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ฉบบัที� 81/2541 14 สงิหาคม 2541

แผนฟื� นฟูระบบสถาบนัการเงนิ  

ดว้ยระบบสถาบนัการเงนิในปจัจุบนัประสบปญัหาไมส่ามารถปลอ่ยสนิเชื�อเพื�อหลอ่เลี�ยงระบบเศรษฐกจิได ้แมว้า่รฐับาลจะไดผ้อ่นคลายนโยบายการเงนิ
และนโยบายการคลงัมาอยา่งตอ่เนื�อง และอตัราดอกเบี�ยจะคอ่ย ๆ ลดลงแลว้ก็ตาม แตเ่ม็ดเงนิที�รฐับาลไดป้ลอ่ยเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิก็ยงัไมถ่า่ยเทไปยงั
ภาคเศรษฐกจิที�แทจ้รงิเนื�องจาก 
ระบบสถาบนัการเงนิไมส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ และผนวกกบัโอกาสในการระดมทนุ 
ของธรุกจิไทยจากตลาดเงนิและตลาดทนุตา่งประเทศไดห้ดตวัลงอยา่งมากหลงัจากที�ประเทศไทยและ 
ประเทศอื�นในภมูภิาคประสบภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิปญัหาดงักลา่วไดส้ง่ผลใหผู้ผ้ลติและผูบ้รโิภค 
ขาดสภาพคลอ่งอยา่งรุนแรง

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขาดสนิเชื�อที�จะนํามาใชป้รบัโครงสรา้งการผลติทาํใหเ้ป็นอปุสรรคสาํคญัตอ่ 
การดาํเนินนโยบายการกระตุน้ระบบเศรษฐกจิของรฐับาล

สาเหตหุลกัสามประการที�สถาบนัการเงนิไมส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ คอื (1) สถาบนัการเงนิขาดเงนิกองทนุที�เพียงพอ เพราะมผีล
ขาดทนุสงูจากการดาํเนินงานในชว่งที�ผา่นมา โดยเฉพาะเป็นผลมาจากสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพที�ไดเ้พิ�มขึ�นมากในชว่งเศรษฐกจิหดตวั ในชว่งหกเดอืนแรก
ของปี 2541 ธนาคารพาณิชย์ท ั�งระบบมผีลขาดทนุรวมกนัถงึ 113,000 ลา้นบาท ซึ�งธนาคารพาณิชย์ตอ้งตดัผลขาดทนุดงักลา่วออกจากเงนิกองทนุ
ทาํใหค้วามสามารถในการปลอ่ย สนิเชื�อของระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงกวา่ 1,320,000 ลา้นบาท (หรือประมาณสบิสองเทา่ของเงนิกองทนุที�ลดลงเมื�อ
คดิตามอตัราเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงรอ้ยละ 8.5 ที�ธนาคารพาณิชย์จะตอ้งดาํรง) ซึ�งคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 23 ของปรมิาณสนิเชื�อท ั�งระบบ
ธนาคารพาณิชย์ (2) สถาบนัการเงนิเปลี�ยนพฤตกิรรมการปลอ่ยสนิเชื�อ โดยยอมรบัความเสี�ยงน้อยลง เนื�องจากเกรงวา่สนิเชื�อใหมจ่ะกลายเป็นสนิเชื�อ
ดอ้ยคณุภาพ และ (3) โครงการลงทนุของภาคเอกชนที�คาดวา่จะใหผ้ลตอบแทนสงูในระยะยาวมจีาํกดั นอกจากนี�สถาบนัการเงนิจาํนวนหนึ�งประสบกบั
ปญัหาความไมแ่น่นอนของเงนิฝาก แมว้า่รฐับาลจะไดร้บัประกนัผูฝ้ากเงนิท ั�งหมดแลว้ก็ตาม เงนิฝากที�ถกูโยกยา้ยระหวา่งสถาบนัการเงนินี�ทาํให้
สถาบนัการเงนิไมส่ามารถทาํหน้าที�ของตนไดเ้ต็มที� และสรา้งภาระใหแ้กก่องทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิซึ�งตอ้งเขา้มาชว่ยเหลือ

รฐับาลตระหนกัดถีงึความจาํเป็นเรง่ดว่นในการแกป้ญัหาสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ จงึไดเ้รง่ดาํเนินการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วมาโดยตลอด ท ั�งในดา้น (1)
กระตุน้ระบบเศรษฐกจิ ดว้ยการขาดดลุการคลงั และลดอตัราดอกเบี�ยลงมาอยา่งตอ่เนื�อง รวมท ั�งควบคมุอตัราเงนิเฟ้อมใิหเ้พิ�มสงูขึ�น อนัจะทาํใหอ้ตัรา
ดอกเบี�ยลดลงไดอ้ยา่งถาวร ซึ�งผลของการฟื� นตวัของระบบเศรษฐกจิ จะทาํใหส้นิเชื�อดอ้ยคณุภาพกลบัมาเป็นสนิเชื�อที�มคีณุภาพ (2) สนบัสนุนและ
เรง่รดัใหเ้กดิการประนอมหนี� โดยการวางหลกัเกณฑ์การประนอมหนี� รวมถงึการออกเกณฑ์การเลื�อนช ั�นหนี�ดอ้ยคณุภาพมาเป็นหนี�ปกต ิยกเวน้ภาษี
และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เพื�อสนบัสนุนการประนอมหนี� จดัต ั�งคณะกรรมการประนอมหนี�เพื�อสง่เสรมิดแูลการประนอมหนี�รายใหญ ่รวมท ั�งสนบัสนุน
ใหส้ถาบนัการเงนิประนอมหนี�โดยตรงกบัลูกคา้รายกลางและรายเล็ก และสาํหรบัลูกคา้รายบคุคลไดด้าํเนินการใหส้ถาบนัการเงนิยดือายเุวลาชาํระสนิ
เชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัจาก 20 ปีเป็น 30 ปี ซึ�งมาตรการเหลา่นี�จะทาํใหม้กีารปรบัสภาพสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพเป็นสนิเชื�อที�มคีณุภาพเพิ�มขึ�นไดท้างหนึ�ง สง่ผล
ใหส้ถาบนัการเงนิมคีวามสามารถในการปลอ่ยสนิเชื�อไดเ้พิ�มขึ�น และ (3) ปรบัปรุงกระบวนการพจิารณาบงัคบัคด ีโดยการออกกฎหมายวา่ดว้ยการ
บงัคบัหลกัประกนัและปรบัปรุงกฎหมายลม้ละลาย ทาํใหก้ารจดัการกบัปญัหาสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพของสถาบนัการเงนิมคีวามคลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพ
สงูขึ�น (4) เรง่แกป้ญัหาการชะงกังนัของภาคเศรษฐกจิที�แทจ้รงิที�ประสบปญัหาเป็นรายภาค ซึ�งไดด้าํเนินการแกไ้ขมาแลว้หลายภาค เชน่ ธรุกจิรบัเหมา
กอ่สรา้ง ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ และอตุสาหกรรมออ้ยและนํ�าตาล การแกป้ญัหาเป็นรายภาคในลกัษณะเชน่นี� จะทาํใหส้นิเชื�อดอ้ยคณุภาพของภาค
เศรษฐกจิดงักลา่วไดร้บัการดแูลแกไ้ขใหลุ้ลว่งไป สามารถกลบัมาดาํเนินธรุกจิ และมคีวามสามารถในการชาํระหนี�เดมิได้

ปญัหาระบบสถาบนัการเงนินี� หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ขโดยเรง่ดว่นแลว้ ผูผ้ลติที�มศีกัยภาพจาํนวนหนึ�งจะขาดสภาพคลอ่ง ไมส่ามารถดาํเนินการผลติตอ่
ไปได ้สนิเชื�อที�เคยมคีณุภาพก็จะกลายเป็นสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ สง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิตอ้งตดัเงนิกองทนุมาต ั�งเป็นเงนิสาํรองเผื�อหนี�สญูเพิ�มขึ�น ความ
สามารถในการปลอ่ยสนิเชื�อแกภ่าคเศรษฐกจิที�แทจ้รงิก็จะลดลงเรื�อย ๆ กลายเป็น วงจรที�จะสง่ผลใหป้ญัหาการขาดสภาพคลอ่งและวกิฤตเศรษฐกจิทวี
ความรุนแรงมากขึ�นตามลาํดบั

รฐับาลจงึไดเ้รง่ดาํเนินมาตรการหลายอยา่ง เพื�อสนบัสนุนการเพิ�มทนุของสถาบนัการเงนิ อาทเิชน่ (1) สง่เสรมิและสนบัสนุนใหธ้นาคารพาณิชย์และ
บรษิทัเงนิทนุทกุแหง่เรง่เพิ�มทนุดว้ย ตนเอง (2) ปรบัเกณฑ์การจดัช ั�นหนี�และเกณฑ์การต ั�งสาํรองเผื�อหนี�สญูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื�อให้
สถาบนัการเงนิแสดงถงึสถานะการเงนิที�แทจ้รงิ และ (3) ผอ่นปรนใหช้าวตา่งชาตสิามารถถอืหุน้ในสถาบนัการเงนิไดเ้พิ�มขึ�น โดยมาตรการเหลา่นี�ได้
สง่ผลใหธ้นาคารพาณิชย์จาํนวนหนึ�งประสบความสาํเร็จในการเพิ�มทนุ โดยอาศยัแหลง่เงนิทนุจากตา่งประเทศไดร้ะดบัหนึ�ง แตจ่ากความผนัผวนทาง
เศรษฐกจิในภมูภิาคในขณะนี� และจากการหดตวัของระบบเศรษฐกจิ ทาํใหป้รมิาณสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพเพิ�มสงูขึ�น สง่ผลใหโ้อกาสที�ธนาคารพาณิชย์และ
บรษิทัเงนิทนุจะสามารถเพิ�มทนุไดด้ว้ยตนเองลดตํ�าลงไปดว้ย และมผีลกระทบโดยตรงตอ่การใหส้นิเชื�อเพื�อหลอ่เลี�ยงระบบเศรษฐกจิ

แมจ้ะมกีารเรง่แกไ้ขปญัหาการขาดเงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิ ซึ�งประสบผลในระดบัหนึ�งไปแลว้ก็ตาม แตจ่ากการที�โอกาสในการระดมทนุของ
ธรุกจิไทยจากตลาดเงนิและตลาดทนุในตา่งประเทศไดห้ดตวัลงอยา่งมาก และแหลง่เงนิทนุในประเทศมไีมเ่พียงพอ รฐับาลจงึมคีวามจาํเป็นที�จะตอ้ง
เขา้ไปชว่ยเหลือในการเพิ�มทนุแกร่ะบบสถาบนัการเงนิอยา่งหลีกเลี�ยงมไิด ้ท ั�งนี�รฐับาลจะชว่ยเพิ�มทนุเฉพาะสถาบนัการเงนิที�ยงัมศีกัยภาพในการดาํเนิน
การตอ่ไปได ้(บางกรณีหลงัการลดทนุ) การเขา้ชว่ยเพิ�มทนุของรฐับาลในคร ั�งนี�เป็นการชว่ยเหลือผูฝ้ากเงนิ ผูกู้ ้และประชาชนท ั�วไปโดยตรง เพื�อที�จะ
ทาํใหร้ะบบสถาบนัการเงนิกลบัมาทาํงานไดเ้ต็มประสทิธภิาพอกีคร ั�งหนึ�ง ป้องกนัไมใ่หผู้ผ้ลติที�มศีกัยภาพตอ้งปิดกจิการลงเนื�องจากขาดสภาพคลอ่ง
ชว่ยสง่เสรมิการประนอมหนี� อนัจะทาํใหธ้รุกจิสว่นหนึ�งที�เคยมปีญัหาดา้นการเงนิสามารถดาํเนินกจิการตอ่ไปได ้ไมต่อ้งเลกิ กจิการหรือเลกิจา้ง
พนกังาน ซึ�งกระทบตอ่สภาพการจา้งงานของประเทศ

การเขา้ชว่ยเพิ�มทนุสถาบนัการเงนิในคร ั�งนี� รฐับาลจะไมคุ่ม้ครองเจา้ของและผูบ้รหิารเดมิของสถาบนัการเงนิแตอ่ยา่งใด เจา้ของและผูบ้รหิารจะตอ้งรบั
ผดิชอบตอ่ความเสยีหายที�ไดเ้กดิขึ�นแลว้และที�อาจจะมตีอ่ไปในอนาคต กอ่นที�สถาบนัการเงนิเหลา่นี�จะไดร้บัความชว่ยเหลือจากรฐับาล นอกจากนี�
รฐับาลจะไมช่ว่ยเหลือสถาบนัการเงนิที�มผีลขาดทนุสะสมจาํนวนมากจนทาํใหเ้งนิกองทนุตดิลบ หรือสถาบนัการเงนิที�ไมส่ามารถเสนอแผนเพิ�มทนุที�น่า
เชื�อถอืตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได ้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยจะเขา้แทรกแซงทนัท ีหากปรากฏสถานการณ์ดงักลา่ว ท ั�งนี�เพื�อหยดุย ั�งผลขาดทนุที�
อาจจะเกดิเพิ�มขึ�นและเป็นภาระของประเทศในอนาคต รวมท ั�งเพื�อไมใ่หม้ผีลกระทบตอ่ความม ั�นคงของระบบสถาบนัการเงนิโดยรวม
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เพื�อใหก้ารแกไ้ขปญัหาดงักลา่วเป็นไปอยา่งไดผ้ลและเป็นระบบ กระทรวงการคลงัจงึไดจ้ดัทาํแผนฟื� นฟูระบบสถาบนัการเงนิขึ�นมา แผนฟื� นฟูระบบ
สถาบนัการเงนิตามที�กระทรวงการคลงัเสนอมานี� แมจ้ะเป็นแผนการแกป้ญัหาหลกัของระบบสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งเป็นระบบก็ตาม แตก็่จาํเป็นที�จะ
ตอ้งมมีาตรการเพิ�มเตมิบางสว่นในอนาคตเพื�อใหก้ารแกไ้ขปญัหาม ี
ความสมบรูณ์และเหมาะสมกบัสถานการณ์ยิ�งขึ�น แผนดงักลา่วมสีาระสาํคญัประกอบดว้ย (1) มาตรการชว่ยเพิ�มทนุสถาบนัการเงนิท ั�วไป (2) มาตรการ
แกไ้ขปญัหาของสถาบนัการเงนิที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดเ้ขา้แทรกแซง (3) ภาระทางการเงนิที�คาดวา่จะเกดิขึ�นตอ่รฐับาล และ (4) กฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง

1. มาตรการชว่ยเพิ�มทนุสถาบนัการเงนิท ั�วไป

เพื�อชว่ยเหลือธนาคารพาณิชย์ และบรษิทัเงนิทนุซึ�งมศีกัยภาพที�จะดาํเนินการตอ่ไปได ้แตต่ดิปญัหาในเรื�องของการเพิ�มทนุ กระทรวงการคลงัและ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย จงึเห็นสมควรที�จะเพิ�มทนุสถาบนัการเงนิที�ตอ้งการ เพื�อใหส้ถาบนัการเงนิมเีงนิกองทนุพอเพียง และเพื�อเพิ�มความม ั�นใจวา่จะ
สามารถหาเงนิกองทนุเพิ�มเตมิถา้หากวา่มผีลขาดทนุสงูขึ�น รวมท ั�งจะชว่ยใหเ้อกชนที� สนใจรว่มทนุม ั�นใจวา่สถาบนัการเงนินั�น ไดจ้ดัการหนี�ดอ้ย
คณุภาพชดัเจนในระดบัหนึ�ง การที�รฐับาลมมีาตรการชว่ยเพิ�มทนุนี�จะทาํใหส้ถาบนัการเงนิสามารถหาผูร้ว่มทนุเอกชนไดง้า่ยขึ�น อนัจะทาํใหม้คีวาม
สามารถในการปลอ่ยสนิเชื�อเขา้สูภ่าคเศรษฐกจิไดเ้พิ�มขึ�น เป็นการแกป้ญัหาการขาดสภาพคลอ่งในระบบเศรษฐกจิไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และเป็นพื�นฐานให้
ระบบเศรษฐกจิกลบัมาฟื� นตวัอกีคร ั�งหนึ�ง นอกจากนี�โครงการที�กระทรวงการคลงั และธนาคารแหง่ประเทศไทยไดจ้ดัทาํขึ�น ยงัมวีตัถปุระสงคท์ี�จะสรา้ง
แรงจูงใจใหส้ถาบนัการเงนิเรง่ประนอมหนี�โดยเร็ว

โครงการดงักลา่วแบง่เป็นสองประเภท คอื โครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที�หนึ�ง (Tier-1 capital) และโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที�สอง (Tier-
2 capital) โดยสถาบนัการเงนิที�เขา้รว่มโครงการจะสามารถเลือกเขา้โครงการใดโครงการหนึ�ง หรือท ั�งสองโครงการก็ได ้และเพื�อเป็นการสนบัสนุน
การชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุตามโครงการดงักลา่ว ธนาคารแหง่ประเทศไทยก็จะปรบั หลกัเกณฑ์ของเงนิกองทนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และอนุญาต
ใหส้ถาบนัการเงนิจดัต ั�งบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ (Asset Management Company - AMC) เพื�อจดัการกบัสนิทรพัย์ดอ้ย คณุภาพตามรายละเอยีดดงั
ตอ่ไปนี�

1.1 โครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที�หนึ�ง

โครงการนี�เป็นโครงการตามความสมคัรใจ โดยรฐับาลจะชว่ยเพิ�มทนุดว้ยหุน้บรุมิสทิธิ �ใหก้บัสถาบนัการเงนิที�ตอ้งการเขา้รว่มโครงการ เพื�อสง่เสรมิให้
สถาบนัการเงนิหาผูร้ว่มทนุภาค เอกชนไดง้า่ยขึ�น สถาบนัการเงนิที�เขา้รว่มโครงการจะตอ้งต ั�งเงนิสาํรองเผื�อหนี�สงสยัจะสญูใหค้รบถว้นในทนัทตีาม
เกณฑ์ปี 2543 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันั�นรฐับาลและเอกชนผูร้ว่มทนุใหมไ่มต่อ้งรบัภาระในการต ั�งเงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพที� 
เกดิขึ�นกอ่นการเขา้รว่มทนุแตอ่ยา่งใด

สถาบนัการเงนิที�สนใจเขา้รว่มโครงการจะตอ้งสง่แผนปรบัปรุงการดาํเนินงานของธนาคารให ้
คณะกรรมการที�ปรกึษาเพื�อการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ (Financial Restructuring Advisory Committee) ซึ�งรฐับาลจะจดัต ั�งขึ�นพจิารณา
และเสนอใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัใหค้วามเห็นชอบ แผนปรบัปรุงการดาํเนินงานนี�จะตอ้งรวมถงึแผนการจดัการสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ หลงั
จากที�ไดม้กีารต ั�งสาํรองเผื�อหนี�สญูในทนัทแีลว้ สถาบนัการเงนิอาจจะยงัเก็บสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพไวใ้นบญัชีสนิทรพัย์ของตน หรือจาํหน่ายออกไปให้
บรษิทับรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิทาํการบรหิารจดัการก็ได้

เมื�อแผนปรบัปรุงการดาํเนินงานของสถาบนัการเงนิที�ขอเขา้รว่มโครงการไดร้บัการเห็นชอบ และสถาบนัการเงนิไดต้ ั�งเงนิสาํรองเผื�อหนี�สงสยัจะสญู
ครบถว้นในทนัทตีามเกณฑ์ปี 2543 ของธนาคารแหง่ประเทศไทยแลว้ ถา้สถาบนัการเงนิเหลือเงนิกองทนุช ั�นที� 1 ตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงตํ�ากวา่รอ้ยละ 2.5
รฐับาลจะเพิ�มทนุใหส้ถาบนัการเงนิจนถงึรอ้ยละ 2.5 สาํหรบัสว่นที�เกนิรอ้ยละ 2.5 นั�น รฐับาลจะเพิ�มทนุใหส้ถาบนัการเงนิไมเ่กนิเงนิเพิ�มทนุของ
เอกชนที�จะเขา้มารว่มทนุ ท ั�งนี�เพื�อใหม้อีตัราเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงอยา่งน้อยไมต่ํ�ากวา่เกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย

เงนิกองทนุช ั�นที� 1 ที�รฐับาลเพิ�มใหต้ามโครงการนี� จะอยูใ่นรูปหุน้บรุมิสทิธิ �ของสถาบนัการเงนิ โดยรฐับาลจะออกพนัธบตัรรฐับาลเพื�อชาํระคา่หุน้บรุมิ
สทิธิ �ดงักลา่ว พนัธบตัรรฐับาลที�ออกนี�มรีะยะเวลาไถถ่อน 10 ปี โดยมดีอกเบี�ยตามอตัราตลาด เนื�องจากหุน้ที�รฐับาลและผูร้ว่มทนุใหมจ่ะถอืในสถาบนั
การเงนิที�เขา้รว่มโครงการเป็นหุน้บรุมิสทิธิ �ที�มสีทิธิ �ออกเสยีงได ้ผูถ้อืหุน้เดมิจงึจะตอ้งรบัความเสยีหายหรือผลขาดทนุที�อาจจะเกดิขึ�นเพิ�มเตมิจนหมด
ทนุกอ่น หลงัจากนั�นรฐับาลและผูถ้อืหุน้ใหมจ่งึจะรบัภาระผลขาดทนุของสถาบนัการเงนิ นอกจากนี�หุน้บรุมิสทิธิ �ที�จะออกใหร้ฐับาลถอืนั�น จะตอ้งมี
เงื�อนไขกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิจา่ยเงนิปนัผลสงูกวา่อตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรอ้ยละ 1 และจะตอ้งใหส้ทิธิ �รฐับาลสามารถเปลี�ยนหุน้บรุมิสทิธิ �เป็น
หุน้สามญัได ้หากเห็นสมควร ในกรณีที�สถาบนัการเงนิมกีาํไรจา่ยเงนิปนัผลได ้รฐับาลจะไมม่ภีาระงบประมาณ และรฐับาลอาจจะไดร้บัประโยชน์จาก
มลูคา่หุน้บรุมิสทิธิ �ที�จะสงูขึ�นอกีดว้ย

รฐับาลหรือเอกชนผูร้ว่มลงทนุใหมม่สีทิธทิี�จะปรบัเปลี�ยนผูบ้รหิารสถาบนัการเงนิที�เขา้รว่มโครงการได ้หากเห็นสมควร อยา่งไรก็ด ีรฐับาลสงวนสทิธทิี�
จะแตง่ต ั�งกรรมการในคณะกรรมการบรหิารตามสดัสว่นการถอืหุน้ของรฐับาล โดยกรรมการบรหิารที�รฐับาลแตง่ต ั�งขึ�นนั�น จะเป็นผูม้คีวามรู ้ความ
เชี�ยวชาญในเรื�องการเงนิการธนาคาร

รฐับาลจะเปิดโอกาสใหส้ถาบนัการเงนิที�สนใจแจง้ความจาํนงเขา้รว่มโครงการนี�จนถงึสิ�นปี 2543

1.2 โครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 2

โครงการนี�เปิดโอกาสใหส้ถาบนัการเงนิทกุแหง่เขา้รว่ม ไมว่า่จะไดเ้ขา้รว่มโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 1 หรือไมก็่ตาม โครงการนี�มี
วตัถปุระสงคเ์พื�อชว่ยลดผลกระทบจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี�ที�มตีอ่เงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิ ในชว่งเวลานี�ซึ�งโอกาสในการเพิ�มทนุของ
สถาบนัการเงนิมจีาํกดั รฐับาลจะชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ใหส้ถาบนัการเงนิที�ไดป้รบัปรุงโครงสรา้งหนี�ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย
โดยลูกหนี�ไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขใหม ่คอืชาํระดอกเบี�ย หรือเงนิตน้ตามสญัญาไมน้่อยกวา่สามงวด หรืออยา่งน้อยสามเดอืนตดิตอ่กนั

สถาบนัการเงนิที�เขา้รว่มโครงการสามารถขอใหร้ฐับาลชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ได ้เป็นรายไตรมาส โดยจะตอ้งสง่รายงานผลการปรบัปรุง
โครงสรา้งหนี�ตามแบบที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด ธนาคารแหง่ประเทศไทยสงวนสทิธิ �ที�จะตรวจสอบสญัญาการประนอมหนี� และการชาํระเงนิ

� � ใ � ใ โ � � � � � � � �
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ของลูกหนี�สว่นที�ขอใหร้ฐับาลเขา้เพิ�มทนุใหต้ามโครงการนี� ถา้หากวา่หนี�ที�ผา่นการประนอมหนี�กลายเป็นหนี�ดอ้ยคณุภาพอกีคร ั�งหนึ�ง เงนิกองทนุสว่นที�
รฐับาลไดเ้ขา้ไปเพิ�มใหจ้ะไมส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ได้

เงนิกองทนุช ั�นที� 2 ที�รฐับาลเพิ�มใหต้ามโครงการนี�จะอยูใ่นรูปของพนัธบตัรรฐับาลที�มรีะยะเวลาไถถ่อน 10 ปี ไมส่ามารถเปลี�ยนมอืได ้(non-
tradable) โดยมอีตัราดอกเบี�ยตามอตัราตลาด ท ั�งนี�สถาบนัการเงนิจะตอ้งออกหุน้กูด้อ้ยสทิธิ �ใหก้บัรฐับาลโดยมอีตัราดอกเบี�ยสงูกวา่ 
อตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาลรอ้ยละ 1 ดงันั�นโครงการเพิ�มทนุช ั�นที� 2 นี�จะไมเ่ป็นภาระตอ่งบประมาณของรฐับาลในระยะยาว

เพื�อเรง่รดัใหส้ถาบนัการเงนิประนอมหนี� รฐับาลจะชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที�สองใหส้ถาบนัการเงนิที�ประนอมหนี�ไดก้อ่นสิ�นเดอืนมถินุายน 2542 ใน 
จาํนวนเทา่กบั (1) รอ้ยละ 100 ของการตดัหนี�สญูหรือการตอ้งต ั�งสาํรองเพิ�มซึ�งเกดิจาก 
การประนอมหนี�ที�สถาบนัการเงนิจาํเป็นตอ้งรบัภาระเพิ�มจากที�ไดเ้คยต ั�งสาํรองไว ้และ (2) รอ้ยละ 20 ของสนิเชื�อที�ใหเ้พิ�มขึ�นแกภ่าคเอกชน เงนิ
กองทนุช ั�นที� 2 ที�สถาบนัการเงนิแตล่ะแหง่จะไดร้บัจากท ั�งสองสว่นรวมกนันั�น จะลดลงรอ้ยละ 25 สาํหรบัทกุๆ หกเดอืน หลงัสิ�นเดอืนมถินุายน 2542
จนกวา่จะสิ�นสดุโครงการในวนัที� 31ธนัวาคม 2543 อยา่งไรก็ตามสถาบนัการเงนิแตล่ะแหง่จะไดร้บัเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ตามโครงการนี�ไมเ่กนิรอ้ยละ
2 ของสนิทรพัย์เสี�ยง ท ั�งนี�เงนิกองทนุที�ไดใ้นสว่นของสนิเชื�อใหมท่ี�ใหแ้กภ่าคเอกชนท ั�วไปจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของสนิทรพัย์เสี�ยง และสญัญา
ประนอมหนี�แตล่ะสญัญาจะไดร้บัเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของเงนิที�สถาบนัการเงนิแตล่ะแหง่มสีทิธไิดร้บัตามโครงการนี�

ในกรณีที�เงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงของธนาคารพาณิชย์หรือบรษิทัเงนิทนุที�เขา้รว่มโครงการลดลงจนตํ�ากวา่รอ้ยละ 8.5 หรือรอ้ยละ 8 ตามลาํดบั
รฐับาลมสีทิธเิปลี�ยนหุน้กูด้อ้ยสทิธิ �เป็นหุน้บรุมิสทิธิ � เพื�อใหเ้ป็นเงนิกองทนุช ั�นที� 1 ได้

นอกจากนี�สถาบนัการเงนิที�ต ั�งเงนิสาํรองเผื�อหนี�สญูทนัทตีามเกณฑ์ปี 2543 ของธนาคารแหง่ประเทศไทยจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์เพิ�มขึ�นจากการ
ประนอมหนี� โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยจะผอ่นปรนใหส้ถาบนัการเงนิเหลา่นี�หกัผลขาดทนุที�เกดิจากการประนอม 
หนี�ปีละเทา่ๆกนัเป็นระยะเวลา 5 ปี แทนที�จะตอ้งหกัผลขาดทนุภายในปี 2543 ตามเกณฑ์ปจัจุบนั

1.3 การปรบักฏเกณฑ์ของเงนิกองทนุ

เพื�อชว่ยใหส้ถาบนัการเงนิไดร้บัประโยชน์จากโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ไดม้ากขึ�น ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะเปลี�ยนสดัสว่นระหวา่งเงนิ
กองทนุช ั�นที� 1 และช ั�นที� 2 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ Basle Concordat (BIS) คอืใหส้ถาบนัการเงนิสามารถนบัเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ไดเ้พิ�มขึ�น
จากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 50 ของเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงที�สถาบนัการเงนิจะตอ้งดาํรง โดยในสว่นของธนาคารพาณิชย์ยงัคงกาํหนดใหด้าํรงเงนิ
กองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงสงูกวา่มาตรฐานของ BIS คอื รอ้ยละ 8.5 นอกจากนี�ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะยอมใหส้ถาบนัการเงนินบัเงนิสาํรองหนี�ปกติ
(general reserves) เป็นเงนิกองทนุช ั�นที� 2 ตามมาตรฐานสากลอกีดว้ย

1.4 การอนุญาตใหส้ถาบนัการเงนิและบคุคลอื�นจดัต ั�งบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ (AMC)

เพื�อเป็นทางเลือกใหส้ถาบนัการเงนิบรรเทาภาระในการบรหิารและจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ ซึ�งหากปลอ่ยทิ�งไวจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ความม ั�นคงของ
ระบบสถาบนัการเงนิ และระบบเศรษฐกจิโดยรวม กระทรวงการคลงัจงึเห็นสมควรใหม้กีารออกกฏหมายสาํหรบัการประกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์
สถาบนัการเงนิ โดยกฏหมายนี�จะใหส้ทิธพิเิศษและอาํนวยความสะดวกบรษิทั เอกชนที�ประกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพที�ซื�อหรือรบัโอนมา
จากสถาบนัการเงนิหลายประการ รวมท ั�งการอนุญาตใหบ้รษิทับรหิารสนิทรพัย์สามารถเรียกเก็บดอกเบี�ยในอตัราที�สงูกวา่รอ้ยละ 15 ได ้ให้
กระบวนการซื�อหรือรบัโอนสนิทรพัย์จากสถาบนัการเงนิเป็นไปโดยสะดวกขึ�น และยกเวน้ภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการรบัโอน
สนิทรพัย์มาบรหิาร

2. การแกป้ญัหาสถาบนัการเงนิที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดเ้ขา้แทรกแซง

2.1 ธนาคารพาณิชย์สี�แหง่ที�กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ ไดเ้ขา้ไปเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดล้ดทนุธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การจาํกดั (มหาชน) เมื�อเดอืนกมุภาพนัธ์ 2541 แลว้ใหก้องทนุเพื�อการฟื� นฟูฯเขา้ไปเพิ�ม
ทนุ และไดเ้ขา้แทรกแซงธนาคารศรีนครจาํกดั (มหาชน) ธนาคารมหานครจาํกดั (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน) ในชว่งเดอืน
มกราคม ถงึกมุภาพนัธ์ 2541 โดยการส ั�งลดทนุและใหก้องทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ เขา้ไปเพิ�มทนุ และเปลี�ยนผูบ้รหิาร โดยทางการมนีโยบายที�จะหาเอกชน
ที�สนใจมารว่มทนุในธนาคารดงักลา่วในอนาคต อยา่งไรก็ดธีนาคารดงักลา่วมสีนิเชื�อดอ้ยคณุภาพอยูใ่นสดัสว่นที�สงูมาก และตอ้งจูงใจ ผูฝ้ากเงนิดว้ย
การจา่ยดอกเบี�ยในอตัราที�สงู จงึมผีลการดาํเนินงานขาดทนุอยา่งตอ่เนื�องในชว่งที�ผา่นมา ในขณะนี�ธนาคารท ั�งสี�แหง่มเีงนิกองทนุตํ�ากวา่เกณฑ์การ
กาํกบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดว้า่จา้งสถาบนัการเงนิที�ปรกึษา (JP Morgan) เพื�อตรวจสอบฐานะทางการเงนิของธนาคารท ั�งสี�แหง่อยา่งละเอยีด และ
เสนอแนะวธิกีารจดัการกบัสนิทรพัย์ หนี�สนิ และพนกังานของธนาคารท ั�งสี�แหง่ โดยยดึหลกัที�วา่การแกป้ญัหาจะตอ้ง (1) เกดิตน้ทนุตอ่กองทนุเพื�อการ
ฟื� นฟูฯน้อยที�สดุ (2) ชว่ยใหร้ะบบธนาคารพาณิชย์ไทยมจีาํนวนธนาคารขนาดเล็กลดลงเพื�อสง่เสรมิการแขง่ขนัและเสรมิสรา้งความม ั�นคง 
ใหก้บัระบบสถาบนัการเงนิ (3) ทาํใหเ้กดิความม ั�นใจตอ่ท ั�งชาวไทยและชาวตา่งประเทศ (4) ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี�ไมไ่ดร้บัผลกระทบกระเทอืน และ (5)
ดาํเนินการแกป้ญัหาอยา่งโปรง่ใส ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดพ้จิารณาแนวทางแกป้ญัหาที�เหมาะสมสาํหรบัธนาคารท ั�งสี�แหง่แลว้ สรุปไดด้งันี�

2.1.1 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การจาํกดั (มหาชน)

เนื�องจากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การฯ มสีนิเชื�อดอ้ยคณุภาพซึ�งไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดอ้ยูใ่นสดัสว่นที�สงูมาก ฐานะการดาํเนินงานของธนาคารไมอ่ยูใ่น
วสิยัที�จะประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชย์ไดอ้ยา่งม ั�นคง การฟื� นฟูกจิการจะตอ้งใชเ้งนิทนุจาํนวนสงูมาก มโีอกาสที�จะหาผูเ้ขา้รว่มทนุไดน้้อย จงึควรให้
ดาํเนินการแกป้ญัหาเพื�อรกัษาประโยชน์ของผูเ้กี�ยวขอ้งโดยรวม โดยการโอนทรพัย์สนิสว่นที�ด ี(อนัไดแ้กส่นิเชื�อที�ยงัมกีารจา่ยดอกเบี�ยอยูอ่ยา่งตอ่เนื�อง
และต ั�วสญัญาใชเ้งนิที�ออกโดย กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ) เงนิฝากท ั�งหมด และหนี�อื�นๆ รวมท ั�งหนี�สนิที�เป็นภาระผกูพนัลว่งหน้าไปยงัธนาคารกรุงไทย
จาํกดั (มหาชน) โดยไมใ่หผู้ฝ้ากเงนิ เจา้หนี� และผูกู้เ้งนิเดอืดรอ้น เมื�อดาํเนินการดงักลา่วแลว้ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การฯ จะเหลือเพียงสนิเชื�อ

�
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ดอ้ยคณุภาพ จงึควรแปลงสถานะเป็นบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ (AMC) เพื�อบรหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพของตวัธนาคารเอง และรบัจา้งบรหิารสนิทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การฯ จะหยดุทาํธรุกรรมใหมท่ี�เกี�ยวกบัการรบัเงนิฝาก การปลอ่ยสนิเชื�อ การทาํสญัญาคํ�าประกนั การปรวิรรตเงนิตราตา่ง
ประเทศ และหยดุเพิ�มวงเงนิกูท้ี �ใหก้บัลูกคา้เกา่ต ั�งแตว่นัที� 17 สงิหาคม 2541 ถา้หากผูฝ้ากเงนิหรือเจา้หนี�รายใดไมต่อ้งการโอนไปที�ธนาคารกรุงไทย
กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯจะชาํระคนืใหต้ามการรบัประกนัผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี� ในสว่นของลูกหนี�ดทีี�ยงัไมไ่ดเ้บกิสนิเชื�อครบวงเงนิ จะสามารถเบกิเงนิได้
จนครบจาํนวน

ในสว่นของสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพนั�น กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ จะจดัต ั�งคณะกรรมการบรหิารสนิเชื�อเพื�อพจิารณาคาํขอสนิเชื�อเพิ�มเตมิสาํหรบัหนี�ดอ้ย
คณุภาพที�อยูใ่นขา่ย 
ที�จะไดร้บัการประนอมหนี� ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การฯจะสามารถเบกิเงนิดงักลา่วจากวงเงนิที�ธนาคารกรุงไทยไดจ้ดัต ั�งให้

พนกังานท ั�งหมดของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การฯจะไดร้บัการจา้งตอ่เป็นระยะเวลา 3 เดอืน หลงัจากนั�นธนาคารกรุงไทยจะรบัโอนพนกังานสว่น
หนึ�งเพื�อใหบ้รกิารเงนิฝากและสนิเชื�อที�ดทีี�ธนาคารกรุงไทยรบัโอน ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การฯจะยงัคงจา้งพนกังานสว่นหนึ�งเพื�อบรหิารสนิเชื�อ
ดอ้ยคณุภาพที�เก็บไวท้ี�ธนาคาร ในสว่นของพนกังานที�ถกูเลกิจา้งทกุคน ธนาคารจะจา่ยเงนิชดเชยใหต้ามกฎหมายแรงงานใหม ่ในสว่นของสาขาและ
อสงัหารมิทรพัย์อื�นๆ นั�น ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การฯจะขายใหก้บัธนาคารพาณิชย์ไทยตอ่ไป

ในการแกป้ญัหาคร ั�งนี� กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ จะแปลงหนี�ที�ใหธ้นาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การฯ เป็นทนุของธนาคารกรุงไทย ซึ�งเป็นการชว่ยเพิ�มทนุให้
ธนาคารกรุงไทยสว่นหนึ�ง

 

2.1.2 ธนาคารมหานครจาํกดั (มหาชน)

เนื�องจากฐานเงนิฝากของธนาคารมหานครไดล้ดลงมากในชว่งที�ผา่นมา ธนาคารมหานครจงึอาจจะไมเ่ป็นที�ดงึดดูใจของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศที�
ตอ้งการเขา้มาแขง่ขนัในประเทศไทย อยา่งไรก็ด ีธนาคารมหานครมจีาํนวนสาขาสว่นใหญอ่ยูใ่นกรุงเทพ ซึ�งจะชว่ยขยายขอบขา่ยสาขาของธนาคาร
กรุงไทยซึ�งสว่นใหญอ่ยูใ่นตา่งจงัหวดั และธนาคารมหานครมลูีกคา้ที�เป็นผูนํ้าเขา้สง่ออกจาํนวนมาก ธนาคารกรุงไทยจงึตกลงที�จะรบัโอนทรพัย์สนิท ั�ง
สิ�น และเงนิฝากและหนี�สนิ ท ั�งหมดของธนาคารมหานครโดยไมใ่หผู้ฝ้ากเงนิและลูกหนี�ไดร้บัความเดอืดรอ้น พนกังานท ั�งหมดของธนาคารมหานครจะ
ไดร้บัการโอนมาเป็นพนกังานของธนาคารกรุงไทย สาขาของธนาคาร มหานครจะถกูรวมเขา้กบัระบบสาขาของธนาคารกรุงไทยตามความเหมาะสม
สว่นสนิเชื�อดอ้ย คณุภาพของธนาคารมหานครนั�น ธนาคารกรุงไทยจะต ั�งหน่วยบรหิารสนิทรพัย์ขึ�นมาเพื�อบรหิารสนิทรพัย์ดงักลา่วเป็นพเิศษ

ในการนี�กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ จะแปลงหนี�ที�ใหธ้นาคารมหานครท ั�งหมดเป็นทนุของธนาคารกรุงไทย

เนื�องจากการดาํเนินการตาม 2.1.1 และ 2.1.2 ธนาคารกรุงไทยจะมทีรพัย์สนิเพิ�มขึ�นเป็น 1.2 ลา้นลา้นบาท จงึควรมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งของ
ธนาคารกรุงไทยใหส้ามารถบรหิารงานไดอ้ยา่งเป็นอสิระและมปีระสทิธภิาพเทา่เทยีมกบั 
ธนาคารพาณิชย์เอกชน ซึ�งกระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทยจะดาํเนินการตอ่ไปโดยเร็ว

2.1.3 ธนาคารศรีนครจาํกดั (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน)

เนื�องจากธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวงไทยมเีครือขา่ยสาขา และฐานเงนิฝากที�กวา้งขวาง และมรีะบบจดัการที�ดพีอสมควร ซึ�งจะเป็นที�สนใจ
ของผูล้งทนุเอกชน รฐับาลจะเขา้ไปเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่โดยการเพิ�มทนุใหก้บัท ั�งสองธนาคารกอ่นที�จะเปิดโอกาสใหภ้าค 
เอกชนที�สนใจเขา้รว่มทนุ โดยคาดวา่จะเริ�มกระบวนการใหเ้อกชนที�สนใจยื�นขอ้เสนอไดภ้ายในปลายเดอืนกนัยายน 2541

ในระหวา่งนี�ธนาคารท ั�งสองแหง่จะยงัคงเป็นธนาคารของรฐั ซึ�งบรหิารโดยคณะผูบ้รหิารชุดเดมิ กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ จะแปลงหนี�ท ั�งหมดของธนาคาร
ท ั�งสองเป็นทนุ และจะต ั�งเงนิสาํรองเผื�อหนี�สงสยัจะสญูใหค้รบถว้นในทนัทตีามเกณฑ์ปี 2543 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารท ั�งสองแหง่จะมี
ฐานะม ั�นคงขึ�น และเป็นที�สนใจของผูท้ี�จะมารว่มลงทนุใหมม่ากขึ�น นอกจากนี�เพื�อจูงใจผูล้งทนุใหม ่รฐับาลยนิดทีี�จะพจิารณาขอ้เสนอการคํ�าประกนั
ความเสยีหายที�จะเกดิขึ�นจากหนี�ดอ้ยคณุภาพที�มอียูเ่ดมิดว้ย

2.2 การแกป้ญัหาธนาคารพาณิชย์ 2 แหง่ที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยเพิ�งเขา้แทรกแซง

เนื�องจากธนาคารแหลมทองจาํกดั (มหาชน) และธนาคารสหธนาคารจาํกดั (มหาชน) มผีลขาดทนุสงู มเีงนิกองทนุตํ�ากวา่เกณฑ์การกาํกบัดแูลของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยมาก และไมส่ามารถหาผูร้ว่มทนุไดต้ามขอ้ตกลงที�ไดท้าํไวก้บัธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทยจงึไดเ้ขา้
แทรกแซงธนาคารท ั�งสองแหง่ในวนันี� (14 สงิหาคม 2541) โดยไดส้ ั�งลดทนุใหร้าคาหุน้ของธนาคารท ั�งสองมรีาคาหุน้ละหนึ�งสตางค ์ท ั�งนี�เพื�อให้
เจา้ของเดมิเป็นผูร้บัภาระความเสยีหายที�ไดเ้กดิขึ�นกอ่นมกีารแทรกแซง และเพื�อใหธ้นาคารท ั�งสองมอีตัราเงนิกองทนุตอ่สนิทรพัย์เสี�ยงตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ จงึไดเ้ขา้ไปเพิ�มทนุ โดยใชว้ธิแีปลงหนี�เป็นทนุและเพิ�มเม็ดเงนิใหม ่นอกจากนี�ธนาคารแหง่
ประเทศไทยยงัไดเ้ปลี�ยนผูบ้รหิารของท ั�งสองธนาคารดว้ย

การเขา้แทรกแซงธนาคารท ั�งสองแหง่ในคร ั�งนี� ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดเ้ตรียมแผนรองรบัไวก้อ่นแลว้ ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี�

 

2.2.1 ธนาคารแหลมทองจาํกดั (มหาชน)

� โ � �
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เนื�องจากธนาคารรตันสนิตอ้งการสรา้งเครือขา่ยสาขา ธนาคารรตันสนิจงึจะรวมกจิการกบัธนาคารแหลมทอง โดยจะรบัผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี�รวมท ั�ง
สนิทรพัย์ สาขา และพนกังานท ั�งหมดของธนาคารแหลมทองมาเป็นของธนาคารรตันสนิ ธนาคารแหลมทองจะตอ้งต ั�งเงนิสาํรองเผื�อหนี�สญูใหค้รบถว้น
ในทนัทตีามเกณฑ์ปี 2543 กอ่นการโอนเพื�อไมใ่หเ้ป็นภาระแกธ่นาคารรตันสนิ

2.2.2 ธนาคารสหธนาคารจาํกดั (มหาชน)

ธนาคารสหธนาคารจะรวมกจิการเขา้กบับรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัเงนิทนุอกี 12 แหง่ที�ถกูธนาคารแหง่
ประเทศไทยแทรกแซง การรวมกจิการของธนาคารสหธนาคารกบับรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจินี�จะเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบักรณี 
ของธนาคารแหลมทองกบัธนาคารรตันสนิ และจะมสีถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต ้
การบรหิารของผูบ้รหิารจากบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิ พนกังานของธนาคารสหธนาคารและบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์ที�ถกูแทรกแซงท ั�ง 12
แหง่จะไดร้บัแตง่ต ั�งเป็นพนกังานของธนาคารพาณิชย์ใหมด่ว้ย

2.3 การแกป้ญัหาบรษิทัเงนิทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยเขา้แทรกแซง

ในกรณีของบรษิทัเงนิทนุ 7 แหง่ที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดเ้ขา้แทรกแซงเมื�อเดอืนพฤษภาคม 2541 โดยกองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ ไดเ้ขา้ไปเป็นผูถ้อื
หุน้ใหญน่ั�น ในขณะนี�บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิไดว้า่จา้งสถาบนัการเงนิที�ปรกึษาศกึษาวธิทีี�จะรวม 
บรษิทัเงนิทนุท ั�งเจ็ดแหง่เขา้กบับรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิ เพื�อที�จะแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ภายหลงัจากบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์
กรุงไทยธนกจิได ้
รบัโอนทรพัย์สนิและหนี�สนิจากธนาคารสหธนาคารตามที�กลา่วใน 2.2 แลว้

สาํหรบับรษิทัเงนิทนุ 5 แหง่ที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดเ้ขา้แทรกแซงในวนันี� (14 สงิหาคม 2541) ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะใชว้ธิกีารเดยีวกบั
ธนาคารสองแหง่ที�ไดเ้ขา้แทรกแซงพรอ้มกนั คอืส ั�งลดทนุ 
เปลี�ยนผูบ้รหิาร แลว้จงึเพิ�มทนุ กอ่นที�จะนําไปรวมกบัธนาคารพาณิชย์ใหมท่ี�บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์กรุงไทยธนกจิจะเขา้ไปควบรวมตอ่ไป

การรวมบรษิทัเงนิทนุเขา้ดว้ยกนั แลว้แปลงสถานะใหเ้ป็นธนาคารพาณิชย์นั�น เป็นวธิกีารที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการแกป้ญัหาของบรษิทัเงนิทนุที�เหลือ
อยู ่เนื�องจากธนาคารแหง่ประเทศไทยและกระทรวงการคลงัตระหนกัดวีา่บรษิทัเงนิทนุมขีอบเขตการประกอบธรุกจิจาํกดั ทาํใหไ้มส่ามารถแขง่ขนักบั
ธนาคารพาณิชย์ในระยะยาวได ้จงึเห็นควรเปิดโอกาสใหบ้รษิทัเงนิทนุที�ยงัเปิดดาํเนินการอยูย่ื �นขอปรบัสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ได้

3. ภาระทางการเงนิที�คาดวา่จะเกดิขึ�นตอ่รฐับาล

ภาระทางการเงนิที�คาดวา่จะเกดิขึ�นตอ่รฐับาลจากการดาํเนินมาตรการขา้งตน้นี� สามารถแบง่ไดเ้ป็นสองสว่น คอื (1) สว่นที�จะตอ้งชดเชยความเสยีหาย
ตอ่กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ ในกรณีการแกป้ญัหาของธนาคารพาณิชย์ 4 แหง่ และบรษิทัเงนิทนุ 7 แหง่ที�กองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯไดเ้ขา้แทรกแซงในชว่ง
แรก และธนาคารพาณิชย์อกี 2 แหง่และบรษิทัเงนิทนุ 5 แหง่ที�กองทนุเพื�อการ ฟื� นฟูฯไดเ้ขา้แทรกแซงในวนันี� (14 สงิหาคม 2541) และ (2) ภาระ
ทางการเงนิที�จะเกดิขึ�นจากโครงการชว่ยเพิ�มทนุใหส้ถาบนัการเงนิตา่งๆ

ในสว่นแรกนั�น ภาระความเสยีหายของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ จะประกอบดว้ย (1) ความเสยีหายจากการแปลงหนี�เป็นทนุในสถาบนัการเงนิที�ถกู
ธนาคารแหง่ประเทศไทยแทรกแซง เพื�อใหม้เีงนิกองทนุพอเพียงตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยหลงัจากที�ไดก้นัเงนิสาํรองเผื�อหนี�สญู 
ครบถว้นในทนัทตีามเกณฑ์ปี 2543 (2) ความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นจากการรบัประกนัผลเสยีหายเพิ�มเตมิจากสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพของธนาคาร
มหานคร 
ที�ไดโ้อนใหธ้นาคารกรุงไทย และจากสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพของธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวงไทยที�จะเกดิตอ่ผูร้ว่มลงทนุ และ (3) ความเสยี
หายที�อาจจะเกดิขึ�นเพิ�มเตมิจากการที� ปรส. ขายทอดตลาดทรพัย์สนิของ 56 บรษิทัเงนิทนุไดน้้อยกวา่ที�คาดไวแ้ตเ่ดมิ

ความเสยีหายที�กลา่วขา้งตน้เป็นเพียงความเสยีหายที�เกดิขึ�นหรืออาจเกดิขึ�นทนัทใีนเบื�องตน้ แตเ่นื�องจากกองทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ จะมรีายไดจ้ากการขาย
หุน้ที�ถอือยูใ่นสถาบนัการเงนิเหลา่นี�ในอนาคต รวมถงึจะมรีายไดจ้ากเงนิปนัผล รายไดจ้ากการขายทรพัย์สนิ จากสว่นแบง่กาํไรในกรณีที�สนิทรพัย์ดอ้ย
คณุภาพมรีาคาสงูกวา่ที�ไดค้าดไวต้ามขอ้กาํหนดในสญัญาขาย ฯลฯ ดงันั�นภาระความเสยีหายที�แทจ้รงิจงึยงัไมส่ามารถกาํหนดไดโ้ดยชดัเจน รฐับาลจงึ
จะยงัไมด่าํเนินการชดเชยภาระความเสยีหายดงักลา่วใหก้องทนุเพื�อการฟื� นฟูฯ ในขณะนี� แตจ่ะดาํเนินการโดยทนัทใีนชว่งตอ่ไปเมื�อสามารถคาํนวณ
ความเสยีหายที�เกดิขึ�นไดช้ดัเจนกวา่นี�

ภาระผกูพนัทางการเงนิของรฐับาลในสว่นที�สองเป็นภาระจากโครงการชว่ยเพิ�มทนุใหส้ถาบนัการเงนิสองโครงการ ความจาํเป็นของรฐับาลที�จะตอ้งใช้
เงนิในลกัษณะภาระผกูพนัดงั

กลา่วจะมขีึ�นทนัทเีมื�อเริ�มโครงการ โดยคาดวา่ความตอ้งการเงนิในท ั�งสองโครงการจะไมค่วรเกนิ 300,000 ลา้นบาท

การใชเ้งนิตามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 1 มไิดห้มายความวา่เป็นยอดเงนิที�เสยีหายตอ่รฐับาลแตอ่ยา่งใด ในทางตรงกนัขา้มรฐับาลอาจได้
กาํไรจากการขายหุน้บรุมิสทิธิ �ในอนาคต โดยเฉพาะเมื�อระบบเศรษฐกจิฟื� นตวั และในกรณีที�สถาบนัการเงนิมกีาํไร รฐับาลจะไดร้บัเงนิปนัผลจากหุน้
ของสถาบนัการเงนิเหลา่นี�ในอตัราที�สงูกวา่อตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาลดว้ย

สาํหรบัความชว่ยเหลือตามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 2 นั�น ในทางปฏบิตัแิลว้ เป็นการแลกพนัธบตัรรฐับาล (ซึ�งไมส่ามารถเปลี�ยนมอืได)้ กบั
หุน้กูด้อ้ยสทิธิ �ของสถาบนัการเงนิ รฐับาลจงึไมม่ภีาระในการชาํระคนืเงนิตน้ เวน้แตว่า่สถาบนัการเงนิที�รฐับาลเขา้ไปชว่ยเหลือจะมผีลดาํเนินการ
ขาดทนุจนถงึข ั�นปิดกจิการ และรฐับาลตอ้งเฉลี�ยรายไดท้ี�ไดจ้ากการขายทอดตลาดกบั เจา้หนี�รายอื�น และสาํหรบัในสว่นของดอกเบี�ยนั�น รฐับาลได้
กาํหนดใหหุ้น้กูข้องสถาบนัการเงนิตอ้งมอีตัราดอกเบี�ยสงูกวา่อตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาลอยูร่อ้ยละ 1 ดงันั�นจงึเห็นไดว้า่ความชว่ยเหลือตาม
โครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 2 จงึไมส่รา้งภาระในการชาํระคนืท ั�งเงนิตน้ และดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาล

4. การแกไ้ขกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
� ใ ไ ไ ไ
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เพื�อใหก้ารดาํเนินการแกไ้ขปญัหาระบบสถาบนัการเงนิเป็นไปไดร้วดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ กระทรวงการคลงัเห็นควรใหม้กีารออกกฎหมาย 3 ฉบบั
คอื (1) พระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ�มเตมิพระราชบญัญตักิารธนาคารพาณิชย์ พ.ศ 2505 (ฉบบัที� ..) พ.ศ. … (2) พระราชกาํหนดการประกอบธรุกจิ
บรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิ พ.ศ. …. และ (3) พระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพื�อการเสรมิสรา้งความม ั�นคงของระบบสถาบนัการ
เงนิ พ.ศ. …. รา่งพระราชกาํหนดท ั�ง 3 ฉบบัมสีาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี�

4.1 รา่งพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ�มเตมิพระราชบญัญตักิารธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบบัที� .. ) พ.ศ. ….

รา่งพระราชกาํหนดฉบบันี�เพิ�มเตมิบทบญัญตัเิพื�อชว่ยลดอปุสรรคเกี�ยวกบัการควบกจิการและการโอนกจิการ 
ระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบัธนาคารพาณิชย์ หรือกบัสถาบนัการเงนิอื�น ตลอดจนกาํหนดมาตรการในการชว่ยเหลือกรณีที�ธนาคารพาณิชย์ตอ้งการใหม้ี
การควบกจิการหรือโอนกจิการ 
ตามความจาํเป็นเรง่ดว่น เพื�อรกัษาความม ั�นคงทางการเงนิและระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม รวมท ั�งปรบัปรุงบทบญัญตัใิหธ้นาคารพาณิชย์ลด
ทนุไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้การลดทนุเป็นหนงัสอืไปยงัเจา้หนี� และสามารถลดมลูคา่หุน้ไดต้ํ�ากวา่หุน้ละ 5 บาทดว้ย

4.2 รา่งพระราชกาํหนดการประกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิ พ.ศ. …..

รา่งพระราชกาํหนดฉบบันี�เป็นกฎหมายรองรบัการประกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ดอ้ย คณุภาพที�ซื�อหรือรบัโอนมาจากสถาบนัการเงนิ โดยอนุญาตให้
จดัต ั�งในรูปบรษิทัเอกชน สามารถเรียกเก็บดอกเบี�ยในอตัราที�สงูกวา่รอ้ยละ 15 ได ้ใหก้ระบวนการซื�อหรือรบัโอนสนิทรพัย์จากสถาบนัการเงนิมวีธิกีาร
ที�คลอ่งตวัและสะดวกขึ�น และมกีารยกเวน้คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการรบัโอนสนิทรพัย์ การจดัต ั�งบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ตอ้งไดร้บัอนุญาต
จากกระทรวงการคลงัและอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย

4.3 รา่งพระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพื�อการเสรมิสรา้งความม ั�นคงของระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ….

รา่งพระราชกาํหนดฉบบันี�ใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิจากแหลง่เงนิทนุในประเทศเพื�อนํามาใชต้ามโครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุช ั�นที� 1 และช ั�นที�
2 ของสถาบนัการเงนิในระบบ โดยกาํหนดวงเงนิกูร้วมกนัไมเ่กนิ 300,000 ลา้นบาท และตอ้งกูภ้ายใน 31 ธนัวาคม 2543

กระทรวงการคลงัจงึขอชี�แจงเรื�องแผนฟื� นฟูระบบสถาบนัการเงนิมาเพื�อทราบ และเพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจโดยท ั�วกนัตอ่ไป

  -------------------------------------- 

Posted: August 14, 1998 


