มจํานวน
แม้จะเป็ นการกันสํารองเพิมขึนสูงกว่าเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในปัจจุบน
ั เพือให้ครบตามเกณฑ์ปี 2543 โดยเร็ว

ดําเนินการแล้ว

12. กําหนดกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรูร้ ายได้ตามเงือนไขการจัดชันหนีและการกันสํารอง

ดําเนินการแล้ว

VI. โครงการคําประก ันเงิน ฝาก

13. ร่างแผนการนําระบบประกันเงินฝากมาใช้ในระยะปานกลาง แทนการคําประกัน
ผูฝ
้ ากเงินและเจ้าหนีทีใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั

31 ธ.ค. 41

Box C ประเทศไทย : กลยุท ธ์ เ พื อสน บ
ั สนุ น การปร ับโครงสร้า งหนี ธุ ร กิจ เอกชน

มาตรการ

กํา หนดว ัน

1. ระบบการติด ตามดูแ ล

รัฐบาลจะสรุปความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างหนีเป็ นรายเดือน
โดยใช้ขอ
้ มูลจากระบบการติดตามดูแลทีปรับปรุงให้ดข
ี นของคณะกรรมการเพื
ึ
อส่งเสริมการปรับปรุง

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

โครงสร้างหนี โดยจะเริมตังแต่งวด 30 พฤศจิกายน 2541

คณะกรรมการฯ จะออกแนวทางปรับปรุงขันตอนการเจรจาเพือปรับโครงสร้างหนีตามความสมัครใจ

31 ธ.ค. 41

(เช่น การสนับสนุนให้มก
ี ารประชุมเจ้าหนีภายใน 30 วันหลังจากหนีกลายเป็ นหนีทีไม่กอ
่ ให้เกิดรายได้ (NPL)

31 ธ.ค. 41

2. กลไกในการแก้ป ญ
ั หาข้อ พิพ าทระหว่า งเจ้า หนี

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาทบทวนทางเลือกดังต่อไปนี
สนับสนุนให้เจ้าหนีเลือกระหว่างขันตอนการปรับโครงสร้างหนีตาม
ความสมัครใจ การฟื นฟูกจิ การโดยความดูแลของศาล หรือการฟ้ อง
ล้มละลายภายใน 90 วันนับตังแต่วน
ั ทีมีการประชุมเจ้าหนีและลูกหนี
ครังแรก

สนับสนุนให้เจ้าหนีนํากลไกการแก้ปญ
ั หาข้อขัดแย้งระหว่างกันมาใช้
ในการนี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทําร่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการในการเจรจายุตป
ิ ญ
ั หา
ระหว่างเจ้าหนีให้เจ้าหนีพิจารณา

ในกรณี เจ้าหนีไม่สามารถสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิดความตกลงในแผนการปรับโครงสร้างหนี
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาทางเลือกในการใช้อาํ นาจเข้าแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
เจ้าหนีซึงเกิดขึนภายใต้การปรับโครงสร้างหนีตามความสมัครใจ

31 ธ.ค. 41

3. ลู ก หนี ทีกระทํา ผิด หรื อ ไม่ใ ห้ค วามร่ว มมื อ ในการปร ับโครงสร้า งหนี

คณะกรรมการเพือส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี จะพิจารณามาตรการ เพือดําเนินการทีจําเป็ นกับบริษท
ั ทีจงใจละเลยทีจะแก้ไขปัญหาหรือปรับ
โครงสร้างหนีทีมีปญ
ั หา
4. การใช้ข ้อ มู ล ร่ว มก ันระหว่า งเจ้า หนี

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลการจัดตังศูนย์ขอ
้ มูลเครดิต (Credit Bureau)
เพือให้มก
ี ารแลกเปลียนข้อมูลระหว่างเจ้าหนี (ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน เจ้าหนีการค้า
และสาขาของธนาคารต่างประเทศ)

31 ธ.ค. 41
(คณะรัฐมนตรี
ให้การอนุมตั )ิ

5. การแปลงหนี เป็ นทุน และการขายทร ัพย์ ส น
ิ อย่า งมี ป ระสิท ธิภ าพ

ยกเลิกข้อจํากัดสถาบันการเงินในการถือหุน
้ ในบริษท
ั จํากัดในกรณี การปรับโครงสร้างหนี
จัดตังคณะทํางานทีประกอบด้วยผูแ
้ ทนจากภาครัฐและเอกชนเพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ขายลูกหนีทีมีปญ
ั หา การขายหุน
้ ทีเกิดจากการแปลงหนีเป็ นทุน

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว

หรือการทีสถาบันการเงินจ้างให้มก
ี ารบริหารหุน
้ ทีเกิดจากการแปลงหนีเป็ นทุน

หากมีความจําเป็ น คณะรัฐมนตรีจะปรับปรุงข้อบังคับหรืออาจเสนอให้มก
ี ารแก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องต่อรัฐสภา

31 มี.ค. 42

เพือเอือให้เกิดการขายและการบริหารหุน
้ ทีเกิดจากการแปลงหนีเป็ นทุนทีมีประสิทธิภาพ

6. สถาบ ันการเงิน ของร ัฐ

รัฐบาลจะให้อาํ นาจสถาบันการเงินของรัฐในการใช้อาํ นาจของเจ้าหนีเพือ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

เร่งรัดกระบวนการปรับโครงสร้างหนีเพือให้อาํ นาจต่อรองแก่เจ้าหนีส่วนใหญ่
ในกระบวนการปรับโครงสร้างหนี

ภาคผนวก ก
เป้ าหมายด้า นการคล ัง

นิยามของตัวแปรทังหมดไม่แตกต่างจากทีกําหนดไว้ในการทบทวนครังทีผ่านมา
ซึงรวมถึงตัวปรับการดําเนินงานของกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สําหรับ
ตัวปรับในกรณี ทมี
ี สว่ นเกินของเงินกูเ้ พือเสริมฐานะดุลการชําระเงิน ซึงยังไม่ได้นํามาใช้ปฏิบตั ต
ิ งแต่
ั เริมเข้าโปรแกรมได้ถก
ู ยกเลิก และภาระการจ่ายเงินต้นและดอกเบียทีเกิดจากการปรับ
โ

โครงสร้างระบบการเงิน รวมทังภาระดอกเบียของหนีจากกองทุนเพือการฟื นฟูฯ
ยังคงไม่นํามารวมในการคํานวณ
1. เป้ าหมายแนวทางข นสู
ั
ง สํา หร ับดุล เงิน สดสะสมของร ัฐบาลกลาง (Indicative Limits on
the Cumulative Balance of the Central Government)

เกณฑ์ขนสู
ั ง(พันล้านบาท)
การทบทวนครังที 4

การทบทวนครังที 5

-117 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

-115 (ตัวเลขจริง)

31 ธันวาคม 2541

-53

-63

31 มีนาคม 2542

….

-85

ดุลเงินสดสะสมจาก 30 กันยายน 2540 ถึง
30 กันยายน 2541
ดุลเงินสดสะสมจาก 30 กันยายน 2541 ถึง

ดุลเงินสดรัฐบาลกลางข้างต้น หมายถึง ดุลเงินสดตามบัญชีเงินคงคลัง (หักชําระคืนต้นเงินกูแ
้ ละรายจ่ายจากเงินกูต
้ า่ งประเทศแล้ว)
ขอบเขตของบัญชีดงั กล่าวระบุตามบันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ฉบับวันที 26 พฤษภาคม 2541
ส่วนรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะไม่นํามาคํานวณดุลเงินสดของรัฐบาล
2. เกณฑ์ ป ฏิบ ัติสํา หร ับรายการสิน เชื อสุท ธิทีระบบธนาคารให้ก ับภาคร ัฐ
(Performance Criterion on Banking System Net Credit to the Public Sector)

เกณฑ์ขนสู
ั ง(พันล้านบาท)
การทบทวนครังที 4

การทบทวนครังที 5

30 กันยายน 2541

-269

-314 (ตัวเลขจริง)

31 ธันวาคม 2541

-191

-211

31 มีนาคม 2542

……

-151

ภาคผนวก ข
เป้ าหมายด้า นการเงิน

นิยามของเกณฑ์ปฏิบตั ิ (performance criteria) และเป้ าหมายแนวทางขันสูง (indicative limits) ทังหมดไม่ตา่ งจากนิยามที
กําหนดในการทบทวนครังทีผ่านมา และจะใช้วธิ ก
ี ารปรับเปลียน ตามแนวทางทีกําหนดไว้เดิม1/ ทังนี เพือวัตถุประสงค์ใน
การติดตามแผนฟื นฟูฯ มูลค่าของสินทรัพย์ตา่ งประเทศสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทย (NFA) เป็ นเงินบาทคํานวณโดย
ใช้อตั ราแลกเปลียนตามทีระบุไว้ในบันทึกแนวทางดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในฉบับก่อน ๆ
1. เกณฑ์ ป ฎิบ ัติสํา หร ับรายการสิน ทร ัพย์ ใ นประเทศสุท ธิข องธนาคารแห่ง ประเทศไทย
(Performance Criterion on Net Domestic Assets of the Bank of Thailand)

เกณฑ์ขนสู
ั ง

(พันล้านบาท)

ยอดคงค้าง ณ 1/

การทบทวนครังที 4

การทบทวนครังที 5

สินกันยายน 2541

-74 (ปรับแล้ว) 2/

-89 (ตัวเลขจริง)

สินธันวาคม 2541

52 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

-16 (เกณฑ์ปฎิบตั )ิ

สินมีนาคม 2542

…

-28 (เกณฑ์ปฎิบตั )ิ

1/ เป็ นค่าเฉลียของฐานะสินวันในช่วง 5 วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน และ 5 วันทําการแรกของเดือนถัดไป
2/ มีการปรับตามปริมาณสินทรัพย์ตา่ งประเทศสุทธิทมี
ี มลู ค่าสูงกว่าประมาณการในกรณี ฐาน
2. เป้ าหมายแนวทางข นสู
ั
ง สํา หร ับฐานเงิน (Indicative Limits for Reserve Money)

เป้ าหมายแนวทางขันสูง

(พันล้านบาท)

ยอดคงค้าง ณ 1/

การทบทวนครังที 4

การทบทวนครังที 5

สินกันยายน 2541

460

445 (ตัวเลขจริง)

สินธันวาคม 2541

495

485

สินมีนาคม 2542

…

490

1/ เป็ นค่าเฉลียของฐานะสินวันในช่วง 5 วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน และ 5 วันทําการแรกของเดือนถัดไป

ภาคผนวก ค
เป้ าหมายภาคต่า งประเทศ

นิยามของเกณฑ์ปฏิบตั ท
ิ งหมด
ั
รวมทังอัตราแลกเปลียนทีใช้คาํ นวณไม่เปลียนแปลง จากทีกําหนดไว้ในการทบทวนครังทีผ่านมา
1. เกณฑ์ ป ฏิบ ัติข องฐานะเงิน สํา รองระหว่า งประเทศสุท ธิข องธนาคารแห่ง ประเทศไทย
(Performance Criterion on Net International Reserves of the Bank of Thailand)

เกณฑ์ขนตํ
ั า
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
การทบทวนครังที 4
ฐานะ ณ 31 กรกฎาคม 2540
การเปลียนแปลงสะสมนับจาก
31 กรกฎาคม 2540

การทบทวนครังที 5

1,144 (ตัวเลขจริง)

สินกันยายน 2541

10,500 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

14,122 (ตัวเลขจริง)

สินธันวาคม 2541

11,500 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

14,000 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

สินมีนาคม 2542 …

15,500 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

นิยามของฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระบุอยูใ่ นบันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ฉบับวันที 26 พฤษภาคม 2541
2. เกณฑ์ ป ฏิบ ัติข องเพดานการกู้ยืม หรื อ คําประก ันเงิน กู้ต ่า งประเทศใหม่
(Performance Criterion on Contracting or Guaranteeing of New External Debt)

เกณฑ์ปฏิบตั น
ิ ีใช้กบั การกูย้ ม
ื หรือการคําประกันเงินกูต
้ า่ งประเทศโดยภาครัฐ โดยนับเฉพาะการก่อหนีใหม่ทมี
ี อายุเกิน 1 ปี
และไม่ได้มเี งือนไขผ่อนปรน (nonconcessional) ตามทีได้ระบุไว้ในบันทึกแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทย ฉบับวันที 26 พฤษภาคม 2541
เกณฑ์ขนสู
ั ง
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
การทบทวนครังที 4

การทบทวนครังที 5

สินกันยายน 2541

9,000 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

3,101 (ตัวเลขจริง)

สินธันวาคม 2541

9,000 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

9,000 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

สินมีนาคม 2542

…

9,000 (เกณฑ์ปฏิบตั )ิ

ยอดคงค้างสะสมจาก 10 สิงหาคม 2540

3. เกณฑ์ ป ฏิบ ัติข องยอดคงค้า งหนี ระยะส น
ั (Performance Criterion on the Stock of Short-Term Debt Outstanding)

ภาครัฐจะไม่ทาํ สัญญาหรือคําประกันการก่อหนีต่างประเทศใหม่ทมี
ี อายุไม่เกิน 1 ปี
ทังนี เกณฑ์ปฏิบตั ด
ิ งั กล่าว ไม่รวมการคําประกันการก่อหนีทีเกียวกับการปรับโครงสร้างระบบ
การเงิน การกูย้ ม
ื เพือแก้ไขปัญหาดุลการชําระเงินภายใต้โครงการ สินเชือเพือการนําเข้า สัญญา
ล่วงหน้า swaps และสัญญาในตลาดล่วงหน้าอืน ๆ

Posted:

02/12/98

