
เรื�องหนงัสือแจ้งความจํานงขอรบัความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงนิจาก

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ฉบบัที� 4 

ฉบบัที� 45/2541                             วนัที� 26 พฤษภาคม 2541

                         ตามที�รฐับาลไทยไดข้อรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิจากกองทนุการเงนิ
ระหวา่งประเทศ และไดม้กีารเบกิจา่ยเงนิกูไ้ปแลว้ 3 งวด เป็นจาํนวนเงนิท ั�งสิ�น10.232 พนัลา้นเหรียญ สหรฐั
โดยงวดแรกเบกิเมื�อเดอืนสงิหาคม 2540 จาํนวนท ั�งสิ�น 6.103 พนัลา้นเหรียญสหรฐั แบง่เป็น จากกองทนุการ
เงนิระหวา่งประเทศ
จาํนวน 1.621 พนัลา้นเหรียญสหรฐั และจากธนาคารกลางของ มติรประเทศ และสถาบนัการเงนิระหวา่ง
ประเทศ จาํนวน 4.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐั งวดที�สองเบกิเมื�อเดอืนธนัวาคม 2540 จาํนวนท ั�งสิ�น 3.211 พนั
ลา้นเหรียญสหรฐั แบง่เป็นจากกองทนุการเงนิระหวา่ง ประเทศ จาํนวน 0.809 พนัลา้นเหรียญสหรฐั
และจากธนาคารกลางของมติรประเทศ และสถาบนัการเงนิ ระหวา่งประเทศ จาํนวน 2.402 พนัลา้นเหรียญ
สหรฐั และงวดที�สามเบกิเมื�อเดอืนมนีาคม 2541 จาํนวนท ั�งสิ�น 0.968 พนัลา้นเหรียญสหรฐั แบง่เป็นจาก
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ จาํนวน 0.27 พนัลา้น เหรียญสหรฐั และจากธนาคารกลางของมติรประเทศ
และสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ จาํนวน 0.698 พนัลา้นเหรียญสหรฐั สาํหรบัการเบกิจา่ยเงนิกูง้วดตอ่ ๆ
ไปนั�น กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศจะมกีารประเมนิทกุ ๆ 3 เดอืน วา่รฐับาลไทยไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้
กาํหนดทางการเงนิการคลงั และการปฏรูิประบบการเงนิที�ตกลงกบักองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไวห้รือไม่
ระหวา่งวนัที� 4-18 พฤษภาคม 2541 คณะเจา้หน้าที�กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไดด้าํเนินการประเมนิผล
การปฏบิตัติามเงื�อนไข คร ั�งที� 3 ณ สิ�นเดอืนมนีาคม 2541 ซึ�งปรากฎวา่รฐับาลไทยสามารถดาํเนินมาตรการ
ไดต้ามเกณฑ์ปฏบิตัทิกุประการ นอกจากนี� เจา้หน้าที�กองทนุ การเงนิระหวา่งประเทศรว่มกบักระทรวงการคลงั
และธนาคารแหง่ประเทศไทย ไดร้ว่มกนัจดัทาํ หนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและ
การเงนิ ฉบบัที� 4เป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ คณะรฐัมนตรีไดม้มีตเิมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบในหลกั
การและเงื�อนไขการขอรบัความชว่ยเหลือจาก
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศตามหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 4 และมอบหมายใหร้ฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั
และผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นผูล้งนาม ในหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ดงักลา่ว เพื�อจะไดจ้ดัสง่ให้
คณะกรรมการกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศพจิารณาอนุมตักิารเบกิจา่ยเงนิกูง้วดที� 4 ใหก้บัประเทศไทย
โดยไดม้กีารปรบัปรุงในสาระสาํคญัตา่ง ๆ 6 ประการ ไดแ้ก ่

1. ในสว่นของนโยบายเศรษฐกจิมหภาค รฐับาลจะปรบัลดอตัราดอกเบี�ยลงอยา่งระมดั ระวงั
และดแูลใหป้รมิาณเงนิเพิ�มขึ�นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเงนิที�เพิ�มสงูขึ�น การบดิเบอืนในตลาดเงนิ
ซึ�งเกดิจากการระดมทนุของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิจะลดลงโดยการระดม ทนุ
ระยะยาวแทนการกูย้มืเงนิระยะส ั�นมากขึ�น ท ั�งหมดนี�จะชว่ยใหส้ภาพคลอ่งปรบัตวัดขีึ�น นอกจากนี� รฐับาลจะนํา
เงนิที�ระดมไดจ้ากการออกพนัธบตัรในตา่งประเทศมาใชใ้นการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่
ใหแ้กส่ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ และเพิ�มขดีความสามารถของสถาบนัเหลา่นี�ในการสนองความตอ้งการ สนิเชื�อ
ของภาคเศรษฐกจิสาํคญั ในการนี�จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงกรอบนโยบายการดาํเนินงานของ สถาบนัการเงนิ
เฉพาะกจิดว้ย 

2. เนื�องจากดลุบญัชีเดนิสะพดัเกนิดลุสงูขึ�นจงึสามารถปรบัเป้าหมายทางการคลงั ซึ�งจะชว่ยบรรเทาภาวะการ
ถดถอยของเศรษฐกจิไดโ้ดยตรง ดงันั�น
ภายใตแ้ผนฟื� นฟูฯ จงึมกีารปรบั เป้าหมายรวมของการขาดดลุภาครฐับาล สาํหรบัปีงบประมาณ 2540/41 จาก
การขาดดลุรอ้ยละ 2 เป็น รอ้ยละ 3 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

3. รฐับาลไดด้าํเนินมาตรการที�เป็นรูปธรรมเพื�อเสรมิสรา้งศกัยภาพของโครงการบรรเทา ผลกระทบทางสงัคม
และเพิ�มโครงการสาธารณูปโภคที�มเีป้าหมายชดัเจน
โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณ สาํหรบัปี 2540/41 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
สาํหรบัการดาํเนินงาน ภายใตโ้ครงการนี� 



4. เนื�องจากการฟื� นตวัทางเศรษฐกจิขึ�นอยูก่บัประสทิธภิาพในการปรบัโครงสรา้งหนี�ของ ภาคเอกชน
จงึไดม้กีารดาํเนินการตามข ั�นตอนที�สาํคญัในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของกรอบกฎหมาย และโครงสรา้ง
สถาบนั เพื�อใหเ้อื�อตอ่กระบวนการดงักลา่วมากขึ�น ท ั�งนี�
โดยการปฏรูิปกฎหมายลม้ละลาย กระบวนการบงัคบัหลกัประกนั และกฎหมายอื�น ๆ นอกจากนี� ยงัไดเ้ปิดเสรี
และลดขอ้จาํกดัการลงทนุจากตา่งประเทศในภาคเศรษฐกจิที�สาํคญัเพื�อเพิ�มแหลง่เงนิทนุสาํหรบักระบวนการ
ปรบัโครงสรา้ง 

5. การปฏรูิปภาคการเงนิ ยงัคงมุง่ใหค้วามสาํคญักบัการเพิ�มทนุของระบบธนาคาร พาณิชย์อยา่งตอ่เนื�อง โดย
การองิหลกัเกณฑ์การกนัสาํรองสนิทรพัย์จดัช ั�น
ซึ�งเป็นมาตรฐานการปฏบิตั ิสากลที�ไดม้กีารประกาศใชแ้ลว้ โดยจะมกีารประกาศแนวทางการปฏบิตัเิพิ�มเตมิ
ภายในกลางปีนี� 

6. องคก์ารเพื�อการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) มกีาํหนดจะดาํเนินการประมลู สนิทรพัย์หลกัในเร็ว ๆ
นี�
รฐับาลจะพฒันากลยทุธเพื�อเพิ�มความแข็งแกรง่แกภ่าค ธรุกจิเงนิทนุ และแกไ้ขสถานภาพของธนาคารพาณิชย์
4 แหง่ที�รฐับาลเขา้ไปแทรกแซง การดาํเนินการ
เหลา่นี�มคีวามสาํคญัมากตอ่การลดการพึ�งพาการสนบัสนุนจากกองทนุฟื� นฟูฯ ในอนาคต รายละเอยีดใน
ประเด็นตา่ง ๆ ของหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 4   สรุปไดด้งันี� 

1. ภาพรวมและนโยบายเศรษฐกจิมหภาค 

รฐับาลรว่มกบักองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไดป้ระเมนิภาวะเศรษฐกจิใหม ่เนื�องจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิมากกวา่ที�ไดค้าดการณ์
โดยไดป้รบัตวัเลขภาพรวมเศรษฐกจิในปี 2541 ที�สาํคญั ไดแ้ก ่การปรบัอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิจาก
ตดิลบรอ้ยละ 3 ถงึ 3.5 เป็นตดิลบ รอ้ยละ 4 ถงึ 5.5   การปรบัตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อลดลงจากรอ้ยละ 11.6 เป็น
รอ้ยละ 10.5 การปรบัตวัเลข ของดลุบญัชีเดนิสะพดัจากเกนิดลุ 4.4 พนัลา้นเหรียญ สรอ. หรือเทา่กบัรอ้ยละ
3.9 ของผลติภณัฑ์ มวลรวมภายในประเทศ เป็นเกนิดลุ 8.5 พนัลา้นเหรียญ สรอ. หรือเทยีบเทา่กบัรอ้ยละ 6.9
ของ ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศสาํหรบัตวัเลขทนุสาํรองระหวา่งประเทศไดป้รบัเพิ�มขึ�นจากระดบั 23
ถงึ 25 พนัลา้นเหรียญ สรอ. เป็น 26 ถงึ 28 พนัลา้นเหรียญ สรอ. 

1.1 นโยบายการเงนิและอตัราแลกเปลี�ยน 

การปรบัตวัของอตัราแลกเปลี�ยนที�มเีสถยีรภาพมากขึ�นต ั�งแตช่ว่งเดอืนมกราคม 2541 ประกอบกบัการที�
ทนุสาํรองระหวา่งประเทศเพิ�มขึ�นในระดบัที�มเีสถยีรภาพ
สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบี�ย ระยะส ั�นอาจสามารถปรบัลดลงไดเ้พื�อเป็นเสรมิสภาพคลอ่งใหก้บัภาคธรุกจิ ท ั�งนี� รฐับาล
จะยงัคงใหค้วาม
สาํคญักบัเสถยีรภาพของอตัราแลกเปลี�ยนเป็นอนัดบัแรก การปรบัลดอตัราดอกเบี�ยดงักลา่วจงึตอ้ง ดาํเนินการ
อยา่งระมดัระวงั
และรฐับาลพรอ้มที�จะใชน้โยบายการเงนิที�เขม้งวดขึ�นหากอตัราแลกเปลี�ยน ขาดเสถยีรภาพอกี 

นอกจากนี� รฐับาลมนีโยบายในการนํารายไดส้ว่นหนึ�งจากการออกพนัธบตัร รฐับาลในตา่งประเทศมาสรา้ง
ความแข็งแกรง่ใหก้บัสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ
เพื�อใหส้ถาบนัการเงนิ ดงักลา่วสามารถมสีว่นรว่มในการเสรมิสภาพคลอ่งใหก้บัภาคธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ธรุกจิสง่ออก 

1.2 นโยบายการคลงั 

รฐับาลไดด้าํเนินมาตรการการคลงัอยา่งเขม้งวดมาโดยตลอด
แตก่ารชะลอตวัของเศรษฐกจิในระยะที�ผา่นมาคาดวา่จะสง่ผลใหก้ารจดัเก็บรายไดข้องรฐับาลตํ�ากวา่ที�ไดเ้คย
ประมาณการไว ้นอกจากนี� รฐับาลเล็งเห็นความสาํคญัของผลกระทบที�จะเกดิขึ�นตอ่สงัคมและแรงงานจาก
วกิฤตการณ์เศรษฐกจิในปจัจุบนั



จงึไดจ้ดัสรรงบประมาณเพิ�มเตมิใหก้บัโครงการเพื�อบรรเทาผลกระทบ ตอ่สงัคมและแรงงาน
การลดลงของรายไดแ้ละการเพิ�มขึ�นของรายจา่ยดา้นสงัคมจะสง่ผลใหฐ้านะการคลงั ของรฐับาลในปี 2541
ขาดดลุเพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 2 เป็นรอ้ยละ 3   ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยแยกเป็นการขาดดลุ
ของรฐับาลกลางรอ้ยละ 2.4 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการ
ขาดดลุของรฐัวสิาหกจิรอ้ยละ 0.6 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยการขาดดลุของรฐับาล
กลางท ั�ง..ปีไมร่วมถงึคา่ใชจ้า่ยในการแกป้ญัหาระบบสถาบนัการเงนิ 

สาํหรบัฐานะการคลงัในปีงบประมาณ 2542 นั�น รฐับาลและกองทนุการเงนิ ระหวา่งประเทศคาดวา่เศรษฐกจิ
จะมกีารฟื� นตวั
ซึ�งจะสง่ผลใหฐ้านะการคลงัขาดดลุลดลงเหลือรอ้ยละ 2.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยแยก
เป็นการขาดดลุของรฐับาลกลางรอ้ยละ 1.5 ซึ�งการขาดดลุ
ดงักลา่วรฐับาลไดร้วมคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาระบบสถาบนัการเงนิไวเ้รียบรอ้ยแลว้ และการขาดดลุ ของ
รฐัวสิาหกจิรอ้ยละ 1 ท ั�งนี�   การคาดการณ์ดงักลา่วจะมกีารทบทวนอกีคร ั�งในชว่งเดอืนสงิหาคม 2541 

1.3 นโยบายดา้นตา่งประเทศ 

รฐับาลจะรกัษาระดบัทนุสาํรองระหวา่งประเทศใหไ้ดต้ามเป้าหมายที�ไดต้กลงไว ้กบักองทนุการเงนิระหวา่ง
ประเทศ โดยคาดวา่ระดบัของทนุสาํรองระหวา่งประเทศ
ณ สิ�นปี 2541 จะสงู กวา่การประเมนิคร ั�งที�แลว้ ในขณะที�ดลุบญัชีเดนิสะพดัไดม้กีารเกนิดลุอยา่งตอ่เนื�อง และ
คาดการณ์วา่ ดลุบญัชีเดนิสะพดัจะเกนิดลุสงูถงึ 8.5
พนัลา้นเหรียญ สรอ. หรือเทยีบเทา่รอ้ยละ 6.9 ของผลติภณัฑ์ มวลรวมภายในประเทศ ณ สิ�นปี 2541 ซึ�งสงู
กวา่ที�คาดการณ์ไวใ้นการประเมนิคร ั�งที�แลว้อยา่งมาก 

2. การปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ 

2.1 การเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของระบบธนาคารพาณิชย์ 

รฐับาลจะดาํเนินการอยา่งตอ่เนื�องในการใหส้ถาบนัการเงนิท ั�งหมดตอ้งเพิ�มทนุ ตามเกณฑ์การจดัช ั�นสนิเชื�อ
และกนัสาํรองตามมาตรฐานที�เขม้งวดขึ�น
ซึ�งไดป้ระกาศไปแลว้เมื�อปลาย เดอืนมนีาคม 2541 ปรากฎวา่ธนาคารพาณิชย์ใหญห่ลายแหง่ประสบความ
สาํเร็จในการเพิ�มทนุแลว้ และธนาคารขนาดเล็กลงมากาํลงัอยูใ่นข ั�นตอนในการตกลงกบัผูร้ว่มทนุตา่งชาต ิซึ�ง
ต ั�งแตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2540 เป็นตน้มา
ไดม้เีงนิทนุไหลเขา้มาในระบบเพื�อการนี�ประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญ สรอ. โดยสว่นใหญ ่จะมาจากนกัลงทนุ
ตา่งประเทศ 

สาํหรบัธนาคารพาณิชย์ที�รฐับาลเขา้แทรกแซงท ั�ง 4 แหง่ ยงัคงดาํเนินการตาม ปกต ิภายใตก้ารกาํกบัดแูลที�
เขม้งวดของธนาคารแหง่ประเทศไทย นอกจากนี�แลว้
รฐับาลกาํลงัพฒันา แนวทางที�จะแกป้ญัหา และการแปรรูปโดยไดม้กีารวา่จา้งสถาบนัการเงนิเป็นที�ปรกึษา
ดาํเนินการเสนอ
แนวทางแกไ้ขปญัหาที�มคีา่ใชจ้า่ยน้อยที�สดุ โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในกลางปี 2541 และรฐับาลจะ
ดาํเนินการปฏบิตัติามแนวทางที�เหมาะสมใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม 2541 

2.2 แนวทางในการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่สาํหรบัสถาบนัการเงนิที�เปิดดาํเนินกจิการอยู ่

บรษิทัเงนิทนุ 35 แหง่ ที�ยงัเปิดดาํเนินการอยูถ่กูจดัอยูใ่นแผนการเพิ�มทนุ การจดัช ั�นสนิเชื�อ และการกนัสาํรอง
เชน่เดยีวกบัธนาคารพาณิชย์
ซึ�งบางบรษิทัไดด้าํเนินการบา้งแลว้ แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมอีกีหลายบรษิทัที�ตอ้งมกีารควบกจิการ ซึ�งเมื�อวนัที�
18 พฤษภาคม 2541 รฐับาลไดเ้ขา้แทรกแซงบรษิทัเงนิทนุอกี 7 แหง่ ที�ไมส่ามารถดาํเนินการเพิ�มทนุได ้โดย
มบีรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์ กรุงไทยธนกจิ จาํกดั (มหาชน) เป็นแกนนําในการควบกจิการ นโยบายการควบ
กจิการนี�จะถกูใชก้บั บรษิทัเงนิทนุอื�นๆ
ที�ไมส่ามารถดาํเนินการไดต้ามบนัทกึความเขา้ใจกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย 



นอกจากนี� รฐับาลจะเพิ�มบทบาทของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐัใหม้สีว่น ในการเพิ�มวงเงนิสนิเชื�อใน
ระบบเศรษฐกจิมากขึ�น
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลที�เหมาะสมจากภาครฐั และจะมกีารเสนอแนวทางการปฏบิตัขิองสถาบนัการเงนิ
เหลา่นี� ภายใตค้วามชว่ยเหลือจากธนาคารโลก 

2.3 การจาํหน่ายจา่ยโอนสนิทรพัย์ของบรษิทัเงนิทนุ 56 แหง่ที�ถกูปิดกจิการ 

องคก์ารเพื�อการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) ไดด้าํเนินการจดัระเบยีบ และกฎเกณฑ์การประมลูเสร็จ
แลว้ภายใตค้วามชว่ยเหลือของธนาคารโลก
ซึ�งที�ผา่นมาไดม้คีวามคบืหน้า ในการจาํหน่ายสนิทรพัย์บางสว่นไปแลว้จาํนวนมาก และจะไดม้กีารดาํเนินการ
ประมลูลูกหนี�เชา่ซื�อและ ลูกหนี�สนิเชื�อตอ่ไป โดยในเบื�องตน้คาดวา่จะมมีลูคา่ในช ั�นแรกไมน้่อยกวา่ 1.2 พนั
ลา้นเหรียญ สรอ.
และมกีารจา้งตวัแทนสถาบนัการเงนิทาํการตลาดเพื�อที�จะดงึดดูความสนใจของนกัลงทนุท ั�งจากสถาบนั
การเงนิที�ดาํเนินกจิการในเมอืงไทยรวมไปถงึกจิการวเิทศธนกจิ
นอกจากนี�แลว้จะมกีารแกไ้ขกฎหมายที�เป็นอปุสรรคตอ่การโอนสนิทรพัย์โดยจะออกเป็นพระราชกาํหนด
ภายในเดอืนพฤษภาคม 2541 

ในสว่นของการจดัองคก์รและข ั�นตอนการทาํงานของบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ สถาบนัการเงนิ (บบส.) สามารถ
สรุปไดว้า่มคีวามคบืหน้า โดยสามารถเพิ�มทนุเป็น 1 หมื�นลา้นบาทได ้นอกจากนี�แลว้ บบส. และธนาคารรตัน
สนิจะดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการเขา้ประมลูและจดัหา แหลง่เงนิทนุ นอกจากนี�
เพื�อใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพและเป็นที�ยอมรบัในกระบวนการประมลู สนิทรพัย์ รฐับาลจะใหบ้คุคลที�สาม
ทบทวนข ั�นตอนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประมลูของ
ปรส./บบส./รตันสนิ โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดอืนกนัยายน 2541 

2.4 นโยบายและการดาํเนินงานของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

รฐับาลไดต้ดัสนิใจรบัภาระความเสยีหายที�ผา่นมาท ั�งหมดของกองทนุฟื� นฟูฯ โดยการแปลงหนี�ของกองทนุฟื� น
ฟูฯ เป็นหนี�ของรฐับาล
ซึ�งรฐับาลจะออกพนัธบตัรรฐับาลจาํนวนไมเ่กนิ 500,000 ลา้นบาท ในปี 2541/42 โดยดอกเบี�ยจะมาจากงบ
ประมาณประจาํปี และการชาํระคนืตน้เงนิ   สว่นหนึ�งจะจดัสรรจากกาํไรในอนาคตของธนาคารแหง่
ประเทศไทยในอตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรดงักลา่ว
และอกีสว่นหนึ�งจะจดัสรรจากรายไดจ้ากการแปรรูปรฐัวสิาหกจิ โดยกระทรวงการคลงักาํลงัทาํการศกึษา ถงึ
รายละเอยีดของการออกพนัธบตัรนี� ซึ�งหวงัวา่จะเป็นการแยกความตอ้งการกูเ้งนิของกองทนุฟื� นฟูฯ ใหอ้อกจาก
การจดัการอตัราดอกเบี�ยระยะส ั�นของธนาคารแหง่ประเทศไทย
และในอนาคตกองทนุฟื� นฟูฯ จะกลายเป็นผูใ้หกู้แ้หลง่สดุทา้ยแกส่ถาบนัการเงนิ ซึ�งจะคดิอตัราดอกเบี�ยสงูที�สดุ
ในระบบการเงนิสาํหรบั การปลอ่ยกูร้ายใหม ่นอกจากนี� รฐับาลใหค้วามสาํคญัอยา่งมากในการเรง่จดัทาํกลไก
ประกนัเงนิฝาก เพื�อนํามาใชแ้ทนการคํ�าประกนัผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี�ในปจัจุบนัของกองทนุฟื� นฟูฯ 

2.5 การปรบัปรุงระบบกาํกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ 

สาํหรบัมาตรการในการกาํกบัและควบคมุดแูลสถาบนัการเงนินั�น
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะใหค้วามสาํคญักบัมลูคา่สนิเชื�อและความเพียงพอของเงนิกองทนุของสถาบนัการ
เงนิ โดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจกบัธนาคารพาณิชย์และบรษิทัเงนิทนุที�มเีงนิทนุ ไม่
เพียงพอ นอกจากนี�
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะใหส้ถาบนัการเงนิทกุแหง่ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุใหม่
เป็นระยะ ๆ
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ์การกนัสาํรองตามมาตรฐานสากลที�จะ มกีารบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นข ั�นตอนและแลว้
เสร็จภายในปี 2543
สาํหรบัสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพที�จะตอ้งไดร้บัการปรบัโครงสรา้งใหม ่ก็มคีวาม
จาํเป็นที�จะตอ้งมแีผนรายละเอยีดแนวทางปฏบิตัเิพื�อที�จะทาํใหเ้กณฑ์การจดัช ั�นสนิเชื�อและการกนัสาํรอง ใหมม่ี
ประสทิธภิาพ



และสรา้งแรงจูงใจตอ่สถาบนัการเงนิในการปรบัโครงสรา้งสนิเชื�อ แนวทางปฏบิตันีิ� จะมคีวามเป็นมาตรฐาน
สากล
ซึ�งมคีวามสาํคญัตอ่การหมนุเวียนของสนิเชื�อในระบบการเงนิอยา่งยิ�ง โดยเฉพาะในขณะที�ผูข้อสนิเชื�อไทยยงั
คงประสบความยากลาํบากในวกิฤตการณ์นี�
โดยรฐับาลไทย คาดวา่แนวทางปฏบิตันีิ�จะเริ�มสิ�นเดอืนมถินุายน 2541 นอกจากนี� จะมกีารนําแนวทางในการ
ประเมนิมลูคา่หลกัประกนัมาใชส้ิ�นเดอืนมถินุายน 2541
เชน่กนั รฐับาลกาํลงัทบทวนกฎหมายดา้นการธนาคารและสถาบนัการเงนิ เพื�อที�จะนํา ไปสูก่ารปฏรูิปกฎหมาย
และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งตอ่ไปภายในปีนี�
ขณะนี�รฐับาลไดข้อความชว่ยเหลือจาก ผูเ้ชี�ยวชาญจากธนาคารกลางของกลุม่ประเทศ G-7 เพื�อใหค้าํแนะนํา
ในการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งรวมถงึงานดา้นกาํกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ นอกจากนี� ธนาคารแหง่
ประเทศไทยจะเพิ�มความแข็งแกรง่ใหก้บัพนกังานดา้นการกาํกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ โดยการ จดัฝึก
อบรมและสรรหาพนกังานเพิ�มขึ�น 

3. การสนบัสนุนและการฟื� นฟูเศรษฐกจิโดยรวม 

รฐับาลจะเรง่ออกมาตรการเพื�อสนบัสนุนเศรษฐกจิโดยรวม และบรรเทาผลกระทบตอ่ สงัคม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งผูใ้ชแ้รงงานจากวกิฤตการณ์ที�เกดิขึ�นโดยมาตรการตา่ง ๆ ประกอบดว้ย 

3.1 การปรบัโครงสรา้งของธรุกจิและการปฏรูิปกฎหมาย 

รฐับาลไดด้าํเนินการและอาํนวยความสะดวกในการปรบัโครงสรา้งหนี�ภาค เอกชน โดยผา่นกระบวนการดา้น
การปฏรูิปโครงสรา้งภาษีและกฎหมาย
ซึ�งรวมถงึการแกไ้ขกฎหมาย ลม้ละลาย การแกไ้ขกฎระเบยีบเกี�ยวกบัการบงัคบัหลกัประกนั นอกจากนี� ยงั
สนบัสนุนใหธ้นาคารและ
ธรุกจิจดัต ั�งคณะกรรมการเพื�อปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� โดยคณะกรรมการชุดดงักลา่วซึ�งประกอบดว้ย เจา้หนี�
ภายในประเทศ และลูกหนี�ตา่ง ๆ
ไดเ้สนอขอ้แนะนําเบื�องตน้ใหม้กีารจดัทาํกฎเกณฑ์ของการลง บญัชี 
และการกนัสาํรองใหช้ดัเจนสาํหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี�
ซึ�งรฐับาลเห็นวา่มาตรการดงักลา่ว จะชว่ยลดอปุสรรคในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเพื�อ
เป็นการสนบัสนุนใหม้กีารเจรจา
ผอ่นผนัการชาํระหนี�มากกวา่ที�จะใหม้กีารฟ้องลม้ละลาย รฐับาลไดป้ระกาศวา่ยงัคงยนืยนัที�จะไมนํ่าเงนิ ของ
ภาครฐัมาโอบอุม้ธรุกจิเอกชน 

เพื�อเป็นการปรบัปรุงการบรหิารและการดาํเนินธรุกจิ รฐับาลโดยสาํนกังานคณะ
กรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์จะกาํหนดใหบ้รษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ดาํเนินการ
เปิดเผยขอ้มลู
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการจดัทาํระบบบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใน สิ�นปี 2541 นอกจากนี�
รฐับาลจะออกมาตรการที�ใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรบัผดิชอบในการดาํเนินธรุกจิมากขึ�น
โดยมาตรการดงักลา่วจะเสรมิสรา้งใหก้ารดาํเนินธรุกจิเป็นไปอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน ซึ�งมาตรการ ดงักลา่ว
จะแลว้เสร็จภายในวนัที� 30 มถินุายน 2541 

3.2 การแปรรูปรฐัวสิาหกจิและการสง่เสรมิการแขง่ขนั 

จากการที�รฐับาลไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืแจง้ความจาํนง ฉบบัที� 3 เกี�ยวกบัการ แปรรูปรฐัวสิาหกจิ
ในฉบบันี�รฐับาลไดว้างมาตรการเกี�ยวกบัการแปรรูปรฐัวสิาหกจิไวอ้ยา่งชดัเจน และ รฐับาลกาํลงัเจรจากบั
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
เพื�อจูงใจใหเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัในการ แปรรูปดงักลา่ว ท ั�งนี� แผนการแปรรูปรฐัวสิาหกจิแตล่ะแหง่จะตอ้งแลว้
เสร็จภายในการประเมนิผล คร ั�งหน้า 

ในดา้นการแขง่ขนั รฐับาลไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากในการเปิดเสรี โดย เฉพาะอยา่งยิ�งการลงทนุจากตา่ง
ประเทศ
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ซึ�งจะชว่ยในการเสรมิสภาพคลอ่งใหก้บัภาคเศรษฐกจิที�สาํคญั โดยเฉพาะภาคอสงัหารมิทรพัย์ ในชว่งครึ�งปี
หลงัรฐับาลจะเสนอใหม้กีารแกไ้ขกฎหมาย ปว.281 และ
กฎหมายตา่ง ๆ เพื�อเป็นการเอื�ออาํนวยตอ่การลงทนุจากตา่งประเทศในภาคธรุกจิตา่ง ๆ เชน่ ธรุกจิ หลกัทรพัย์
และอสงัหารมิทรพัย์ 

3.3 โครงการดา้นสงัคม 

รฐับาลจะดาํเนินมาตรการดา้นสงัคม เพื�อชว่ยเหลือผูท้ี�ประสบปญัหาจาก วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิอยา่งจรงิจงั
ตอ่ไป โดยในหนงัสอืแจง้ความจาํนง ฉบบัที� 4
ไดร้ะบถุงึมาตรการ ตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกบัโครงการทางดา้นสงัคมที�เป็นรูปธรรมมากขึ�น ซึ�งโครงการดงักลา่วไดร้บั
การสนบัสนุน จากธนาคารพฒันาเอเซีย ธนาคารโลก
และกองทนุความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเล นอกจากนั�น รฐับาลจะกระตุน้ใหเ้กดิการจา้งงานในโครงการ
สาธารณูปโภคพื�นฐานขนาดเล็กในภาคการเกษตร
และ มกีารเพิ�มเงนิสนบัสนุนในโครงการดา้นการพฒันาฝีมอืแรงงานและการใหเ้งนิกูก้บัแรงงานที�วา่งงาน เพื�อ
ชว่ยในการสรา้งงานใหก้บัแรงงานดงักลา่ว 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสของนโยบายเศรษฐกจิ 

การเปิดเผยขอ้มลูทางเศรษฐกจิอยา่งถกูตอ้งและรวดเร็วเป็นสิ�งสาํคญัในการสรา้ง ความเชื�อม ั�น และประกนั
เสถยีรภาพของการฟื� นฟูเศรษฐกจิ
ซึ�งรฐับาลไดเ้ริ�มใชม้าตรฐานการเผยแพร ่ขอ้มลูภายใตก้รอบของ Special Data Dissemination
Standard (SDDS) ของกองทนุการเงนิระหวา่ง ประเทศแลว้
และจะใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรฐานดงักลา่วอยา่งเต็มรูปแบบภายในสิ�นปี 2541 นอกจากนี� รฐับาลมนีโยบายที�
จะพฒันาระบบขอ้มลูและการเผยแพรข่อ้มลู
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มลูทางเศรษฐกจิ ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ใหม้คีวามโปรง่ใส รวดเร็ว และ
ครอบคลุมขอบเขตที�กวา้งมากขึ�นอกีดว้ย 

หนงัสอืถงึนายคองเดอซู กรรมการจดัการ กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ

บนัทกึแนวทางดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลไทย

ตารางเศรษฐกจิมหภาคของไทยภายใตโ้ครงการ IMF 1996-98

Box A-E

เป้าหมายดา้นการเงนิ

เป้าหมายดา้นการคลงั

เป้าหมายภาคตา่งประเทศ

สมมตฐิานและอตัราแลกเปลี�ยนภายใตแ้ผนฟื� นฟูฯ
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