
ฉบบัที� 153 / 2541                                                                         วนัที� 1 ธนัวาคม 2541

เรื�อง หนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิ ฉบบัที� 6

      ตามที�รฐับาลไทยไดข้อรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิจากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ 
โดยประเทศไทยจะไดร้บัเงนิกูจ้าํนวนท ั�งสิ�น 17.2 พนัลา้นเหรียญสหรฐั และประเทศไทยไดม้กีารเบกิจา่ยเงนิกูไ้ปแลว้ 
5 งวด เป็นเงนิจาํนวนท ั�งสิ�น 11.95 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ท ั�งนี� ประเทศไทยยงัคงเหลือการเบกิจา่ยเงนิกูอ้กีจาํนวน 7 งวด 
สาํหรบัการเบกิจา่ยเงนิกูง้วดตอ่ ๆ ไปนั�น กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศจะมกีารประเมนิทกุ ๆ 3 เดอืน วา่รฐับาลไทย
ไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้กาํหนดตา่ง ๆ ที�ตกลงกบักองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไวห้รือไม่

      ระหวา่งวนัที� 9-23 พฤศจกิายน 2541 คณะเจา้หน้าที�กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไดด้าํเนินการประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามเงื�อนไข คร ั�งที� 5 ณ สิ�นเดอืนกนัยายน 2541 นอกจากนี� กระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทยไดร้ว่มกนัจดัทาํ
หนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิ ฉบบัที� 6 โดยไดร้ว่มปรกึษาหารือรว่มกบัเจา้หน้าที�
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้

       คณะรฐัมนตรีไดม้มีตเิมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม 2541 เห็นชอบในหลกัการและเงื�อนไขการขอรบัความชว่ยเหลือจาก
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศตามหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 6 และมอบหมายใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั
และผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นผูล้งนามในหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ดงักลา่ว เพื�อจะไดจ้ดัสง่ใหค้ณะกรรมการกองทนุการเงนิ
ระหวา่งประเทศพจิารณาอนุมตักิารเบกิจา่ยเงนิกูง้วดที� 5 ใหก้บัประเทศไทย โดยในการเบกิจา่ยเงนิกูง้วดที� 6 นี� ประเทศไทย
จะไดร้บัเงนิกูจ้าํนวนประมาณ 480 ลา้นเหรียญสหรฐั

        ทศิทางของนโยบายที�ระบใุนหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 6 นี� จะเน้นการกระตุน้เศรษฐกจิและบรรเทาผลกระทบทางสงัคม 
โดยใชม้าตรการดา้นการคลงัเป็นกลไกสาํคญั รฐับาลมคีวามม ั�นใจวา่การดาํเนินมาตรการเศรษฐกจิตา่ง ๆ ดงักลา่วดว้ยการสนบัสนุน
จากประชาชนไทยจะสามารถนําพาเศรษฐกจิไทยใหฟื้� นตวัและเตบิโตอยา่งย ั�งยนื

สารบญัรายละเอยีด

หนงัสอืถงึนายคองเดอซู กรรมการจดัการ กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ

บนัทกึแนวทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลไทย

Box A แผนปฏบิตักิารตามประกาศวนัที� 14 สงิหาคม 2541 วา่ดว้ยการปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิ1/

Box B ประเทศไทย : แผนปฏรูิปภาคการเงนิเพิ�มเตมิ 1/

Box C ประเทศไทย : กลยทุธ์เพื�อสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งหนี�ธรุกจิเอกชน
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- เป้าหมายดา้นการคลงั

- เป้าหมายดา้นการเงนิ

- เป้าหมายภาคตา่งประเทศ
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ฉบบัแปล*

กรุงเทพมหานคร

1 ธนัวาคม 2541

นายมเิชล คองเดอซู

กรรมการจดัการ

กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ

1.   หนงัสอืฉบบันี�ตรงกบัวาระครบรอบ 1 ปีของรฐับาลภายใตก้ารนําของนายกรฐัมนตรีนายชวน หลีกภยั ซึ�งในระยะเวลาส ั�นๆ ดงักลา่ว
ประเทศไทยมคีวามคบืหน้าอยา่งมากในการแกไ้ขปญัหาวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงนิ โดยสามารถฟื� นฟูฐานะดา้นตา่งประเทศ 
รกัษาอตัราเงนิเฟ้อใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม และวางรากฐานเพื�อรองรบัการฟื� นตวัทางเศรษฐกจิในปี 2542
ความสาํเร็จเหลา่นี�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเชื�อม ั�นที�สงูขึ�นของตลาดที�มตีอ่แผนฟื� นฟูเศรษฐกจิ
แมว้า่หลายประเทศในตลาดเกดิใหมไ่ดป้ระสบปญัหาอยา่งรุนแรงเป็นระลอก นบัต ั�งแตห่นงัสอืแสดง
เจตจาํนงฉบบัวนัที� 25 สงิหาคม 2541 เป็นตน้มา

2. อยา่งไรก็ตาม ทางการไทยตระหนกัดวีา่ การพฒันาเศรษฐกจิใหเ้จรญิเตบิโตแบบย ั�งยนืหลงัจากเสรมิสรา้งเสถยีรภาพเป็น
สิ�งที�ทา้ทายมาก และขณะนี�ทางการใชค้วามพยายามท ั�งหมดในการดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักลา่ว ดงันั�น 
ในการทบทวนแผนฟื� นฟูฯ ประจาํ ไตรมาสคร ั�งที� 5 นี� ทางการไดป้รบัปรุงกรอบนโยบายของแผนฟื� นฟูฯ ดงันี�

ประการแรก การดาํเนินมาตรการทางตรงเพื�อสง่เสรมิการฟื� นตวัของภาคเศรษฐกจิจรงิ ดว้ยการเพิ�มสภาพคลอ่งแกภ่าคธรุกจิและสนบัสนุนภาคเศรษฐกจิที�สาํคญัใหม้ากขึ�น
ซึ�งมาตรการดงักลา่ว
สอดคลอ้งกบัแผนฟื� นฟูฯ โดยรวม 
ประการที�สอง ภายใตก้รอบเศรษฐกจิมหภาค ไดป้รบัใหน้โยบายการคลงัสนบัสนุนการใชจ้า่ย
ในประเทศมากขึ�น โดยฐานะการคลงัภาครฐัโดยรวมสาํหรบัปีงบประมาณ 2541/42 จะขาดดลุประมาณรอ้ยละ 5
ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ�มจากเป้าหมายเดมิประมาณรอ้ยละ 2 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(นอกจากนี� ยงัมภีาระดอกเบี�ยจากการปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิจาํนวนรอ้ยละ 3 ของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ โดยรฐับาลคาดวา่จะรบัภาระไมเ่กนิรอ้ยละ 1.5 ในปีงบประมาณ 2541/42
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ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นบนัทกึแนวทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิฉบบัวนัที� 25 สงิหาคม 2541) ทางการไดด้าํเนินมาตรการการคลงัเพิ�มเตมิอยา่งระมดัระวงั
เพื�อใหก้ารกระตุน้เศรษฐกจิเกดิประโยชน์ตอ่การใชจ้า่ยและโครงการบรรเทาผลกระทบทางสงัคมมากที�สดุ
ทางการม ั�นใจวา่การขาดดลุการคลงัจะลดลงไดโ้ดยเร็วหลงัจากที�เศรษฐกจิเริ�มฟื� นตวั
ซึ�งจะสามารถรกัษาฐานะการคลงัของไทยใหแ้ข็งแกรง่ในระยะปานกลางได้
ประการที�สาม ความเชื�อม ั�นของตลาดที�เพิ�มขึ�นและคา่เงนิบาทที�แข็งตวัขึ�น
สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบี�ยในตลาดเงนิลดลงอยา่งตอ่เนื�องสูร่ะดบัที�ตํ�ากวา่กอ่นวกิฤตการณ์ ดงันั�น
นโยบายการเงนิในขณะนี�กาํลงัเอื�อประโยชน์ตอ่การฟื� นตวัทางเศรษฐกจิอยา่งเต็มที�
อตัราดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มืของธนาคารกาํลงัลดลงและภาวะสภาพคลอ่งดขีึ�น ภาวะการณ์ดงักลา่วผนวกกบัความ
คบืหน้าในกระบวนการเพิ�มทนุของระบบธนาคารพาณิชย์ จะชว่ยใหภ้าวะการขาดแคลนสนิเชื�อ
คลี�คลายลงได้
ประการที�สี� ทางการประเมนิวา่ขณะนี�การปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิมคีวามคบืหน้ามาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การดาํเนินมาตรการอยา่งตอ่เนื�องตามแผนฟื� นฟูระบบสถาบนั
การเงนิที�ประกาศเมื�อวนัที� 14 สงิหาคม อยา่งไรก็ตาม การปฏบิตัติามแผนดงักลา่วอาจตอ้งชา้กวา่กาํหนดเดมิไปบา้ง
เนื�องจากความหลากหลายของข ั�นตอนในการแกป้ญัหาสถาบนัการเงนิที�ทางการเขา้แทรกแซง โดยการ
ควบรวมหรือขายกจิการ จงึจาํเป็นตอ้งปรบัเงื�อนเวลาดาํเนินการเล็กน้อย 
การเพิ�มทนุของสถาบนัการเงนิยงัคงเป็นแผนงานหลกั มาตรการชว่ยเหลือสถาบนัการเงนิในการเพิ�มเงนิกองทนุ
ช ั�นที� 1 และ 2 สะทอ้นถงึความมุง่ม ั�นของรฐับาลในการชว่ยใหร้ะบบธนาคารเพิ�มทนุและปลอ่ยสนิเชื�อไดต้ามปกติ
ซึ�งขณะนี�ธนาคารพาณิชย์หลายแหง่ไดแ้สดงความจาํนงเขา้รว่มโครงการ
ดงักลา่วแลว้
ประการที�หา้ ในการปรบัโครงสรา้งหนี�ธรุกจิเอกชน ทางการไดว้างกรอบ
นโยบายใหเ้ป็นไปโดยความสมคัรใจตามกลไกตลาด ดงัปรากฏในหนงัสอืแสดงเจตจาํนงฉบบัวนัที� 
25 สงิหาคม ทางการกาํลงัปรบัปรุงกลยทุธ์ภายใตก้ารหารือรว่มกบัธนาคารโลก โดยการพฒันาระบบตดิตามที�มี
ประสทิธภิาพและทบทวนแนวทางดาํเนินการเพื�อใหเ้กดิความสมดลุ ท ั�งในแงม่าตรการ
จูงใจ บทลงโทษ และ การไกลเ่กลี�ยขอ้พพิาทระหวา่งเจา้หนี�มาตรการดงักลา่วควรจะชว่ย
เรง่ใหก้ระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี�เป็นไปอยา่งรวดเร็วขึ�น ซึ�งในขณะนี�ไดม้กีารบรรลุขอ้ตกลงปรบั
โครงสรา้งหนี�รายสาํคญัไปบา้งแลว้ และมแีนวโน้มจะสาํเร็จเพิ�มขึ�นอกี 
ประการที�หก ทางการไดด้าํเนินมาตรการเพิ�มเตมิเพื�อบรรเทาผลกระทบทางสงัคม
ซึ�งปรากฏในการปรบัเป้าหมายทางการคลงัสาํหรบัปีงบประมาณ 2541/42 ตามที�ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้
มาตรการเหลา่นี�สอดคลอ้งกบัมาตรการสนบัสนุนภาคเศรษฐกจิที�สาํคญัท ั�งในเมอืงและชนบท
โดยผา่นโครงการใชจ้า่ยที�ไดม้กีารวางแผนและต ั�งเป้าหมายไวอ้ยา่งระมดัระวงั
และหลีกเลี�ยงการอดุหนุนการวา่งงานโดยไมม่กีารทาํงานซึ�งจะมผีลบดิเบอืนตลาดแรงงานของไทย
ประการสดุทา้ย แมว้า่จะตอ้งมกีารปรบัปรุงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัแผนฟื� นฟูฯ ของทางการอกีมาก
แตท่างการม ั�นใจวา่จะสามารถแกไ้ขกฎหมายสาํคญัที�เอื�อตอ่การปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิและธรุกจิ
เอกชนไดใ้นไมช่า้ เนื�องจากมคีวามเห็นพอ้งท ั�วไปถงึความจาํเป็นของการปฏรูิป ท ั�งนี� หากการปฏรูิป
ประสบผลสาํเร็จ ประเทศไทยจะสามารถสรา้งบรรยากาศที�เอื�อตอ่การลงทนุใหม่
ท ั�งจากภายในและภายนอกประเทศ และมคีวามพรอ้มในการแกไ้ขปญัหาที�อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต

3. แผนฟื� นฟูฯ ไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งตอ่เนื�องจากสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ (รวมธนาคารโลก 
และธนาคารพฒันาเอเชีย) และองคก์รทวภิาค ี(รวมธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้ของประเทศญี�ปุ่ น 
และกองทนุความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเล) ตลอดจนประเทศตา่งๆ ที�รว่มใหค้วามชว่ยเหลือ
ทางการเงนิ อยา่งไรก็ตาม จากความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ท ั�งในภมูภิาคและอื�นๆ ทางการจะตดิตาม
และทบทวนการสนบัสนุนทางการเงนิตามแผนฟื� นฟูฯ นี� เพื�อใหส้ามารถม ั�นใจไดว้า่ แผนฟื� นฟูฯ
จะไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิจากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศอยา่งเพียงพอตอ่สถานการณ์

4. ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการเสรมิสรา้งรากฐานที�ม ั�นคงเพื�อการฟื� นฟูเศรษฐกจิ 
ดงันั�น ทางการพรอ้มที�จะดาํเนินมาตรการเพิ�มเตมิที�จาํเป็นโดยจะปรกึษากบักองทนุการเงนิฯ 
เพื�อใหแ้ผนฟื� นฟูเศรษฐกจิประสบผลสาํเร็จตอ่ไป

ขอแสดงความนบัถอื

 

นายธารนิทร์ นิมมานเหมนิท ์                                                                                                             หมอ่มราชวงศ์จตัมุงคล โสณกลุ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั                                                                                                     ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย

 

เอกสารแนบ

 

นายมเิชล คองเดอซู
กรรมการจดัการ
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ วอชงิตนั ดซีี 20431

บนัทกึแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกจิ

ของรฐับาลไทย

1 ธนัวาคม 2541

1.   ภาวะการเงนิของไทยที�ปรบัตวัดขีึ�นตอ่เนื�อง และความเชื�อม ั�นของตลาดที�สงูขึ�น
สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากอตัราแลกเปลี�ยนที�แข็งขึ�นแลว้ ยงัเป็นผลใหอ้ตัราดอกเบี�ยลดลง ดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย์ปรบัตวัสงูขึ�น
รวมท ั�งเครื�องชี�ดา้นการผลติและอปุสงคเ์ริ�มทรงตวั อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกจิโดยรวมยงัไมฟื่� นตวั แตร่ฐับาลไทยมคีวามเชื�อม ั�นวา่
ภายใตภ้าวะการเงนิที�มเีสถยีรภาพมากขึ�น ประกอบกบัการดาํเนินมาตรการตา่ง ๆ รวมท ั�งการเรง่ปรบัโครงสรา้ง
หนี�ภาคเอกชนและโครงสรา้งระบบการเงนิจะชว่ยผลกัดนัใหก้ารฟื� นตวัของเศรษฐกจิเป็นไปไดเ้ร็วขึ�น

2. การปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิและโครงสรา้งหนี�ภาคเอกชนถอืเป็นหลกัสาํคญัของแผนการฟื� นฟูเศรษฐกจิ
นอกจากนี�ยงัไดม้กีารดาํเนินมาตรการเพื�อฟื� นฟูภาคเศรษฐกจิจรงิอกีหลายประการ อาท ิ(1) เพิ�มการขาดดลุภาครฐั
โดยเพิ�มรายจา่ยดา้นการบรรเทาผลกระทบตอ่สงัคม การลงทนุในโครงสรา้งพื�นฐาน
การลงทนุของรฐัวสิาหกจิ ตลอดจนเรง่รดัดาํเนินโครงการตา่งๆ ของรฐั (2) เรง่คนืภาษีแกผู่ส้ง่ออกและธรุกจิ
และการเลื�อนกาํหนดการชาํระภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลออกไปชั�วคราว (3) ใหก้ารชว่ยเหลือดา้นสนิเชื�อ
โดยเฉพาะแกอ่ตุสาหกรรมขนาดยอ่มและผูส้ง่ออกโดยอาศยัเงนิทนุจากตา่งประเทศ (4) ขยายโครงการลงทนุสาธารณูปโภคพื�นฐาน
ในชนบท และสนบัสนุนการใหส้นิเชื�อแกภ่าคเกษตร (5) ยกเลกิภาษีที�เป็นอปุสรรคตอ่การปรบัโครงสรา้งหนี�ภาคเอกชน และ (6)
ปรบัโครงสรา้งการกูย้มืของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเพื�อยดือายกุารกูย้มืและลดการบดิเบอืนในตลาดเงนิ

I. ภาพรวมเศรษฐกจิมหภาคและนโยบายสําหรบัปี 2541-2542

3. กรอบภาพรวมเศรษฐกจิมหภาคและแนวนโยบายในชว่งที�เหลือของปี 2541 และ
ปี 2542 ปรากฏดงัตารางขา้งลา่ง โดยภาพรวมเศรษฐกจิไทยจะฟื� นตวัเล็กน้อยในปี 2542 ขณะนี�
มสีญัญาณเบื�องตน้ที�บง่ชี�วา่ระดบัการใชจ้า่ยภายในประเทศเริ�มทรงตวั ดงันั�นภายใตก้รอบนโยบายที�ปรบัปรุงใหมนี่� 
ผลผลติจะฟื� นตวัขึ�นอยา่งตอ่เนื�องในปี 2542 ถงึแมว้า่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยรวมท ั�งปีจะอยูใ่นระดบัประมาณรอ้ยละ 1
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แตร่ะดบัดงักลา่วนี�สะทอ้นถงึการฟื� นตวัคอ่นขา้งรวดเร็ว โดยอตัราการขยายตวัในไตรมาสที� 4 เพิ�มขึ�นประมาณรอ้ยละ 3-4
เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัปีกอ่น เงนิสาํรองระหวา่งประเทศจะเพิ�มขึ�นอกี ขณะที�อตัราเงนิเฟ้อจะลดลงอยา่งตอ่เนื�อง

ตารางที� 1. เศรษฐกจิมหภาคของไทย 2541-2542

 2541

เดมิ                                  ใหม่

2542

แนวโน้ม

 (รอ้ยละ)

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศตามราคาคงที� -7                        -7 ถงึ -8 1

อตัราเงนิเฟ้อ (เฉลี�ยท ั�งปี) 9.2                                8 2.5 ถงึ 3

 (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.)

ดลุบญัชีเดนิสะพดั 11 ถงึ 12                         13 .5 11

(% ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ) 10                                   11.5 8.5

เงนิสาํรองระหวา่งประเทศ (ณ สิ�นปี) 26 ถงึ 28                         28.5 32 ถงึ 34

(จาํนวนเดอืนของมลูคา่การนําเขา้) 7 ถงึ 7.5                          8.25 8.5

(% ของหนี�ตา่งประเทศระยะส ั�น) 771/                                113 178

ยอดสง่มอบภาระเงนิตราตา่งประเทศลว่งหน้า 9                                        10 3 ถงึ 4

1/ ณ สิ�นปี 2540

นโยบายการคลงั

4. การชะลอตวัลงอยา่งตอ่เนื�องของภาคตา่งประเทศและการใชจ้า่ยภาคเอกชนในประเทศเป็นเหตผุลสาํคญัให้
ภาครฐัตอ้งเพิ�มบทบาทในการกระตุน้การใชจ้า่ยรวมมากกวา่ที�คาด
ไวเ้ดมิ โดยตอ้งขยายเป้าหมายการขาดดลุเงนิสดของรฐับาลประจาํปีงบประมาณ 2541/2542 
เพิ�มขึ�นอกีรอ้ยละ 2 เป็นรอ้ยละ 3 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ�งไดนํ้ามาใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนด
เป้าหมายแนวทางและเกณฑ์ปฏบิตัริายไตรมาสของการขาดดลุของรฐับาลกลางและสนิเชื�อสทุธทิี�ระบบธนาคาร
ใหแ้กภ่าครฐัดงัปรากฏในภาคผนวก ก ท ั�งนี� องคป์ระกอบหลกัของการขาดดลุที�สงูขึ�น ไดแ้ก่

หนึ�ง การใชจ้า่ยของรฐับาลในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสงัคมและโครงการ
ลงทนุที�เน้นการจา้งงาน (ยอ่หน้า 20) มลูคา่รวมประมาณรอ้ยละ 1 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ โครงการดงักลา่วจะใชเ้งนิกูจ้ากตา่งประเทศมากที�สดุเทา่ที�
จะเป็นไปได้

สอง การเพิ�มรายจา่ยจรงิอกีประมาณรอ้ยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
โดยเรง่รดัการเบกิจา่ยของโครงการที�อนุมตัไิปแลว้และสรรหาโครงการดา้นสงัคมใหมท่ี�สามารถดาํเนินการไดเ้ร็ว
โดยทางการคาดวา่จะใชเ้งนิกูจ้ากตา่งประเทศเพื�อการดงักลา่ว

สาม เป้าหมายการคลงัใหมไ่ดร้องรบัการลดลงของรายไดร้ฐับาลประมาณรอ้ยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ ตามมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาปจัจุบนั) ที�ลดลง และมาตรการรายไดใ้นอนาคต

5. นอกจากนี� มาตรการการขาดดลุภาครฐัท ั�งสิ�นครอบคลุมถงึ (1) การขาดดลุของ
ราชการสว่นทอ้งถิ�นและรฐัวสิาหกจิ ยงัคงการขาดดลุในระดบัรอ้ยละ 2 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และ (2)
รายจา่ยดอกเบี�ยท ั�งสิ�นที�เกดิจากการปรบัโครงสรา้งสถาบนัการเงนิคาดวา่จะมี
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 3 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ตํ�ากวา่การคาดการณ์คร ั�งกอ่นเล็กน้อย
เนื�องจากการลดลงของอตัราดอกเบี�ยภายในประเทศ ในจาํนวนนี�รฐับาลคาดวา่จะรบัภาระประมาณรอ้ยละ 1.5 
ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในปีงบประมาณ 2541/42 โดยประมาณรอ้ยละ 1 
ไดร้วมอยูใ่นงบประมาณรายจา่ยแลว้ และอกีรอ้ยละ 0.5 จะจดัสรรเบื�องตน้ไวเ้พื�อเป็นรายจา่ย
ดอกเบี�ยสาํหรบัมาตรการที�ประกาศเมื�อวนัที� 14 สงิหาคม และของพนัธบตัรที�ออกใหก้องทนุเพื�อ
การฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิที�อาจเพิ�มขึ�น

นโยบายการเงนิและอตัราแลกเปลี�ยน

6.   การดาํเนินนโยบายการเงนิในชว่งที�ผา่นมาสง่ผลดอียา่งมาก ทาํใหอ้ตัราแลกเปลี�ยนแข็งขึ�นและมเีสถยีรภาพ อตัราดอกเบี�ย
ในตลาดเงนิลดลงมาก และอตัราเงนิเฟ้อลดลง รฐับาลยงัคงยนืยนัที�จะดาํเนินนโยบายอตัราดอกเบี�ยที�ยดืหยุน่เพื�อรกัษาเสถยีรภาพ
คา่เงนิบาท ในปจัจุบนัอตัราดอกเบี�ยตลาดเงนิอยูท่ี�ระดบัรอ้ยละ 4-6 ตอ่ปี ซึ�งทาํใหน้โยบายการเงนิเอื�ออาํนวยตอ่การฟื� นฟูเศรษฐกจิ
ไดม้ากที�สดุ สาํหรบัอตัราดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชย์ไดเ้ริ�มปรบัตวัลดลง 
แตก่ารที�จะลดอตัราดอกเบี�ยและชว่งตา่งระหวา่งอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากและเงนิใหกู้ย้มื (spread) 
ใหไ้ดน้ ั�น ขึ�นอยูก่บัความสามารถในการเพิ�มทนุของธนาคารพาณิชย์เป็นสาํคญั

7.   ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดท้บทวนกรอบปรมิาณเงนิและขยายตอ่ไปถงึไตรมาสแรกของปี 2542 เพื�อใชเ้ป็นแนวทางดาํเนิน
นโยบายการเงนิตอ่ไป ท ั�งนี�การทบทวนเป้าหมายและขอ้จาํกดัสาํหรบัฐานเงนิและสนิทรพัย์ในประเทศสทุธขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย
ที�ปรากฏในภาคผนวก ข นั�น จะยงัคงกาํหนดเป็นเกณฑ์ข ั�นสงูมากกวา่ที�จะเป็นเป้าหมายเฉพาะ กรอบการเงนิดงักลา่ว
สอดคลอ้งกบัการเริ�มฟื� นตวัของความตอ้งการถอืเงนิตามความหมายกวา้ง และคา่ตวัทวีคณูทางการเงนิ (money multiplier)
ที�เพิ�มขึ�นจากความเชื�อม ั�นที�มตีอ่ระบบการเงนิมากขึ�น ซึ�งทาํใหฐ้านเงนิอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ประมาณการในคร ั�งที�ผา่นมา

8.   จากการที�ธนาคารพาณิชย์ยงัลงัเลในการใหส้นิเชื�อ ทางการไดด้าํเนินการหลายประการเพื�อเอื�ออาํนวยตอ่การ
ปลอ่ยสนิเชื�อใหแ้กธ่รุกจิที�ยงัมศีกัยภาพ รวมท ั�งไดข้จดัอปุสรรคในการใชเ้งนิกูร้ว่มของ
ธนาคารพฒันาเอเชียที�ใหแ้กภ่าคสง่ออก โดยการปรบัปรุงเงื�อนไขและกลไกการใชเ้งนิกูด้งักลา่ว นอกจากนี�
ทางการไดร้ว่มมอืกบัธนาคารโลกจดัทาํแผนการเพิ�มทนุและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ
ในปี 2542 เพื�อรองรบัการขยายการดาํเนินงาน โดยเฉพาะดา้นที�อยูอ่าศยัของผูม้รีายไดน้้อย และผูกู้ย้มืรายยอ่ย (ยอ่หน้า 14)

นโยบายด้านต่างประเทศ

9.   ดลุการชาํระเงนิในปี 2541 โดยรวมมแีนวโน้มดกีวา่ที�คาดไว ้ดลุบญัชีเดนิสะพดัเกนิดลุเพิ�มขึ�น
สะทอ้นถงึอปุสงคภ์ายในประเทศที�ออ่นตวั สง่ผลใหป้ระมาณการเงนิสาํรองระหวา่งประเทศสงูขึ�นเป็นประมาณ

�
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10.    จากการพจิารณาอยา่งระมดัระวงัยงัเชื�อม ั�นวา่ สถานะดา้นตา่งประเทศของไทยจะปรบัตวัดขีึ�นในปี 2542 
แมว้า่ยงัคงมคีวามเสี�ยงจากตลาดการเงนิโลก และการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศคูค่า้ โดยการเกนิดลุบญัชีเดนิสะพดัแมว้า่จะมแีนวโน้มลดลงตามการฟื� นตวัของเศรษฐกจิ แตค่าดวา่จะ
สามารถชดเชย
ไดจ้ากการที�บญัชีเงนิทนุเคลื�อนยา้ยขาดดลุลดลงมากกวา่ ที�สาํคญัไดแ้กใ่นเดอืนที�ผา่นมาไดม้กีารชาํระคนืภาระเงนิตราตา่งประเทศ
ลว่งหน้าสทุธกิบัสถาบนัการเงนิตา่งประเทศเสร็จสิ�นลงแลว้ (นบัต ั�งแตค่รึ�งหลงัของปี 2540 เป็นตน้มาไดช้าํระคนืท ั�งสิ�นประมาณ 
20 พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) ทาํใหไ้มเ่ป็นภาระแกบ่ญัชีเงนิทนุเคลื�อนยา้ยอกีตอ่ไป ประกอบกบัคาดวา่จะมกีารสนบัสนุนทางการเงนิ
จากทางการของตา่งประเทศเพิ�มเตมิ ทาํใหเ้งนิสาํรองระหวา่งประเทศอาจจะปรบัตวัสงูขึ�นเป็นไมต่ํ�ากวา่ 32 พนัลา้นดอลลาร์ สรอ. 
ณ สิ�นปี 2542 ในขณะเดยีวกนั คาดวา่ภาระการชาํระคนืเงนิตราตา่งประเทศลว่งหน้าสทุธขิองธนาคารแหง่ประเทศไทยที�มตีอ่สถาบนั
การเงนิในประเทศจะลดลงเป็นลาํดบั ท ั�งนี�ไดป้รบัเกณฑ์ปฏบิตัขิ ั�นตํ�าของฐานะเงนิสาํรองระหวา่งประเทศสทุธใิหส้งูขึ�นดงัปรากฏใน
ภาคผนวก ค

II การปรบัโครงสรา้งสถาบนัการเงนิ

11.   รฐับาลไดพ้จิารณาทบทวนความคบืหน้าในการดาํเนินงานปรบัโครงสรา้งระบบสถาบนัการเงนิตามมาตรการ 14 สงิหาคม 
และการปฏรูิปทางการเงนิอื�น ๆ ตามที�ระบใุนบนัทกึแนวทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิ
ฉบบัวนัที� 25 สงิหาคมแลว้ โดยไดนํ้าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการปรบัโครงสรา้ง ธปท. 
ซึ�งประกอบดว้ยคณะผูเ้ชี�ยวชาญจากตา่งประเทศ และคณะกรรมการที�ปรกึษาเพื�อการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ (FRAC) 
มาใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย

12.   ผลของการพจิารณาทบทวนดงักลา่วทาํใหร้ฐับาลเชื�อม ั�นวา่ โดยภาพรวมแลว้ 
การดาํเนินงานตามกลยทุธ์ที�วางไวเ้ป็นไปดว้ยด ีถงึแมว้า่การดาํเนินการกบัสถาบนัการเงนิที�ถกู
แทรกแซงอาจตอ้งใชเ้วลามากกวา่ที�เคยคาดไวบ้า้ง เนื�องจากความหลากหลายของข ั�นตอนในการ
แกไ้ขปญัหา ขณะนี�รฐับาลไดใ้หอ้าํนาจหน้าที�แกก่องทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ (FIDF)
ในการดาํเนินการควบรวมกจิการและการขายสถาบนัการเงนิที�ถกูแทรกแซงใหเ้สร็จสิ�นสมบรูณ์ ตารางเวลาที�ได้
ทบทวนแกไ้ขใหมอ่ยูใ่น Box A

13.   การดาํเนินการตามกลยทุธ์ในการเสรมิสรา้งความม ั�นคงใหร้ะบบธนาคารไดด้าํเนินมาถงึข ั�นตอนที�ชดัเจนแลว้ดงันี�

ธปท. จะเจรจาตกลงกบัธนาคารและบรษิทัเงนิทนุทกุแหง่อกีคร ั�ง ภายในวนัที� 31 มกราคม 2542
เพื�อใหม้ ั�นใจวา่สถาบนัการเงนิดงักลา่วจะมเีงนิกองทนุเพียงพอ 
จนถงึสิ�นเดอืนมถินุายน 2542 โดยจะดาํเนินการใหม้กีารลงนามในบนัทกึความ
เขา้ใจรว่มกนั (MOUs) กบัสถาบนัการเงนิที�จาํเป็นตอ้งเพิ�มทนุตามมาตรฐานที�ต ั�งไวภ้ายในระยะเวลาดงักลา่ว
สถาบนัการเงนิแตล่ะแหง่สามารถใชเ้งนิทนุของ
ทางการภายใตโ้ครงการเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 1 และช ั�นที� 2 ที�เพิ�งจดัต ั�งขึ�นได้
การพจิารณาทบทวนกรอบของกฎหมายที�ดาํเนินการอยูจ่ะเสร็จสมบรูณ์ภายใน
วนัที� 31 มนีาคม 2542 โดยรวมเวลาในการขอความเห็นจากผูป้ระกอบการเกี�ยวกบัรา่งกฎหมายใหมด่ว้ยแลว้ และคาดวา่รฐัสภาจะผา่นรา่งกฎหมายการ
ธนาคารพาณิชย์และบรษิทัเงนิทนุประมาณกลางปี 2542 การแกไ้ขกฎหมายดงักลา่ว 
จะเสรมิสรา้งกลไกการกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ ธปท. ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โดยเริ�มมผีลในไตรมาส 3 ของปี 2542

รายละเอยีดกลยทุธ์แกไ้ขลา่สดุในเรื�องเหลา่นี�อยูใ่น Box B

14.   รฐับาลคาดวา่การประเมนิผลการดาํเนินงานของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิจะเสร็จสิ�นภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2541 
วตัถปุระสงคข์องการประเมนิผล คอื เพื�อปรบัปรุงสถานะทางการเงนิ ประเมนิเป้าหมายระยะยาวและเพิ�มทนุใหแ้กส่ถาบนัการเงนิดงักลา่ว
ในปี 2542 โดยอาศยัผลการตรวจสอบของธนาคารแหง่ประเทศไทยและจากความชว่ยเหลือดา้นวชิาการจากธนาคารโลก

15.   กระบวนการจาํหน่ายสนิทรพัย์ของคณะกรรมการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิไดด้าํเนินไปตามกาํหนดการ และเป็นที�คาดวา่จะมี
การประมลูขายสนิทรพัย์ขนาดใหญข่อง 56 บรษิทัเงนิทนุที�ถกูปิดกจิการในกลางเดอืนธนัวาคม
ขณะนี�คณะทาํงานอสิระซึ�งเป็นบคุคลภายนอกกาํลงัตรวจสอบกระบวนการดาํเนินงานดงักลา่วอยู่

16.   รฐับาลคาดวา่แผนฟื� นฟูระบบสถาบนัการเงนิที�ครบถว้นนี�จะชว่ยฟื� นฟูภาคการเงนิ เพิ�มประสทิธภิาพและความสามารถในการแขง่ขนั 
ดงึดดูการลงทนุใหม ่ๆ เขา้สูร่ะบบสถาบนัการเงนิ พรอ้มท ั�งสรา้งความม ั�นใจวา่ปญัหาของภาคการเงนิจะไมเ่กดิขึ�นอกีในอนาคต

III การปรบัโครงสรา้งหนี�ธุรกจิเอกชน

17.   ในการประเมนิผลคร ั�งลา่สดุ ทางการไดจ้ดัทาํหลกัการปรบัโครงสรา้งหนี�โดยความสมคัรใจตามกลไกตลาด (Bangkok Approach) 
นอกจากนี� รฐับาลไดข้จดัอปุสรรคตา่ง ๆ ของการปรบัโครงสรา้งหนี� (อาทเิชน่ อปุสรรคทางภาษีตา่ง ๆ)
และมกีารจดัต ั�งองคก์รเพื�อสนบัสนุนกระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี�และเสรมิสรา้งแรงจูงใจในการปรบัโครงสรา้งหนี� 
(โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการแกไ้ขกฎหมายลม้ละลาย ซึ�งคาดวา่จะแลว้เสร็จในไมช่า้)

18.   การดาํเนินการดงักลา่ว มคีวามคบืหน้าและเริ�มมผีลสาํเร็จเป็นลาํดบั โดยขณะนี�คณะกรรมการเพื�อสง่เสรมิการปรบัปรุง
โครงสรา้งหนี�กาํลงัตดิตามดแูลโครงการปรบัโครงสรา้งหนี�สาํคญั 200 ราย ซึ�งประกอบดว้ย 353 บรษิทั คดิเป็นมลูหนี�ประมาณ 674 พนัลา้นบาท
ซึ�งในจาํนวนนี�กวา่ครึ�งหนึ�งไดเ้ริ�มดาํเนินการปรบัโครงสรา้งหนี�ตามหลกัการปรบัโครงสรา้งหนี� (Bangkok Approach) แลว้
ซึ�งธนาคารแหง่ประเทศไทยไดต้ดิตามดแูลอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนี� ยงัมกีารปรบัโครงสรา้งหนี�ที�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ระบวนการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ เชน่ มโีรงงานนํ�าตาลจาํนวนมากที�ไดม้กีารลงนามในขอ้ตกลงการประนอมหนี�กบัธนาคารเจา้หนี�ในประเทศ เป็นมลูหนี�
ท ั�งสิ�นประมาณ 33 พนัลา้นบาท นอกจากนี� การปรบัโครงสรา้งหนี�โครงการใหญแ่ละสลบัซบัซอ้นหลายโครงการไดม้คีวามคบืหน้าไปมากแลว้

19.  อยา่งไรก็ด ีเนื�องจากหนี�ที�มปีญัหายงัคงมจีาํนวนมาก จงึยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งมมีาตรการเพิ�มเตมิเพื�อใหเ้กดิการ
ปรบัโครงสรา้งหนี�มากขึ�น ทางการจงึไดพ้จิารณาปรบัปรุงหลกัการปรบัโครงสรา้งหนี�ภายใต ้Bangkok Approach อยา่งครบถว้นอกีคร ั�ง
เพื�อสนบัสนุนใหเ้กดิการฟื� นตวัของภาคธรุกจิอยา่งกวา้งขวาง (Box C) ซึ�งการดาํเนินการนี�เป็นความรว่มมอืกบัธนาคารโลก
ภายใตโ้ครงการเงนิกูเ้พื�อชว่ยเหลือระบบเศรษฐกจิและระบบการเงนิ (EFAL) คร ั�งที� 2 หลกัการ
ปรบัโครงสรา้งหนี�จะถกูปรบัปรุงใหค้รอบคลุมถงึประเด็นตา่ง ๆ โดยหลกัการที�สาํคญัจะเริ�มมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นเดอืนธนัวาคม 2541 ดงันี�

ประการแรก สนบัสนุนใหม้กีารยอมรบักระบวนการอนุญาโตตลุาการระหวา่งสถาบนัการเงนิที�เป็นเจา้หนี�
เพื�อแกไ้ขขอ้พพิาทระหวา่งเจา้หนี�
ประการที�สอง ปรบัปรุงกลไกการตดิตามดแูลความคบืหน้าในการปรบัโครงสรา้งที�ละเอยีดถี�ถว้นขึ�นเพื�อให้
คณะกรรมการฯ และธนาคารแหง่ประเทศไทยสามารถตดิตามความคบืหน้าการปรบัโครงสรา้งหนี�ไดด้ขีึ�น
ประการที�สาม คณะกรรมการฯศกึษาและพจิารณาแนวทางที�เป็นไปไดใ้นการดาํเนินการกบัลูกหนี�และเจา้หนี�
ที�ไมใ่หค้วามรว่มมอืในกระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี�
ประการที�สี� ออกกฎหมายจดัต ั�งศนูย์ขอ้มลูเครดติ (Credit Bureau) เพื�อรองรบัการแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหวา่งเจา้หนี�
ประการที�ห้า ธนาคารแหง่ประเทศไทยพรอ้มที�จะรบัภาระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ท ั�งที�เกี�ยวขอ้งกบัความชว่ยเหลือ
ดา้นวชิาการ เชน่การฝึกอบรมการปรบัโครงสรา้งหนี�สาํหรบัลูกหนี� การเพิ�มประสทิธภิาพระบบการตดิตามผลของ
การปรบัโครงสรา้งหนี�ของคณะกรรมการเพื�อสง่เสรมิการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� การวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นบญัชีและ
กฎหมาย ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์เพื�อสรา้งความเขา้ใจแกส่าธารณชน

IV. โครงการบรรเทาผลกระทบทางสงัคม

20.   ดงัที�กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ รายจา่ยเพิ�มเตมิของรฐับาลในปีงบประมาณ 2541/42 
จะเน้นการใชจ้า่ยในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสงัคม ซึ�งรวมถงึโครงการพฒันาฝีมอืแรงงานและโครงการที�ใชแ้รงงาน
เป็นหลกั โครงการดงักลา่วเกดิขึ�นภายใตค้วามรว่มมอืจากธนาคารโลกและธนาคารพฒันาเอเชีย โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัดงันี�

ประการแรก โครงการมเีป้าหมายเพิ�มการจา้งงานโดยภาครฐัแกผู่ว้า่งงานไมน้่อยกวา่ 200,000 คน
ท ั�งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความยากจนและการวา่งงานในชนบท โดยมี
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การกาํหนดระยะเวลาการจา้งงานไวไ้มเ่กนิ 2 ปี เพื�อหลีกเลี�ยงมใิหเ้พิ�มภาระขาดดลุงบประมาณในอนาคต
ประการที�สอง รฐับาลจะพฒันาฝีมอืแรงงานของกลุม่ผูเ้ขา้สูต่ลาดแรงงานใหม่
ประการที�สาม ขยายขอบเขตการใหเ้งนิชว่ยเหลือแกผู่ท้ี �เดอืดรอ้นตามเกณฑ์ที�กาํหนด (mean-test) โดยมุง่ชว่ยเหลือ
ครอบครวัยากจนและผูส้งูอาย ุ
ประการที�สี� เนื�องจากอตัราการออกจากโรงเรียนของนกัเรียนเพิ�มขึ�นอยา่งมาก 
รฐับาลจงึจดัสรรงบประมาณใหแ้กโ่ครงการเงนิกูย้มืเพื�อการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาเพิ�มขึ�น 
โครงการนี�จะเสรมิโครงการใหเ้งนิชว่ยเหลือเพื�อการศกึษาระดบัช ั�นประถมศกึษา โดยไดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก
ธนาคารพฒันาเอเชีย ขณะเดยีวกนัไดข้ยายโครงการอาหารกลางวนัแกเ่ด็กนกัเรียนเพิ�มขึ�นมาก
ประการที�หา้ รฐับาลไดเ้สรมิสรา้งโอกาสแกผู่ว้า่งงานใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบ
กจิการได ้โดยการขยายสนิเชื�อรายยอ่ยและโครงการฝึกฝีมอืแรงงาน
ประการสดุทา้ย โครงการที�กลา่วมาขา้งตน้จะเป็นพื�นฐานแกโ่ครงการลงทนุเพื�อสงัคมข ั�นที� 2 (SIP II)
ซึ�งจะอาศยัแหลง่เงนิทนุจากตา่งประเทศ

นอกจากนี� รฐับาลจะจดัต ั�งกองทนุสงเคราะห์ลูกจา้งสาํหรบัลูกจา้งที�ไมไ่ดร้บัเงนิชดเชยการถกูเลกิจา้งภายใต้
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม ่พ.ศ. 2541 ภายในสิ�นปีนี� โดยมี
รายไดจ้ากคา่ปรบัที�ไดจ้ากการลงโทษผูก้ระทาํผดิตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน

V. การปฏรูิปกฎหมาย การแปรรูปรฐัวิสาหกจิ และการเปิดตลาดเสรี

21. รฐับาลยงัคงยดึม ั�นในการดาํเนินมาตรการปรบัปรุงกฎหมายในเรื�องสาํคญั ๆ เพื�อเรง่รดัการปรบัโครงสรา้งธรุกจิ
และสถาบนัการเงนิ และเพื�อสนบัสนุนการฟื� นตวัของเศรษฐกจิ มาตรการดงักลา่วรวมถงึการแกไ้ข
พระราชบญัญตัลิม้ละลาย ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ และกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว 
(ซึ�งรวมถงึกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งเพื�อผอ่นปรนขอ้จาํกดัในการถอืครองกรรมสทิธิ �ที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง) 
การดาํเนินการที�ผา่นมาตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่ที�ไดค้าดหมายไว ้เนื�องจากมรีา่งพระราชบญัญตัอิื�น ๆ จาํนวนมากอยู่
ในการพจิารณาของรฐัสภา อยา่งไรก็ด ีทางการมคีวามม ั�นใจวา่ สภาผูแ้ทนราษฎรจะใหค้วามเห็นชอบรา่งกฎหมายแกไ้ขเพิ�มเตมิ
พระราชบญัญตัลิม้ละลายและกฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาความแพง่ของศาลและการบงัคบัคดใีนไมช่า้ หลงัจากนั�น
รฐับาลจะรว่มมอืกบัวุฒสิภาเพื�อใหก้ฎหมายดงักลา่วขา้งตน้ผา่นการอนุมตัใินสมยัประชุมนี�
โดยที�การแกไ้ขพระราชบญัญตัลิม้ละลายเป็นสว่นหนึ�งของเกณฑ์ปฏบิตัทิี�มกีาํหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� 31 ตลุาคม 2541 
จงึขอยกเลกิเงื�อนไขดงักลา่ว รฐับาลยงัคงมเีจตนาที�จะดาํเนินการปรบัปรุงกฎหมายเพื�อเพิ�มประเภทหลกัประกนัในข ั�นตอนตอ่ไป
(การแกไ้ขประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์) โดยคาดวา่รฐัสภาจะใหค้วามเห็นชอบภายหลงัจากการที�คณะรฐัมนตรีไดพ้จิารณา
รา่งกฎหมายดงักลา่วในกลางปี 2542

22. แผนการแปรรูปรฐัวสิาหกจิของรฐับาลมคีวามคบืหน้าอกีระดบัหนึ�งแลว้ โดยไดก้าํหนดข ั�นตอนสาํคญั ๆ ไวใ้น
แผนแมบ่ทการปฏรูิปรฐัวสิาหกจิ และที�สาํคญัที�สดุ การพจิารณาปรบัปรุงระเบยีบกฎหมายเพื�อกาํกบัใหม้กีารแขง่ขนัเพิ�มขึ�น
ในภาคสาํคญั ๆ เชน่ โทรคมนาคมและพลงังาน ขณะนี�ไดก้า้วหน้าไปมาก และคาดวา่คณะรฐัมนตรีจะอนุมตัภิายในไตรมาส
แรกของปี 2542 หลงัจากนั�น จะเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาเพื�อรฐัสภาใหค้วามเห็นชอบ คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัริา่ง
พระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิแลว้และรฐับาลกาํลงัดาํเนินการตดิตามใหอ้อกเป็นกฎหมายในไมช่า้ ซึ�งจะรวมถงึการแกไ้ข
พระราชบญัญตักิารเดนิอากาศดว้ย ดงันั�น จงึคาดวา่ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงตารางเวลา
การแปรรูปรฐัวสิาหกจิที�กาํหนดไวใ้นบนัทกึแนวทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิฉบบัวนัที� 25 สงิหาคม
มาตรการในการเปิดตลาดดงักลา่วเป็นไปตามหลกัการคา้เสรีที�ทางการยดึม ั�น และสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีภายใต้
องคก์ารการคา้โลก (WTO) และเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA)

Box A แผนปฏบิตักิารตามประกาศวนัที� 14 สงิหาคม 2541 ว่าด้วยการปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิ1/

มาตรการ กําหนดวนั

I. ธนาคารที�ทางการเข้าแทรกแซง : กําหนดการชําระบญัชี การควบรวมและขายกจิการ

ธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทยแปรรูปเป็นสถาบนัการเงนิเอกชน

เพิ�มเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงใหถ้งึรอ้ยละ 8.5 หลงัจากที�กนัสาํรองเต็ม
จาํนวนแลว้ โดยใชผ้ลตรวจสอบของ ธปท. เป็นเกณฑ์
คดัเลือกที�ปรกึษาทางการเงนิเพื�อดาํเนินการประมลูขายใหภ้าคเอกชน
คณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบ แนวทางแกป้ญัหาสนิเชื�อที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดข้อง
ธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวงไทย
ประเมนิคาํขอประมลูซื�อกจิการ

คดัเลือกผูช้นะการประมลู

 

ดาํเนินการแลว้

1 ธ.ค. 41

31 ธ.ค. 41

ก.พ.-ม.ีค. 42

31 ม.ีค. 42

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ แปรสภาพเป็นสถาบนัการเงนิที�มใิช่ธนาคาร (บริษทับริหารสนิทรพัย์) และชําระบญัชีธนาคาร

จาํกดัขอบเขตการประกอบกจิการของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ ตามที�ระบไุวก้อ่นหน้านี�
กระทรวงการคลงั / ธปท. ประกาศแนวทางการโอนสนิทรพัย์ด ีเงนิฝาก และหนี�สนิอื�นใหธ้นาคารกรุงไทย
ยกเลกิสญัญาวา่จา้งบรหิารที�ทาํไวก้บับรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
โอนสนิทรพัย์ด ีเงนิฝาก และหนี�สนิอื�นใหธ้นาคารกรุงไทย
จดัต ั�งบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ ภายในปี 2541 และยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการธนาคาร
พาณิชย์

จดัทาํแผนการหยดุดาํเนินการของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ ภายใน 31 ธนัวาคม 2542 ซึ�งรวมถงึแผนการดาํเนินงานที�

เกี�ยวกบัพนกังาน สาํนกังานสาขา และการจดัการสนิทรพัย์ที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้

 

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

31 ม.ค. 42

31 ธ.ค. 41

 

มาตรการ กําหนดวนั

ธนาคารมหานคร รวมกจิการกบัธนาคารกรุงไทย

ผูบ้รหิารธนาคารกรุงไทยเขา้ดแูลการปฏบิตังิานของธนาคารมหานคร

กระทรวงการคลงั / ธปท. ประกาศแนวทางการรวมธนาคารมหานครเขา้กบัธนาคารกรุงไทย
ธนาคารมหานครรวมกจิการเขา้กบัธนาคารกรุงไทยโดยสมบรูณ์ และรวมงบการเงนิเขา้ดว้ยกนั

เพิ�มทนุใหธ้นาคารกรุงไทยในรอบแรกเพื�อรองรบัการรวมสนิทรพัย์ของธนาคารมหานคร

คณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบแผนการชดเชยผลขาดทนุแกธ่นาคารกรุงไทย 

 

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

15 ธ.ค. 41



ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์ของธนาคารมหานคร 31 ม.ค. 42

31 ม.ีค. 42

ธนาคารสหธนาคาร รวมกจิการกบับริษทัเงนิทุนหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิ (ซึ�งรวมกจิการกบั 12 บริษทัเงนิทุนที�ถูกแทรกแซง
แล้ว)

เพิ�มเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงของธนาคารสหธนาคารใหถ้งึรอ้ยละ 8.5 โดยใชผ้ลตรวจสอบของธปท. เป็นเกณฑ์ 
กระทรวงการคลงั / ธปท. สรุปแผนการเพิ�มทนุใหบ้รษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์
กรุงไทยธนกจิและแผนควบรวมกจิการกบั 12 บรษิทัเงนิทนุที�ถกูแทรกแซง
รวมกจิการบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิกบั 12 บรษิทัเงนิทนุ

รวมกจิการธนาคารสหธนาคารเขา้กบั บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิ 

(ซึ�งรวมกจิการกบั 12 บรษิทัเงนิทนุแลว้) รวมท ั�งเพิ�มเงนิกองทนุใหก้บัองคก์ร

ที�เกดิจากการควบรวมหลงัจากที�ไดก้นัสาํรองเต็มจาํนวนแลว้

 

ดาํเนินการแลว้

31 ธ.ค. 41

15 ม.ค. 42

28 ก.พ. 42

ธนาคารแหลมทอง รวมกจิการกบัธนาคารรตันสนิ และแปรรูปเป็นธนาคารเอกชน

เพิ�มเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงของธนาคารแหลมทองใหถ้งึรอ้ยละ 8.5 หลงัจากที�กนัสาํรองเต็มจาํนวนแลว้โดยใชผ้ลตรวจสอบ
ของ ธปท. เป็นเกณฑ์
จดัทาํแผนการรวมกจิการของธนาคารแหลมทองเขา้กบัธนาคารรตันสนิใหเ้สร็จสิ�นภายในสิ�นปี 2541
เพิ�มทนุหลงัจากการรวมกจิการเสร็จสิ�นและแผนปฏบิตักิารไดร้บัความเห็นชอบจาก ธปท. แลว้

แปรรูปธนาคารรตันสนิเป็นธนาคารเอกชน

 

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

31 ม.ีค. 42

 

มาตรการ กําหนดวนั

II. การปรบัโครงสรา้งธนาคารกรุงไทย  

แตง่ต ั�งคณะกรรมการชุดใหม่
จดัทาํแผนการปรบัโครงสรา้งการดาํเนินงานของธนาคารที�ไดค้วบรวมกจิการแลว้ ใหเ้สร็จสมบรูณ์
โดยมผีูเ้ชี�ยวชาญภายนอกที�มชืี�อเสยีงเป็นที�ยอมรบัในระดบัสากลเป็นที�ปรกึษาดว้ย
โดยแผนการจะครอบคลุมการดาํเนินงานในเรื�องตา่ง ๆ เชน่ เครือขา่ยสาขา
ระบบการควบคมุภายในและบรหิารความเสี�ยง การวเิคราะห์จาํนวน
และคณุสมบตัพินกังานที�ตอ้งการใชแ้ละการฝึกอบรมบคุลากร
รวมถงึรายละเอยีดการเตรียมการแปรรูปเป็นเอกชนภายใน 2 ปี

เพิ�มเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงของธนาคารกรุงไทย (ที�ไดค้วบรวมกจิการกบัธนาคารมหานครแลว้)

ใหถ้งึรอ้ยละ 8.5 หลงัจากที�กนัสาํรองเต็มจาํนวนแลว้ โดยใชผ้ลการตรวจสอบของธปท. เป็นเกณฑ์

ดาํเนินการแลว้

31 ม.ีค. 42

 

หลงัจากที�ธปท.
ใหค้วามเห็นชอบแผนการ

ดาํเนินงานแลว้

III. การรวมกจิการบริษทัเงนิทุน  

ธปท. ออกหลกัเกณฑ์การปรบัฐานะบรษิทัเงนิทนุใหเ้ป็นธนาคารพาณิชย์ 31 ธ.ค. 41

IV. แผนการเพิ�มเงนิกองทุนช ั�นที� 1 และ 2  

แตง่ต ั�งคณะกรรมการที�ปรกึษาเพื�อการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ (FRAC) เพื�อ
ดแูลแผนการเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 1 และ 2 และการดาํเนินการดา้นอื�น ๆ ใน
การปรบัโครงสรา้งภาคการเงนิ

FRAC กาํหนดรายละเอยีดสาํหรบัการเขา้รว่มในโครงการเพิ�มทนุ

ดาํเนินการแลว้

 

ดาํเนินการแลว้

V. มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

ออกพระราชกาํหนดเพื�อแกไ้ขกฎหมายการประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชย์เพื�อใหก้ารควบกจิการ

ธนาคารและการโอนสนิทรพัย์เป็นไปไดโ้ดยสะดวก

ออกพระราชกาํหนดเพื�อใหอ้าํนาจรฐับาลในการออกพนัธบตัรจาํนวน 300 

พนัลา้นบาทเพื�อใชใ้นโครงการสนบัสนุนการเพิ�มทนุ

ออกกฎหมายเพื�อรองรบัการจดัต ั�งบรษิทับรหิารสนิทรพัย์เอกชน

ธปท. เปลี�ยนแปลงแกไ้ขกฎเกณฑ์เกี�ยวกบัอตัราสว่นความเพียงพอของเงนิ

กองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยง

ธปท. เปลี�ยนแปลงเกณฑ์การจดัช ั�นสนิทรพัย์ การกนัสาํรอง และการประนอมหนี�

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้



 

Box B ประเทศไทย : แผนปฏรูิปภาคการเงนิเพิ�มเตมิ 1/

มาตรการ กําหนดวนั

I. ระบบธนาคารพาณิชย์

1. จดัทาํบนัทกึความเขา้ใจรว่มกนั (MOUs) กบัธนาคารทกุแหง่ที�มคีวามจาํเป็นตอ้งเพิ�มทนุภายในสิ�นเดอืนมถินุายน
2542 โดยอาศยัมาตรฐานการกาํกบัดแูลที�ใชอ้ยู่

2. จดัต ั�งบรษิทับรหิารสนิทรพัย์เอกชน (AMCs)

กระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวง
หา้มการโอนยา้ยสนิทรพัย์งวดใหมไ่ปยงั อบส. เอกชน

ธปท. ออกประกาศแนวทางปฏบิตัิ

31 ม.ค. 42
(เกณฑ์ปฏบิตั)ิ

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

31 ธ.ค. 41

II. สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ (SFIs)

3. สรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงนิและศกัยภาพองคก์รใหก้บั SFIs

เริ�มการตรวจสอบสาํนกังาน SFIs ทกุแหง่ภายใตก้ารดแูลของ ธปท.

กระทรวงการคลงัเพิ�มทนุให ้SFIs แลว้เสร็จ

 

ดาํเนินการแลว้ไตรมาส
ที� 3 ของ

ปี 2542

III. บริษทัเงนิทุน

4. จดัทาํบนัทกึความเขา้ใจ (MOUs) รว่มกบับรษิทัเงนิทนุทกุแหง่ที�มคีวามจาํเป็นตอ้งเพิ�มทนุภายในเดอืน
มถินุายน 2542 โดยอาศยัมาตรฐานการกาํกบัดแูลที�ใชอ้ยู่

31 ม.ค. 42

IV. กฎระเบียบการกํากบัดูแล

5. ทบทวนกฎหมายธนาคารแหง่ประเทศไทย กฎหมายการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายธรุกจิเงนิทนุ

6. กาํหนดมาตรการเพิ�มพูนทกัษะความเชี�ยวชาญในการกาํกบัดแูล รวมท ั�งการฝึกอบรมและคดัเลือกบคุลากร

7. แกไ้ขพระราชบญัญตัเิงนิตรา

8. ออกกฎหมายสถาบนัการเงนิใหม ่(ครอบคลุมท ั�งธนาคารพาณิชย์และบรษิทัเงนิทนุ) 

ผูเ้ชี�ยวชาญทางกฎหมายและตวัแทนจากภาคเอกชนพจิารณาใหค้วามเห็นตอ่รา่งกฎหมายฉบบัใหม่
คณะรฐัมนตรีอนุมติัรา่งกฎหมาย

เสนอรฐัสภา

31 ม.ค. 42

ดาํเนินการ

ตอ่เนื�อง

31 ม.ีค. 42

28 ก.พ. 42

31 ม.ีค. 42

30 เม.ย. 42

9. ออกประกาศใหมเ่กี�ยวกบัเกณฑ์การกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิ ใหค้รอบคลุมเรื�องความเสี�ยง
จากอตัราแลกเปลี�ยนและการใหกู้ย้มืแกผู่เ้กี�ยวขอ้ง โดยอาศยักฎหมายสถาบนัการเงนิฉบบัใหม่

10. กาํหนดมาตรฐานบญัชีและการตรวจสอบสถาบนัการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยครอบคลุมถงึการเปิดเผยขอ้มลู โดยอาศยักฎหมายสถาบนัการเงนิฉบบัใหม่

กลางปี 42

กลางปี 42

V. ภาษี

11. ใหห้กัลดหยอ่นภาษีจาํนวนเงนิที�กนัสาํรองตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวส้าํหรบัปี 2543 ไดเ้ต็มจาํนวน
แมจ้ะเป็นการกนัสาํรองเพิ�มขึ�นสงูกวา่เกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นปจัจุบนั เพื�อใหค้รบตามเกณฑ์ปี 2543 โดยเร็ว

12. กาํหนดกฎเกณฑ์ทางดา้นภาษีใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์การรบัรูร้ายไดต้ามเงื�อนไขการจดัช ั�นหนี�และการกนัสาํรอง

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

VI. โครงการคํ�าประกนัเงนิฝาก

13. รา่งแผนการนําระบบประกนัเงนิฝากมาใชใ้นระยะปานกลาง แทนการคํ�าประกนั
ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี�ที�ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั

31 ธ.ค. 41

 

Box C ประเทศไทย : กลยุทธ์เพื�อสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งหนี�ธุรกจิเอกชน

มาตรการ กําหนดวนั

1. ระบบการตดิตามดูแล

รฐับาลจะสรุปความคบืหน้าในการปรบัโครงสรา้งหนี�เป็นรายเดอืน

โดยใชข้อ้มลูจากระบบการตดิตามดแูลที�ปรบัปรุงใหด้ขีึ�นของคณะกรรมการเพื�อสง่เสรมิการปรบัปรุง

 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ



โครงสรา้งหนี� โดยจะเริ�มต ั�งแตง่วด 30 พฤศจกิายน 2541

คณะกรรมการฯ จะออกแนวทางปรบัปรุงข ั�นตอนการเจรจาเพื�อปรบัโครงสรา้งหนี�ตามความสมคัรใจ 

(เชน่ การสนบัสนุนใหม้กีารประชุมเจา้หนี�ภายใน 30 วนัหลงัจากหนี�กลายเป็นหนี�ที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL)

31 ธ.ค. 41

2. กลไกในการแก้ปญัหาข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี� 31 ธ.ค. 41

ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะพจิารณาทบทวนทางเลือกดงัตอ่ไปนี�

สนบัสนุนใหเ้จา้หนี�เลือกระหวา่งข ั�นตอนการปรบัโครงสรา้งหนี�ตาม

ความสมคัรใจ การฟื� นฟูกจิการโดยความดแูลของศาล หรือการฟ้อง

ลม้ละลายภายใน 90 วนันบัต ั�งแตว่นัที�มกีารประชุมเจา้หนี�และลูกหนี�

คร ั�งแรก

 

 

สนบัสนุนใหเ้จา้หนี�นํากลไกการแกป้ญัหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกนัมาใช ้

ในการนี� ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะจดัทาํรา่งกระบวนการอนุญาโตตลุาการในการเจรจายตุปิญัหา

ระหวา่งเจา้หนี�ใหเ้จา้หนี�พจิารณา

 

ในกรณีเจา้หนี�ไมส่ามารถสรา้งกลไกสนบัสนุนใหเ้กดิความตกลงในแผนการปรบัโครงสรา้งหนี�

ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะพจิารณาทางเลือกในการใชอ้าํนาจเขา้แกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทระหวา่ง

เจา้หนี�ซึ�งเกดิขึ�นภายใตก้ารปรบัโครงสรา้งหนี�ตามความสมคัรใจ

 

3. ลูกหนี�ที�กระทาํผดิหรือไม่ให้ความร่วมมือในการปรบัโครงสรา้งหนี�

คณะกรรมการเพื�อสง่เสรมิการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� จะพจิารณามาตรการ เพื�อดาํเนินการที�จาํเป็นกบับรษิทัที�จงใจละเลยที�จะแกไ้ขปญัหาหรือปรบั
โครงสรา้งหนี�ที�มปีญัหา

31 ธ.ค. 41

4. การใช้ข้อมูลร่วมกนัระหว่างเจ้าหนี�

ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะดแูลการจดัต ั�งศนูย์ขอ้มลูเครดติ (Credit Bureau) 
เพื�อใหม้กีารแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหวา่งเจา้หนี� (ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทนุ เจา้หนี�การคา้ 
และสาขาของธนาคารตา่งประเทศ)

 

31 ธ.ค. 41
(คณะรฐัมนตรี
ใหก้ารอนุมตั)ิ

5. การแปลงหนี�เป็นทุนและการขายทรพัย์สนิอย่างมีประสทิธภิาพ  

ยกเลกิขอ้จาํกดัสถาบนัการเงนิในการถอืหุน้ในบรษิทัจาํกดัในกรณีการปรบัโครงสรา้งหนี�

จดัต ั�งคณะทาํงานที�ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากภาครฐัและเอกชนเพื�อศกึษาปญัหาและอปุสรรคในการ

ขายลูกหนี�ที�มปีญัหา การขายหุน้ที�เกดิจากการแปลงหนี�เป็นทนุ

หรือการที�สถาบนัการเงนิจา้งใหม้กีารบรหิารหุน้ที�เกดิจากการแปลงหนี�เป็นทนุ

ดาํเนินการแลว้

ดาํเนินการแลว้

หากมคีวามจาํเป็น คณะรฐัมนตรีจะปรบัปรุงขอ้บงัคบัหรืออาจเสนอใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งตอ่รฐัสภา

เพื�อเอื�อใหเ้กดิการขายและการบรหิารหุน้ที�เกดิจากการแปลงหนี�เป็นทนุที�มปีระสทิธภิาพ

31 ม.ีค. 42

6. สถาบนัการเงนิของรฐั  

รฐับาลจะใหอ้าํนาจสถาบนัการเงนิของรฐัในการใชอ้าํนาจของเจา้หนี�เพื�อ

เรง่รดักระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี�เพื�อใหอ้าํนาจตอ่รองแกเ่จา้หนี�สว่นใหญ่

ในกระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี�

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ

 

ภาคผนวก ก

เป้าหมายด้านการคลงั

นิยามของตวัแปรท ั�งหมดไมแ่ตกตา่งจากที�กาํหนดไวใ้นการทบทวนคร ั�งที�ผา่นมา 
ซึ�งรวมถงึตวัปรบัการดาํเนินงานของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ สาํหรบั
ตวัปรบัในกรณีที�มสีว่นเกนิของเงนิกูเ้พื�อเสรมิฐานะดลุการชาํระเงนิ ซึ�งยงัไมไ่ดนํ้ามาใชป้ฏบิตัติ ั�งแตเ่ริ�มเขา้โปรแกรมไดถ้กูยกเลกิ และภาระการจา่ยเงนิตน้และดอกเบี�ยที�เกดิจากการปรบั

โ � � � � �



โครงสรา้งระบบการเงนิ รวมท ั�งภาระดอกเบี�ยของหนี�จากกองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ 
ยงัคงไมนํ่ามารวมในการคาํนวณ

1. เป้าหมายแนวทางข ั�นสูงสําหรบัดุลเงนิสดสะสมของรฐับาลกลาง (Indicative Limits on 
the Cumulative Balance of the Central Government)

 เกณฑ์ข ั�นสงู(พนัลา้นบาท)

 การทบทวนคร ั�งที� 4 การทบทวนคร ั�งที� 5

ดลุเงนิสดสะสมจาก 30 กนัยายน 2540 ถงึ   

30 กนัยายน 2541 -117 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ -115 (ตวัเลขจรงิ)

ดลุเงนิสดสะสมจาก 30 กนัยายน 2541 ถงึ   

31 ธนัวาคม 2541 -53 -63

31 มนีาคม 2542 …. -85

ดลุเงนิสดรฐับาลกลางขา้งตน้ หมายถงึ ดลุเงนิสดตามบญัชีเงนิคงคลงั (หกัชาํระคนืตน้เงนิกูแ้ละรายจา่ยจากเงนิกูต้า่งประเทศแลว้)
ขอบเขตของบญัชีดงักลา่วระบตุามบนัทกึแนวทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลไทย ฉบบัวนัที� 26 พฤษภาคม 2541
สว่นรายไดจ้ากการแปรรูปรฐัวสิาหกจิจะไมนํ่ามาคาํนวณดลุเงนิสดของรฐับาล

2. เกณฑ์ปฏบิตัสิําหรบัรายการสนิเชื�อสุทธทิี�ระบบธนาคารให้กบัภาครฐั
(Performance Criterion on Banking System Net Credit to the Public Sector)

 เกณฑ์ข ั�นสงู(พนัลา้นบาท)

 การทบทวนคร ั�งที� 4 การทบทวนคร ั�งที� 5

30 กนัยายน 2541 -269 -314 (ตวัเลขจรงิ)

31 ธนัวาคม 2541 -191 -211

31 มนีาคม 2542 …… -151

 

ภาคผนวก ข

เป้าหมายด้านการเงนิ

นิยามของเกณฑ์ปฏบิตั ิ(performance criteria) และเป้าหมายแนวทางข ั�นสงู (indicative limits) ท ั�งหมดไมต่า่งจากนิยามที�
กาํหนดในการทบทวนคร ั�งที�ผา่นมา และจะใชว้ธิกีารปรบัเปลี�ยน ตามแนวทางที�กาํหนดไวเ้ดมิ1/ ท ั�งนี� เพื�อวตัถปุระสงคใ์น
การตดิตามแผนฟื� นฟูฯ มลูคา่ของสนิทรพัย์ตา่งประเทศสทุธขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย (NFA) เป็นเงนิบาทคาํนวณโดย
ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนตามที�ระบไุวใ้นบนัทกึแนวทางดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลไทยในฉบบักอ่น ๆ

1. เกณฑ์ปฎบิตัสิําหรบัรายการสนิทรพัย์ในประเทศสุทธขิองธนาคารแห่งประเทศไทย
(Performance Criterion on Net Domestic Assets of the Bank of Thailand)

 เกณฑ์ข ั�นสงู (พนัลา้นบาท)

ยอดคงคา้ง ณ 1/ การทบทวนคร ั�งที� 4 การทบทวนคร ั�งที� 5

สิ�นกนัยายน 2541 -74 (ปรบัแลว้) 2/ -89 (ตวัเลขจรงิ)

สิ�นธนัวาคม 2541 52 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ -16 (เกณฑ์ปฎบิตั)ิ

สิ�นมนีาคม 2542 … -28 (เกณฑ์ปฎบิตั)ิ

1/ เป็นคา่เฉลี�ยของฐานะสิ�นวนัในชว่ง 5 วนัทาํการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน และ 5 วนัทาํการแรกของเดอืนถดัไป

2/ มกีารปรบัตามปรมิาณสนิทรพัย์ตา่งประเทศสทุธทิี�มมีลูคา่สงูกวา่ประมาณการในกรณีฐาน

2. เป้าหมายแนวทางข ั�นสูงสําหรบัฐานเงนิ (Indicative Limits for Reserve Money)

 เป้าหมายแนวทางข ั�นสงู (พนัลา้นบาท)

ยอดคงคา้ง ณ 1/ การทบทวนคร ั�งที� 4 การทบทวนคร ั�งที� 5

สิ�นกนัยายน 2541 460 445 (ตวัเลขจรงิ)



สิ�นธนัวาคม 2541 495 485

สิ�นมนีาคม 2542 … 490

1/ เป็นคา่เฉลี�ยของฐานะสิ�นวนัในชว่ง 5 วนัทาํการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน และ 5 วนัทาํการแรกของเดอืนถดัไป

 

ภาคผนวก ค

เป้าหมายภาคต่างประเทศ

นิยามของเกณฑ์ปฏบิตัทิ ั�งหมด รวมท ั�งอตัราแลกเปลี�ยนที�ใชค้าํนวณไมเ่ปลี�ยนแปลง จากที�กาํหนดไวใ้นการทบทวนคร ั�งที�ผา่นมา

1. เกณฑ์ปฏบิตัขิองฐานะเงนิสํารองระหว่างประเทศสุทธขิองธนาคารแห่งประเทศไทย 
(Performance Criterion on Net International Reserves of the Bank of Thailand)

เกณฑ์ข ั�นตํ�า

 (ลา้นดอลลาร์ สรอ.)

การทบทวนคร ั�งที� 4 การทบทวนคร ั�งที� 5

ฐานะ ณ 31 กรกฎาคม 2540
การเปลี�ยนแปลงสะสมนบัจาก 
31 กรกฎาคม 2540

1,144 (ตวัเลขจรงิ)

สิ�นกนัยายน 2541 10,500 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ 14,122 (ตวัเลขจรงิ)

สิ�นธนัวาคม 2541 11,500 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ 14,000 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ

สิ�นมนีาคม 2542 …  15,500 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ

นิยามของฐานะเงนิสาํรองระหวา่งประเทศสทุธขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ระบอุยูใ่นบนัทกึแนวทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลไทย ฉบบัวนัที� 26 พฤษภาคม 2541

2. เกณฑ์ปฏบิตัขิองเพดานการกู้ยืมหรือคํ�าประกนัเงนิกู้ต่างประเทศใหม่ 
(Performance Criterion on Contracting or Guaranteeing of New External Debt)

เกณฑ์ปฏบิตันีิ�ใชก้บัการกูย้มืหรือการคํ�าประกนัเงนิกูต้า่งประเทศโดยภาครฐั โดยนบัเฉพาะการกอ่หนี�ใหมท่ี�มอีายเุกนิ 1 ปี 
และไมไ่ดม้เีงื�อนไขผอ่นปรน (nonconcessional) ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นบนัทกึแนวทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิของ
รฐับาลไทย ฉบบัวนัที� 26 พฤษภาคม 2541

 เกณฑ์ข ั�นสงู

 (ลา้นดอลลาร์ สรอ.)

 การทบทวนคร ั�งที� 4 การทบทวนคร ั�งที� 5

ยอดคงคา้งสะสมจาก 10 สงิหาคม 2540

สิ�นกนัยายน 2541 9,000 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ 3,101 (ตวัเลขจรงิ)

สิ�นธนัวาคม 2541 9,000 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ 9,000 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ

สิ�นมนีาคม 2542 … 9,000 (เกณฑ์ปฏบิตั)ิ

 

3. เกณฑ์ปฏบิตัขิองยอดคงคา้งหนี�ระยะส ั�น (Performance Criterion on the Stock of Short-Term Debt Outstanding)

ภาครฐัจะไมท่าํสญัญาหรือคํ�าประกนัการกอ่หนี�ตา่งประเทศใหมท่ี�มอีายไุมเ่กนิ 1 ปี 
ท ั�งนี� เกณฑ์ปฏบิตัดิงักลา่ว ไมร่วมการคํ�าประกนัการกอ่หนี�ที�เกี�ยวกบัการปรบัโครงสรา้งระบบ
การเงนิ การกูย้มืเพื�อแกไ้ขปญัหาดลุการชาํระเงนิภายใตโ้ครงการ สนิเชื�อเพื�อการนําเขา้ สญัญา
ลว่งหน้า swaps และสญัญาในตลาดลว่งหน้าอื�น ๆ

Posted:     02/12/98


